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Editorial
O novo parlamento

Um papel decisivo na liderança e políticas para o VIH 2009-2013?
As recentes eleições legislativas alteraram a composição política da As-
sembleia da república. Não há maioria absoluta de um só partido. 

A formação futura de consensos e maiorias dá um papel decisivo ao Par-
lamento.

A comunidade dos que vivem com VIH e a sociedade civil devem, tal como 
o Parlamento, tornar eficaz o trabalho iniciado na última legislatura.

relembramos que foi criado um Grupo Permanente para o acompanha-
mento da problemática do VIH/SIDA na Comissão Saúde da Assembleia, 
sob proposta inicial do GAT. 

A Assembleia acolheu e participou na Conferência “Transmissão do VIH - 
Ciência, Direito e Discriminação”.

o Grupo Permanente VIH/SIDA esteve presente em todos os eventos 
relevantes organizados pela comunidade.

No final da legislatura, uma delegação entregou e discutiu com os depu-
tados a “Declaração de 23 organizações não-governamentais sem fins 
lucrativos que intervêm na área do VIH/SIDA” intitulada “As prioridades 
e compromissos para o controlo da epidemia do VIH/SIDA e do estigma 
e discriminação associados em Portugal”, na qual a Assembleia da repú-
blica é directamente interpelada

As ONGs propõem à Assembleia da República:

Que o Grupo de Trabalho Permanente para o Acompanhamento da Pro
blemática do VIH/SIDA, na Comissão Parlamentar da Assembleia da Re
pública, criado em 17 de Março de 2009, criação que aplaudem, demons
tre liderança política comprometendo-se: 

1. Na luta contra o estigma e discriminação das pessoas que vivem com 
VIH/sida através da revisão e monitorização da legislação, políticas e 
práticas, de modo a garantir o respeito dos direitos humanos, de acordo 
com o compromisso da Declaração de Dublin.

2. A apresentar uma proposta de Resolução sobre o VIH/SIDA, à seme
lhança da Resolução do Parlamento Europeu sobre “VIH/SIDA: diagnós
tico e tratamentos precoces”, aprovada em 21 de Novembro de 2008.

Propõem às diferentes forças políticas que, no contexto dos seus compro
missos eleitorais, quer legislativos quer autárquicos:

1. Reconheçam a dimensão da epidemia VIH/SIDA em Portugal e a ur
gência de garantir à Coordenação um mandato institucional que permita 
uma abordagem multisectorial e a integração, na sua governança, da 
sociedade civil.

2. A revisão do artigo 13.º da Constituição, de modo a incluir a proibição 
da discriminação com base no estado de saúde.

Propõem ao Governo:

1. Implementar rapidamente os compromissos públicos assumidos pela 
Coordenação Nacional para a Infecção pelo VIH na Conferência “VIH em 
Portugal – trabalhar em conjunto para o diagnóstico e cuidados de saúde 
precoces na infecção VIH”.

2. Atribuir recursos políticos, financeiros, técnicos e humanos adequados 
às necessidades de execução dos compromissos do Plano Nacional.

Muitas das nossas recomendações foram acolhidas positivamente, traba-
lhemos em conjunto para que se tornem realidade.
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Este relatório sobre o acesso à pre-
venção, tratamento e cuidados para 
o VIH entre os migrantes na união 
Europeia, para que o GAT e o EATG 
foram consultados, foi encomenda-
do pela Comissão Europeia como 
parte de uma série ampla de relató-
rios sobre a migração e as doenças 
infecciosas na união Europeia. 
baseado em informação recolhida 
através de uma pesquisa nos 27 Es-
tados Membros da união Europeia 
(uE) e três países da Área Económi-
ca Europeia, através de uma revisão 
à literatura, este relatório aponta 
para uma visão geral da situação 
actual e respostas necessárias.
Aproximadamente dois terços das 
respostas são de organizações não 
governamentais (oNGs), e o res-
tante de organizações governamen-
tais. 
As conclusões e acções sugeridas 
não representam necessariamente 
os objectivos dos governos nacio-
nais da união Europeia.
o relatório considera que a uE deu 
passos importantes para abordar 
a migração e a saúde e especifica-
mente a migração e o VIH. A Decla-
ração de Dublin sobre Parceria para 
Lutar Contra o VIH/SIDA na Europa 
e na Ásia Central em 2004, e decla-
rações subsequentes, colocam o VIH 
e a vulnerabilidade dos migrantes 
na agenda Europeia. A Conferência 
de Lisboa (co-organizada pelo GAT) 
e relatórios seguintes focaram a 
problemática da migração, da saú-

de e do VIH. Ambos influenciaram o 
compromisso político da uE, que se 
reflecte na política e nos instrumen-
tos legais destinados a assegurarem 
que os migrantes tenham acesso aos 
cuidados de saúde, incluindo a pre-
venção, o tratamento e os serviços 
de cuidados para o VIH. No entanto, 
existe uma diversidade significativa 
dentro dos Estados Membros da uE 
em relação às políticas, a enquadra-
mentos legais e à prevenção, trata-
mento e serviços de cuidados para 
migrantes.

As populações migrantes mais re-
levantes em termos de VIH têm 
origem na África subsaariana, Eu-
ropa oriental e Ásia e, em alguns 
países Europeus específicos, na 
América Latina e nas Caraíbas. 
As barreiras linguísticas, a margi-
nalização, a exclusão social e os 
obstáculos legais são os factores 
mais comuns a contribuírem para 
a vulnerabilidade dos migrantes 
ao VIH. Também são citadas ati-
tudes culturais, religião, medo da 
discriminação e pouco conheci-
mento sobre o VIH nas comuni-
dades de migrantes.
o estatuto legal – falta de auto-
rização de residência e de seguro 
de saúde – foi mencionado como 
a barreira mais frequente ao tra-
tamento para o VIH, em particu-
lar nos novos Estados Membros 
da uE. 

Quase todos os países reportam in-
tervenções sobre o VIH tendo como 
alvo as comunidades migrantes. No 
entanto, o assunto da migração e 
o VIH foi reportado como sendo de 
baixa prioridade numa grande maio-
ria dos 30 países participantes. A 
maior prioridade é dada em países 
onde a prevalência do VIH nas po-
pulações migrantes é elevada.

Desafios-chave

Enquadramentos políticos e legais 
são um desafio para os serviços de 
saúde VIH para os migrantes. In-
consistências entre as políticas de 
saúde e de imigração podem ser 
contraprodutivas para a saúde pú-
blica. o (não) acesso ao tratamen-
to para o VIH para migrantes sem 
documentos nem seguros é a chave 
das preocupações.
Na Europa falta um enquadramento 
legal claro e consistente para os di-
reitos dos migrantes no que respeita 
aos cuidados de saúde gerais e para 
o VIH. 
A falta de estandardização na reco-
lha de informação nos países tor-
na difícil comparar a situação dos 
migrantes dentro da uE. Apesar 
da quantidade considerável de in-
vestigações que foram conduzidas, 
existem falhas na informação, por 
exemplo, acerca da migração e do 
VIH nos novos Estados Membros da 
uE sobre os comportamentos de ris-
co para o VIH, saúde e necessidades 

Saúde dos Migrantes na Europa 
O Centro Europeu para o Controlo de doenças (ECdC) publica o  
Relatório Técnico de acesso à prevenção, tratamento e cuidados para o VIH
Luís Mendão e ana Zegre

Na Europa falta um 
enquadramento legal 

claro e consistente para 
os direitos dos migrantes 

no que respeita aos 
cuidados de saúde gerais 

e para o VIH. 

»
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realizou-se no passado dia 24 e 25 
de Setembro, em Lisboa, a Confe-
rência Europeia sobre Saúde e Mi-
grações “Melhor Saúde para Todos”, 
no âmbito do projecto AMAC, “As
sisting Migrants and Communities, 
Analysis of Social Determinants for 
Health and Health Inequalities”.
representantes de diversas orga-
nizações Europeias discutiram com 
altos representantes do governo 
português e de diversas agências 
intergovernamentais o acesso dos 
migrantes à saúde na Europa.
o projecto AMAC foi apresentado 
pela organização Internacional para 
as Migrações (oIM). o projecto que 
tem como parceiro o Alto Comissa-
riado da Saúde visa promover o diá-
logo multilateral para o combate das 
desigualdades relacionadas com a 
migração, bem como a investigação 
dos mais importantes indicadores de 
saúde relacionados com as popula-
ções migrantes, na união Europeia.
Legislação em vigor, agenda políti-
ca, investigação, recolha de dados e 
a formação de prestadores de cui-
dados de saúde foram alguns dos 
tópicos abordados. 
o Alto Comissariado para a Saúde 
e a organização Internacional para 
as Migrações abriram a conferên-
cia e moderaram o debate. Laura 
Thompson, directora geral da oIM 
apresentou, como nota in-
trodutória, os 

principais obstáculos que os imi-
grantes enfrentam no acesso à saú-
de, tais como a situação ilegal e 
barreira linguística, afirmando que 
uma estratégia sustentável para a 
inserção de imigrantes nos sistemas 
de saúde nacionais continua a ser 
necessária. 
o relatório sobre doenças infeccio-
sas e migrações, produzido este ano 
pelo Centro Europeu de Prevenção 
e Controlo das Doenças (ECDC) foi 
apresentado como uma ferramenta 
essencial para informar decisores 
políticos sobre a relação entre flu-
xos migratórios e a transmissão do 
VIH/SIDA. Apesar da situação ter 
melhorado no que respeita à trans-
missão de doenças infecciosas na 
Europa ocidental, o acesso à saúde 
está ainda longe de ser universal, os 
imigrantes são, muitas vezes, pro-
venientes de países onde estraté-
gias de prevenção são inexistentes 
e onde o risco de transmissão é ele-
vado, o que torna o país de origem, 
em si mesmo, um dos aspectos da 
vulnerabilidade face à transmissão 
do vírus. 
o representante do departamento 
de Saúde e Consumidores da Co-
missão Europeia, Philippe roux, 
assegurou que doen-
ças conta-

Conferência Europeia  
sobre Saúde e Migrações  
“Melhor Saúde para Todos”
ana Lúcia Cardoso, EaTg/gaT

dos migrantes, relacionadas com o 
VIH.
Ao nível de serviços, as barreiras le-
gais, administrativas e culturais ao 
acesso necessitam de ser resolvidas 
na maioria dos países. Garantir que 
a prevenção com base nas comuni-
dades e as intervenções governa-
mentais e das ONGs recebem finan-
ciamento sustentável, é também 
um desafio. 

