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Sida no Mundo e em Portugal
Francisco Antunes
Director do Serviço de Doenças Infecciosas, Hospital Santa Maria CHLN, EPE
Professor Catedrático, Faculdade de Medicina da Universidade de
Lisboa
ip231874@sapo.pt

Professor Catedrático da Faculdade de Medicina de Lisboa e Director do Serviço de Doenças
Infecciosas do Hospital de Santa Maria, desempenhando funções docentes em várias instituições
universitárias europeias. É membro fundador da European AIDS Clinical Society (EACS) e membro
eleito do Conselho Científico da HIV Medicine, AIDS Reviews e Médecine et Maladies Infectieuses.
Colabora em projectos internacionais de investigação clínica no âmbito da infecção por VIH e das
hepatites víricas, principalmente no estudo de novos antivíricos e de fármacos para a profilaxia e
tratamento das infecções oportunistas.
Publicações recentes de maior relevo:
Predictors of hepatitis B virus genotype and viraemia in HIV-infected patients with chronic hepatitis B in Europe. Soriano
V, Mocroft A, Antunes F et al; EuroSIDA. J Antimicrob Chemother 2010; 65(3): 548-55
Population structure of Pneumocystis jirovecii isolated from immunodeficiency virus-positive patients. Esteves F, Gaspar
J, Tavares A, Moser I, Antunes F, Mansinho K, Matos O. Infect Genet Evol 2010; 10(2): 192-9
Coreceptor usage by HIV-1 and HIV-2 primary isolates: the relevance of CCR8 chemokine receptor as an alternative
coreceptor. Calado M, Matoso P, Antunes F, Mansinho K, Azevedo-Pereira JM et al. Virology 2010; 408(2): 174-82
Relationship between current level of immunodeficiency and non-acquired immunodeficiency syndrome-defining
malignancies. Reekie J, Kosa C, Engsig F, Monforte A, Antunes F et al; EuroSIDA Study Group. Cancer 2010; 116(22): 530615
Predicting the risk of cardiovascular disease in HIV-infected patients: the data collection on adverse effects of anti-HIV
drugs study. Friis-Møller N, Thiébaut R, Reiss P, Weber R, Antunes F et al; DAD study group. Eur J Cardiovasc Prev
Rehabil 2010; 17(5): 491-501
Long-term risk of mortality after acute kidney injury in patients with sepsis: a contemporary analysis. Lopes JA, Fernandes
P, Jorge S, Antunes F, Gomes da Costa A et al. BMC Nephrol 2010; 11: 9
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Resumo:
Em 2009, de acordo com a UNAIDS e a OMS, o número estimado de adultos e crianças com infecção VIH/sida
era de 33,3 milhões, dos quais 22,5 milhões na África sub-sariana. Naquele mesmo ano 2,6 milhões de
indivíduos tinham sido infectados, o que corresponderia a 7.123 novas infecções por dia. A mortalidade
correspondeu a 1,8 milhões.
Um em cada 100 adultos em fase activa sexual, com idades compreendidas entre os 15-49 anos, está
infectado por VIH (90% nos países em vias de desenvolvimento, principalmente na África ao sul do Sara). A
infecção por VIH é a primeira causa de morte nesta região do Mundo e a quarta causa de morte mundial.
Na América do Norte e na Europa ocidental, a partir do início da terapêutica HAART (95-96) houve redução,
em mais de 70%, do número de casos de sida e de mortes associadas e, ainda, da transmissão mãe-filho.
Apesar do sucesso do tratamento, a incidência nesta região mantém-se elevada e os avanços nos cuidados
de saúde não têm correspondido aos progressos esperados na prevenção.
Em Portugal, de acordo com os dados do Núcleo de Vigilância Laboratorial de Doenças Infecciosas do INSA,
reportados a 31.12.2010, o número total de casos acumulados de sida foi de 16.370, dos quais 45,5% em
toxicodependentes, 37,3% em heterossexuais e 12,4% em homo-bissexuais. Lisboa, com 40,6% dos casos, é a
região mais afectada, seguida do Porto, com 22,7% e de Setúbal, com 13,1% dos casos.
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1. Tuberculose em África – Que Perspectivas?
2. Avanços no diagnóstico microbiológico de
tuberculose
Thomas Hänscheid
Instituto de Microbiologia, Instituto de Medicina Molecular,
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
t.hanscheid@fm.ul.pt
Thomas Hänscheid is Professor Auxiliar of Microbiology at the Instituto de Microbiologia,
Faculdade de Medicina de Lisboa. He also worked as Microbiologist at the Hospital de Santa Maria
up to 2010. Professor Hänscheid trained in medicine (Germany) and worked several years, as
clinician, in internal medicine/infectious diseases (HIV/TB) in various hospitals in London. He
specialized in Clinical Pathology in Lisbon, with a focus on clinical microbiology. His research
interests include the development of new diagnostic tests for malaria and bacterial (focus on
tuberculosis) diseases based on low cost fluorescent microscopy and flow/image cytometry, as well
as the immunpathogenitic role of malaria pigment. He has close collaborations with African
Institution, especially with the Medical Research Unit of the Albert Schweitzer Hospital,
Lambaréné, Gabon, with a particular interest in malaria and TB.
Current projects and research activities include:
The immunopathogenic role of malaria pigment, as well as possible interactions of malaria and tuberculosis (FCTfinanced project).
The development of a novel, robust, “no-added reagent” sensitivity test for antimalarial drugs, based on the
detection of malaria pigment (FLAD-financed project).
Research into fluorescent dyes to stain mycobacteria (collaboration with Howard Shapiro, Boston, USA).
Laboratory Capacity building in French-speaking Central Africa – Central African Network on Tuberculosis,
HIV/AIDS and Malaria (CANTAM) from the European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP).

