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o CheckpointLX é um serviço anó-
nimo, confidencial e gratuito, para 
rastreio rápido do VIH, dirigido a 
homens que têm sexo com homens 
(HSH).
oferece aconselhamento personali-
zado, promovendo o acesso à pre-
venção e à saúde sexual de uma 
forma mais eficaz e integrada na 
realidade desta comunidade.

Local de intervenção 

o CheckpointLX está localizado num 
bairro de Lisboa (Príncipe real) tra-
dicionalmente considerado como 
zona de socialização dos HSH, pela 
concentração de bares, restauran-
tes e discotecas, que se constituí-
ram parceiros comunitários e que 
contribuíram para a divulgação do 
projecto.

Teste rápido de rastreio do vIh

o CheckpointLX realiza um teste rá-
pido que tem a duração de 30 mi-
nutos. Consiste na recolha de uma 
pequena gota de sangue obtida 
através de uma picada indolor na 
ponta do dedo da mão. A gota de 
sangue é transferida para um tubo e 
introduzida no dispositivo do teste. 
o resultado do teste pode ser não 
reactivo ou reactivo.

CheckpointLX

Objectivos

o CheckpointLX propõe-se:
– Contribuir para a detecção preco-

ce do VIH e garantir o encami-
nhamento e acesso eficaz ao Ser-
viço Nacional de Saúde dos HSH 
com resultado reactivo.

– Fornecer informação específica 
aos HSH sobre VIH, Infecções Se-
xualmente Transmissíveis (IST) e 
promover a literacia sobre saúde 
sexual e prevenção.

– Prestar aconselhamento e apoio 
entre pares aos homens que têm 
sexo com homens.

– Planear a realização de estudos 
epidemiológicos e comportamen-
tais, através da recolha de dados 
anónimos, contribuindo para o 
aumento do conhecimento sobre 
as determinantes de saúde da 
comunidade HSH.

Equipa

o CheckpointLX é um projecto co-
munitário constituído por uma equi-
pa de homens que têm sexo com 
homens. utiliza o método de inter-
venção entre pares numa iniciativa 
inovadora e de proximidade com a 
comunidade HSH.
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CheckpointLX

Divulgação

o CheckpointLX é divulgado junto 
da população-alvo nos locais de so-
cialização e nas redes sociais online, 
através dos parceiros comunitários 
– bares, discotecas, restaurantes e 
organizações não-governamentais. 

Conhecimento

o CheckpointLX propõe-se recolher 
de forma anónima dados compor-
tamentais e epidemiológicos per-
mitindo aumentar o conhecimento 
sobre a população de homens que 
têm sexo com homens, contribuin-
do para o desenvolvimento de es-
tratégias mais eficazes na preven-
ção da infecção pelo VIH e de outras 
infecções de transmissão sexual.

Impacto

o CheckpointLX contribui para a 
concretização dos objectivos do 
Programa Nacional de Prevenção 
e Controlo da Infecção VIH/SIDA 
através da detecção precoce, do 
aconselhamento entre pares e da 
referenciação directa de casos re-
activos para a consulta hospitalar, 
contribuindo para o controle da epi-
demia na população de homens que 
têm sexo com homens.

Financiamento

o CheckpointLX é financiado ao 
abrigo do projecto ADIS/SIDA, 
através de patrocínios de empre-
sas, indústria farmacêutica, funda-
ções nacionais e internacionais e de 
donativos individuais.  
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1º Relatório Comunitário EMIS  
(European MSM Internet Survey)

Este elevado nível de participação 
num questionário de 20 minutos 
mostra um elevado compromisso co-
munitário, e não teria sido possível 
sem o apoio das organizações LGbT 
e na área do VIH a nível local, nacio-
nal e internacional, assim como de 
redes sociais pan-europeias como o 
Gayromeo e o Manhunt. o questio-
nário EMIS esteve disponível online 
em 25 línguas desde Junho até ao 
final de Agosto.
Este primeiro relatório Comunitário 
tem como objectivo transmitir al-
guns dados já obtidos. 
o número absoluto e relativo de 
respostas varia de país para país. 
o maior número de respostas ao 
questionário veio da Alemanha 
(.de), onde quase 56 000 homens 
preencheram o questionário.
No entanto, tendo em conta que a 
Alemanha tem a segunda maior po-
pulação entre os países participan-
tes, uma comparação entre taxas 
de resposta tem que ter em conta a 
dimensão da população do país. Por 
exemplo, na Eslovénia (.si) o núme-
ro de respostas foi de pouco mais de 
1000, no entanto a taxa relativa de 
resposta esteve ao mesmo nível da 
obtida na Alemanha.
A taxa de resposta relativa (por 10 
000 habitantes) é apresentada na 
terceira coluna da tabela da pági-
na seguinte. Nos países da Europa 
ocidental esta taxa pode ser inter-
pretada como a percentagem apro-
ximada dos HSH que participam no 
EMIS, por exemplo , no caso do rei-
no unido (.uk), 3 por 10 000 , isto é, 
3 por cento dos HSH participaram. 
No Sul da Europa e nos países bda 
Europa de Leste este valor pode re-
presentar uma percentagem supe-
rior do total de população HSH.
A média de idades dos participantes 
no EMIS foi de 30 anos (quarta co-
luna da tabela). No entanto, existe 
um padrão regional óbvio: no Leste 
e no Sul da Europa os participantes 
eram mais jovens, enquanto que no 

Norte e Noroeste da Europa as res-
postas foram oriundas de pessoas 
mais velhas, muitas delas com mais 
de 50 anos. Isto pode reflectir, em 
parte, as diferenças na distribuição 
etária dos vários países e também 
o diferente acesso e familiaridade 
com a internet ou diferentes inter-
valos de tempo desde a emergência 
de comunidades gays visíveis.
Cerca de 35% dos participantes fi-
zeram um teste de rastreio de VIH 
nos últimos 12 meses. o rastreio de 
VIH no último ano foi mais comum 
em Espanha (.es), Portugal (.pt), 
bélgica (.be), e França (.fr). Foi me-
nos comum na Lituânia (.lt), Finlân-
dia (.fi), Eslovénia, Croácia (.hr), e 
Turquia (.tr). As próximas análises 
dos dados do EMIS mostrarão como 
o padrão encontrado (ver Mapa 1 
acima) reflecte diferenças no acesso 
ao teste ou diferenças na satisfação 

dos gays ou bissexuais com o acon-
selhamento. Em média, o resultado 
sobre o conhecimento relacionado 
com cinco afirmações sobre o VIH 
e sobre o teste foi de 93%. Saber 
que a SIDA é causada por um vírus 
chamado VIH ou que um teste pode 
mostrar se a pessoa está infectada 
ou não foi quase universal (98%). 
A não existência de cura para esta 
infecção é do conhecimento de 94% 
dos participantes , 92% sabiam que 
a infecção pelo VIH pode ser con-
trolada com medicação, reduzindo 
o impacto na saúde e 90% sabiam 
que depois de ser infectado pelo 
VIH, esta pode demorar várias se-
manas até ser detectada por um 
teste. As diferenças regionais foram 
pequenas, mas mostraram lacunas 
de conhecimento ligeiramente supe-
riores nos países de Leste e do Sul 
da Europa.
Menos de 2% de todos os partici-
pantes (incluindo os que nunca fi-
zeram o teste do VIH) foram diag-
nosticados com VIH na bósnia (.ba), 
Eslováquia (.sk), Chipre (.cy), bul-
gária (.bg), Turquia, Malta (.mt), 
Estónia (.ee) e bielorrússia (.by). 
Inversamente, mais de 9% de todos 

O EMIS é o primeiro estudo online europeu sobre homossexualidade, 
comportamento homossexual e infecções sexualmente transmissí-
veis (IST) entre homens que têm sexo com homens.
Mais de 180 000 gays, bissexuais e outros homens que têm sexo 
com homens (hSh) preencheram o questionário, fazendo do EMIS o 
maior estudo jamais realizado sobre sexo entre homens.
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Número de
participantes

respostas
por 10 0001

Média de
Idade

Teste para o VIH
(últimos 12 meses)