Acções-chave sugeridas

Para a recolha de dados de vigilân-
cia fiáveis e comparáveis e para o 
desenvolvimento de políticas e de 
intervenções consistentes e apro-
priadas, é necessária uma definição 
de “migrante” utilizada em toda a 
uE.
uma política clara e enquadramen-
tos legais para proteger os direitos 
dos migrantes aos cuidados para 
o VIH, em particular os migrantes 
sem documentos nem seguros, ao 
nível Europeu e nacional. 
Foram propostas várias áreas de in-
vestigação. A nível Europeu, e entre 
outras acções, foram sugeridos es-
tudos para melhorar a compreensão 
dos padrões da migração, do im-
pacto das leis e políticas Europeias 
e nacionais para o acesso aos tra-
tamentos e avaliações dos custos 
e benefícios do acesso universal ao 
tratamento e do impacto das inter-
venções. 
Acções prioritárias de trabalho em 
rede propostas incluem o apoio da 
uE para uma rede ampla Europeia 
de organizações a trabalharem com 
a migração e o VIH e outros meca-
nismos para se partilharem recur-
sos, experiências e boas práticas, 
e ligações mais fortes e cooperação 
entre associações de profissionais 
de cuidados de saúde e sociais, or-
ganizações pelos Direitos Humanos 
e pelos migrantes a níveis nacionais 
e da uE. 
Em relação aos serviços, o relatório 
destaca a necessidade de materiais 
e intervenções culturalmente apro-
priados, treino específico para os 
trabalhadores de saúde e comunitá-
rios, e um maior envolvimento das 
comunidades migrantes nos servi-
ços. Para melhorar a cobertura dos 
serviços, a comunidade deve estar 
envolvida nos testes ao VIH, em 
proximidade (outreach), e no aces-
so aos tratamentos e aos cuidados 
de saúde e, ainda, informação a to-
dos sobre os serviços disponíveis. 

 relatório disponível em
 http://ecdc.europa.eu/en/press/news/Lists/News/

ECDC_DispForm.aspx?List=32e43ee8-e230-4424-
a783-85742124029a&ID=292&r 

«
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giosas estão incluídas no Programa 
de Saúde da Comissão Europeia, 
iniciado em 2008. 
 
Pesquisa e recolha de dados 
como parte da estratégia 

Investigação e recolha de dados é 
essencial para influenciar decisores 
políticos e para estimular o debate 
a nível politico. As principais áreas 
de investigação para a migração e 
saúde foram amplamente discutidas 
pelos participantes. 
Foi também neste âmbito que o 
projecto Aids & Mobility, que conta 
com a participação do EATG e do 
GAT como parceiros, foi apresenta-
do. o projecto tem como principal 
objectivo a formação de comunida-
des imigrantes sobre o VIH/SIDA e 
co-infecções e os formadores são 
imigrantes integrados na mesma 
comunidade: “formação para mi-
grantes por migrantes”. A recolha 
de dados e o centro de documenta-
ção são elementos fundamentais do 
projecto, questionários serão distri-
buídos nos diferentes locais onde a 
formação terá lugar e deverão ser 
preenchidos tanto pelos formadores 
como pelos imigrantes de forma a 
avaliar o conhecimento geral face 
à transmissão do VIH/SIDA, as la-
cunas e tópicos a desenvolver para 
futuras formações. 

Formação de profissionais 
de saúde - uma estrutura 
transversal de formação  
a nível Europeu

os participantes concluíram que para 
além de estratégias eficazes para a 
investigação e recolha de dados, 
será essencial a criação de uma força 
de trabalho para a saúde na Europa. 
Tal poderá ser alcançado através de 
uma estrutura transversal Europeia 
de formação, que deverá ser adapta-
da à realidade de cada país. A quali-
dade da formação e a importância de 
mediadores em hospitais e centros 
de saúde e de sistemas de tradução 
foram apresentados como passos 
fundamentais para garantir a comu-
nicação entre imigrantes e prestado-
res de cuidados de saúde. 

a coluna de Luís Mendão

Justiça, VIH, minorias,  
pena de morte e guerra às drogas
Nota justificativa: Esta coluna pretende dar pequenas notícias sobre a justiça que se 
(não) faz no mundo. A selecção é pessoal. Ancorada nas nossas convicções, valores 
e ética sobre o (não) direito de sociedades civilizadas matarem legalmente e sobre 
a barbárie que (ainda) reina em relação à guerra às drogas, ao uso de drogas, sexo, 
migrações e direito à diferença nos ordenamentos jurídicos nacionais e interna
cionais. A transmissão do VIH não se faz por leis mas leis desumanas, injustas e 
irracionais geram “crime, doença e morte”. 

proposta de lei no UgaNda impõe a pena de morte para  
homossexuais masculinos que tenham relações sexuais
David bahati, deputado ugandês, apresentou uma proposta de lei “de homossexuali-
dade agravada” que imporia a pena de morte para homens com infecção VIH se tive-
rem relações sexuais com outros homens (não se tiverem relações sexuais com mu-
lheres). Segundo a bbC online, o diploma tem 99% de hipóteses de ser aprovado. 
A lei ugandesa anti-homossexualidade de 2009 pune actos homossexuais com dez 
milhões de shillings do uganda (mais de 5000€, num país onde o ordenado médio 
está muito abaixo de 200€) e pena de prisão até dez anos. A lei também prevê a pu-
nição da promoção da homossexualidade – incluindo financiamento ou apoio a orga-
nizações LGbT ou produção de material audiovisual ou impresso e venda de qualquer 
material sobre homossexualidade - com uma pena mínima de 5 anos de prisão.
A lei prevê ainda penas de prisão até seis meses para qualquer pessoa que co-
nhecendo qualquer violação da lei – incluindo por parte de colegas, familiares e 
amigos - não a denuncie no prazo de 24 horas.
Fonte: bbC online

IRãO: cinco pessoas enforcadas por tráfico de droga
28 de Setembro de 2009: cinco pessoas foram enforcadas na prisão de Taybad, 
no nordeste do Irão, anuncia o site oficial da polícia iraniana.
As pessoas enforcadas tinham sido condenadas por tráfico de droga. 
Segundo o relatório, os enforcamentos ocorreram às 21 horas locais.
Taybad fica próximo da fronteira com o Afeganistão, o líder mundial na produção 
de ópio e heroína. Grande parte do ópio e heroína produzidos no Afeganistão são 
traficados através da fronteira com o Irão.
O regime de Teerão afirma que a pena de morte é um instrumento necessário para 
manter a segurança pública e que só é aplicada depois de uma longa investigação 
e processo judicial.
os crimes que podem ser punidos com a morte incluem: assassínio; assalto à mão 
armada; violação; blasfémia; apostasia*; adultério; prostituição; homossexualidade; 
crimes relacionados com drogas e conspiração para derrubar o regime Islâmico. 
A lei do Irão impõe a pena de morte pela posse de mais de 30 gramas de heroína 
ou de 5 kg de ópio.
Em 2008, pelo menos 346 pessoas foram executadas. Em 2007 foram executadas 
355.
Fonte: Hands off Cain Newsletter

MaLÁSIa: Um homem condenado à forca por  
tráfico de droga no dia 30 de Setembro de 2009
Nasir Ibrahim, de 31 anos, indonésio, foi condenado à morte pelo Supremo Tri-
bunal da Malásia por ter sido encontrado a 7 de Janeiro de 2004 com 868g de 
cannabis. O oficial de Justiça Zainal Azman Ab Aziz assinou a sentença.
Na Malásia, os crimes puníveis com a pena de morte incluem assassínio, actos 
terroristas, traição, rapto, violação, tráfico de droga e posse de armas.
A Lei n.º 1952 sobre drogas, na Secção 39b “sobre posse e distribuição de dro-
gas”, prevê a pena de morte obrigatória. Posse até 200 gramas de cannabis impli-
ca uma pena entre 20 anos e prisão perpétua.
Fonte: New Straits Times, 29/09/2009

* Apostasia (em grego antigo απόστασις [apóstasis], “estar longe de”) não se refere a um mero desvio ou um 
afastamento em relação à fé e à prática religiosa. Tem o sentido de um afastamento definitivo e deliberado de 
alguma coisa, uma renúncia à sua anterior fé ou doutrinação.

 Dependendo de cada religião, um apóstata, afastado do grupo religioso no qual era membro, pode ser vítima 
de preconceito, intolerância, difamação e calúnia por parte dos demais membros activos. um caso extremo, é 
aplicação da pena de morte para apóstatas na religião islâmica em alguns países muçulmanos.
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o presente artigo procura sintetizar 
alguns dos principais resultados de 
uma investigação, levada a cabo en-
tre Julho de 2007 e Julho de 2008, 
acerca das terapias de substituição 
opiácea no sistema prisional portu-
guês e que deu origem ao livro “o 
que a Droga fez à Prisão”.
o estudo teve origem na solicitação 
que o GAT – Grupo Português de 
Activistas sobre Tratamentos VIH/
SIDA – fez ao Centro de Ciências do 
Comportamento Desviante (CCCD) 
da Faculdade de Psicologia e Ciên-
cias da Educação da universidade 
do Porto para conduzir a parte por-
tuguesa de um projecto de âmbito 
europeu denominado AGIS.

Droga e Prisão

o AGIS foi também a oportunidade 
para um olhar sobre o sistema pri-
sional, constatando como ele é um 
objecto de estudo recente, que só a 
partir dos anos 80 começa a ser alvo 
de estatísticas sistemáticas e de ca-
racterizações do seu funcionamento. 
Estas análises, em geral, convergem 
na constatação do grande aumento 
das taxas de encarceramento, que 
multiplicam por 2,5 entre o início 
dos anos 80 e o início do novo milé-
nio, bem como no aumento do nú-
mero dos presos preventivos e dos 
reincidentes. Tal aumento é feito à 
custa dos indivíduos que têm algum 
tipo de relação com o fenómeno da 
droga (consumo, venda, criminali-
dade aquisitiva) numa “war on dru
gs” à portuguesa, que se traduziu 
na perseguição policial e na repres-
são penal selectivas sobre o “mundo 
da droga”, que, a avaliar pelos alvos 
preferenciais, estaria sobretudo si-
tuado nos chamados bairros proble-
máticos e nos indivíduos das franjas 
mais desorganizadas das periferias 
urbanas. A cadeia torna-se então 
progressivamente lugar de chegada 
de pessoas em situação de desfa-
vorecimento e de exclusão, muitas 
delas dependentes de drogas duras 
e infectadas com os mesmos vírus 
que, em meio livre, se expandiam 
nos ambientes junkie de rua.
Perante este cenário, e reconheci-
da a desestabilização que o fenó-
meno da droga veio trazer também 
ao sistema prisional, começaram 
a procurar-se medidas que recon-
duzissem a um reequilíbrio na sua 

O que a droga fez à prisão
Um percurso a partir das terapias de substituição opiácea
Luís Fernandes, professor da Fac. de psicologia e Ciências da Educação do porto

gestão interna, afirmando no mes-
mo passo a consagração do direito 
à saúde por parte dos detidos. Até 
final dos anos 90, as medidas adop-
tadas em contexto prisional centra-
vam-se, exclusivamente, nos trata-
mentos livres de drogas. Contudo, 
mais uma vez, constatamos que a 
prisão se mostra em continuidade 
com os problemas vividos cá fora, e 
os tratamentos baseados no mode-
lo da abstinência, postos em prática 
nas alas livres de drogas, não apre-
sentavam resultados satisfatórios. 
Como constatava a Comissão para a 
Estratégia Nacional de Luta contra a 
Droga, no relatório que elaborou em 
1998: “Verificava-se, entretanto, 
que muitos dos toxicodependentes 
frequentemente abandonavam ou 
eram expulsos destas alas, ou não 
procuravam este tratamento, con-
tinuando a neles registar-se uma 
gradual deterioração física, psicoló-
gica e social e a eventual prática de 
comportamentos de risco” (Grupo 
de trabalho Justiça/Saúde, 2006). 
A metadona apareceria então como 
um expediente para contornar esta 
situação: “A instalação em três es-
tabelecimentos prisionais (Lisboa, 
Porto e Tires), no ano de 1999, de 
programas de substituição opiá-
cea (metadona) permitiu uma nova 
abordagem terapêutica, particular-
mente de reclusos em várias tenta-
tivas falhadas de tratamentos e com 
graves problemas de saúde” (Grupo 
de trabalho Justiça/Saúde, 2006).
Eis-nos, pois, chegados às terapias 
de substituição opiácea em meio pri-
sional – altura, portanto, de entrar-
mos numa descrição mais detalhada 
dos resultados do nosso estudo. 