Publicações recentes de maior relevo:
Hanscheid T, Monteiro C, Cristino JM, Lito LM, Salgado MJ. Growth of Mycobacterium tuberculosis in conventional
BacT/ALERT FA blood culture bottles allows reliable diagnosis of Mycobacteremia. J Clin Microbiol 2005; 43(2):890-891.
Hänscheid T, Ribeiro CM, Shapiro HM, Perlmutter NG. Fluorescence microscopy for tuberculosis diagnosis. Lancet Infect
Dis. 2007 Apr;7(4):236-7.
Hänscheid T. The future looks bright: low-cost fluorescent microscopes for detection of Mycobacterium tuberculosis and
Coccidiae. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2008 Jun;102(6):520-1.
Hänscheid T, Grobusch MP. Biosafety and tuberculosis laboratories in Africa. Lancet Infect Dis. 2010; 10(9):582-3.
Hanscheid T , Badura R, Fernandes ML, Antunes F, Melo Cristino J. The case of the disappearing mycobacteria in Ziehl
Neelsen stained smears. Int J Infect Dis 2011 Apr; 15(4):e291.

VII Curso Pós-Graduado de Actualização em Tuberculose e Infecção por VIH - Docentes

Resumos:
1. Tuberculose em África – Que Perspectivas?
Poverty, HIV-associated TB, multi-drug-resistant and extensively drug resistant MTB are all part of the huge
problem that TB poses in most African countries. Diagnosis is often only based on clinical suspicion and
radiological findings alone. Laboratory confirmation is almost exclusively limited to microscopy of ZN-stained
smears. Many countries do not have any access to mycobacterial cultures, which obviously precludes the
detection of many cases (especially extrapulmonary TB) as well as drug sensitivity testing.
Although the introduction of low cost LED-based fluorescent microscopy and the use of fluorescent stains
increase the yield in positive (microscopy) results, culture remains an important and essential tool for
diagnosis. The work in laboratory capacity building, within the CANTAM project, made it clear that most
countries lack the necessary laboratory infrastructure to culture M. tuberculosis (biosafety level 3). On the
other hand, the work for CANTAM also made it clear, that establishing and running Category 3 (P3) safety
laboratories, such as exist here in Europe, is very difficult, if not illusionary due to their high cost and
difficulty in maintenance. Other, more realistic solutions have to be found, to strengthen the Laboratory
capacity of these countries, which alone will allow to detect more TB cases and to perform sensitivity tests.
This will not only produce results for the individual patient, but will provide necessary epidemiological
information.

2. Avanços no diagnóstico microbiológico de tuberculose

The emergence of TB, associated to HIV and not least the appearance of multi-drug-resistance did make
novel approaches to laboratory diagnosis a development aim. Traditional approaches based on Ziehl-Neelsen
stained smears, culture on Löwenstein-Jensen media and sensitivity testing on solid media were insufficient
to address those needs. New developments can be classed in four groups: a) rapid diagnosis as alternative or
adjunct to smear microscopy; b) liquid culture media, using automated and continuous growth detection; c)
immunological tests to substitute skin tests; and d) several novel techniques to establish the sensitivity of
Mycobacterium tuberculosis. However, despite the undoubted merit of each single technique, they all
present limitations and have associated shortcoming, including the often elevated costs for laboratory
infrastructure and proprietary consumables. This review highlights some of these recent developments,
trying to shed some light on the issue which tests should be employed under which circumstances,
particularly addressing the clinical need to establish a rapid diagnosis of tuberculosis and instituting an
effective drug treatment.
Particular emphasis will be given to fluorescent microscopy and drug sensitivity tests that can be easily
implemented.
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1. Thoughts on tackling HIV, TB, malaria jointly with selected
further conditions in one integrative approach.
2. Tackling drug-resistant TB in Southern Africa