Conhecimento
sobre o teste
para o VIH2

Diagnóstico
VIH+3

Estar ‘fora
do armário’4

Satisfação com
a sua vida Sexual

.at 4 205 5,02 31 41,2 % 92,2 % 5,4 % 60,6% 64,8 % 

.ba 163 0,35 26 29,3 % 94,3 % 0,0 % 7,4% 40,9 % 

.be 4 140 3,85 34 46,6 % 95,3 % 8,5 % 75,1% 68,2 % 

.bg 1 084 1,43 28 41,4 % 90,1 % 1,5 % 30,3% 53,6 % 

.by 379 0,40 27 37,6 % 86,9 % 1,9 % 24,5% 48,1 % 

.ch 5 172 6,75 37 39,4 % 95,9 % 9,0 % 60,4% 69,1 % 

.cy 287 3,30 30 32,1 % 88,0 % 1,1 % 28,3% 47,7 % 

.cz 2 492 2,38 27 29,7 % 94,9 % 2,7 % 57,4% 57,6 % 

.de 55 992 6,82 33 33,8 % 95,8 % 8,0 % 64,5% 61,6 % 

.dk 1 789 3,24 34 35,3 % 95,6 % 8,8 % 60,3% 60,6 % 

.ee 612 4,57 30 32,8 % 92,1 % 1,7 % 33,6% 49,5 % 

.es 13 730 2,99 32 44,4 % 93,1 % 8,9 % 65,1% 68,2 % 

.fi 2 072 3,89 33 23,8 % 89,9 % 3,2 % 55,6% 52,5 % 

.fr 11 641 1,82 34 47,1 % 94,6 % 10,5 % 68,3% 72,3 % 

.gr 3 231 2,87 30 33,7 % 90,2 % 8,1 % 34,0% 55,8 % 

.hr 536 1,19 28 25,1 % 95,5 % 2,5 % 21,7% 46,8 % 

.hu 2 133 2,13 28 34,0 % 93,4 % 3,2 % 38,3% 49,7 % 

.ie 2 303 5,10 31 32,9 % 93,0 % 6,0 % 57,0% 53,2 % 

.it 16 689 2,78 33 41,2 % 93,7 % 6,9 % 44,7% 62,9 % 

.lt 618 1,84 27 19,9 % 83,1 % 2,0 % 22,7% 51,5 % 

.lu 290 5,88 36 42,7 % 95,9 % 10,8 % 56,8% 59,7 % 

.lv 734 3,25 30 25,5 % 86,2 % 3,9 % 28,5% 53,6 % 

.md 123 0,30 25 36,0 % 86,0 % 2,6 % 17,1% 53,4 % 

.mk 126 0,60 28 39,1 % 90,2 % 4,2 % 13,6% 44,6 % 

.mt 123 3,00 32 35,1 % 92,8 % 1,7 % 51,2% 62,6 % 

.nl 3 917 2,38 40 38,3 % 96,5 % 15,6 % 81,0% 69,2 % 

.no 2 159 4,47 31 31,0 % 94,2 % 3,4 % 72,7% 56,0 % 

.pl 2 873 0,75 28 35,9 % 94,8 % 5,1 % 40,9% 60,6 % 

.pt 5 391 5,07 30 45,9 % 95,6 % 7,8 % 38,4% 65,9 % 

.ro 2 466 1,15 27 30,8 % 89,6 % 2,6 % 20,7% 57,1 % 

.rs 1 155 1,54 28 32,2 % 93,1 % 2,8 % 17,3% 49,6 % 

.ru 5 263 0,37 30 43,1 % 86,3 % 6,4 % 28,9% 49,6 % 

.se 3 269 3,53 35 30,4 % 96,3 % 4,8 % 69,2% 52,3 % 

.si 1 036 5,05 30 24,7 % 91,0 % 2,6 % 34,4% 56,3 % 

.sk 605 1,12 26 26,1 % 93,0 % 1,0 % 43,9% 52,5 % 

.tr 2 010 0,28 27 25,2 % 81,7 % 1,5 % 22,2% 55,4 % 

.ua 1 787 0,39 29 35,5 % 84,3 % 4,8 % 22,9% 48,5 % 

.uk 18 393 2,99 36 36,4 % 95,7 % 10,4 % 66,9% 58,5 % 

todos5 180 988 2,82 30 34,6 % 93,1 % 4,1 % 39,7 % 55,6 % 

1  respostas por 10 000 habitantes (população geral).
2  Proporção média de participantes que sabiam que as seguintes afirmações são verdadeiras: i) A SIDA é causada por um vírus chamado VIH, ii) Existem testes médicos que 

detectam se estás ou não infectado pelo VIH, iii) Se alguém está infectado pelo VIH pode demorar várias semanas até que seja detectado por um teste, iv) Actualmente 
não existe cura para a infecção pelo VIH, v) A infecção pelo VIH pode ser controlada através de medicação para que o seu impacto sobre na saúde seja menor. 

3  Diagnosticados com VIH entre todos os participantes (independentemente de estes terem feito o teste ou não). 
4  Estar ‘fora do armário’: a maioria das pessoas que estão em contacto com o participante sabem que este se sente atraído por homens. 
5  Média dos 38 países, não a média de todos os participantes.

os participantes foram diagnostica-
dos com VIH na Suíça (.ch), reino 
unido, França, Luxemburgo (.lu) e 
Holanda (.nl).
Não devemos considerar que es-
tes valores reflectem a verdadeira 
proporção de gays e outros HSH 
com VIH na Europa, uma vez que 
algumas infecções ainda não foram 
diagnosticadas e que a motivação 
dos homens que vivem com VIH 
para preencher o questionário do 

EMIS pode variar entre os países. 
uma média de idade mais elevada 
em alguns países pode igualmen-
te ter contribuído para uma maior 
percentagem de homens infectados 
pelo VIH.
No entanto, o que os dados nos per-
mitem concluir, é que o número de 
HSH que vivem com VIH em vários 
países (ex. Polónia, rússia) é subs-
tancialmente superior ao reportado 
oficialmente. Para alguns países, 

esta é a primeira vez que são pu-
blicados este tipo de dados relativos 
aos HSH.

Mais homens ‘fora do armário’  
associado a melhor vida sexual

Enormes diferenças podem ser en-
contradas em relação ao estar “fora 
do armário”, que podem ser visu-
alizadas no mapa da direita (Mapa »



6  Acção & Tratamentos Nº26

Acção

Parceiros associados do EMIS: DE: GTZ, 
robert Koch Institute; ES: Centre de Estudis 
Epidemiològics sobre les ITS i SIDA de Cata-
lunya (CEEISCat); IT: regional Centre for He-
alth Promotion Veneto; NL: university College 
Maastricht; uK: Sigma research. Mais infor-
mação em: www.emis-project.eu. Contacto: 
emis@rki.de

Parceiros colaboradores do EMIS: AT: Aids-
Hilfe Wien; bE: Institute of Tropical Medicine, 
Facultés universitaires Saint-Louis, Ex Aequo, 
Sensoa, Arc-en-ciel Wallonie; bG: National 
Centre of Infectious and Parasitic Diseases, 
Queer bulgaria Foundation; bY: Vstrecha; CH: 
Institut universitaire de Médecine Sociale et 
Préventive, Aids-Hilfe Schweiz; CY: research 
unit in behaviour & Social Issues; CZ: Charles 
university (Institute of Sexology), Ceska spo-
lecnost AIDS pomoc; DE: berlin Social Science 
research Center (WZb), Deutsche AIDS-Hilfe; 
Federal Centre for Health Education (bZgA); 
DK: Statens Serum Institut, Department of 
Epidemiology, SToP AIDS; ES: National Cen-
tre of Epidemiology, stopsida, Ministry of He-
alth, Social Policy and Equality; EE: National 
Institute for Health Development; FI: univer-
sity of Tampere (Nursing Science), HIVsaatio/
Aids-tukikeskus; Fr: Institut de Veille Sanitai-
re (InVS), AIDeS, Act up Paris, Sida Info Ser-
vice, Le Kiosque, The Warning; Gr: Positive 
Voice; Hr: university of Zagreb (Humanities 
and Social Sciences); Hu: Hungarian Civil Li-
berties union (TASZ), Háttér; IE: Gay Men’s 
Health Service, Health Services Executive; IT: 
university of bologna, Arcigay, Instituto Supe-
riore di Sanità; LT: Center for Communicable 
Diseases and AIDS; LV: The Infectiology Cen-
ter of Latvia; Mozaika; MD: GenderDoc-M; MK: 
Equality for Gays and Lesbians (EGAL); NL: 
schorer; No: Norwegian Knowledge Centre 
for the Health Services, Norwegian Institute of 
Public Health; PL: National AIDS Centre, Lam-
bda Warszawa; PT: GAT Portugal, university 
of Porto (Medical School), Institute of Hygiene 
and Tropical Medicine; ro: PSI romania rS: 
Safe Pulse of Youth; ru: PSI russia, LaSky; 
SE: Malmö university, riksforbundet for Ho-
mosexuellas, bisexuellas och Transpersoners 
rattigheter; SI: National Institute of Public 
Health, Legebitra, ŠKuCMagnus, DIH; SK: oZ 
odyseus; Tr: Turkish Public Health Associa-
tion, KAoS-GL, Istanbul LGbTT, Siyah Pembe 
ucgen Izmir; uA: Gay Alliance, Nash Mir, LiGA 
Nikolaev; uK: City university, London, CHAPS 
(Terrence Higgins Trust); Eu: ILGA-Europe, 
Aids Action Europe, European AIDS Treatment 
Group, Gayromeo, Manhunt & Manhunt Cares

Parceiros consultivos do EMIS: Executive 
Agency for Health and Consumers (EAHC), 
European Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC), WHo-Europe

os quadrados no canto superior di-
reito acima da linha, representam 
países onde uma elevada proporção 
de homens estão “fora do armário” 
e estão satisfeitos com a sua vida 
sexual (ex. França, bélgica e Holan-
da).
os quadrados à esquerda abaixo 
da linha representam países onde 
uma menor percentagem de ho-
mens está “fora do armário”, e onde 
uma proporção muito baixa está sa-
tisfeita com a sua vida sexual (ex. 
bósnia ou Macedónia). No entanto, 
existem países como Portugal onde 
apesar de relativamente poucos ho-
mens estarem “fora do armário”, a 
satisfação em relação à vida sexual 
é bastante grande.
outros dados sobre o estudo serão 
divulgados ao longo deste ano. 

2). Mais de dois terços dos homens 
estavam “fora do armário” no reino 
unido, França, Suécia (.se), Noruega 
(.no), bélgica e Holanda. Menos de 
um quarto estavam “fora do armário” 
na bósnia, Macedónia (.mk), Mol-
dávia (.md), Sérvia (.rs), roménia 
(.ro), Croácia (.hr), Turquia, Lituânia, 
ucrânia (.ua), e bielorrússia (.by).
De acordo com os dados do EMIS, 
em Espanha, bélgica, Suíça, Holan-
da e França os homens mostram 

uma maior satisfação com a sua 
vida sexual. Pelo contrário, na bós-
nia, Macedónia, Croácia, Chipre, 
bielorrússia, ucrânia, Estónia, Sér-
via, rússia (.ru), e Hungria menos 
de metade dos participantes no es-
tudo mostraram-se satisfeitos com 
a sua vida sexual.
À esquerda, no gráfico 1, pode ver-
se que existe uma relação entre 
estar “fora do armário” e estar sa-
tisfeito com a vida sexual.

«
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Em 2007-2008, a organização alemã 
AIDS Hilfe (DAH – Germain AIDS Fe-
deration) conduziu uma recolha de 
informação sobre restrições de via-
gens relacionadas com o VIH para a 
entrada, estadia ou residência. 
Com o apoio do Ministério dos Ne-
gócios Estrangeiros Alemão, um 
questionário foi enviado para os 197 
países com embaixadas alemãs, in-
cluindo todos os países da Europa 
53. os dados referentes à Europa 
foram extraídos e analisados. 
São 15 os países do continente eu-
ropeu que têm restrições específicas 
para pessoas que vivem com VIH. 
Estas restrições vão desde a recu-
sa do visto para trabalho, residência 
ou estudos, teste obrigatório para o 
VIH em alguns grupos de imigran-
tes e populações, como por exem-
plo, trabalho doméstico, construção, 
trabalhadores do sexo comercial ou 
industria do turismo, pessoas vindas 
de regiões com epidemias endémi-

acabar com a discriminação das restrições de entrada e 
residência para pessoas que vivem com VIH na Europa:  
um desafio à liderança política
autores peter Wiessner, Karl Lemmen, David Hans-Ulrich, Moono Nyambe
Tradução Rosa Freitas 

cas ou regresso de cidadãos ao país 
de origem e, por fim, ameaça de 
deportação. Alguns países europeus 
referem-se às restrições impostas 
para as pessoas que vivem com VIH 
como um padrão de boas práticas 
da saúde pública.