As Terapias de Substituição 
Opiácea nas Prisões Portuguesas

Em termos sociodemográficos, eis 
as características principais dos re-
clusos que compõem a nossa amos-
tra: são todos do sexo masculino e 
predomina a faixa entre os 25 e os 
39 anos (74,1%); a grande maioria 
(84,8%) não possui mais do que o 2º 
ciclo do ensino básico1, sendo que, 
destes, 9,3% não concluiu qualquer 
grau de escolaridade e 32,5% não 
vai além do 1º ciclo; provêm na sua 
larga maioria de famílias com pou-
cos recursos económicos, muito fre-
quentemente agregados numerosos 

com mais de 4 filhos; quase todos 
referem já ter exercido alguma ac-
tividade profissional, mas quase 
sempre descrevem percursos mar-
cados pela precariedade (“bisca-
tes”, “trabalhos por empreitada”…) 
e instabilidade laboral com a pas-
sagem sucessiva por vários empre-
gos onde não permanecem muito 
tempo. Quase 1/4 dos reclusos que 
prestaram informações sobre a sua 
situação ocupacional afirmaram es-
tar desempregados no momento da 
detenção.
os elementos sobre o historial penal 
permitem-nos traçar um perfil cri-
minal tipo dos reclusos que encon-
tramos em tratamento de substi-
tuição: quase todos cumprem pena 
de prisão efectiva (93,8%); perto 
de metade (45%) já passou mais 
de 6 anos em situação de reclusão, 
sendo que o tempo médio total de 
permanência na prisão se situa nos 
6 anos e 9 meses; mais de 3/4 são 
reincidentes e, destes, quase 2/3 já 
tinham tido três ou mais condena-
ções a pena de prisão efectiva; 80% 
dos indivíduos cumpre actualmente 
penas superiores a 3 anos e, destes, 
30% estão condenados a mais de 6 
anos. 
Os perfis sociográfico e penal dos 
nossos sujeitos evidenciam bem as 
consequências das políticas crimi-
nais das drogas relativamente ao 
tipo de indivíduos que filtram para 
dentro do sistema. Em termos práti-
cos, estamos perante um excelente 
exemplo daquilo a que a criminolo-
gia crítica chamou criminalização da 
pobreza. 

As relações com as drogas

o conjunto de experiências de “vida 
nas drogas” relatada pelos nossos 
sujeitos não difere daquilo que é 
a experiência do junkie de drogas 
“duras”. As longas trajectórias de 
consumo e o tipo de relação com 
substâncias várias mostram expe-
riências psicotrópicas duras, marca-
das por iniciações muitas vezes nos 
começos da adolescência. Cerca de 
2/3 consomem drogas opiáceas há 
mais de 10 anos e 80% declara ter 
iniciado o consumo destas substân-
cias entre os 10 e os 20 anos. 
uma das dimensões contempladas 
no questionário incidiu sobre os 
comportamentos de risco associados 



Acção & Tratamentos Novembro/Dezembro 2009  7

Acção

aos consumos injectáveis. Dos 70 
inquiridos que aceitaram responder 
a esta dimensão, 65,7% assumiram 
tê-lo já feito por via injectada. Con-
tudo, apenas 24,4% assumiram esta 
modalidade de consumo em contex-
to prisional. A percentagem de re-
clusos que declara já ter partilhado 
agulhas, seringas e outros utensílios 
fora da prisão é francamente supe-
rior à que assume o mesmo tipo de 
comportamentos dentro desta. Em 
meio livre, 48,9% já partilhou agu-
lhas; 44,4% partilhou seringas e 
54,5% partilhou outro tipo de uten-
sílios (filtros, colheres, água…). 

Cuidados de Saúde

Três em cada quatro dos sujeitos da 
nossa amostra afirmaram já ter al-
guma vez feito tratamento de subs-
tituição fora da prisão. Aliás, na al-
tura, 58% davam continuidade ao 
tratamento iniciado no exterior. São 
sobretudo estes que, questionados 
sobre a facilidade no acesso ao tra-
tamento de substituição na prisão, 
respondem afirmativamente. Nestes 
casos, e como nos diz um dos inqui-
ridos, “é muito fácil o acesso à me-
tadona; bastou que o CAT enviasse 
um fax a confirmar o tratamento”. 
Mesmo assim, 29% considera que o 
acesso é difícil. Se cruzarmos os de-
poimentos dos reclusos com os dos 
técnicos, confirmamos que a espera 
mais ou menos prolongada é uma 
realidade. Um dos profissionais de 
saúde diz-nos que o programa “tem 
imensa procura por parte dos reclu-
sos e só não cresce mais por falta 
de recursos”.

Impactos do tratamento  
de substituição

Os reclusos
A larga maioria dos inquiridos subli-
nha também os efeitos positivos do 
tratamento de substituição no seu 
estado de saúde quer físico, quer 
psicológico.

Os técnicos
O Gráfico 3 traduz as opiniões des-
tes sobre os vários itens considera-
dos.
Quanto aos comportamentos violen-
tos dentro da prisão, a maior parte 
do pessoal técnico considera que se 
verificou uma redução sobretudo ao 
nível da violência física entre reclu-
sos (65,1%), mas também entre es-
tes e os guardas prisionais (51,2%). 
os efeitos positivos são menos no-
tados no que diz respeito à violência 
psicológica, sobretudo no caso da 
violência psicológica entre reclusos 
e guardas2.

A propósito das questões de saúde 
sublinham sobretudo a diminuição 
no risco de contágio de doenças 
infecciosas e a influência positiva 
que o programa de metadona tem 
na toma de anti-retrovirais e tuber-

culoestáticos3. Como refere um dos 
profissionais de saúde que entrevis-
támos, “os reclusos são inseridos 
no programa de substituição para 
depois tomarem o resto da medica
ção”. »
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É frequente encontrar no discur-
so dos profissionais referência ao 
programa de substituição enquanto 
instrumento fundamental na gestão 
e controle dos reclusos utilizadores 
de opiáceos: “A população toxicode
pendente por vezes é mais difícil de 
gerir do que os restantes reclusos. 
A metadona e todos os outros com
primidos ajudam na medida em que 
os controlam quimicamente.” (P., 
guarda prisional); no mesmo sen-
tido vão as palavras de M., enfer-
meiro, quando afirma que “hoje em 
dia, seria impossível fazer a gestão 
dos reclusos se não existissem este 
tipo de programas dado o elevado 
número de reclusos toxicodepen
dentes”.
As terapias de substituição com 
metadona são pois um instrumen-
to inequívoco daquilo a que já cha-
mámos a gestão do conflito social; 
mas seria redutor confiná-las a um 
mero papel de controlo do ambiente 
carcerário. São também um instru-
mento que, pacificando a vida quo-
tidiana de quem se encontra detido, 
lhe permite investir em novas tare-
fas que poderão aproximá-lo mais 
do ideal reinsersor.
A diminuição da importância que 
parecem ter hoje, no meio prisional, 
os consumos por via intravenosa 
merece-nos um comentário final: 
mais uma vez, o meio carcerário 
reflecte o meio livre, onde a via in-
jectada parece estar em regressão. 
Tal constatação não deve servir, a 
nosso ver, para retirar importância 
às medidas de redução de riscos – 
porque, tal como diz o slogan, “cada 
novo caso (de infecção) é um caso 
a mais”. Por outro lado, a diminui-
ção da importância, em meio livre, 
da via injectada não deve ser desli-
gada dos resultados alcançados pela 
política de redução de riscos e mi-
nimização de danos, o que mostra 
a pertinência de a alargar ao meio 
prisional. 

1  No decurso dos inquéritos foi possível perceber que 
existe um número considerável de indivíduos que 
refere ter concluído este nível de ensino já durante 
a reclusão.

2  É, no entanto, preciso interpretar com cuidado a 
influência da metadona na redução dos comporta-
mentos violentos. Esta relação não é linear, entran-
do outros factores em jogo, como a videovigilância 
ou a alteração do tempo que os reclusos passam 
dentro das celas. Seria, portanto, importante ave-
riguar de eventuais mudanças nos mecanismos in-
ternos de manutenção da ordem, de modo a poder 
isolar o papel efectivo das terapias de substituição 
opiácea no clima prisional.]

3  De facto, um dos principais problemas de saúde 
é o dos infectados com VIH. No caso de Custóias 
– único EP onde foi possível apurar dados exactos 
sobre esta realidade – à data das entrevistas, dos 
922 reclusos, 116 (12,6% do total da população 
prisional) encontravam-se infectados com VIH. 
Sabemos igualmente que, dos 129 indivíduos que 
integravam o programa de substituição com me-
tadona, 46 eram portadores de VIH, o que dá uma 
percentagem de 35,7% .