3.
Martin P. Grobusch
Amsterdam Medical Center, University of Amsterdam, Holanda
m.p.grobusch@amc.uva.nl

Martin Grobusch is German and accomplished his medical training at the universities of Giessen
and Bonn from where he obtained also his doctorate degree. After house jobs in Ayr/Scotland in
Internal Medicine he trained as internist, Infectious Diseases and Tropical Medicine at the Charité
University Hospital in Berlin, with Master studies at the London School of Hygiene and Tropical
Medicine in between. Following four years in malaria research at the Institute of Tropical Medicine
of the University of Tübingen/Germany and the Medical Research Unit at the Albert Schweitzer
Hospital in Lambarene/Gabon, he held the position of Chair of Infectious Diseases at the University
of the Witwatersrand in Johannesburg, South Africa, from 2005 to 2010. Since then he is Chair of
Tropical Medicine at the Academic Medical Center of the University of Amsterdam, The
Netherlands.

1. Thoughts on tackling HIV, TB, malaria jointly with selected further conditions in one
integrative approach.
Whilst the interactions between malaria and tuberculosis, if any, are discrete, there is a well-established
deleterious relationship between malaria and HIV, mutually leading to higher virus/parasite load and
associated problems. Moreover, it has been clearly shown that tuberculosis and HIV march together in a
global co-pandemic.
In due course, a case for combining the fight against those three conditions and even other complicating
disorders such as viral hepatitides and helminth infections is made.
2. Tackling drug-resistant TB in Southern Africa
Drug-resistance is rife amongst TB cases in Southern Africa, one of the regions worst-hit by the HIV-TB copandemic. The talk addresses the epidemiology of drug-resistant Tb globally and in the region, highlights the
difficulties in diagnosing and treating the condition as exemplified by the situation in Johannesburg, South
Africa, and discusses perspectives for improved control.
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1. Tratamento da tuberculose no doente infectado por VIH, em África
2. Hepatite B crónica nos infectados por VIH: que alternativas para
uma abordagem terapêutica e seguimento em Cabo Verde?
Jorge Barreto
Hospital Dr. Agostinho Neto, Cidade da Praia, Cabo Verde
drjorgeba@yahoo.com.br
Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade Gama Filho no Rio de Janeiro
– Brasil e especialização em Doenças Infecciosas e Parasitárias pela Universidade Federal
Fluminense em Niterói – Brasil. Trabalha desde Dezembro de 2005, como Infecciologista, no
Hospital Dr. Agostinho Neto, cidade da Praia, Cabo Verde e é o Responsável do Programa Nacional
de Luta contra Tuberculose e Lepra de Cabo Verde desde 2008. Já fez várias apresentações
nacionais e internacionais sobre temas como VIH/Sida, Tuberculose, Malária, Hepatite B e Dengue
e já leccionou no V Curso Pós-Graduado de Actualização em Tuberculose e Infecção por VIH.
Participou em vários congressos em Cabo Verde, fazendo parte da comissão científica e contribuiu
para a elaboração de vários documentos orientadores sobre doenças infecciosas em Cabo Verde.
Trabalhou como consultor, em 2009, para a elaboração de um guia harmonizado de tratamento
antirretroviral nos países da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental.

