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Resumo 

INTRODUÇÃO: diversos fatores interferem na adesão ao 

tratamento antirretroviral, sendo que a depressão 

interfere fortemente tanto na adesão quanto na 

manutenção do TARV. OBJETIVOS: avaliar a correlação 

entre TARV e a depressão. MÉTODOS: foi realizada 

uma revisão sistemática nas bases de dados Medline, 

Scielo e Lilacs no período de 2010 a 2020. 

RESULTADOS: após a conclusão da pesquisa, foram 

incluídos 79 artigos, totalizando 39300 pessoas. Houve 

relação significativa entre a adesão da TARV e a 

depressão (p=0,037). CONCLUSÃO: A avaliação e o 

tratamento psicossocial são muito importantes para o 

inicio e para a continuidade do tratamento antirretroviral 

em pessoas vivendo com HIV/AIDS. 

Introdução 

A depressão é uma comorbidade 

neuropsiquiátrica com proporções superiores em 

pessoas vivendo com HIV, sendo um grande problema 

de saúde pública em virtude de suas interferências na 

adesão ao antirretroviral (TARV), falha no tratamento e 

progressão da doença. A prevalência de depressão em 

pessoas vivendo com HIV/AIDS é de 20 % a 30%. 

(DESHMUKH; BORKAR; DESHMUKH, 2017), o que faz 

com que essa população sofra grande influencia da 

inovação dos antirretrovirais, os quais possibilitaram uma 

maior sobrevida e uma melhor qualidade de vida .(BING 

et al., 2001). 

Material e Métodos 

 

Trata-se de uma revisão sistemática sobre 

aderência a terapia antirretroviral e a sua relação com a 

depressão em pessoas vivendo com HIV/AIDS. Foram 

realizadas buscas nas bases de dados Medline, Scielo e 

Lilacs utilizando combinações dos seguintes descritores: 

HIV, AIDS, SIDA,VIH ; DASS-21, BECK, anxiety, stress 

and depression, HAM-D ; ART, TARV, antiretroviral 

therapy. 

Posteriormente, dois revisores independentes 

selecionaram os estudos em potencial para a revisão, de 

acordo com a leitura do título e do resumo através da 

aplicação dos seguintes critérios de inclusão: artigos com 

texto completo disponíveis, pacientes com diagnóstico de 

HIV, disponibilidade de informações acerca do uso ou 

não de terapia antirretroviral, estudos publicados nos 

idiomas português, inglês e espanhol de 2010 a 2020. Os  

critérios de exclusão foram: revisão sistemática, meta-

análise, relato de casos. 

Os dados extraídos foram convertidos em uma planilha 

para análise dos resultados obtidos. 

Resultados e Discussão 

Utilizando os critérios de busca, 3276 artigos foram 

encontrados. Após a aplicação dos critérios de exclusão 

e de inclusão, 79 artigos foram selecionados. Foi 

encontrada relação estatisticamente significativa entre 

adesão ao tratamento antirretroviral e a depressão 

(p=0,037). A depressão dificulta a adesão por prejudicar 

a autoestima e as estratégias de enfrentamento. (SEIDL 

et al., 2007), sendo assim é de suma importância o 

tratamento da depressão para uma melhor adesão ao 

TARV. 

 
Tabela 1. Relação da aderência à terapia antirretroviral com a 

depressão. 

 Depressão Não depressivo Total 

TARV 9197 18157 27354 

Sem TARV 4146 7800 11946 

Total 13343 25957 39300 

 

Conclusão  

 

A adesão à terapia antirretroviral tem ligação 

inversa com a depressão, visto que pacientes 

depressivos tendem a ter menor adesão a TARV. Assim 

sendo, acredita-se que a avaliação psicológica e o 

tratamento para alguma eventual comorbidade é de 

extrema importância para a adesão a antirretrovirais e 

assim melhorar a sobrevida dessas pessoas , bem como 

a qualidade da mesma. 
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