«

um ensaio clínico no Canadá (mais 
um) demonstrou que os participantes 
dependentes de heroína que recebe-
ram diacetilmorfina, o ingrediente 
activo da heroína, permanecerem no 
estudo em maior número do que os 
que receberam metadona.
Segundo o estudo publicado a 20 de 
Agosto de 2009, no New England Me-
dicine Journal, os participantes que 
receberam as injecções controladas 
de heroína apresentaram também 
maior probabilidade de envolvimen-
to em actividades ilegais ou consumo 
ilícito de drogas e redução potencial 
do risco de se infectarem pelo VIH ou 
de transmitirem a infecção.
Estima-se que mais de 1 milhão de 
pessoas na América do Norte utili-
zam heroína regularmente. Destes, 
mais de 25% (+ de 250 000 pesso-
as) não respondem eficazmente aos 
tratamentos disponíveis. Incluindo 
buprenorfina, detox, metadona, etc.
Na Europa (a Suíça, a Alemanha, a 
Holanda e em menor escala a bél-
gica, Espanha e Inglaterra) existe 
prescrição médica de heroína para 
indivíduos que não respondem a 
outro tratamento, de modo a dimi-
nuírem actividades ilícitas e ilegais, 
associadas frequentemente com o 
risco substancialmente aumentado 
de overdose, infecções bacterianas 
e transmissão do VIH e Hepatite C. 
Para determinar a segurança e eficá-
cia da heroína prescrita legalmente 
para diminuir as actividades ilegais 
e de risco, uma equipa da Universi
ty of British Columbia em Vancou-
ver, randomizou 226 consumidores 
de heroína que tinham recaído de-

pois de estarem em manutenção 
em metadona para receberem ou 
diacetilmorfina ou metadona. Todos 
receberam aconselhamento sobre a 
sua adição. Após um ano foram ana-
lisados os dados referentes à per-
manência no estudo, estado de saú-
de, redução no consumo de drogas 
ilícitas (fora do estudo das drogas) e 
outras actividades ilegais.
os autores concluem que a heroí-
na prescrita legalmente é uma te-
rapêutica de substituição eficiente. 
Perto de 88 por cento dos doentes 
que injectaram heroína prescrita 
permaneceram no estudo durante 
todo o ano, comparado com apenas 
54% dos que receberam metadona. 
Em termos diminuição do consumo 
ilícito de drogas, a heroína revelou 
também ser superior ao braço da 
metadona, com 67% dos doentes 
em heroína a reduzirem tais acti-
vidades comparados com apenas 
48% dos que receberam metadona. 
A dose média dos doentes a rece-
berem heroína foi apenas de 450 
miligramas (mg), muito inferior ao 
máximo permitido de 1 g.
os autores dizem que as pessoas 
que recebem heroína prescrita de-
veriam fazê-lo num local medica-
mente controlado, devido a alguns 
casos de convulsão. 
A conclusão principal é que este 
grupo que está geralmente excluí-
do, heroína prescrita pode oferecer 
benefícios reais para a saúde e qua-
lidade de vida individual e pública.
E em Portugal? Para quando? 

Fonte: www.AIDSmeds.com 

prescrição de heroína para diminuir 
os riscos e danos do uso ilegal
Luís Mendão



Acção & Tratamentos Novembro/Dezembro 2009  9

9LIPOnews

LIPOnews
NúmErO 3, 2009 

Tradução: Mariela Kumpera | revisão e Adaptação: Luís Mendão e João Paulo Casquilho

Produção original Associação Nadir onlus, em colaboração com a Clínica Metabólica de Doenças Infecciosas da universidade de Modena e reggio Emília.

Publicação GAT, com o apoio da Abbott e da Gilead Sciences                            

O que é a LIPO-news?
É uma publicação constituída por cinco números que tratam da lipodistrofia relacionada com o VIH: 
testemunhos, reflexões e indicações sobre o tema. 
os argumentos foram divididos em duas partes:
1) “Lipodistrofia: o que se vê”, ou seja, os problemas que provocam alterações do aspecto físico da pes-
soa, que podem ter um forte impacto na esfera psicológica e, portanto, sobre a adesão à terapêutica.
2) “Lipodistrofia: o que não se vê”, ou seja, os aspectos observáveis através de alterações nas análises 
clínicas: mesmo se não visíveis, são perigosos para a vida das pessoas (por exemplo, o colesterol e os 
triglicéridos elevados, a insulino-resistência, o dano às mitocôndrias, a hipertensão, etc.) 
Linguagens diferentes, mesmos conceitos (em vermelho simplificados, em cinzento mais comple-
xos) em relação às mudanças que, com o passar do tempo, as pessoas constatam em si próprias e que 
os médicos infecciologistas e outros profissionais do sector observam na rotina do trabalho.

A quem é dirigido?
Às pessoas com VIH, médicos especialistas em infecciologia, associações da comunidade, profissionais 
do sector e todos os que estiverem interessados.

LIPODISTrOFIA: O QUE SE VÊ…

O que são as alterações metabólicas?
É o conjunto de alterações de alguns valores relevantes das análises do sangue, em particular dos tri-
glicéridos e do colesterol (gorduras) e da glicemia (açúcares). 
Afectam muitas vezes as pessoas com VIH/SIDA em terapêutica e, frequentemente, são acompanha-
das pelas mudanças da distribuição das gorduras corporais.
Nos últimos anos, nas pessoas com infecção pelo VIH/SIDA em terapêutica anti-retroviral tem-se vindo 
a manifestar, progressivamente, para além das modificações do aspecto físico devido à acumulação e/
ou perda de gorduras em algumas partes do corpo, também quadros de alterações do metabolismo 
lipídico e da glicose (das gorduras e dos açúcares).

Quais são as alterações metabólicas mais comuns?
As alterações das gorduras no sangue: valores elevados dos triglicéridos, do colesterol “mau” (LDL) e 
valores baixos do colesterol “bom” (HDL). 
Além disso, valores elevados da glicemia indicam alterações da eficácia da insulina, que levam a um 
risco acrescido de se desenvolver diabetes.
As alterações do perfil lipídico (dislipidemia) manifestam-se como valores elevados dos triglicéridos e 
do colesterol LDL e baixos do colesterol HDL. As alterações do perfil da glicose são representadas por 
uma sequência de eventos, desde a resistência à insulina, à intolerância glicídica até à diabetes.

PORQUÊ A FALTA DE ATENÇÃO? (Anónimo)
No seminário da Nadir (associação italiana) falou-se da necessidade de se fazer controlos específicos e 
de modo rigoroso para prevenir possíveis complicações.
Pergunto-me simplesmente porque é que muitas vezes devo ser eu a pedir exames de controlo suple
mentares ao fígado, rins e coração.
Porque não se consegue “padronizar” o seguimento? E os doentes que não têm suficiente atenção? São 
deixados a si próprios. 
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Quais são as causas das alterações metabó-
licas?
São muitas, complexas e frequentemente des-
conhecidas. Alguns medicamentos para o VIH 
estão mais implicados nas alterações metabó-
licas, mas seria errado e redutivo pensar que 
os medicamentos são os únicos responsáveis. 
São também provocadas pela própria infecção, 
por factores hereditários e pelo estilo de vida 
(má alimentação, insuficiente actividade física e 
fumar).
uma relação complexa de eventos:  
farmacológicos (terapêutica anti-retroviral), a 
própria infecção, factores genéticos, a alimen-
tação, estilo de vida inadequado, (insuficiente 
actividade física e fumar). Alguns medicamentos 
estão mais implicados. 

Há uma relação entre as alterações meta-
bólicas e o VIH?
Sim. Independentemente da terapêutica, ob-
servou-se, nas pessoas com doença avançada, 
alterações das gorduras e dos açúcares.
Sim. A doença avançada provocada pelo VIH, 
na ausência de terapêutica anti-retroviral, foi 
associada à hipergliceridemia, baixos níveis de 
colesterol total, baixos níveis de colesterol LDL, 
baixos níveis de colesterol HDL e alteração do 
metabolismo glicídico.

MEDO (Anónimo)
Estou em terapêutica há cinco anos (Trizivir®) 
e, excepto pelas alterações dos parâmetros 
laboratoriais (triglicéridos e colesterol, devidas 
também a uma dieta inadequada), nunca tive de 
lidar com qualquer efeito secundário.
Desde há um ano comecei a ver os efeitos da 
lipoatrofia e isto tem um impacto pesado na mi
nha auto-estima.
E, se antes a minha atitude era, diria, positiva, 
agora começo a ter medo.

Há uma relação entre alterações metabóli-
cas e medicamentos?
Sim. Todas as classes de fármacos actualmente 
comercializadas, embora com “peso” diferente 
para cada medicamento, estão implicadas na 
alteração das gorduras e dos açúcares. A enfur-
tivida (T-20, Fuzeon®) é uma excepção. 
Sim. Todas as classes de fármacos actualmente 
comercializados, apenas com a excepção da en-
furtivida (T-20, Fuzeon®), inibidor da fusão, es-
tão implicadas na alteração do metabolismo. os 
vários fármacos podem, porém, ter um impacto 
significativamente diferente entre si. 
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… e o que tem a ver a hipertensão?
A hipertensão ou “tensão alta” contribui para aumentar o risco de doenças cardiovasculares.  
Por isso, é importante medir frequentemente a tensão arterial e intervir com uma terapêutica adequa-
da para valores da tensão arterial superiores a 140 mm Hg para a máxima (sistólica) e 90 mm Hg para 
a mínima (diastólica). A relação com o VIH e com os medicamentos anti-retrovirais não é clara. 
Ter um familiar de 1º grau que teve um enfarte do miocárdio antes dos 55 anos, se for homem, e antes 
de 65 anos, se for mulher, apresenta um risco cardiovascular acrescido.
A hipertensão é um dos factores no diagnóstico da “síndrome metabólica”. 
Pode ser associada a alterações do metabolismo, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. 
Os factores genéticos também contribuem de modo significativo para a determinação do risco cardio-
vascular.

Quais são os riscos das alterações das gorduras no sangue?
Aumenta o risco de doenças cardiovasculares, tais como o enfarte.
Risco aumentado de doenças cardiovasculares. Além disso, a alteração do perfil lipídico é um factor 
importante de risco para a doença aterosclerótica.

Quais são os riscos das alterações dos açúcares no sangue?
Possibilidade de desenvolver a diabetes.
Possibilidade de desenvolver a diabetes mellitus tipo 2.

O MAL MENOR (Anónimo)
A lipodistrofia apareceu-me em 1998 em simultâneo com uma terapêutica eficaz, após vários anos de 
insucessos. Vivi-a como um mal menor…mas incomodava-me muito mais o facto de todos me pergun
tarem o porquê do meu emagrecimento ou se estava a fazer um tratamento para emagrecer.
Após alguns anos, apesar da disponibilidade de intervenções para o preenchimento do rosto, não me 
quis sujeitar a tal, porque as pessoas estavam habituadas a ver-me com o rosto cavado e não podia 
explicar de novo a todos uma segunda mudança. Hoje, o que mais me preocupa não é tanto o rosto 
cavado quanto os valores demasiado elevados do colesterol, triglicéridos, ácido úrico…provocados pelos 
medicamentos.

O que fazer na presença de alterações das gorduras no sangue?
Controlar os níveis das gorduras no sangue antes do início de uma terapêutica e, como rotina, cada 
ano.
um rastreio para as alterações lipídicas. 
O perfil lipídico em jejum deve ser avaliado antes do início da terapêutica anti-retroviral e repetido anu-
almente, mesmo na ausência de alterações documentadas.