Resumo:
1. Tratamento da tuberculose no doente infectado por VIH, em África*
A tuberculose (TB) tem estado presente durante todo o desenvolvimento da humanidade e, apesar de
existirem fármacos capazes de curá-la, a TB ainda representa um grave problema de saúde pública no
Mundo, especialmente nos países menos desenvolvidos Houve um aumento considerável do número de
casos da doença, que ficou a dever-se, em parte, à disseminação do vírus da imunodeficiência humana (VIH),
a partir da década de 1980, e a outros factores como o empobrecimento das populações, os movimentos
migratórios e o alcoolismo. Os países africanos estão entre os mais atingidos, especialmente aqueles
situados ao sul do continente. Em Cabo Verde, são notificados de 250 a 350 casos de TB por ano, com uma
média de incidência de 60 casos por 100000 pessoas, desde o ano 2000. Em 2009, foram notificados 352
casos de TB, dentre os quais cerca de 76% foram de TB pulmonar, a forma habitualmente mais frequente, e
destes, 65% tinham baciloscopia positiva da expectoração. Em 2010, houve um aumento para cerca de 380
de todos os casos notificados, de acordo com dados preliminares. A faixa etária mais frequentemente
acometida é a entre 15 e 54 anos de idade. O concelho da Praia é onde ,habitualmente, se regista o maior
número de casos de TB por ano, sendo que, em 2009, foram notificados 151 casos da doença, e em 2010
foram 173, o que representa 43% e 46% do total nacional registado, respectivamente. Nesses doentes, a TB
com baciloscopia positiva foi verificada em 40%. A TB é considerada a infecção oportunista mais frequente
nas pessoas com infecção por VIH, a nível mundial. Entretanto, de acordo com os dados estatísticos oficiais,
esta realidade não se aplica a Cabo Verde, muito provavelmente pelo facto de nem todos os doentes com TB
serem rastreados para VIH. Isto pode dever-se ao facto de que, até recentemente, a realização de testes
para detecção de infecção por VIH era centralizada nos principais centros urbanos.
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Actualmente, é possível fazer este rastreio em todos os centros de saúde do país através da disponibilização
de testes rápidos, o que poderá contribuir para o aumento de casos TB/VIH, visto que o doente não mais
precisará ter que ir marcar a data da realização do teste e nem precisa voltar ao laboratório para ir buscar o
resultado. Em 2009, estima-se que a co-infecção TB/VIH foi de 16%, a nível nacional. Tendo em conta que o
concelho da Praia tem o maior número de casos de TB do país, foi feito um estudo em relação à co-infecção
TB/VIH nos doentes internados no Hospital Dr. Agostinho Neto, o único deste concelho, no período de 2007
a Junho de 2011. Analisando retrospectivamente os processos clínicos e os relatórios de alta dos doentes,
Foram internados neste período 241 doentes com tuberculose 39,4% dos quais com co-infecção TB/VIH.
Ambas as infecções com um predomínio do sexo masculino e maior incidência no grupo etário de 30-40
anos. Observou-se que as formas de apresentação paucibacilares e extra-pulmonar foram mais frequentes
em doentes com valores de linfócitos TCD4 mais baixos. Um número significativo de doentes foi
diagnosticado pela primeira vez a infecção pelo VIH indicando a importância de se solicitar serologia VIH em
todos os doentes com tuberculose. Os óbitos representaram 23,2 %, confirmando a elevada letalidade desta
condição.
*Co-autora Ofélia Monteiro, Hospital Dr. Agostinho Neto, Praia, Cabo Verde.

2. Hepatite B crónica nos infectados por VIH: que alternativas para uma abordagem
terapêutica e seguimento em Cabo Verde?
A infecção por vírus da hepatite B (VHB) é uma importante causa de morbilidade e mortalidade em doentes
com infecção por vírus da imunodeficiência humana (VIH). A co-infecção VIH/VHB é comum, visto que
partilham as mesmas vias de transmissão. Sabe-se que o VHB, in vitro, estimula a replicação do VIH, e que os
doentes co-infectados têm maior risco de desenvolver doença hepática grave. Cerca de 25 milhões de
pessoas na África sub-sariana estão infectadas por VIH e cerca de 50 milhões têm hepatite B crónica, mas
ainda existe escassa informação disponível sobre o número de pessoas que estão co-infectadas por esses
vírus e as implicações na evolução da infecção por cada um destes. Em Cabo Verde, as informações
disponíveis apontam para uma prevalência nacional do VIH de 0,8% em 2005, colocando o país no grupo dos
com baixa prevalência de infecção por esse vírus. Em relação à hepatite B, não existem estudos recentes
publicados sobre a prevalência da infecção por VHB na população geral e não há nenhum em relação aos
doentes com VIH. Os dados que existem são aqueles fornecidos pelos Bancos de Sangue dos Hospitais Dr.
Baptista de Sousa e Dr. Agostinho Neto, nas cidades do Mindelo e da Praia, respectivamente, mas que não
representam a verdadeira realidade do país. A prevalência de infecção por VHB nos dadores voluntários do
Banco de Sangue do Hospital Dr. Agostinho Neto (HAN) é de 5%, em média, desde 2007. As actuais linhas de
orientação terapêutica recomendam que as pessoas com co-infecção VIH/VHB devem ter, pelo menos, dois
medicamentos activos contra os dois vírus na terapêutica antirretroviral combinada (TARVc). Como
exemplos de fármacos aprovados para uso em humanos que apresentam uma dupla actividade contra VIH e
VHB existem a lamivudina (3TC), o tenofovir (TDF), a emtricitabina (FTC) e o entecavir. Entre estes, o TDF é
aquele que apresenta uma barreira relativamente elevada ao desenvolvimento de resistência por VHB. Até
Março de 2011, a lamivudina (3TC) era o único antirretroviral disponível em Cabo Verde, apesar de na
actualização do Protocolo de Tratamento Antirretrovial do país realizada em 2008, ter sido colocado como
recomendação a inclusão na TARVc inicial os fármacos TDF e FTC. Entretanto, ainda falta disponibilizar a
realização de carga viral tanto para VIH como para VHB no país, pois é uma ferramenta essencial para o
seguimento da eficácia da terapêutica. No sentido de se obter alguma informação a respeito desta matéria,
realizou-se um estudo retrospectivo no Hospital Dr. Agostinho Neto para saber qual seria a prevalência de
co-infecção VIH/VHB nos doentes internados no período de 2008 a Junho de 2010 e as características clínicas
desta população.
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Tratamento da tuberculose no doente infectado por VIH, em
África