Próximos passos

Em 2008, o Fórum Europeu da So-
ciedade Civil para o VIH/SIDA ape-
lou a uma resposta europeia para 
remover as restrições de viagens na 
Europa. Este apelo inclui propostas 
concretas para investigações futuras 
sobre este assunto, e acções para a 
Comissão Europeia e instituições in-
ter-governamentais, como a oMS - 
Europa, oNuSIDA e oIT. Este apelo 
foi reiterado em Maio de 2010, ape-
lando à sociedade civil para exercer 
pressão, de forma a terminar com 
estas inaceitáveis restrições até ao 
final de 2010. Contudo, na Europa 

há ainda países que permanecem 
com restrições.

Andorra – recusa o visto para tra-
balho e residência de pessoas que 
vivem com VIH
Arménia – deportação é legal, de 
acordo com a lei
Baviera (Alemanha) – teste obri-
gatório para o VIH para migrantes e 
pedidos de asilo político ou huma-
nitário 
Bielorrússia – teste obrigatório 
para o VIH para estrangeiros candi-
datos a estudar no país
Chipre – os vistos de trabalho ou 
de estudante são negados a pessoas 
seropositivas para o VIH
Geórgia – Lei de Fevereiro de 2010 
revogou as restrições 

Para mais informações: www.hivtravel.org
Fonte: Deutsche AIDS Hilfe, European AIDS Treatment 

Group, Global Network of People Living with HIV 
(GNP+)

Iva
n p

er
er

a

restrições de entrada & residência 
confirmada para PVVIH
Informação contraditória, possíveis 
restrições
Sem regulamentações específicas 
de entrada & residência para PVVIH 
Actualmente, não há informação 
disponível 
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o sistema associado às inovações 
médicas funciona mal. o número 
de pessoas que não consegue ter 
acesso ou pagar medicamentos es-
senciais sobe a um ritmo perigoso. É 
necessária uma reestruturação pro-
funda, afirmaram vários especialis-
tas, numa audiência no Parlamento 
Europeu, que decorreu no dia 18 de 
Novembro de 2010. 

Contextualização 

o grande desafio é conciliar a neces-
sidade de obter inovações no sector 
da saúde com a necessidade urgente 
de controlar os custos neste sector 
de modo a garantir o acesso univer-
sal a quem delas necessita. 
os custos dos novos medicamentos 
e produtos na indústria médica es-
tão a subir mais do que em qualquer 
outro sector na união Europeia (uE), 
acresce ainda o aumento do uso dos 
cuidados de saúde e medicamentos 
associados ao envelhecimento da 
população, que causa necessidades 
crescentes. 
As autoridades consideram que a 

procura dos medicamentos mais 
recentes e das últimas inova-
ções tecnológicas provocará um 
grande aumento dos custos. 
Por outro lado, a indústria far-

macêutica argumenta que 
o investimento na inves-
tigação e no desenvolvi-
mento de novos produtos 
torna-se inútil se essas 
empresas não consegui-
rem obter lucro com os 
produtos.
Esta situação leva-nos 

a uma questão 

a inovação médica:  
como modificar um sistema enfermo
audição no parlamento Europeu
Tradução e adpatação Ricardo Fuertes

mais ampla - a igualdade no aces-
so às inovações médicas. Em termos 
globais, aumenta a desigualdade en-
tre os que acedem com dificuldade 
aos cuidados básicos de saúde e os 
que vivem no mundo desenvolvido, 
onde muitas mais pessoas têm aces-
so a medicamentos inovadores e es-
senciais. 
Na uE, as disparidades entre os países 
ricos e os países pobres estão também 
a acentuar-se. Em alguns países, onde 
as pessoas podem pagar pelos me-
lhores cuidados de saúde disponíveis, 
seja através do seu próprio bolso ou 
através de seguros de saúde dispen-
diosos, estão em vantagem em rela-
ção a países em que tal não acontece. 

Mais sobre este assunto, em  
www.euractiv.com EU balancing compe
tition with innovation in pharma sector 

Neste momento, em que os governos 
estão a reduzir os gastos públicos, 
enfrenta-se simultaneamente, cus-
tos crescentes na saúde associados 
ao envelhecimento da população. 
São necessários novos modelos que 
assegurem um fluxo de produtos ino-
vadores e, ao mesmo tempo, a aces-
sibilidade para todos. 
As propostas apresentadas na audi-
ência no Parlamento Europeu foram 
variadas, desde pools de patentes 
a modelos que contemplem fundos 
para premiar a inovação. 
o estado actual das coisas ''não só 
não promove a inovação, como tam-
bém se tornou demasiado dispen-
dioso, tanto para os países desen-
volvidos como para os países em 
desenvolvimento” afirmou Eva Joly, 
membro do Parlamento Europeu pelo 
Grupo dos Verdes francês. “A saúde 
não é um luxo - é um direito básico”.
o preço dos medicamentos é um fac-
tor chave: os governos da uE toma-
ram medidas para restringir o preço 
dos medicamentos patenteados, con-
tudo as companhias farmacêuticas 
argumentam que não podem investir 
em investigação e desenvolvimento 
(I&D) sem o incentivo de obter lucro 
com os novos produtos. 
Em Maio, os Ministros da Saúde dos 
27 países da uE apelaram a novos 

modelos para quebrar o vínculo en-
tre os custos da I&D e os preços dos 
medicamentos. A Assembleia Mun-
dial da Saúde adoptou também uma 
resolução que estimula novos mode-
los de inovação biomédica que asse-
gurem um acesso global. 

Um modelo insustentável

As recentes reduções nos preços dos 
medicamentos em países da Eu - so-
bretudo na Grécia, Alemanha e Espa-
nha - mostram que os governos não 
podem manter o modelo actual. 
o processo de patentear os medi-
camentos ocupou um lugar central 
na Audição. Em Julho de 2009, a uE 
concluiu uma investigação sobre ale-
gadas estratégias anti-concorrência 
no sector farmacêutico, entre alega-
ções de que o acesso dos consumido-
res aos genéricos estava intencional-
mente a ser atrasado. 
A uE concluiu que grandes empresas 
farmacêuticas estavam a tentar re-
gistar várias patentes para o mesmo 
medicamento, de forma a prevenir o 
desenvolvimento de medicamentos 
concorrentes. 
o relatório sublinha a necessidade de 
reformar o sistema de patentes e de 
ter um único sistema judicial, o que, 
segundo a Federação Europeia de 
Associações da Indústria Farmacêu-
tica, permitiria reduzir os custos e as 
dúvidas legais. No entanto, por parte 
da indústria considerou-se que o re-
latório “fracassou em fundamentar” 
as alegadas estratégias que travam 
a inovação e que de forma ilegítima 
atrasam o lançamento de genéricos.  
raminta Stuikyte do European Aids 
Treatment Group esboça um retrato 
preocupante sobre o acesso aos me-
dicamentos na Europa Central e de 
Leste da uE. A bulgária, a  roménia, 
a Polónia e os Estados bálticos têm os 
orçamentos mais baixos para a saú-
de na Eu, e as taxas de mortalidade 
mais elevadas. Nestes países, os do-
entes têm de pagar metade ou mais 
dos custos de tratamentos essenciais 
para viver. Ao entrar na união Euro-
peia, os preços dos medicamentos 
destes países subiram bruscamente 
devido a um mecanismo da uE para 
“harmonizar” os preços nos vários 
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A organização Internacional do Tra-
balho (oIT) aprovou, em Junho de 
2010, a “recomendação 200 sobre 
a infecção VIH e SIDA e o mundo do 
trabalho”. 
É uma recomendação transversal, e 
representa um marco no trabalho da 
oIT, sendo a primeira norma laboral 
que apela para a inclusão das pes-
soas que vivem com VIH no mundo 
de trabalho, em todas as suas ver-
tentes. 
A recomendação 200 apela também 
ao desenvolvimento, adaptação e 
implementação efectiva da mesma 
nas políticas nacionais, revertendo 
desta forma o progresso da epide-
mia, salvaguardando os direitos das 
pessoas infectadas ou afectadas 
pelo VIH. 
Esta é particularmente importante 
para Portugal, face às continuadas 
más práticas no nosso país, estabe-
lecendo normas em relação ao tes-
te, privacidade e confidencialidade, 
passamos a citar:
“24. A realização de testes deve ser 
verdadeiramente voluntária e isen-
ta de qualquer coação, e os progra-
mas de rastreio devem respeitar 
as orientações internacionais sobre 
confidencialidade, aconselhamento 
e consentimento.
25. os trabalhadores, incluindo os 
trabalhadores migrantes, as pessoas 
à procura de trabalho e os candida-
tos a emprego, não devem ser obri-
gados a submeter-se a um teste ou 
a outras formas de rastreio do VIH.
26. os resultados dos testes de VIH 

OIT aprova a Recomendação  
sobre VIH/SIDa e apela aos governos 
a sua integração nas legislações 
nacionais no prazo de um ano
Luís Mendão

devem ser confidenciais e não com-
prometer o acesso ao emprego, a 
continuidade no trabalho, a segu-
rança no emprego ou as oportuni-
dades de progressão na carreira.
27. os trabalhadores, incluindo os 
trabalhadores migrantes, as pessoas 
à procura de trabalho e os candidatos 
a emprego, não devem ser obrigados 
pelos países de origem, de trânsito 
ou de destino, a revelar informações 
que digam respeito a si próprios ou 
a outras pessoas relativamente ao 
VIH. o acesso a essas informações 
deve reger-se por normas de con-
fidencialidade, compatíveis com o 
código de práticas da oIT sobre a 
protecção dos dados pessoais dos 
trabalhadores, de 1997, e com ou-
tras normas internacionais pertinen-
tes sobre protecção de dados. 
28. os trabalhadores migrantes ou 
os trabalhadores que desejem mi-
grar por motivos de emprego, não 
devem ser impedidos de o fazer pe-
los países de origem, de trânsito ou 
de destino devido ao seu real ou su-
posto estatuto para o VIH.
29. os Membros devem adoptar pro-
cedimentos de resolução de conflitos 
facilmente acessíveis que protejam 
os trabalhadores em caso de viola-
ção dos direitos acima referidos. 
As autoridades competentes dos es-
tados membros têm o prazo de um 
ano para integrar na legislação/le-
gislatura estas medidas.  
Esperemos que Portugal adopte, 
implemente e promova rapidamente 
estas normas. 

países membros. Tal significa que, 
nestes países, os doentes que vivem 
com VIH têm de pagar por medi-
camentos de 1ª linha até 19 vezes 
mais do que na ucrânia, país que não 
pertence à uE. Afirmou também que 
na Letónia, apenas 15% dos doentes 
com SIDA podem pagar os tratamen-
tos que necessitam. 