A TENSÃO (Anónimo)
…sentia-me agitada, era impaciente e tudo me provocava desconforto.
Às vezes acordava durante a noite.
Não conseguia perceber se era a minha cabeça que tinha parado de funcionar ou se tinha alguma coisa 
que não estava bem.
Tinha vergonha de falar disto com o médico: pensava que me ia considerar louca.
Em vez disso, descobrimos que tinha a tensão alta. Senti-me renascer.

…e no caso de alterações dos açúcares no sangue? 
Controlar atentamente a glicemia. 
Se forem detectados níveis de glicose no sangue > 100 mg/dl em jejum, deve-se fazer o teste de to-
lerância à glicose. Consiste em medir quatro vezes a glicemia duas horas após a ingestão de 75 mg de 
glicose em jejum. 
Se forem detectados valores da glicemia > 200 mg/dL é diagnosticada a diabetes mesmo com a glice-
mia em jejum < 126 mg/dL. 
Avaliação da glicemia em jejum (> 8 h) antes do início da terapêutica anti-retroviral e monitorização 
cada 3 a 6 meses nos doentes que mudam de terapêutica ou com factores de risco para a insulino-re-
sistência. Deve-se considerar para os doentes com tolerância glucídica alterada ou que têm factores de 
risco para a diabetes mellitus uma prova de tolerância oral à glicose.
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Além disso, o que é necessário fazer?
Controlar o coração e os rins antes do início e durante a terapêutica, bem como avaliar o risco de do-
enças devidas a alterações metabólicas (cardiovasculares, diabetes, etc.) em correlação com o estilo de 
vida e os hábitos alimentares.
Antes de iniciar a terapêutica e durante o tratamento, fazer um electrocardiograma anual e a avalia-
ção do risco cardiovascular através de instrumentos adequados. o controlo da glicemia e dos níveis da 
insulina e a monitorização da função renal são elementos importantes a implementar na avaliação do 
estado de saúde de rotina da pessoa seropositiva para o VIH.

PArA LEmBrAr…
Diferentes linguagens, mesmos conceitos em relação ao que é importante ter em mente.

As alterações metabólicas existem
As pessoas com VIH/SIDA, tanto com doença avançada sem terapêutica, como sob terapêutica, 
têm alterações dos valores das gorduras e do açúcar no sangue.
Os doentes com VIH/SIDA, quer em estado avançado da doença que não estão sob terapêutica, 
quer em terapêutica anti-retroviral e compensados do ponto de vista viral e imunológico, estão sujei-
tos a alterações metabólicas de vária tipologia.

Monitorização activa
As pessoas com VIH/SIDA devem ser protagonistas activos da própria monitorização, sobretudo no que 
concerne aos aspectos “não visíveis”: monitorizar as alterações das gorduras e açúcares ajuda a 
prevenir problemas mais graves. 
É importante mostrar ao médico a “familiaridade” com estes aspectos por parte do doente.
É oportuno que o doente seja monitorizado de modo específico para as alterações metabólicas 
antes do início da terapêutica e pelo menos anualmente, para medir assim com precisão as 
variações e prevenir as doenças correlacionadas. É recomendado o controlo periódico da tensão 
arterial e da função cardíaca anualmente e de tudo o que é correlacionado com o risco de desenvolver 
diabetes. os factores genéticos também são importantes.

Os medicamentos
os medicamentos para o tratamento da infecção pelo VIH/SIDA (excepto o Fuzeon®) estão implicados 
nas mudanças dos valores das gorduras e dos açúcares no sangue. No entanto, os medicamentos 
são fundamentais para conter a infecção pelo VIH. Portanto, o problema não deve ser ignorado, 
mas controlado.
As terapêuticas anti-retrovirais (excepto a enfurtivida), embora com implicações diferentes relati-
vamente às moléculas individuais, estão implicadas nas mudanças do metabolismo. É claro que o 
balanço dos “riscos-benefícios” dos medicamentos anti-retrovirais relativamente a esta 
toxicidade é sem dúvida em favor do uso dos próprios medicamentos. No entanto, estratégias 
adequadas devem ser tomadas em consideração para fazer face ao problema.

Uma base imprescindível: o estilo de vida
A base para evitar factores que possam contribuir para estes problemas é ter uma alimentação saudá-
vel e equilibrada, uma actividade física adequada e não fumar.  
É oportuno pedir ao próprio médico especializado em VIH consultas específicas com especia-
listas para ter indicações correctas sobre estes aspectos.
É dever do médico infecciologista recomendar um estilo de vida saudável relativamente à alimentação, 
actividade física e tabagismo, como primeiras intervenções para evitar factores agravantes das altera-
ções metabólicas. É oportuno recomendar aos doentes consultas especializadas que ajudem a 
alcançar estes objectivos.

As associações GAT, Positivo e Seres decidiram lançar em conjunto um site sobre a lipodis-
trofia para as pessoas que vivem com o VIH e para os prestadores de cuidados de saúde.

www.lipodistrofia.net
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VIH/SIda. Qual o papel do jornalista  
na divulgação da informação em saúde?
a perspectiva da (de uma) jornalista
Célia Rosa, Jornalista da Revista Notícias Magazine (dN e JN)

A infecção é notícia ou por más ra-
zões, por exemplo o processo judi-
cial que levou ao despedimento do 
cozinheiro seropositivo, ou porque 
o VIH faz parte da «informação de 
agenda do dia». Mas também é gra-
ças ao jornalismo que as pessoas 
estão mais informadas. 
Há dias em que a infecção VIH/SIDA 
está no topo da actualidade e faz as 
manchetes dos jornais, a abertura 
dos serviços noticiosos de rádio e de 
televisão e até é alvo de edições e 
programas especiais. Actualmente 
e, em regra, tal sucede por duas or-
dens de razões: devido a «más notí-
cias», por exemplo o caso do deplo-
rável processo judicial que levou ao 
despedimento do cozinheiro seropo-
sitivo, ou porque o VIH faz parte da 
«informação de agenda do dia» e, 
nesta circunstância é provável que 
as «notícias» refiram a descoberta 
de um medicamento «milagroso», 
um «novo fármaco» que «se reve-
la muito promissor para a cura» da 
infecção – aqui vale tudo, desde o 
estudo de substâncias em fase pré-
clínica às que apresentam bons re-

sultados em modelos animais, mas 
o mais comum são os press releases 
que falam de drogas que aguardam 
aprovação ou que foram recente-
mente autorizados pela FDA, EMEA 

ou mesmo pelo INFArMED. Neste 
capítulo, o achado da vacina anti-
VIH também tem sido recorrente – 
talvez por isso alguns já defendam 
que os jornalistas merecem a pa-
tente da vacina que ainda está para 
surgir.
os dois exemplos esclarecem o prin-
cipal modus operandi da produção 
de informação jornalística genera-
lista, cada vez mais dependente de 

conteúdos que são fornecidos às 
redacções e aos jornalistas já «pré-
cozinhados». Em regra, a informa-
ção chega através de agências como 
a Lusa ou a reuters, que vendem 
produtos jornalísticos, mas grande 
parte do fluxo noticioso tem origem 
nas chamadas agências de comuni-
cação que têm como interesse prin-
cipal promover, ou seja, noticiar – 
na imprensa escrita, na televisão, 
na rádio e nas plataformas on line – 
o artigo ou o serviço que é vendido 
pelos seus clientes.

Diferentes interesses

Mas nem tudo o que parece igual 
o é. Enquanto a notícia do acórdão 
do Supremo Tribunal de Justiça que 
confirmou a discriminação de um 
doente em razão da sua seroposi-
tividade deu azo a trabalhos jor-
nalísticos dignos desse nome – os 
jornalistas fizeram o que lhes com-
petia e partiram do facto para a sua 
análise, confirmaram a informação, 
ouviram diferentes intervenientes, 
interrogaram, debateram aquela e 

a notícia do acórdão do Supremo 
Tribunal de Justiça que confirmou 
a discriminação de um doente em 
razão da sua seropositividade deu 

azo a trabalhos jornalísticos dignos 
desse nome.

»
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«

Dr. Eugénio Teófilo novo membro do Conselho Consultivo do GAT

o GAT convidou para integrar o Conselho 
Consultivo do GAT, o médico Eugénio Te-
ófilo que teve a amabilidade de aceitar. 
o Conselho é composto por reconhecidos 
especialistas em diferentes áreas que, 

além dos méritos profissionais e pes-
soais se distinguem por publicamente 
defenderem os direitos das pessoas que 
vivem com VIH/SIDA.
bem-vindo! 

Nota A&T

Damos continuidade ao balanço da 
abordagem ao VIH/SIDA pelos meios 
de comunicação iniciado no A&T 18, 
em que publicámos um texto de Pe-
dro Silvério Marques. o artigo da pre-
sente edição,da autoria de Célia rosa, 
jornalista na Notícias Magazine (a re-
vista de domingo dos jornais Diário de 
Notícias e Jornal de Notícias), resul-
ta da adaptação do Núcleo de Estu-
dos VIH da Sociedade Portuguesa de 
Medicina Interna, realizadas em Vila-
moura, nos dias 19 e 20 de Junho de 
2009, e dedicadas ao tema “VIH/SIDA 
- uma Doença Multissistémica”.

À jornalista Célia rosa agradecemos 
a gentileza que teve ao nos ceder o 
texto.

o desinvestimento das empresas de 
comunicação social em trabalhos de 
investigação e produção próprias. 
Não é por acaso que todos os dias 
lemos as mesmas notícias, escritas 
de forma idêntica, nos diferentes 
jornais.