Ofélia Monteiro
Hospital Dr. Agostinho Neto, Cidade da Praia, Cabo Verde
ofeliajoaomonteiro@gmail.com

Licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Em 2003 Iniciou
o Internato Complementar de Pneumologia no Hospital Santa Maria, Lisboa, tendo concluído todos
os estágios estabelecidos no Programa de Formação em Dezembro de 2007.
A partir de 2008 iniciou as funções de Assistente de Pneumologia no Serviço de Medicina do
Hospital Dr. Agostinho Neto, sob a direcção do Dr. Hélder Tavares. Outras actividades
desenvolvidas durante esse período foram: consultas externas de Pneumologia, pareceres de
pneumologia nos restantes Serviços do Hospital Dr. Agostinho Neto e noutras estruturas de saúde
de Cabo Verde e ainda prestação de serviço na Urgência de Adultos.
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Emília Valadas

Especialista em Infecciologia, Clínica Universitária de Doenças
Infecciosas e Parasitárias
Professora Auxiliar, Faculdade de Medicina de Lisboa
evaladas@fm.ul.pt
Licenciada em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, ingressou no
Internato Complementar de Medicina Interna, onde começou a interessar-se pelas doenças
infecciosas e pela investigação. Em 1992, iniciou a Especialidade de Doenças Infecciosas no
Hospital de Santa Maria.
Em 1994/1995 fez o Mestrado em Imunologia das Doenças Infecciosas, na London School of
Hygiene & Tropical Medicine, continuando nesta mesma escola até terminar o Doutoramento em
Imunidade Celular na Tuberculose.
É Especialista em Infecciologia, desde 2001, e Professora Auxiliar da Faculdade de Medicina de
Lisboa desde 2000.
A tuberculose, incluindo interacções com VIH, imunidade celular e terapêutica anti-retroviral são
os seus interesses actuais.
Publicações recentes de maior relevo:
Atkinson S, Valadas E, Luckey PT, Dockrell HM. Monocyte derived macrophage (MDM) cytokine responses induced by M.
bovis BCG. Tuber Lung Dis 2000.
Valadas E, Hänscheid T, Fernandes ML, Antunes F. Smear microsocopy to diagnose tuberculosis early and prevent further
transmission in a population with a high prevelance of HIV infection. Clin Microbiol Infect 2003.
Valadas E. Nontuberculous mycobacteria: clinical importance and relevance to bacille Calmette-Guerin vaccination. Clin
Infect Dis 2004.
Valadas E, Hanscheid T, Antunes F. HIV Infection and non-tuberculous mycobacteria: how important in southern
European countries? Scand J Infect Dis 2004.
Valadas E, Antunes F. Tuberculosis, a re-emergent disease. European Journal of Radiology 2005

Resumos:
1. Tuberculose e infecção por VIH
No século XX, assistiu-se a uma redução da incidência de tuberculose (TB) nos países industrializados.
No entanto, noutras regiões, sobretudo nos países mais afectados por VIH/SIDA, esta redução não se
verificou. Calcula-se que, mantendo-se as tendências actuais, nos próximos vinte anos surjam 1000
milhões de novos casos de TB e que 35 milhões de pessoas sejam vítimas fatais desta doença.

VII Curso Pós-Graduado de Actualização em Tuberculose e Infecção por VIH - Docentes

As causas deste preocupante agravamento da TB têm sido atribuídas, ao aumento da pobreza, a
situações de exclusão social como a toxicodependência, a movimentos migratórios a partir de regiões
com índices de TB muito elevados, à desactivação de medidas de luta anti-tuberculosa e à transmissão
da doença dentro de instituições. No entanto, o factor mais importante é a pandemia VIH/SIDA, apesar
de que esta infecção, por si só, é insuficiente para explicar este novo aumento da incidência de TB, uma
vez que este fenómeno teve início antes do grande impacto da disseminação do vírus no Mundo.

2. Novos testes para diagnóstico da infecção por Mycobacterium tuberculosis
A imunidade do hospedeiro é crucial na fisiopatologia e no desenvolvimento de tuberculose. As células
T, os macrófagos e as citocinas que produzem têm a capacidade de controlar a multiplicação de M.
tuberculosis. Os macrófagos humanos infectados com M. tuberculosis têm uma capacidade reduzida em
processar ou apresentar os antigénios às células T, havendo também a estimulação da secreção de
citocinas inibitórias. De forma a poder sobreviver dentro do macrófago, M. tuberculosis desenvolveu
estes mecanismos que lhe permitem bloquear as respostas imunes do hospedeiro. A vacina BCG é uma
vacina controversa e que confere protecção parcial. A quimiprofilaxia da tuberculose diminui a
incidência de tuberculose e da progressão para SIDA. No entanto, há argumentos contra a
quimioprofilaxia generalizada que se apoiam em razões de saúde pública. Uma das dificuldades na
instituição destas medidas é a dificuldade em excluir tuberculose activa, com base no teste de
Mantoux.