Em direcção a um sistema 
baseado na procura 

É evidente que são necessários novos 
modelos que favoreçam um “ecosiste-
ma inovador”, que se inicia com uma 
fase de investigação e prossegue para 
o lançamento no mercado, afirmou 
ruxandra Draghia-Akli do grupo de 
investigação da Comissão Europeia. 
o desafio é como estabilizar um sis-
tema orientado pela procura que co-
loca em primeiro lugar os consumi-
dores e doentes enquanto oferece às 
empresas farmacêuticas o incentivo 
para novas investigações. 
Existe uma iniciativa, a Medicines 
Patent Pool Initiative, um programa 
da uNITAID que tem como objectivo 
reduzir os custos dos medicamen-
tos para o VIH/SIDA, malária e tu-
berculose ao persuadir as empresas 
a autorizar a produção de genéricos 
dos seus medicamentos em países 
mais pobres. um sistema de royal
ties partilhado poderia persuadir as 
empresas a aderir à iniciativa, suge-
riu a responsável do programa, Ellen 
t’Hoen. Apelou a que os governos e a 
Comissão Europeia apoiem a iniciati-
va e ajudem a proporcionar incenti-
vos aos detentores das patentes. 
James Love, Director da Knowledge 
Ecology International, apresentou 
um modelo baseado num fundo que 
premeia novos produtos, uma ini-
ciativa para promover inovações no 
desenvolvimento de medicamentos, 
sem que tal provoque um aumento 
nos preços aos consumidores. 
Este fundo poderia ser construído de 
forma inovadora de modo a premiar 
os produtos que melhoram as opções 
de tratamento e reduzem os custos 
com marketing. 
Michelle Childs, dos Médicos Sem 
Fronteiras, considera que os deciso-
res políticos deveriam surgir com for-
mas de quebrar o actual “círculo vi-
cioso”, no qual as empresas cobram 
altos preços para cobrir os custos das 
investigação e produção. A aborda-
gem mais eficaz seria através de con-
corrência entre genéricos protagoni-
zados por terceiros. Considera que a 
concorrência entre genéricos, no en-
tanto, poderia ser limitada pelos actu-
ais acordos de livre comércio da uE. 

Fonte: http://www.euractiv.com
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anticorpos e a missão de  
desenvolver uma vacina  
preventiva para o VIH
Tradução e adaptação Ricardo Fernandes e Rosa Freitas

os anticorpos são uma das armas essenciais que o 
corpo utiliza para se defender contra as doenças. Es-
tas proteínas que combatem as infecções, são gera-
das e libertadas pelo sistema imunitário, em resposta 
a patogénicos invasores. os anticorpos podem, tam-
bém, ser gerados por meio de vacinação. As vacinas 
simulam uma infecção real, fazendo com que o siste-
ma imunitário gere células que conseguem produzir 
anticorpos para combater um patogénico específico. 
Estas células ficam dormentes à espera, prontas 
para agir rapidamente, caso o patogénico entre 
no corpo. Pensa-se que os anticorpos sejam o 
motivo de a maioria, se não todas, as va-
cinas usadas até hoje, serem capazes de 
proporcionar protecção contra as doen-
ças. Devido a tal, os anticorpos rece-
bem grande parte da atenção dos 
esforços de investigação para o 
desenvolvimento de uma vacina 
preventiva para o VIH.

as estruturas pontiagudas do VIH
A superfície do VIH é pontilhada 
por estruturas pontiagudas, 
compostas por proteínas. 
os investigadores utilizam 
microscópios especiais e 
raio-X para estudar a estru-
tura destas protuberâncias 
formadas por proteínas no 
VIH e criem imagens como 
esta. Estas estruturas protei-
cas pontiagudas são a única 
parte exposta do vírus, sendo 
por isso o alvo dos anticorpos 
gerados contra o VIH. No en-
tanto, estas “pontas” de prote-
ínas do VIH são revestidas com 
moléculas de açúcar grandes, que 
funcionam como uma armadura, de-
fendendo o vírus contra os anticorpos. 
As estruturas pontiagudas da proteína 
do VIH mudam constantemente de forma, 
o que ajuda o vírus a evitar os anticorpos. 

PArTíCULA DE vIh

SUPErFíCIE vIrAL

Açucares

ESTrUTUrA PONTIAGUDA 
DE PrOTEíNA
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anticorpos
os sistemas imunitários das pessoas 
infectadas pelo VIH geram anticorpos 
contra o vírus. os investigadores podem 
isolar estes anticorpos do sangue e estudá-
los para obter indicações sobre os tipos de an-
ticorpos que uma vacina preventiva para o VIH pode 
gerar, antes da exposição ao VIH, de forma conseguir 
bloquear o vírus.  

Como funciona a neutralização 

Outras funções dos anticorpos

1. o VIH, como qualquer vírus, precisa 
de penetrar a célula para causar 
uma infecção. os anticorpos que 
unem as extremidades às estruturas 
pontiagudas das proteínas do VIH 
conseguem impedir que o VIH entre 
nas células alvo. Estes anticorpos 
são designados por anticorpos neu-
tralizantes porque inibem ou neutra-
lizam o vírus. Depois de o VIH ser 
marcado por anticorpos neutralizan-
tes, as células imunes especializadas 
destroem o vírus, eliminando-o do 
corpo. 

2. o VIH é um dos vírus mais mutáveis 
já descoberto, o que representa um 
enorme desafio para o desenvolvi-
mento de uma vacina. Para comba-
ter a variabilidade do VIH, os inves-
tigadores estão a tentar conceber 
vacinas candidatas que possa incluir 
anticorpos que neutralizem muitas 
estirpes de VIH, designado por anti-
corpos amplamente neutralizantes. 
recentemente, isolaram-se diversos 
novos anticorpos amplamente neu-
tralizantes de voluntários infectados 
pelo VIH. Agora, os cientistas estão 

a trabalhar no sentido inverso para 
elaborar uma vacina candidata, 
preventiva do VIH, baseada nestes 
anticorpos. Em primeiro lugar, estu-
dam o local do VIH onde o anticorpo 
se liga. Depois, concebem um imu-
nogénio, o componente da vacina 
que estimula o sistema imunitário e 
que tem uma estrutura semelhante 
à parte do VIH onde o anticorpo se 
liga. Seguidamente, estes imunogé-
nios são testados para verificar se 
geram anticorpos amplamente neu-
tralizantes nas pessoas vacinadas. 

1. os anticorpos tam-
bém podem inibir 
o VIH, facilitando 
a destruição 
das células 
infectadas pelo 
vírus. Quando 
as extremidades 
de um anticorpo 
se liga a uma célula 
infectada pelo VIH, as 
células imunes designadas 
por células assassinas naturais 
podem , então, ser recrutadas e 
ligam-se à ponta do anticorpo. 
Estas células podem, então, matar 
a célula infectada pelo VIH. 

2. os anticorpos também 
podem inibir a capaci-
dade do vírus de pe-
netrar nas superfícies 
mucosas, a primeira 
linha de defesa do cor-
po contra a transmis-
são sexual pelo VIH. 
recentemente, uma 
combinação de vacinas 
candidatas demons-
trou ter capacidade para reduzir o risco de infecção 
pelo VIH em 31%. os anticorpos induzidos por 
esta combinação não puderam neutralizar o VIH, 
mas podem ter funcionado de uma destas formas 
descritas anteriormente. 

Anticorpo
vIh vIh eliminado

Célula-alvo
Anticorpo

vIh

Imunogénio

vacina

Anticorpos 
neutralizantes 
de actuação 
ampla

Anticorpo

Destruição  
da célula

Eliminação

Célula 
infectada 
pelo vIh

Barreira 
mucosa

Célula 
assassina 

natural

vIh a penetrar a 
membrana

Penetração 
bloqueada
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Mais do que a proximidade, o impor-
tante é a existência de equipas de 
profissionais de saúde com experi-
ência na área do VIH/SIDA. A opi-
nião é de Luís Mendão, presidente do 
Grupo Português de Activistas sobre 
Tratamentos de VIH/SIDA (GAT). 
A prestação de cuidados de saúde 
de qualidade é, no seu entender, a 
questão mais importante quando se 
trata do tratamento e acompanha-
mento de seropositivos e doentes 
de SIDA. Luís Mendão não acredi-
ta que a solução para estes doen-
tes esteja na existência de centros 
e serviços de infecciologia em cada 
região. «Ao contrário da velha po-
lémica sobre as maternidades, não 
acredito que os cuidados de proxi-
midade sejam inevitavelmente cui-
dados de qualidade. Não é possível 
ter um serviço de infecciologia em 
cada região», refere. 
Luís Mendão defende uma maior li-
gação entre estas pequenas unida-
des hospitalares e as dos grandes 
centros urbanos. «Dado o número 
pequeno de pessoas que são acom-
panhadas nestas unidades hospita-
lares, penso que deveria haver uma 
ligação umbilical entre as mesmas», 
refere. Esta relação entre unidades 
já vai acontecendo de forma infor-
mal nalguns locais, mas é preciso 
formalizar este trabalho em parce-
ria. o responsável relembra que as 
linhas orientadoras, existentes em 
Portugal, prevêem esta interligação 
entre unidades sempre que se es-
teja perante problemas complexos. 

a qualidade é mais importante  
que a proximidade
Revista Informação SIDa (Novembro/Dezembro 2010)