Informação e comportamento

E ainda há o outro lado da moeda. 
«Afinal, todos sabemos que é gra-
ças à comunicação social que hoje 
as pessoas estão, apesar de tudo, 
tão informadas sobre doenças como 
o VIH/SIDA. Há um jornalismo mais 
especulativo e dramático, mas há 
também trabalhos muito sérios e 
fundamentados, entrevistas muito 
sólidas, que têm permitido passar a 
informação para a população», como 
refere a jornalista Isabel Stilwell. 
Também Miguel Vieira, ex-jornalista 
e actual director de comunicação da 
Merck Sharp & Dohme (MSD), reco-
nhece que «os jornalistas têm um 
papel essencial na comunicação da 
Saúde, na sua promoção e preven-
ção. Este papel ganha ainda maior 
importância no caso das áreas que 
incluem doenças de grande inci-
dência ou cujo controlo depende do 
comportamento dos cidadãos, como 
é o caso evidente da SIDA». o ex-
jornalista aponta o exemplo da gripe 
H1N1 para questionar: «Que seria 
de toda a estratégia de prevenção e 
controlo da gripe perante a pande-
mia, se não existissem a imprensa e 
os profissionais da comunicação?»
o que Miguel Vieira também conhe-
ce é a enorme predisposição do lei-
tor (ouvinte ou telespectador) para 
os temas da Saúde: «os jornais e as 
revistas sabem bem as audiências 
que geram quando os temas das 
suas capas dizem respeito a doen-
ças e tratamentos.» E concorda que 
«não é raro que, em vez de um ser-
viço desinteressado de divulgação da 
saúde, haja uma instrumentalização 
dos fenómenos ou uma publicação 
acrítica de ‘estudos’ de origem duvi-
dosa. Por exemplo, sobre os benefí-
cios do consumo de x ou y, sendo x 
ou y a substância mais improvável, 
mas de repente milagrosa...». uma 
visão que merece a concordância de 

António Vaz Carneiro, professor da 
Faculdade de Medicina de Lisboa: 
«Ao jornalista compete contrariar – 
de modo pró-activo alguma desin-
formação (ou informação errada) 
que aparece diariamente e de várias 
fontes com credibilidade variadas.» 
Já a jurista Maria do Céu rueff diz 
que «o papel do jornalista pode ser 
fundamental como mediador de in-
formação esclarecida e que na au-
sência de uma vacina, a modificação 
comportamental surge como peça 
fulcral no tabuleiro das medidas 
preventivas, podendo a informação 
jornalística ajudar na modelação 
dos mesmos comportamentos». 
Infelizmente, todos sabemos que 
mais informação não é sinónimo 
de mudança de comportamentos, 
sobretudo em territórios que têm a 
sexualidade como pano de fundo, 
como é o caso do VIH/SIDA. Porém, 
esta confirmação aumenta a res-
ponsabilidade do jornalista, sempre 
obrigado a separar o trigo do joio 
para realizar o direito-dever a in-
formar e o direito a ser informado, 
dois direitos fundamentais que são 
indispensáveis para a tomada de 
decisões responsáveis. 

* Texto adaptado de uma comunicação efectuada 
durante as X Jornadas do Núcleo de Estudos da In-
fecção VIH da Sociedade Portuguesa de Medicina 
Interna, em Junho deste ano. 

outras decisões judiciais e questio-
naram a administração da justiça –, 
já os títulos de primeira página que 
contam «a descoberta da cura da 
SIDA» nascem muitas vezes de inte-
resses comerciais ou industriais que 
legitimam os trabalho dos assesso-
res de imprensa mas que pouco ou 
nada têm a ver com o interesse do 
público, dos leitores e dos doentes. 
Publicar as «histórias» que nos en-
viam por e-mail, sem confirmação, 
sem cross-cheking e sem enquadra-
mento é uma das razões da falta de 
credibilidade de algum jornalismo 
em saúde.
Mas será verdade que «os temas 
relacionados com a saúde só inte-
ressam se servirem para vender ou 

aumentar audiências ou tiragens», 
conforme acusa Pedro Silvério Mar-
ques? E é certo que os órgãos de co-
municação social fazem «meros ‘fre-
tes’ à indústria ou ao comércio, aos 
poderes e, mesmo, às organizações 
de doentes ou para os doentes»? o 
activista diz que se assiste a «uma 
redução do tema VIH nos meios de 
comunicação e ao empobrecimento 
sistemático do seu tratamento» e 
aponta como exemplo a medicaliza-
ção do VIH: «A infecção deixou de 
fazer a primeira página dos jornais 
ou a abertura dos telejornais, salvo 
para os recorrentes falsos anúncios 
da “cura” ou da “vacina”», aponta. 
Sei do que fala Pedro Silvério Mar-
ques. Ainda assim, e sem querer ser 
ingénua, acredito que na maioria 
das situações a publicação de con-
teúdos como os referidos é uma das 
consequências da nova era da co-
municação social global, qual se so-
mam outros problemas, entre eles, 
a falta de jornalistas especializados 
em saúde nas redacções, que tam-
bém são cada vez mais pequenas, e 

Os títulos de primeira página que con-
tam «a descoberta da cura da sida» 
nascem muitas vezes de interesses 

que só legitimam o trabalho dos 
assessores de imprensa. 
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A Food and Drug Administration 
(FDA) dos Estados unidos estabele-
ceu que ensaios clínicos realizados 
fora dos Estados unidos não têm 
que estar de acordo com as regras 
da Declaração de Helsínquia quando 
utilizados para apoiar candidaturas 
para registar produtos nos Eu. Em 
vez disso, as decisões da Conferência 
Internacional para a Harmonização 
das boas Práticas Clínicas (Interna
tional Conference on Harmonisation 
of Good Clinical Practice (GCP)) fo-
ram nomeadas como o novo padrão 
regulamentador. Cientistas, eticistas 
e grupos de consumidores opuse-
ram-se a esta sugestão antes e após 
as consultas. A justificação da FDA 
argumentava que se trata apenas de 
uma harmonização das suas regula-
mentações com um padrão global, e 
que instrumentos legais, tais como 
o Código de regulamentações Fede-
rais (Code of Federal Regulations) 
dos Eu, não podem incluir documen-
tos externos sujeitos a alterações 
fora do controle da agência (referen-
ciação dinâmica). 
Esta justificação não explica as di-
ferenças do GCP neste âmbito, ou 
porque é que a declaração e o GCP 
foram considerados mutuamente 
exclusivos. Embora tal referencia-
ção dinâmica possa criar problemas 
legais devido ao facto de as legisla-
turas não poderem comprometer-se 
sem reservas a fazer correcções in-
definidamente, a declaração pode e 
deve ser considerada como um pa-
drão mínimo que reflecte princípios 
éticos essenciais, operacionalizados 
através de instrumentos, tais como 
o GCP e as políticas nacionais de re-
gulamentação. A referenciação es-
tática a versões específicas não tem 
até à data, levantado problemas, e 
não é dada qualquer razão porque 
seria agora um problema. As preocu-
pações continuam por resolver, mas 
a dúvida sobre o impacto que esta 
questão terá tem que ser respondida 
ao nível instrumental (directo) e ao 
nível simbólico (indirecto).
À primeira vista, o impacto potencial 
parece ser relativamente pequeno. 
Só um subgrupo de ensaios clínicos 
realizados nos Eu é afectado, e os 
apoiantes (maioritariamente da in-
dústria) vêem as diferenças entre os 
dois documentos como relativamen-

a Fda tem autoridade para ultrapassar  
a declaração de Helsínquia*?
Traduzido por Susana F. pinheiro e revisto por pedro Silvério Marques

te pequenas. o impacto real não 
pode neste momento ser estabele-
cido com precisão, mas poderá ser 
muito maior do que o afirmado, uma 
vez que os Eu representam o maior 
mercado de fármacos e instrumen-
tos médicos do mundo. Adicional-
mente, o aumento da globalização e 
a realização de ensaios clínicos "off 
shore" significam que uma vasta 
proporção de tais ensaios será usa-
da em aplicações para comercializa-
ção nos Eu.

a nova regra parece ser  
mais sobre imperialismo do  

que sobre harmonização

Algumas das diferenças entre os do-
cumentos, tais como o uso do con-
trolo por placebo em ensaios, são 
importantes e poderão ter motivado 
a FDA a fazer esta alteração. A quar-
ta revisão da Declaração de Helsín-
quia (1996) causou dificuldades à 
FDA, ao restringir o uso do placebo 
em situações em que já estão esta-
belecidas provas da eficácia de ou-
tras intervenções. Isto teve grandes 
implicações na investigação em na-
ções com recursos limitados, onde 
os placebos estavam a ser utilizados 
em tais situações. Apesar do acalo-
rado debate, a Associação Médica 
Mundial (World Medical Association 
(WMA)) tem mantido uma posição 
firme em relação ao princípio de não 
desistir das intervenções eficazes na 
sua revisão mais recente (sexta) de 
2008. A decisão da FDA parece, por-
tanto, reforçar a defesa dos ensaios 
controlados por placebos. Seja qual 
for o impacto instrumental, à luz 
desta história dever-nos-íamos pre-
ocupar mais com os aspectos simbó-
licos da decisão. A retirada de uma 
referência problemática tem maior 
significado do que a simples omis-
são. Temos grandes dúvidas sobre 
o futuro de normas éticas interna-
cionais, pelo menos nos Eu. Ape-
sar da reafirmação de confiança da 
FDA, a GCP não é um código ético, 
mas um manual de procedimento 
regulamentar baseado nos quadros 
regulamentadores dos Eu, Japão, e 
Europa. É, portanto, uma descrição 
de procedimentos e não um docu-
mento que inspire comportamentos 

éticos mais elevados.
Não são as nuances processuais que 
estão em causa, mas o racional mo-
ral que forma a base de uma cultu-
ra de investigação eticamente res-
ponsável. A declaração, juntamente 
com outros guias éticos internacio-
nais, continua a ser uma indicação 
(sinal) para a cooperação no desen-
volvimento de princípios e práticas 
éticas internacionais, cuja influência 
excede, em muito, leis nacionais e 
regulamentações, e que foi muito 
aprofundada na revisão de 2008. A 
declaração é a fonte principal e ár-
bitro da ética da investigação a ní-
vel mundial. orienta a legislação e 
a conduta ética e a supervisão da 
investigação, particularmente em 
países em desenvolvimento, onde 
se realiza uma parte cada vez maior 
da investigação clínica.
Este afastamento da Declaração 
contrasta com o aumento do seu re-
conhecimento no resto do mundo. 
Embora não sejam explicitamente 
parte da lei nacional ou internacio-
nal, aos princípios dos códigos de 
ética é reconhecido um estatuto le-
gal. o Court of Appeals dos Eu de-
liberou que a Declaração e outras 
convenções constituem uma norma 
de uso e costumes com força sufi-
ciente para ser considerada no caso 
da trovafloxacina da Pfizer, em Ja-
neiro de 2009. A relação anulou a 
decisão de um Tribunal de primeira 
instância de um processo de famílias 
cujas crianças tinham falecido ou ti-
nham sido lesionadas num ensaio de 
meningite na Nigéria. As crianças ti-
nham recebido este antibiótico expe-
rimental, e a relação deliberou que 
a Declaração estabelecia uma norma 
universal que proíbe a experimenta-
ção não consensual. Numa altura de 
crescente preocupação com as polí-
ticas e de aumento da globalização 
da investigação biomédica é neces-
sária uma visão mais internacional 
da ética, e não a primazia das políti-
cas nacionais que fiquem aquém dos 
princípios aceites. 
A FDA está, na melhor das hipóte-
ses, a actuar como se os seus pa-
drões fossem distintos de normas 
globalmente aceites, ao pressionar 
os subscritores da Declaração a con-
cordar com as suas exigências. Na 
pior, está a criar a impressão de que »



16  Acção & Tratamentos Novembro/Dezembro 2009

Acção

Investigadores afirmaram na Con-
ferência Internacional sobre SIDA 
(IAS) que os utilizadores de dro-
gas injectáveis (uDIs) seropositivos 
para o VIH podem ser tratados com 
tanto sucesso como os seropositivos 
para o VIH que não se injectam.
“Existe uma crença comum de que 
o uso de drogas injectáveis em do-
entes infectados pelo VIH está as-
sociado à fraca adesão por parte 
destes e um menor sucesso do tra-
tamento anti-retroviral, embora es-
tudos efectuados em países ociden-
tais tenham demonstrado que nem 
sempre isto corresponde à verdade” 
declarou o Dr. rudi Wisakana. 
Dos uDIs que participaram no estu-
do, 15,7% morreram, comparados 
com os 18,8% dos não uDIs, uma di-
ferença insignificante. Cerca de 13% 
dos doentes de ambos os grupos 
perderam-se durante o follow-up.
“os doentes infectados pelo VIH 
com um histórico de injecção de 

drogas neste ambiente eram quase 
sempre do sexo masculino, co-in-
fectados com o vírus da Hepatite C, 
e uma imunossupressão mais grave 
do que os doentes sem um historial 
de consumo de drogas injectáveis,” 
afirmou o Dr. Wisaksana. 
Cerca de 87,7% dos uDIs eram se-
ropositivos para o vírus da Hepati-
te C, comparados com nenhum dos 
não uDIs.
“Concluímos que o consumo de dro-
gas injectáveis não teve um efeito 
negativo na mortalidade, manuten-
ção em tratamento ou na resposta 
virológica ou imunológica à terapêu-
tica anti-retroviral,” disse o Dr. Wi-
saksana.
E em Portugal, quais são as crenças 
e as práticas?