3.

História natural da infecção por VIH

A evolução clínica da infecção por VIH, em indivíduos a quem não é administrada terapêutica anti-retroviral,
é determinada pela destruição lenta, progressiva e inexorável do sistema imunitário resultante da
multiplicação do vírus no corpo do hospedeiro.
A infecção desenvolve-se, habitualmente, em três fases distintas. A primo-infecção decorre com sintomas
semelhantes a um quadro gripal auto-limitado, verificando-se seroconversão na convalescença. A infecção
torna-se, então, assintomática durante um período de cerca de 8 a 10 anos, após o qual surgem os sinais e
sintomas, quer da infecção crónica por VIH quer das infecções e neoplasias oportunistas, que prenunciam a
morte.
Esta “clássica” evolução da doença pode ser alterada com o controlo da replicação viral, através da
administração de terapêutica anti-retroviral combinada (TARVc). Em várias coortes de doentes verificou-se
que a introdução de combinações de medicamentos adequadas ao tratamento desta infecção levou à
diminuição da incidência de sida e de morte.
Actualmente, e através do advento da TARc e consequente diminuição da mortalidade, surgem novos
problemas, como são as complicações hepáticas nos doentes com co-infecção por vírus da hepatite B ou C,
as neoplasias não relacionadas com a infecção por VIH e as reacções adversas medicamentosas da própria
TARc.
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1. Tratamento da tuberculose no doente infectado por VIH,
em África
2. Estratégia “tratamento 2.0”
Marco Vitória
Department of HIV/AIDS, Organização Mundial de Saúde, Genebra,
Suíça
vitoriam@who.int
Marco Vitória trained in medicine in Faculty of Medicine, Federal University of Minas Gerais, in
1987. From 1990 to 1994, he did a Post Graduation Course in Tropical Medicine, Federal University
of Minas Gerais.
He worked as a Medical Consultant of the Brazilian STD/AIDS Program of Ministry of Health, from
January 1998 to July 2003.
At the present time, he is a Medical Officer of HIV Department, World Health Organization (Geneva,

Switzerland), where gives technical support in treatment and care issues, including elaboration of
treatment guidelines and other normative documents, training and evaluation/supervision of
special programs/activities in HIV care at international level.
He is also a member of editorial board of the following indexed medical journals: Brazilian Journal
of Infectious Diseases; Jornal Brasileiro de AIDS [Brazilian Journal of AIDS] and Journal of
International AIDS Society.
Publicações recentes de maior relevo (autor ou co-autor):
Progress in implementation of co-trimoxazole prophylaxis and isoniazid preventive policies for people living with HIV.
Bull. World Health Org 2010; 88: 253-9.
Highly active antiretroviral treatment as prevention of HIV transmission: review of scientific evidence and update.
Current opinion in HIV and aids 2010,5:298–304.
Trends in retention on antiretroviral therapy in national programmes in low- and middle-income countries. JAIDS, 2010;
54(4):437-41.
Changes in art guidelines: implications for public health policy and public purses. Sex. Transm. Infections, 2010;86:38890.
Long-term care of aids and non-communicable diseases, Lancet, 2011; 377:639-40.
Predicted effect on transmission of hiv-1 resistance of timing of implementation of viral load monitoring to determine
switches from first to second line antiretroviral regimens in resource-limited settings, AIDS, 2011, 25:843-50.
Treatment of chronic hepatitis b virus infection in resource-constrained settings: expert panel consensus. Liver
International, 2011; 31(6):755-61.
Utilization patterns and projected demand of antiretroviral drugs in low- and middle-income countries. AIDS Research
and Treatment, 2011, vol 2011, article id 749041.
Expanding art for treatment and prevention in south africa: estimated cost and cost-effectiveness 2011-2050, Lancet,
2011 (in press).
Who guidelines for the programmatic management of drug resistant tuberculosis: 2011 update, European Respiratory
Journal, 2011 (in press).
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Tratamento da Tuberculose
Robert Badura
Assistente Hospitalar Graduado, Serviço de Doenças
Infecciosas, Hospital de Santa Maria, Lisboa
badura@clix.pt