A questão principal está na experiên-
cia que é necessária para se conse-
guir tratar os utentes com a qualida-
de e os conhecimentos necessários. 
«Esta ligação entre unidades contri-
bui para a partilha de experiências 
e informação científica que, quando 
não existe, poderá comprometer a 
gestão clínica em determinados ca-
sos», salienta. Esta «ligação umbili-
cal» não deverá, contudo estabele-
cer «relações de paternalismo», de 
acordo com Luís Mendão. 
Apesar dos receios, o responsável 
do GAT faz um balanço global positi-
vo dos serviços prestados por estas 
unidades. «Há múltiplas unidades e, 
sem querer nomear uma-a-uma, te-
mos bons exemplos de serviços de 
qualidade, onde impera a humildade 
dos gestores clínicos, que não têm 
problemas em pedir ajuda a colegas 
das grandes unidades, se for neces-
sário», afirma. os pedidos de ajuda 
acontecem, sobretudo, quando se 
está perante situações delicadas e 
complexas que exigem a interven-
ção de várias valências. 
Quanto à adesão à terapêutica, ain-
da não há dados concretos para se 
saber se há diferenças entre as pe-
quenas e as grandes unidades de 
saúde. relativamente a esta ques-
tão, Luís Mendão salienta a impor-
tância de se seguir os mesmos pa-
drões em qualquer unidade, para se 
evitar grandes discrepâncias pro-
vocadas por diferentes padrões de 
acompanhamento e tratamento de 
seropositivos e doentes de SIDA. 

o presidente do GAT realça ainda a 
necessidade de haver equipas multi-
disciplinares, para que possam fazer 
um acompanhamento dos vários pro-
blemas de saúde que afectam estes 
utentes. os seropositivos e doentes 
de SIDA têm várias doenças que sur-
gem devido à debilidade imunológica 
e aos efeitos secundários provocados 
pelos medicamentos anti-retrovíri-
cos, como é o caso da lipodistrofia. 
A doença ataca o metabolismo e tem 
diversas consequências, como a hi-
percolesterolémia, a diabetes, pro-
blemas endócrinos, entre outros. No 
caso da lipodistrofia, há doentes que 
deixam de ter uma vida activa, de-
vido às dores e dificuldades em se 
deslocar. «Há cada vez mais seropo-
sitivos que têm uma vida activa. os 
efeitos secundários dos medicamen-
tos podem ter repercussões graves 
na sua vida, para além de afectarem 
a sua imagem», salienta. 
Estas doenças podem ser controla-
das por equipas multidisciplinares, 
que também poderão ter um papel 
fulcral na prevenção das mesmas. 
Estas equipas permitem dar uma 
maior atenção aos sinais visíveis da 
doença, que levam inevitavelmente 
à estigmatização e à discriminação 
no trabalho e na vida social dos se-
ropositivos. 
Qualidade acima de tudo é a grande 
preocupação do presidente do GAT, 
que não receia a fusão de pequenos 
centros e serviços de infecciologia, 
se forem necessários para se presta-
rem melhores cuidados de saúde.   
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Monitorização Terapêutica de Fármacos (TDM) - 
Como melhorar o tratamento para o VIH
Sofia pereira, Umbelina Caixas, Emília Monteiro
Faculdade de Ciências Médicas, Universidade NOVa

o sucesso do seu tratamento está 
em cumprir todas as recomenda-
ções do seu médico. 
No entanto, mesmo cumprindo rigo-
rosamente o tratamento que o seu 
médico lhe prescreveu pode aconte-
cer que por características individu-
ais, as doses dos medicamentos que 
toma não estejam adequadas a si. 
Quando o seu médico suspeita que 
isso lhe possa estar a acontecer 
pode utilizar uma análise que é co-
nhecida por TDM. 

O que é a TDM?

o TDM significa Therapeutic Drug 
Monitoring = Monitorização terapêu-
tica de fármacos (medicamentos). A 
monitorização consiste em medir a 
quantidade de fármaco no sangue e 
avaliar se esta é adequada.
Apesar da dose do medicamento ser 
igual para todos, a sua concentração 
no sangue varia de indivíduo para 
indivíduo. Porquê?
o ciclo do medicamento (o percur-
so do medicamento no organismo) 
é uma prova de obstáculos que o 
fármaco (medicamento) tem que ul-
trapassar, desde que é ingerido até 
chegar ao local onde vai actuar. os 
medicamentos para o tratamento do 
VIH (anti-retrovirais) também vão 
passar por estas etapas/barreiras. 
Apesar de todos os indivíduos in-
fectados pelo VIH terem indicação 
para receber a mesma dose de um 
determinado antiretroviral, a quan-
tidade de medicamento que atinge 
as células varia de indivíduo para in-
divíduo. Enquanto para a maioria o 
medicamento chega na quantidade 
(concentração) esperada ou estuda-
da, noutros essa concentração pode 
ser mais alta ou mais baixa que o 
pretendido. 
Se a quantidade é inferior à espe-
rada (concentração subterapêutica) 
pode não ser suficiente para dimi-
nuir a carga viral. Se a concentra-
ção for muito elevada (concentração 
tóxica) pode ser responsável por 
efeitos indesejáveis (efeitos secun-

dários). Através do TDM o médico 
vai medir a quantidade de medica-
mento anti-retroviral no sangue de 
modo avaliar se a dose do medica-
mento é a adequada para si. 

O TDM deve ser feito 
em todos os doentes?

Não! Nem em todos os 
doentes, nem para todos  
os anti-retrovirais. o 
TDM só pode ser soli-
citado pelo seu mé-
dico, quando este 
considerar apro-
priado e é feito 
em laborató-
rios certifi-

cados para a 
realização deste 
tipo de análise. 
É especialmente im-
portante nas grávi-
das, nas crianças, 
nos co-infectados 
com hepatite, nos in-
divíduos que tomam 
medicamentos para 
controlo de outras do-
enças ou quando existe 
um mau funcionamento 
do fígado ou do rim. 

Onde pode ser realizada 
uma análise TDM

Num dos laboratórios que reali-
za TDM como, por exemplo, na 
Faculdade de Ciências Médicas, 
Campo dos Mártires da Pátria n 
130, 1169-056 Lisboa, Tel. 21 
8803035, E-mail: farmacolo-
gia@fcm.unl.pt, mas sempre 
através do seu médico. 
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Após quase 50 anos, há finalmente 
novidades no desenvolvimento de 
um fármaco na área da tuberculose 
(Tb). o medicamento da Tibotec – 
TMC207 – o primeiro componente 
de uma nova classe de medicamen-
tos para a Tb, a diarilquinolina, será 
submetido ao US Food and Drug Ad
ministration e à European Medicine 
Agency para uma aprovação acele-
rada ou condicionada prevista para 
2012. 
Entre 1940 e 1970, o primeiro pe-
ríodo na revolução de antibióticos, 
a infecção pela Tb – anteriormen-
te sem cura – passa a ser tratável 
através da descoberta de medica-
mentos e combinações terapêuticas 
contendo três ou quatro fármacos 
administrados durante um período 
de seis meses a dois anos. Desde 
1963, aquando da última nova clas-
se de medicamentos para tratar a 
Tb – a rifampicina – ter sido desco-
berta e, contrastando com o rápido 
desenvolvimento de medicamentos 
para o VIH, a investigação de novos 
medicamentos para a Tb teve uma 
paragem de quase 40 anos. 
É estimado que até um terço da 
população mundial - cerca de mil 
milhões de pessoas – estejam in-
fectadas pela Tb, e cada uma delas 
é um potencial futuro caso de Tb. 
De acordo com o Global Tuberculo
sis Control Report de 2010 da oMS, 
a Tb permanece a maior causa de 
morte para as pessoas que vivem 
com VIH, tendo-lhe sido atribuída 
cerca de um quarto das mortes pelo 
VIH, em 2009. Apesar de ter cura, a 
Tb mata 4 700 pessoas por dia. 
Contudo, há esperança. A investiga-
ção para o tratamento da Tb está em 
desenvolvimento há décadas, com 
seis novos componentes de fárma-
cos – quatro dos quais são de uma 
nova classe de medicamentos – a 
serem avaliados em ensaios clínicos. 
A diarilquinolina da farmacêutica Ti-
botec e o nitroimidazole oPC-67683 
da otsuka estão em fase IIb para o 
tratamento de fármacos resistentes. 
o Global AIDS Allience for TB Drug 
Development (TB Alliance) iniciou a 
fase II dos estudos do PA824 – tam-
bém com nitromidazole.

O primeiro medicamento novo para a tuberculose  
em décadas: promessas e desafios
Treatment action group (Tag)
Tradução e adaptação Ricardo Fernandes

o entusiasmo do TMC207 é mode-
rado, pois apesar de ser uma pro-
messa, o caminho para a sua apro-
vação e regulamentação mundial 
será um desafio. Dependendo da 
rapidez dos países em adaptar a sua 
regulamentação, diagnóstico e pro-
gramas de tratamento para Tb mul-
tirresistente (MDr-Tb), o TMC207 
poderá levar anos a tornar-se dis-
ponível para os países de recursos 
limitados mais afectados pela Tb. 
Nenhum medicamento para a Tb foi 
disponibilizado através de progra-
mas de acesso alargado, tornando o 
TMC207 um desafio para assegurar 
que este potente medicamento es-
teja disponível o mais rapidamente 
possível para as pessoas em países 
com acesso limitado ou inexistente, 
garantindo ao mesmo tempo o seu 
uso apropriado. Há lições a apren-
der através do desenvolvimento 
da terapêutica anti-retroviral sobre 
como disponibilizar medicamentos 
experimentais através do acesso 
alargado. 
Contudo, a Tb impõe diferentes de-
safios porque as companhias far-
macêuticas acreditam que  o mer-
cado-alvo é pequeno e pobre. Na 
maioria dos países, a Tb é tratada 
numa abordagem de saúde pública 
que prioriza o beneficio público aci-
ma das necessidades dos doentes. 
Na década 90, durante a revolução 
HAArT, as companhias farmacêuti-
cas assumiram a responsabilidade 
de expandir o acesso a doentes, 

porque tal medida ajudava a gerar a 
procura antes da autorização da in-
trodução destes no mercado e, en-
sinava também, aos prestadores de 
cuidados de saúde – muitas vezes, 
privados – a utilizarem o medica-
mento. Porque a Tb é uma “doença 
dos pobres”, muitos acreditam haver 
pouco potencial para as companhias 
farmacêuticas em obter lucro e, 
desta forma, a investir menos pois 
não querem assumir os custos totais 
e a responsabilidade de expandir os 
programas de acesso alargado. 
o TAG trabalha com investigado-
res, prestadores de cuidados de 
saúde e activistas para desenvolver 
orientações sobre o tipo de meca-
nismos mais adequados a serem im-
plementados até à disponibilização 
dos medicamentos para o público 
geral. É esperado um documen-
to, no início de 2011, que incluirá 
os procedimentos que funcionaram 
na disponibilização alargada da te-
rapêutica anti-retroviral, mas com 
foco específico para os desafios que 
os doentes com Tb e os prestadores 
de cuidados de saúde enfrentam e, 
também, os desafios dos programas 
nacionais para a Tb no que diz res-
peito ao acesso alargado de progra-
mas com medicamentos experimen-
tais.  