Fonte: response to First Line Antiretroviral Therapy 
Among HIV-Infected Patients With and Without a 
History of Injecting Drug use in Indonesia. Abstract 
MOPEB060]

está mais interessada em facilitar a 
investigação do que respeitar os di-
reitos dos sujeitos da investigação. 
Esta atitude tem sido amplamente 
descrita como a defesa de diferentes 
padrões éticos para diferentes partes 
do mundo (pluralismo ético), o reco-
nhecimento do direito dos Eu a ter 
políticas únicas (excepcionalismo), e 
de um país a impor padrões a outro 
(imperialismo moral). Temos que ter 
esperança de que a nova adminis-
tração em Washington irá rever as 
acções mal fundamentadas da FDA.
A Declaração e o Código de Ética 
Internacional da Associação Médica 
Mundial contêm a afirmação crucial 
que a consciência de um médico ou 
investigador e o dever ético de cui-
dar devem transcender as leis na-
cionais. Estar de acordo com leis 
nacionais que respeitem os direitos 
básicos humanos e normas éticas é 
necessário, mas não é por si só um 
padrão suficiente. 
Como poderemos, então, prote-
ger melhor os princípios éticos na 
investigação? Historicamente, a 
consciência individual, a formação, 
e a cultura ética eram considerados 
suficientes. No entanto, estes têm 
repetidamente ficado aquém das 
expectativas, dados os contextos 
político, social e fiscal nos quais a 
investigação ocorre, com o seu po-
tencial para desequilíbrios de poder 
e conflitos de interesse. Se organi-
zações como a FDA são incapazes 
ou não têm vontade de fomentar 
uma cultura internacional de inves-
tigação ética, tem que recair sobre 
outros, tais como associações pro-
fissionais, a responsabilidade de 
assegurar que a ética é tão central 
para a investigação como para os 
tratamentos e cuidados de saúde, 
e que a supervisão ética tem pode-
res e recursos suficientes para ser 
eficaz. Embora transgressões de 
códigos éticos possam, por vezes, 
implicar sanções administrativas e 
criminais, todas as associações pro-
fissionais têm a responsabilidade de 
escrutinar a competência ética, a 
capacidade e práticas de investiga-
ção dos seus membros. Em última 
instância, a investigação eticamente 
responsável permanece uma res-
ponsabilidade colectiva. 

* A Declaração de Helsínquia foi elaborada pela World 
Medical Association (WMA), como um conjunto de 
princípios éticos a respeitar pela comunidade médi-
ca em relação à experimentação em seres humanos 
e é considerada como o Documento de referência 
da ética de investigação clínica. 

Fonte:  Editorial do british Medical Journal de autoria 
de Michael D E Goodyear, professor associado de 
medicina, Trudo Lemmens, professor associado de 
medicina e direito, Dominique Sprumont, professor 
de direito da saúde, Godfrey Tangwa, professor de 
filosofia

 http://www.bmj.com/cgi/content/extract/338/
apr21_1/b1559 

Respostas positivas à terapêutica 
anti-retroviral por parte de 
utilizadores de drogas injectáveis
Traduzido por ana Zegre e adaptado por Luís Mendão

«

“Existe uma 
crença comum 

de que o uso de 
drogas injectáveis 

em doentes infectados 
pelo HIV está associado 
à fraca adesão por parte 

destes e um menor sucesso 
do tratamento anti-retroviral, 

embora estudos efectuados 
em países ocidentais tenham 

demonstrado que nem sempre 
isto corresponde à verdade”
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o PegIntron® (peginterferon alfa-
2b) e o rebetol® (ribavirina), usa-
dos para o tratamento da Hepatite 
C em adultos, obtiveram uma ex-
tensão da indicação terapêutica da 
terapêutica de combinação para o 
tratamento da população pediátrica 
e o tratamento de doentes adultos 
com cirrose compensada.
o PegIntron® e o ViraferonPeg® são 
actualmente indicados para o trata-
mento de doentes adultos com He-
patite C crónica que têm transmina-

pegIntron® e ribavirina aprovados para  
tratamento de crianças com Hepatite C na Europa

ses elevadas sem descompensação 
hepática, incluindo doentes naïve 
com co-infecção estável com VIH.
Também são indicados para o tra-
tamento de Hepatite C em doentes 
adultos que falharam tratamentos 
anteriores com o interferão alfa 
(peguilados ou não-peguilados) em 
terapêutica de combinação com ri-
bavirina. 

Fonte: EMEA

o estudo ArTEN, um ensaio clínico 
aberto internacional, concluiu que a 
nevirapina (Viramune®) não era in-
ferior ao tratamento com atazanavir/
ritonavir (reyataz®/Norvir®), ambos 
combinados com FTC/TDF (Truva-
da®) ao fim de 48 semanas. Neste 
estudo, foram incluídos 569 doentes 
sem experiência anterior de trata-
mento anti-retroviral, provenientes 
de diversos países, nomeadamente 
de Portugal. A carga viral média era 
de 5,1 log10 cópias/ml, sendo que 
64% dos doentes tinham valores 
superiores a 100.000 cópias/ml e a 
contagem média de células CD4 ob-
servada à entrada no estudo era de 
183/mm3.
A nevirapina é um dos medicamen-
tos anti-retrovirais mais baratos e 
não provoca aumento dos níveis dos 
lípidos. No entanto, tornou-se pou-
co popular quando se verificou que o 
seu uso em mulheres com contagens 
de células CD4 acima de 250/mm3 e 
em homens com contagens acima de 
400 células/mm3 comportava um ris-
co mais elevado de toxicidade grave. 
Este facto despromoveu este medi-
camento nas recomendações tera-
pêuticas, passando a figurar como 
um medicamento de segunda linha.
o objectivo principal deste ensaio 
clínico era a determinação da pro-

porção de doentes com carga viral 
abaixo de 50 cópias/ml ao fim de 48 
semanas, sendo que era necessário 
que este valor também se verificas-
se à 24ª e à 36ª semanas.
uma proporção quase igual dos do-
entes medicados com nevirapina 
ou com atazanavir tinha uma car-
ga viral indetectável (67 vs. 65%), 
e não houve quaisquer diferenças 
nos resultados entre os grupos a to-
mar uma dose única ou duas ao dia 
de nevirapina, quando comparados 
com a combinação terapêutica que 
incluía atazanavir. As taxas de fa-
lência virológica revelaram-se igual-
mente semelhantes. 
Nos doentes com um valor de carga 
viral acima de 100 000 cópias/ml, 
verificou-se uma tendência para se 
tornar mais frequente a supressão 
virológica nos doentes tratados com 
nevirapina (60 vs 52%).
A taxa total de efeitos secundários 
graves foi semelhante (9,6% no 
braço da nevirapina, 8,8% no bra-
ço do atazanavir), mas as inter-
rupções devidas a efeitos adversos 
ocorreram com mais frequência nos 
doentes medicados com nevirapina 
(13,6 vs. 3,6%). Estas descontinu-
ações foram principalmente devidas 
a rash (51%), aumento das provas 
de função hepática, não havendo a 

Estudo comparativo demonstra que a nevirapina tem 
eficácia semelhante ao atazanavir/ritonavir
Maria José Campos

referir no entanto nenhum caso de 
síndrome de Stevens-Johnson. No-
te-se que o rash foi reportado em 
12,4% dos doentes que receberam 
atazanavir.
No que se refere ao perfil lipídico e 
em comparação com os valores ba-
sais, o Viramune® aumentou cerca 
de duas vezes o valor absoluto de 
HDL (“bom” colesterol) alcançado 
pelo braço do reyataz®. Em relação 
aos níveis de triglicéridos, verificou-
se um aumento nos doentes medi-
cados com atazanavir e uma ligeira 
descida nos valores basais do grupo 
medicado com nevirapina.
De acordo com um dos responsáveis 
do estudo, o Dr. Vicente Soriano, o 
estudo ArTEN demonstra que a ne-
virapina é um medicamento potente 
e actual, que pode ser particular-
mente importante no tratamento 
dos doentes que se apresentam já 
numa fase avançada da doença e 
que representam uma considerável 
proporção dos recém-diagnostica-
dos com infecção pelo VIH. 

Fonte: Soriano V et al. Prospective comparison of ne-
virapine and atazanavir/ritonavir both combined 
with tenofovir DF/emtricitabine in treatment-naïve 
HIV-1 infected patients: ArTEN study week 48 re-
sults. Fifth International AIDS Society Conference 
on HIV Pathogenesis, Treatment and Prevention, 
Cape Town, abstract LbPeb07, 2009.