Robert Badura, licenciado em Medicina pela Universidade de Copenhaga. Fascinado pelas Doenças
Infecciosas optou, durante a Licenciatura por um intercâmbio estudantil no Brasil num Hospital de
Doenças Infecciosas, voltando, no ano a seguir, para trabalhar voluntariamente neste mesmo
Hospital. Completou o Internato Geral na Dinamarca, altura em que iniciou a sua actividade
profissional na Noruega. Obteve, em 1996, o grau de Mestre em Doenças Infecciosas pela London
School of Hygiene & Tropical Medicine.
Desde cedo, a sua formação clínica manteve-se ligada à investigação laboratorial. Ainda no Brasil e,
mais tarde, durante o Mestrado na LSH&TM dedicou-se ao estudo dos aspectos clínicos e
imunológicos da Leishmaniose.
Actualmente, é Assistente Hospitalar no Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital de Santa
Maria.
As suas áreas de especial interesse incluem: respostas imunológicas por infecções intracelulares,
(Leishmaniose e infecção por VIH); terapêuticas e vacinas aplicadas; resistências a antibióticos e a
anti-retrovirais.
Resumo:
Os objectivos da terapêutica antibacilar são os mesmos, quer se trate de doentes com ou sem infecção por
VIH:
1) Evitar a morte, assegurar a cura e diminuir a taxa de recaida
2) Impedir a transmissão e controlar, eventualmente, evoluções epidémicas
3) Evitar a evolução de resistência contra os antibacilares
O aumento da incidência de tuberculose em todo o Mundo deve-se, pelo menos em parte, à epidemia por
VIH. Para garantir uma inversão desta evolução, a OMS estabeleceu metas importantes. A taxa de sucesso
terapêutico não deve ser inferior a 85%. A recaída tem de ser prevenida em mais de 70% dos casos. Se a taxa
de resistência primária à isoniazida é superior a 4 % recomenda-se o uso de 4 antibacilares na fase indutiva.
Assim, foram preconizados esquemas terapêuticos curtos: 2 HRZE + 4HR sendo variável a sua duração,
consoante a gravidade da tuberculose ou no caso de haver necessidade de substituir H ou R por antibacilares
de segunda linha.
As terapêuticas de combinação aproveitam-se do singerismo entre os antibacilares e garantem uma
esterilização mais rápida pelo atingimento das bactérias extracelulares e diminuem progressivamente as
bactérias intracelulares latentes ou dormentes. Desta forma reduz-se a taxa de recrudescimento após a
terapêutica e a evolução de micobatérias resistentes. Para evitar recaídas e resistências também é
imprescindível que o clínico procure evitar qualquer mono- ou biterapia artificial.
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Tuberculose multi-resistente em Portugal

Miguel Viveiros
Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Universidade Nova de
Lisboa
mviveiros@ihmt.unl.pt

Licenciou-se em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em 1992,
especializando-se em Microbiologia Médica no Departamento de Microbiologia do Instituto de
Higiene e Medicina Tropical e da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa,
onde iniciou funções em 1993. Em 1995 conclui o Mestrado em Biotecnologia (Engª Bioquímica) do
Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, desempenhando a partir dessa data
funções de Assistente Convidado de Bacteriologia no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da
Universidade Nova de Lisboa (IHMT/UNL). Em 2001, concluiu o Doutoramento em Biologia
(Especialidade Genética Microbiana) pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa,
passando a desempenhar funções de Professor Auxiliar e desde Dezembro de 2009, de Professor
Associado de Bacteriologia do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Director Executivo do
Laboratório de Micobactérias do IHMT/UNL desde 1999, dirigiu o Grupo de Trabalho para
Tuberculose na Grande Lisboa de 2001 a 2006, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian.
Vocacionado para a investigação em Microbiologia Médica, com especial interesse na Tuberculose
e outras Micobacterioses, é autor de mais de 50 artigos publicados em revistas internacionais
versando a luta contra a tuberculose, o desenvolvimento de novos antimicobacterianos e os
mecanismos de resistência aos antibióticos em bactérias.
Investigador responsável de diversos projectos de investigação, nacionais e internacionais,
integrando várias redes europeias de estudo de resistência aos antibióticos em microbiologia e de
vigilância da resistência aos antimicobacterianos. É igualmente autor de vários manuais sobre
diagnóstico laboratorial de tuberculose
Vogal da Direcção e membro do Colégio de Biologia Humana e Saúde da Ordem dos Biólogos, tem
vindo a desenvolver trabalho de formação na área da saúde para biólogos e profissionais de saúde
dos países africanos de expressão oficial portuguesa, desempenhando funções de consultoria e
formação em Micobacteriologia em projectos de luta contra a tuberculose em Africa e em estudos
clínico-laboratoriais de novos antimicobacterianos.
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Novos Testes para Diagnóstico da Infecção por
Mycobacterium tuberculosis
João Pedro Santos
Investigador, Lab. Diagnóstico Molecular de Doenças Infecciosas,
Faculdade de Medicina de Lisboa
joaopedrosan@netcabo.pt
João Santos é Mestre em Doenças Infecciosas Emergentes, pela Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa e licenciado em Análises Clínicas e Saúde Pública, pela Escola Superior de
Tecnologias da Saúde.
As suas áreas de investigação preferenciais englobam: Mycobacterium tuberculosis e imunidade;
co-infecção HIV/Tuberculose; infecções sexualmente transmissíveis.
Publicações recentes de maior relevo:
Santos J, Valadas E, Antunes F. Diagnóstico de tuberculose e de infecção por Mycobacterium tuberculosis em indivíduos
infectados por VIH, baseado na enumeração de linfócitos T específicos. Rev Port Doenças Infecciosas 2009;5:59-67.
E Valadas, T Hanscheid S Sousa, J Santos, F Antunes. Prevalence of Neurosyphilis in a Cohort of HIV infected patients. 5th
IAS Conference on HIV Pathogenesis Treatment and Prevention (IAS 2009), realizado entre 19 e 22 Julho, na Cidade do
Cabo, África do Sul [Poster]
R Matos, J Santos, A Matos, C Benoliel, A Moniz. “Prevalence of syphilis in a population of intravenous drug users (Lisbon,
Portugal)”. European Scientific Conference on Applied Infectious Disease Epidemiology (ESCAIDE). 19 a 21 Novembro.
Berlim [Poster]