Fonte: www.treatmentactiongroup.org
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Tratamento anti-retroviral em doentes com Tuberculose TB

Doentes com contagem de células CD4 abaixo  
das 50 cópias precisam de iniciar a TaRc rapidamente
Keith alcorn 
Tradução ana pisco

Iniciar o tratamento anti-retroviral 
duas semanas após iniciar o tra-
tamento para a tuberculose (Tb) é 
verdadeiramente necessário em do-
entes com contagem de células CD4 
abaixo das 50/mm3, enquanto um 
pequeno atraso não parece ser pre-
judicial para os doentes com doença 
menos avançada, segundo indicam 
dois grandes ensaios clínicos apre-
sentados.  
um estudo concluiu também que 
iniciar o tratamento para a Tb cer-
ca de três meses após o início do 
tratamento anti-retroviral resultou 
em menos casos do síndroma da 
reconstituição imunitária (IrIS, em 
inglês) quando comparados com 
aqueles cujo início do tratamento 
anti-retroviral ocorreu num período 
de duas semanas após iniciar o tra-
tamento para a Tb. 
As conclusões foram reportadas no 
dia de abertura da 18ª Conferência 
sobre retrovírus e Infecções opor-
tunistas, em boston. 
os resultados confirmam e alargam 
os resultados do ensaio CAMELIA, 
apresentado o ano passado durante 
a Conferência Mundial sobre SIDA, 
em Viena, que demonstraram que a 
disponibilização imediata do trata-
mento anti-retroviral reduziu o risco 
de morte em doentes com Tb em 
um terço, quando comparado com 
aqueles que esperaram oito sema-
nas, numa população de doentes no 
Camboja com contagem média de 
células CD4 de 25/mm3.
o elevado ónus da Tb em pessoas 
que vivem com VIH significa que a 
tomada de decisão sobre o início 
da terapêutica anti-retroviral é uma 
parte crítica dos cuidados para o 
VIH em muitos locais. Muitos médi-
cos expressaram preocupação sobre 
o risco do IrIS em doentes com Tb 
quando a TArc é iniciada antes de a 
infecção pela Tb estar curada. 
Expressaram também preocupação 
sobre o uso da terapêutica anti-re-
troviral em paralelo com os quatro 
fármacos utilizados na fase intensi-
va do tratamento que dura, normal-
mente, cerca de oito semanas de 
tratamento. Contudo, em 2009, a 
organização Mundial de Saúde emi-
tiu novas orientações que recomen-

dam o iníicio da terapêutica anti-
retroviral nos doentes co-infectados 
logo que seja possível, após o início 
do tratamento para a Tb.
os estudos apresentados esclare-
cem melhor a questão sobre o início 
mais precoce do tratamento, em-
bora os resultados possam ser de 
maior relevância em locais onde a 
contagem de células CD4 está dis-
ponível para orientar a tomada de 
decisão.  

Estudo SAPIT 

o ensaio SAPIT (Starting Antiretro-
viral therapy at three Points In Tu-
berculosis therapy) foi desenhado 
para testar três estratégias de início 
da TArc após o começo da terapêu-
tica para a Tb: 
– Esperar até que o tratamento 

para a Tb esteja terminado antes 
de iniciar a TArc (braço “adiado”)

– Iniciar a TArc no período de qua-
tro semanas após ter completado 
a fase intensiva do tratamento 
para a Tb (braço “tardio”)

– Iniciar a TArc no período de qua-
tro semanas após ter sido inicia-
do o tratamento para a Tb (braço 
“precoce”).

Há três anos, os investigadores do 
estudo SAPIT reportaram no New 
England Journal of Medicine que ini-
ciar a TArc pouco tempo depois de 
iniciar o tratamento para a Tb re-

duzia significativamente o risco de 
morte por todas as causas, quando 
comparado com os resultados obti-
dos por aqueles que adiavam o início 
do tratamento apenas para quando 
o tratamento para a Tb estava com-
pleto. 
o ensaio clínico SAPIT continuou a 
acompanhar os doentes randomiza-
dos quer para iniciar imediatamente 
o tratamento quer para esperar até 
que a fase intensiva do tratamento 
para a Tb fosse completa/termina-
da. 
o Professor Salim Abdool Karim, 
do Centre for AIDS Programme Re
search in South Africa (CAPrISA), 
apresentou as conclusões finais do 
estudo SAPIT. o ensaio foi condu-
zido entre pessoas que vivem com 
VIH, que tinham sido diagnostica-
das com baciloscopia positiva para 
tuberculose pulmonar, em Durban, 
na África do Sul. o estudo recrutou 
pessoas com contagem de células 
CD4 abaixo das 500/mm3.
o ensaio randomizou 642 doentes, 
dos quais 214 foram incluídos no 
braço “precoce” e 215 no braço “tar-
dio”. os restantes foram incluídos 
para o braço “adiado” e excluídos 
desta análise. No braço “precoce”, 
72% completaram o acompanha-
mento e no braço “adiado” 67%.
No início do estudo, a contagem mé-
dia das células CD4 foi de 150/mm3.
Todos os participantes do estudo 
fizeram o regime terapêutico com 

Salim Abdool Karim e Diane Havlir no CroI 2011. Fotografia de Gus Cairns/aidsmap.com
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ddI, 3TC e efavirenze, administra-
dos uma vez ao dia ao mesmo tem-
po que a toma observada do trata-
mento para a Tb. os participantes 
também receberam a profilaxia com 
cotrimoxazole.
o objectivo primário do estudo foi a 
medição das mudanças em todas as 
causas de mortalidade e nas novas 
doenças definidoras de SIDA. 
o ensaio demonstrou que, após dois 
anos de acompanhamento, não hou-
ve diferença significativa no risco de 
SIDA ou de morte entre os grupos 
precoce e tardio, com uma taxa de 
eventos de 6,9 e 7,8 por cada 100 
pessoa/anos de acompanhamento 
respectivamente nos dois braços (p 
= 0,73).
o início precoce foi associado a uma 
redução de 68% do risco de morte 
ou SIDA, quando comparado com o 
tratamento tardio entre as pessoas 
com contagem de células CD4 abai-
xo das 50 cópias, e a taxa de in-
cidência foi de 0,32 (p = 0,06). A 
taxa do IrIS foi de quase cinco ve-
zes superior no grupo de tratamento 
precoce (odds ratio 4,7; p = 0,01).
Nos doentes com uma contagem de 

células CD4 inicial acima das 50/
mm3, não houve benefícios signifi-
cativos no tratamento precoce, mas 
um risco mais elevado de 2,2 de de-
senvolvimento do IrIS e um risco 
de 6,8 superior em mudar, pelo me-
nos, um medicamento anti-retrovi-
ral como resultado de toxicidade. 
Não houve uma diferença significati-
va entre os dois braços nas taxas de 
conclusão do tratamento para a Tb 
ou de supressão viral.
o Professor Karim afirmou que as 
conclusões apoiam futuros esforços 
para integrar os cuidados para o VIH 
nos serviços para a Tb, a fim de as-
segurar o início rápido do tratamen-
to para as pessoas com contagem 
muito baixa de células CD4 mas, 
para as pessoas com contagem de 
células CD4 mais elevadas, o Pro-
fessor Karim afirmou que a decisão 
deveria ser tomada caso a caso pelo 
médico. 
“Depende da decisão clínica e da ca-
pacidade das clínicas em gerir os ca-
sos de IrIS, e a disponibilização de 
terapêuticas de segunda linha para 
os casos de toxicidade”, afirmou o 
Profesor Karim. 

Estudo ACTG 5221 STrIDE 

um segundo estudo internacional, 
conduzido em 26 locais, em quatro 
continentes pelo uS AIDS Clinical 
Trials Group comparou o início da 
TArc imediatamente e após a fase 
intensiva em 906 pessoas com con-
firmação ou suspeita de Tb pulmo-
nar. 
o estudo randomizou doentes para 
iniciar o tratamento no período de 
quatro semanas após o iniício do 
tratamento para a Tb ou no período 
de quatro semanas no início da fase 
de continuação do tratamento para 
a Tb. 
o estudo recrutou 906 doentes com 
contagem de células CD4 abaixo das 
250/mm3, e estratificou a randomi-
zação pela contagem de células CD4 
abaixo ou acima das 50/mm3. Todos 
os doentes receberam o tratamento 
estandardizado para a Tb, profilaxia 
com cotrimoxazole e TArc baseada 
em tenofovir, FTC e efavirenze.
A média na contagem de células 
CD4 na população do estudo foi de 
77/mm3.
o objectivo primário do estudo foi 
a proporção de doentes que mor-
reram ou desenvolveram uma nova 
doença definidora de SIDA durante 
as 48 semanas de acompanhamen-
to após iniciarem o tratamento para 
a Tb.
Não houve diferença significativa 
entre os dois braços do estudo nas 

conclusões do objectivo primário 
na população estudada como um 
todo (12,9% no braço de tratamen-
to imediato vs. 16,1% no braço de 
tratamento precoce, p = 0.45), mas 
quando os investigadores observa-
ram os resultados do objectivo pri-
mário nos participantes com uma 
contagem inicial de células CD4 
abaixo das 50/mm3, encontraram 
uma taxa significativamente mais 
baixa de mortes ou de novos even-
tos de SIDA no grupo do tratamen-
to imediato (15,5% vs 26,6%; p = 
0,02).
Não houve diferença significativa 
nas mortes ou novos eventos de 
SIDA entre os dois braços em do-
entes com contagem de células 
CD4 acima das 50/mm3 (11,5% vs 
10,3%; p = 0,67). As mortes foram, 
predominantemente, devido à Tb, 
doença criptocócica e pneumonia. 
Não houve diferença significativa na 
contagem de células CD4 ou na su-
pressão da carga viral na semana 48 
entre os dois grupos. 
uma diferença significativa na taxa 
do IrIS foi observada, com os doen-
tes do grupo de tratamento imedia-
to a ter 2,5 vezes mais probabilida-
de de desenvolver IrIS (p = 0,001), 
apesar de, no estudo, nenhuma 
morte ter ocorrido como consequên-
cia de desenvolvimento de IrIS. 
A Professora Diane Havlir afirmou 
na conferência de imprensa que os 
resultados dos três principais en-
saios dizem aos médicos a mesma 
coisa, que era altura de acelerar a 
integração dos cuidados para a Tb 
nos serviços para o VIH, de maneira 
a tratar os doentes em estado avan-
çado de doença pelo VIH mais rapi-
damente. “os minutos contam” para 
estes doentes, afirmou. 
Quando interrogada se as conclu-
sões dos estudos STrIDE e SA-
PIT deveriam levar à alteração das 
orientações, o Professor Salim Ab-
dool Karim afirmou que “Eu, pesso-
almente, penso que as orientações 
foram de alguma forma agressivas”. 
Contudo, em termos práticos, as 
conclusões não deverão afectar as 
recomendações da oMS, uma vez 
que as conclusões chave de ambos 
os estudos – que o tratamento anti-
retroviral pode ser menos urgente 
em doentes com contagem de cé-
lulas CD4 acima das 50 cópias – re-
querem acesso à contagem de cé-
lulas CD4, que permanece fora do 
alcance em muitos locais onde o 
fardo/peso da co-infecção VIH/Tb é 
mais elevado. 