18  Acção & Tratamentos Novembro/Dezembro 2009

Tratamentos

o General Eric Schumaker, Cirurgião-
Geral do exército norte-americano, 
disse hoje que o resultado do ensaio 
da vacina rV144 “abria novas portas 
e acendia algumas luzes” no campo 
da investigação em vacinas do VIH, 
embora tenha referido também que 
a “modesta” eficácia observada esta-
va a suscitar mais questões do que 
respostas.
o Dr Anthony Fauci, Director do US 
National Institute of Allergies and In
fectious Diseases (NIAID) – Instituto 
Nacional para as Doenças Alérgicas 
e Infecciosas dos EuA -, referiu, por 
seu lado: “Estamos perante o começo 
de um novo caminho na investigação 
de vacinas do VIH, não perante um 
fim”. E acrescentou: “Trata-se de um 
resultado entusiasmante e bem-vin-
do, numa área caracterizada pelo de-
sânimo nas últimas duas décadas”.
o ensaio em causa mostrou um resul-
tado inesperadamente positivo quan-
do se verificou existirem 31% menos 
infecções nas pessoas a quem foi ad-
ministrada a combinação de vacinas 
ALVAC/AIDSVAX do que naquelas a 
quem foi administrado um placebo, 
apesar dos resultados negativos apre-
sentados pela administração separada 
das duas, em estudos anteriores. 
“Esta descoberta pode ter alterado 
algumas das suposições que tínha-
mos sobre as vacinas do VIH”. Tendo 
o ensaio demonstrado que “ a expe-
riência em humanos ultrapassa tudo 
o que fazemos em animais ou tubos 
de ensaio”. 
o ensaio rV144 consistiu no estudo 
de duas vacinas, com dois modos de 
acção diferentes. A vacina “principal”, 
a ALVAC, consistia em genes do VIH 
transportados num vector (um vírus). 
Este modelo de vacina foi desenhado 
para estimular uma resposta imunitá-
ria celular. Não evita a infecção inicial, 
mas o modelo científico – suportado 
por dados provenientes de alguns es-
tudos em macacos – era o de que os 
linfocitos T citotóxicos (células CTL, ou 
CD8) assim gerados, iriam posterior-
mente reduzir a proliferação do VIH, 
conter a carga viral e desacelerar ou 
interromper a progressão para SIDA.
A ALVAC parece não ter tido qual-
quer influência sobre a carga viral, 
um achado pelo menos em sintonia 
com a falência do ensaio STEP – de 
uma vacina de células CD8s – em 
2008. Note-se, porém, que no início 

do estudo rV144, as vacinas de CTLs 
aparentavam ser promissoras.
A AIDSVAX, por seu lado, foi dese-
nhada de modo a produzir uma res-
posta de anticorpos contra a proteí-
na gp120 (existente na superfície do 
VIH), um conceito que se pensava ter 
ficado desacreditado em 2003, mes-
mo após o rV 144 ter começado. A 
suposição era a de que a hipervaria-
bilidade genética do VIH iria significar 
que toda a resposta dos anticorpos 
seria irremediavelmente específica; 
Nessa altura, o pioneiro na investi-
gação do VIH, Dr. Robert Gallo, afir-
mou: “Isto não é um estudo sobre 
vacinas baseado na ciência”.
Contudo, o que as vacinas do estudo 
rV 144 parecem ter feito foi bloquear 
a infecção sem conter a carga viral 
nas pessoas infectadas, o que parece 
uma resposta de anticorpos. Nelson 
Michael acrescentou, contudo, que 
um estudo de maior duração (rV 
152) se encontra neste momento a 
fazer o seguimento de uma parte dos 
participantes no ensaio, para detec-
tar eventuais efeitos a longo prazo 
sobre a carga viral.
Quando interrogado sobre o que esta-
va a causar a eficácia da vacina, An-
thony Fauci comentou: “Simplesmen-
te, não sabemos. Não observámos 
respostas significativas de anticorpos 
neutralizadores, embora haja indícios 
de uma pequena resposta de anticor-
pos. Também observámos uma res-
posta linfo-proliferativa, mas não ob-
servámos um aumento das CTLs.”
“É possível que ainda não tenhamos 
começado a medir os parâmetros imu-
nitários correctos, os que de facto indi-
quem uma protecção contra o VIH”.
Fauci disse haver uma série de per-
guntas que o ensaio deixou por res-
ponder, e que incluem:
– o efeito da vacina é durável ou se-

riam necessários mais (doses de) 
reforços?

– Haverá maneiras de melhorar a 
eficácia deste modelo?

– Será que observaríamos resulta-
dos semelhantes em populações 
de alto risco, como homens que 
têm sexo com homens (HSH), uti-
lizadores de drogas injectáveis e 
heterossexuais de alto risco?

No que se refere à última questão, o 
director do MHrP, Jerome Kim, disse 
que, ao contrário do que foi referido 

em certos meios, o rV144 não excluiu 
pessoas de alto-risco. Quando o estu-
do começou, veio a verificar-se que 
um pequeno número de participantes 
era HSH e trabalhadores do sexo. o 
ensaio foi desenhado para vacinar 
uma “amostra da comunidade”, ou 
seja, por outras palavras, uma amos-
tra representativa da população Tai-
landesa, “indo desde as pessoas com 
elevado risco, até àquelas sem risco”.
Contudo, especulou ainda Kim, uma 
razão por detrás do resultado positi-
vo do ensaio pode ter sido a de que 
“a intensidade média de exposição 
ao VIH possa ter sido mais baixa do 
que a de populações de alto-risco… 
Sabemos que um inoculado suficien-
temente grande de vírus pode ultra-
passar qualquer reposta gerada por 
uma vacina”. 
Em resposta a uma pergunta da im-
prensa sobre se este resultado iria 
conduzir à aprovação do protocolo da 
vacina, Francis e Sanjay Gurunathan, 
da Sanofi Pasteur (que desenvolveu 
a ALVAC), enfatizaram que o estudo 
não tinha força suficiente para ser 
aprovado pela norte-americana FDA 
(Food and Drug Administration), e 
que embora o limiar de eficácia aci-
ma do qual se decide se vale ou não a 
pena aprovar uma vacina seja deter-
minado por cada país individualmen-
te, a eficácia observada neste caso 
foi apenas modesta. “o que está pla-
neado é uma série de investigações 
nos próximos anos, com vista a alar-
gar o âmbito dos actuais achados”, 
comentou Gurunathan.
Nelson Michael acrescentou, por seu 
lado, que o poder do ensaio para 
avaliar a eficácia era maior enquan-
to estava a ser desenhado do que o 
que depois se veio a verificar, o que 
pode ser devido às tentativas bem 
sucedidas da Tailândia, para reduzir 
a incidência do VIH, na população do 
ensaio.
No entanto, concluem os investiga-
dores, os resultados do ensaio mar-
cam um ponto de viragem na história 
do desenvolvimento de uma vacina 
para o VIH. o General Schumaker re-
sumiu isto mesmo ao dizer que este 
é “um grande momento para o mun-
do da medicina, assim como para a 
família humana global”. 

Fonte: www.aidsmap.com

Ensaio de vacina “é o primeiro passo” para um novo caminho 
na investigação, diz responsável de saúde norte-americano
Traduzido por Marco pina e Silva 
adaptado por Ricardo Fernandes
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Segundo os investigadores norte-
americanos, de um estudo publicado 
on-line no Journal Acquired Immune 
Deficiency Syndrome, o início da de-
pressão pode levar a uma fraca ade-
são ao tratamento para o VIH. os 
investigadores concluíram também 
que muitos doentes seropositivos 
para a infecção do VIH apresentam 
sintomas de depressão. 
Para além dos casos de depressão, 
o sexo feminino, origem africana e a 
situação de pobreza, foram factores 
também associados a uma fraca ade-
são à terapêutica anti-retroviral. 
Como se sabe, são necessários ele-
vados níveis de adesão à terapêuti-
ca para que se verifiquem benefícios 
no tratamento da infecção pelo VIH. 
os investigadores consideram que os 
melhores resultados são observados 
em doentes que tomam, pelo menos, 
95% das doses prescritas. Contudo, 
muitos doentes consideram difícil al-
cançar este nível de adesão.
Estudos anteriores demonstraram 
que a depressão constitui um dos 
factores que pode afectar a adesão 
ao tratamento. Mas os estudos que 
investigam esta relação têm sido 
limitados devido ao seu desenho 
transversal. Além disso, esses estu-
dos não exploraram a relação entre o 
início da depressão e a adesão.
os investigadores do US Nutrition and 
Healthy Living Study desenharam 
um estudo que procura determinar a 
relação entre o início da depressão e 
a adesão à terapêutica anti-retroviral 
durante um período que inclui quatro 

consultas de rotina. 
Foram desenvolvidas escalas validadas 
para diagnosticar a depressão e a ade-
são através dos relatos dos doentes. A 
adesão sub-óptima foi definida como 
adesão inferior a 95% das tomas, nos 
sete dias anteriores à consulta.
os investigadores examinaram tam-
bém quais os factores associados à 
fraca adesão.
os doentes foram rastreados para 
a depressão nas clínicas e elegíveis 
para inclusão no estudo caso não 
apresentassem nenhum sintoma de 
depressão nas duas primeiras con-
sultas. um total de 223 doentes foi 
elegível para o estudo.
Três quartos dos participantes do es-
tudo eram do sexo masculino, 40% 
não eram caucasianos e a maioria 
(89%) tinha completado o ensino 
secundário. A contagem média das 
células CD4 era abaixo das 400/ml 
no término do estudo, em 63% dos 
participantes.
Dos 225 doentes sem sintomas de 
depressão no final das duas primeiras 
consultas, 51 destes (22%) tinham 
desenvolvido sintomas de depres-
são no período da terceira e quarta 
consulta. os que desenvolveram sin-
tomas de depressão tinham maior 
probabilidade de serem do sexo fe-
minino (37% vs 18%, p=0.005), de 
viverem em condições de pobreza 
(com um rendimento anual de uSD 
$10.000, 58% vs 36%, p=0.005), de 
apresentarem mais sintomas da in-
fecção pelo VIH (p=0.001) e menor 
apoio social (p=0.0001).

Entre os 177 doentes considerados 
com boa adesão ao tratamento nas 
primeiras duas consultas, dos que de-
senvolveram depressão, 34% tinham 
uma adesão sub-óptima nas terceiras 
e quartas consultas, quando compa-
rados com os 19% dos doentes sem 
sintomas de depressão (p=0.05).  
A análise estatística que controlou 
possíveis factores de confusão de-
monstrou que o início da depressão 
quase duplicou o risco de adesão 
sub-óptima (risk ratio [RR] =1.8; 
95% com intervalo de confiança [CI]: 
1.1-3.0). Pessoas norte-americanas 
de origem africana foram um factor 
preditivo de fraca adesão (rr = 1.9; 
95% CI: 1.2-3.3).
“A relação entre de sintomas de de-
pressão na adesão (ao tratamento 
anti-retroviral) é dinâmica e não es-
tática”, afirmam os investigadores. 
“As nossas conclusões que associam 
a depressão com a mudança para 
uma adesão sub-óptima fortalecem 
a necessidade de mais estudos que 
avaliem o impacto do tratamento da 
depressão na adesão à terapêutica 
anti-retroviral”.
os investigadores acreditam tam-
bém que o seu estudo “enfatiza a 
importância do rastreio contínuo da 
depressão nas mulheres e homens 
com VIH”.

referência: Kacanek D et al. Incident depression 
symptoms are associated with poorer HAArT adhe-
rence: a longitudinal analysis from the Nutrition for 
Healthy Living study. J Acquir Immune Defic Syndr 
(online edition), 2009.

Fonte: www.aidsmap.com

Início de depressão traduz-se em  
fraca adesão do tratamento para o VIH
Michael Carter 
Tradução e adaptação ana pisco e Rosa Freitas
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