Fonte: www.aisdmap.com 
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O telaprevir tem bons resultados  
em pessoas co-infectadas com VIH/VHC
Liz Highleyman 
Tradução Rosa Freitas

Mark Sulkowski do Johns Hopkins university. Fotografia 
de Liz Highleyman/aidsmap.com

o inibidor da protease (IP) experi-
mental para o tratamento da infec-
ção pelo vírus da hepatite C (VHC) 
telaprevir, administrado com inter-
ferão peguilado e ribavirina, pro-
duziu uma boa resposta virológica 
no primeiro estudo em pessoas co-
infectadas com VIH/VHC, de acordo 
com os dados interinos apresenta-
dos na quarta-feira, na 18ª Confe-
rência sobre retrovírus e Infecções 
oportunistas (CroI), que decorreu 
em boston. 
o Telaprevir, em combinação com o 
interferão peguilado/ribavirina de-
monstrou boa eficácia em estudos 
de Fase 3 em doentes monoinfec-
tados não experimentados e expe-
rimentados com hepatite C crónica. 
Contudo, as pessoas infectadas pelo 
VIH e VHC têm uma menor resposta 
ao tratamento padrão para a hepati-
te C e, esperam, ansiosamente, por 
novas opções de tratamento. 
Mark Sulkowski, do Johns Hopkins 
university, apresentou os resultados 
interinos do Estudo 110, o primei-
ro ensaio clínico com telaprevir em 
combinação com a terapêutica pa-
drão para o VIH/VHC em doentes 
co-infectados não tratados previa-
mente para o VHC. 
o grupo A do estudo incluiu 13 do-
entes co-infectados com contagem 
de células T CD4 de, pelo menos, 
500/mm3 e que ainda não estavam 
sob a terapêutica anti-retroviral 
(TArc). 
o grupo b incluiu 46 pessoas com 

contagem de células CD4 de, pelo 
menos, 300/mm3 sob TArc, basea-
da no efavirenze (Sustiva® ou Sto-
crin®, também na co-formulação 
Atripla®) ou atazanavir (reyataz®) 
com tenofovir e com emtricitabi-
na (Emtriva®) ou lamivudina (Epi-
vir®). Todos os doentes em TArc 
tinham uma carga viral inferior a 50 
cópias/ml.
Nos grupos, a maioria dos partici-
pantes era do sexo masculino, com 
uma idade média de 46 anos. Mais 
de metade dos doentes do grupo A 
eram afro-americanos – uma popu-
lação que não tem uma boa resposta 
à terapêutica baseada no interferão 
– contudo, este número desceu para 
menos de um terço no grupo b. A 
maioria tinha uma contagem eleva-
da de carga viral do VHC, outro fac-
tor preditivo de má resposta ao tra-
tamento, mas apenas cerca de 10% 
tinha fibrose hepática ou cirrose. 
Em ambos os grupos, os participan-
tes foram randomizados para rece-
ber telaprevir ou placebo. 
No braço com o fármaco activo, os 
doentes receberam telaprevir, 180 
mcg por semana de interferão pe-
guilado alfa 2a (Pegasys®) em con-
junto com 800 mg por dia ou uma 
dose baseada no peso de ribavirina 
durante 12 semanas, seguido por 
apenas interferão peguilado/ribavi-
rina durante 48 semanas. os par-
ticipantes do grupo de controlo re-
ceberam a terapêutica padrão, que 
consistiu na mesma dose de interfe-
rão peguilado e ribavirina durante 48 
semanas, em conjunto com placebo 
durante as 12 primeiras semanas. 
Como discutido em outra apresen-
tação na terça-feira, o telaprevir 
apresenta uma interacção modesta 
com alguns medicamentos anti-re-
trovirais. Com base em estudos far-
macocinéticos em voluntários sau-
dáveis, o atazanavir e o efavirenze 
foram considerados os medicamen-
tos mais adequados para usar com 
o telaprevir. 
o telaprevir reduz ligeiramente os 
níveis sanguíneos do atazanavir, 
mas não foi considerado necessário 
ajustar na dose. 
os participantes do Estudo 110, uti-
lizando a TArc baseada em atazana-

vir, receberam 750 mg de telaprevir 
três vezes ao dia, a mesma dose 
utilizada estudos em monoterapia. 
uma vez que o efavirenze reduz for-
temente os níveis de concertação do 
telaprevir, os participantes sob TArc 
baseada em efavirenze receberam 
doses mais elevadas de telaprevir, 
de 1125 mg três vezes ao dia. 
No geral, na análise da resposta 
virológica rápida à quarta semana 
dos doentes com intenção de tratar, 
70% dos participantes a tomar tela-
previr alcançou carga viral indetec-
tável do VHC em comparação com 
os 5% no grupo placebo. 
Dividindo o braço do telaprevir de 
acordo com o tipo de tratamento 
para o VIH, 71% dos doentes que 
não estavam sob TArc, 75% sob 
TArc baseada no efavirenze e 64% 
sob TArc baseada em atazanavir ti-
nham o rNA VHC indetectável. 
o padrão foi semelhante quando foi 
observada a taxa de resposta viroló-
gica precoce entre os participantes 
seguidos na décima segunda sema-
na. No geral, a taxa de resposta foi 
de 68% no grupo telaprevir, com-
parada com 14% no grupo placebo. 
Dividido pelo tipo de TArc, a taxa 
de reposta foi de 71%, 75% e 57% 
respectivamente. 
Duas pessoas a tomar telaprevir n 
grupo b tiveram “recidiva da carga 
viral”, um doente a tomar atazan-
vir na quarta semana e outro a to-
mar atazanavir na oitava semana. 
A acrescentar, quatro doentes des-
continuaram o tratamento devido às 
regras de “parar” pré-fixadas para 
não-respondedores. 
o telaprevir foi, regra geral, bem to-
lerado. Náuseas e prurido foram os 
efeitos secundários mais comuns, 
que ocorreram mais frequentemen-
te no braço do telaprevir do que no 
braço a receber a terapêutica pa-
drão. ocorreram ainda três efeitos 
adversos graves entre os partici-
pantes a receber telaprevir e duas 
interrupções no tratamento devido 
a efeitos adversos (uma icterícia e 
uma anemia, ambas em pessoas 
sob atazanavir). 
Quase 11% das pessoas a rece-
ber telaprevir desenvolveram rash 
moderado (comparado com menos »
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« de 1% no braço da terapêutica pa-
drão), não houve casos de rash se-
vero, como os reportados nos estu-
dos em monoinfecção pelo VHC. 
Em relação à farmacocinética, os 
investigadores concluíram que as 
concentrações médias ou mínimas 
de telaprevir eram semelhantes com 
ou sem TArc. Em relação às concen-
trações dos medicamentos anti-re-
trovirais, estas desceram menos de 
20% quando o telaprevir foi acres-
centado, e não ocorreram casos de 
blips na carga viral do VIH. 
A média dos níveis de rNA VIH no 
grupo b desceu até cerca de um lo-
garitmo em ambos os braços com 
telaprevir e terapêutica padrão, 
consistente com o que foi reportado 
anteriormente, durante o tratamen-
to com interferão peguilado/ribaviri-
na. Não houve alterações significa-
tivas na contagem das células CD4. 
Apesar das taxas de resposta rápi-
das e precoces serem, de alguma 
forma, mais baixas nos participan-
tes sob atazanavir em comparação 
com os participantes sob efavirenze, 
Sulkowski afirmou não ser possível 
fazer comparações entre os grupos 
sob TArc devido ao pequeno núme-
ro de participantes no estudo. 
os investigadores concluíram que, 
nesta análise interina, “substancial-
mente, mais doentes que recebe-
ram o regime terapêutico baseado 
no telaprevir, alcançaram rNA VHC 
indetectável à quarta e décima se-
gunda semana”. Perfis de segurança 
e tolerância foram consistentes com 
aqueles previamente observados 
em estudos em doentes com mo-
noinfecção pelo HCV, com nenhum 
evento adverso novo ou inesperado 
nesta população co-infectada.
Numa conferência de imprensa se-
guida da apresentação, Sulkowski 
concordou com a declaração de 
Joseph Eron , em que este sentiria 
confortável em prescrever o telapre-
vir em combinação com o atazanavir 
ou efavirenze. Devido a interacções 
significativas entre o telaprevir e o 
lopinavir potenciado (Kaletra®), da-
runavir (Prezista®) e fosamprenavir 
(Lexiva®), o telaprevir não está ac-
tualmente a ser avaliado em pesso-
as sob estes fármacos. 
o acompanhamento continuará du-
rante seis meses após o fim da te-
rapêutica, para determinar as taxas 
de resposta virológica sustentada, 
considerada a cura para a hepatite 
C. Em estudos de doentes monoin-
fectados, as respostas virológicas 
rápidas e precoces predizem forte-
mente as respostas sustentadas. 

Fonte: www.aidsmap.com

Novos dados de um estudo sobre prEp 
lançam nova luz sobre a adesão, perda 
óssea e resistência 
gus Cairns  
Tradução Marco pina e Silva

De acordo com uma apresentação 
feita na 18ª Conferência sobre re-
trovírus e Infecções oportunistas, 
no dia 2 de Março, é possível conse-
guir, nos locais certos, uma adesão 
quase perfeita à profilaxia oral pré-
exposição (ou “PrEP”, que consis-
te na toma de medicamentos anti-
retrovirais para prevenir a infecção 
pelo VIH).
De facto, os participantes dos cen-
tros norte-americanos que entra-
ram no estudo internacional iPrEx 
(estudo de profilaxia pré-exposição 
com tenofovir/FTC –Truvada- em 
homens e mulheres transexuais que 
têm sexo com homens) apresenta-
ram uma adesão quase perfeita, em 
comparação com uma adesão de 
50% em outros locais. 
A análise agora efectuada também 
mostrou que a adesão por parte dos 
homens com maior risco de se in-
fectar com o vírus – ao praticarem 
sexo anal desprotegido – foi de 
76%, valor bastante mais elevado 
do que o apresentado pelos partici-
pantes em menor risco, sinal de que 
os participantes modularam a toma 
de comprimidos em função do seu 
risco percebido.
outro sub-estudo dentro deste 
grande estudo revelou que a toma 
de Truvada resultou numa pequena 
mas significativa perda de densida-
de mineral óssea nos participantes. 
Mas também revelou que a densida-
de mineral óssea dos participantes 
à entrada para o estudo era consi-
deravelmente mais baixa do que a 
esperada para os homens daquele 
grupo etário.
No que se refere à resistência, os 
testes realizados não revelaram 
resistência aos medicamentos nos 
homens que seroconverteram (se 
infectaram com o VIH) durante o 
ensaio, embora tenham mostrado 
que um participante a tomar place-
bo apresentava uma pequena quan-
tidade de vírus com a mutação de 
resistência ao tenofovir K65r. 
Num fórum de debate sobre o iPrEx 
e o ensaio de microbicidas CAPrI-
SA 004, o investigador principal bob 
Grant anunciou que a agência do 
medicamento norte-americana FDA 
(Food and Drug Administration) ti-

nha concordado que os resultados 
do iPrEx eram suficientes para que 
a agência ponderasse avançar com 
uma possível alteração das indica-
ções do Truvada, de modo a nelas 
incluir o uso do medicamento para 
a prevenção do VIH. Deste modo, a 
PrEP poderá ser aprovada nos EuA 
ainda no final deste ano.

resultados  
actualizados do ensaio

No artigo sobre o ensaio publicado 
no New England Journal of Medici-
ne, em Dezembro último, os dados 
apresentados reportavam-se até 
Maio de 2010. bob Grant apresen-
tou agora na CroI os resultados 
finais do ensaio, cujos últimos par-
ticipantes terminaram a sua ligação 
ao estudo em Agosto de 2010. De 
acordo com os últimos cálculos, re-
gistaram-se 130 infecções pelo VIH 
nos 2 499 homens participantes no 
ensaio. Das 130 infecções, 48 verifi-
caram-se em homens a fazer Truva-
da e 82 em homens a fazer placebo, 
perfazendo uma taxa de 2.6%/ano. 
o valor final da eficácia na análise 
MITT (modified intent to treat) – 
que exclui os homens com VIH no 
início do estudo e ignora factores 
como a adesão e o risco sexual – foi 
de 42%. 
A eficácia foi maior nos homens 
com mais de 25 anos (56%), nos 
homens que reportaram valores de 
adesão superiores a 90% (68%), e 
maior ainda, por razões ainda não 
clarificadas, no relativamente pe-
queno número de homens circunci-
dados (76%).

Adesão

uma das surpresas do ensaio foi a 
de que enquanto a adesão média 
reportada era de 95%, a avaliação 
dos níveis de medicação encontra-
dos nos participantes descobria que 
apenas 50% dos elementos de uma 
amostra ao acaso de homens que 
não se infectaram com o VIH apre-
sentavam valores detectáveis da 
medicação nos seus glóbulos bran-
cos. Em relação aos que se infecta-
ram, da mesma forma, apenas 9% 
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revelaram a presença de medicação 
nas suas células. os medicamentos 
podem ser detectados nas células 
durante várias semanas, o que mos-
tra, nas palavras de bob Grant, que 
as “pessoas ou estavam a tomar a 
medicação diariamente ou não a to-
mavam de todo”.
uma nova análise dos níveis de 
medicação em 179 participantes, 
elaborada por Peter Anderson, da 
universidade do Colorado, confir-
mou que apenas 50% revelavam 
tenofovir nas suas células e 62% 
FTC. Contudo, 97% dos 227 partici-
pantes de dois centros nos EuA (S. 
Francisco e boston) apresentavam 
um valor detectável da medicação, 
mostrando que a adesão foi quase 
perfeita neste grupo com maior li-
teracia terapêutica. Estes dados 
também confirmaram que a adesão 
foi maior nos homens com mais de 
25 anos (73%) do que nos homens 
com menos de 25 (44%).
A análise da adesão também reve-
lou que os participantes modularam 
a sua adesão de acordo com o seu 
nível de risco. Assim, 76% dos ho-
mens que haviam tido sexo anal re-
ceptivo desprotegido nas 12 sema-
nas anteriores apresentavam níveis 
significativos de medicamentos, em 
comparação com 36% daqueles que 
não haviam tido o mesmo tipo de 
prática e com 25% daqueles que 
não tinham tido qualquer tipo de ac-
tividade sexual.
rivet Amico, da universidade do 
Connecticut, apresentou uma análi-
se sobre a relação entre as conta-
gens de comprimidos e a referência 
pelo próprio do número de tomas 
com a verdadeira adesão ao estudo. 
Assim, avaliou as seguintes medi-
das da adesão: i) indicação, ou seja, 
resposta dada pelo próprio através 
de entrevista ou de entrevista as-
sistida por computador; ii) conta-
gem do número de comprimidos 
dispensados menos os devolvidos; 
iii) avaliação da adesão através da 
medication possession ratio (MPr) 
ou, em português, quociente de 
posse de medicamentos, uma medi-
da, baseada nas taxas de reposição, 
de quantos comprimidos os partici-
pantes têm em relação com os que 
durariam até à próxima visita (as-
sim, um MPr de 1.25, por exemplo, 
significava que o participante teria 
mais 25% de comprimidos do que o 
mínimo requerido). o MPr demons-
trou ser a medida mais precisa e ri-
gorosa da adesão real. Apenas 68% 
dos que alegaram 100% de adesão 
no inquérito auto-preenchido eram 
de facto aderentes; apenas 62% dos 
que alegaram 100% de adesão no 
inquérito assistido por computador 

eram aderentes; o mesmo se pas-
sou com apenas 59% dos que pare-
ceram ser 100% aderentes através 
da contagem de comprimidos. Po-
rém, com os participantes avaliados 
através do MPr, 75% eram de facto 
aderentes. 
Em termos globais, o “valor predi-
tivo positivo” de uma afirmação de 
100% de adesão foi de 69%, o que 
significa que 31% das pessoas que 
foram avaliadas inicialmente como 
sendo 100% aderentes, de facto, 
não o eram. Já o “valor prediti-
vo negativo” de uma afirmação de 
adesão inferior a 100% foi bastante 
mais elevado, 95%, o que significa 
que as auto-respostas que referem 
baixa adesão podem ser tidas em 
conta, pois são de confiança.

Densidade mineral óssea

uma das preocupações que habi-
tualmente surgem nos ensaios que 
usam tenofovir como profilaxia pós-
exposição é a perda mineral ós-
sea, situação que ocorre pelo me-
nos transitoriamente com todos os 
ArVs, mas que parece ser mais pro-
longada e persistente em pessoas a 
fazer tenofovir.
um estudo com 2 045 participantes 
do iPrEx descobriu que o valor de 
densidade mineral óssea (DMo) era 
já mais baixo à partida para o estu-
do do que o observado nos homens 
da mesma idade da população em 
geral. Doze por cento dos partici-
pantes apresentavam um “Z score” 
(valor) referente à coluna inferior a 
-2 (“dois negativos”), situação que 
os colocava entre os 5% da popu-
lação com valores mais baixos de 
densidade óssea. o exame também 
avalia a densidade óssea da região 
da anca, local onde também se ve-
rificaram à partida valores inferiores 
ao esperado.

Durante o ensaio iPrEx, o valor de 
DMo diminuiu ainda mais 0.6% na 
coluna lombar (embora não na anca) 
nas pessoas a tomar Truvada, e não 
sofreu alterações nas pessoas a to-
mar placebo, durante os primeiros 
seis meses. Na minoria dos doentes 
avaliados até durante 18 meses, o 
valor decresceu 1%. Este declínio 
médio de 1% é comparável com o 
decréscimo médio de entre 2 a 4% 
observado nas pessoas a tomar te-
nofovir num regime terapêutico (não 
preventivo). Aparentemente, não se 
verificaram efeitos clínicos, mas no 
presente só dispomos de dados (na 
maioria dos participantes) para os 
primeiros seis meses, de modo que 
ainda não se pode afirmar se esta 
perda óssea é progressiva ou se 
acaba por estabilizar. 
Na Conferência foram também apre-
sentados os resultados de outro es-
tudo de DMo realizado durante um 
outro estudo de PrEP, o ensaio de 
segurança do tenofovir em PrEP, em 
400 homens homossexuais norte-
americanos que terminou em Julho 
de 2010. Este sub-estudo avaliou 
apenas os 200 participantes de S. 
Francisco e descobriu uma perda de 
cerca de 2% de DMo no colo do fé-
mur (osso da anca) ao longo de dois 
anos, embora não na coluna.
refira-se que também este estudo 
revelou uma DMo inferior à espe-
rada à entrada para o estudo. Aí se 
descobriu que os homens que usam 
anfetaminas apresentavam uma 
probabilidade seis vezes maior de 
apresentar uma baixa DMo à parti-
da. No caso dos que usam poppers, 
a probabilidade era 4.5 vezes supe-
rior. Ao contrário, os homens a tomar 
vitamina D, cálcio ou multivitaminas 
tinham uma probabilidade 70% infe-
rior de apresentar uma baixa DMo. 

Fonte: www.aisdmap.com 

bob Grant, investigador principal do iPrEx. Foto: Gus Cairns/aidsmap.com
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