Resumo:
Portugal é o país da Europa Ocidental com as mais elevadas taxas de tuberculose (TB) e de infecção por vírus
da imunodeficiência humana (VIH). O controlo da epidemia de TB depende da rapidez do diagnóstico da
doença, em que a prova de Mantoux é uma dos métodos mais usados como auxiliar do diagnóstico. No
entanto, esta é influenciada por diferentes factores como co-infecção TB/VIH, estádio de síndrome de
imunodeficiência adquirida (SIDA) ou contagens de células T CD4+ inferiores a 200/mm3, reduzem
drasticamente a sua sensibilidade, podendo mesmo atingir valores inferiores a 30%. Mais ainda, em países
como Portugal, onde a taxa de vacinação com Mycobacterium bovis Bacillus Calmette-Guérin (BCG) e
infecção latente por MTB se presume elevada, qualquer reactividade no teste de Mantoux será de difícil
interpretação.
Recentemente foi desenvolvido um novo meio de diagnóstico de TB, que tem por base a detecção da
produção de interferão gama (IFN- ) por linfócitos T, sensibilizados com dois antigénios específicos de MTB:
o early secretory antigenic target 6 (ESAT-6) e o culture filtrate protein 10 (CFP-10). A detecção pode ser
realizada pelos métodos de ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) ou ELISPOT (enzyme-linked
immunospot). Estes antigénios resultam da expressão de um segmento genómico (RD1), que se encontra
presente no complexo MTB, mas ausente nas estirpes BCG e na maioria das micobactérias ambientais.
Os indivíduos infectados por MTB possuem linfócitos T sensíveis a ESAT-6 e a CFP-10 in vivo e
consequentemente, quando os linfócitos T reencontram estes antigénios ex vivo, há a secreção de IFN- . É a
detecção do IFN- produzido durante a apresentação ex vivo dos antigénios aos linfócitos T que vai permitir a
detectar a existência de infecção.
Este método apresenta inúmeras potencialidades, que passam pela detecção de infecção por MTB
(substituindo o papel desempenhado pela Prova de Mantoux), diagnóstico de TB, monitorização da
terapêutica ou detecção de reinfecção.
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Terapêutica anti-retroviral do doente com tuberculose
Fernando Ventura
Serviço Doenças Infecciosas e Parasitárias, Hospital Egas Moniz
Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Nova de Lisboa
venturafa@gmail.com

Licenciado em Medicina, desde 1978, possui os diplomas de Higiene e Medicina Tropical e de
Clínica das Doenças Tropicais, pelo Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT), Universidade
Nova de Lisboa e de Tropical Medicine & Higene, pelo Royal College of Physicians, London School of
Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM).
Realizou o MSc em Clinical Tropical Medicine na London School of Higene & Tropical Medicine,
London School of Hygiene & Tropical Medicine, Universidade de Londres (1984/1985).
Realizou, quatro Missões em África, República Democrática de S. Tomé e Príncipe em 1986
(Malária), República da Guiné-Bissau em 1987 (Cólera), República de Moçambique em 1995,
(VIH/SIDA) como consultor da Organização Mundial de Saúde e República do Quénia em 1990,
(TB/VIH) investigação científica para doutoramento. Finalizou o seu Doutoramento em Medicina
em Doenças Infecciosas na LSHTM, Universidade de Londres, em 1992.
Entre 2000-2003, desempenhou funções como Coordenador da Comissão Nacional de Luta contra
a SIDA.
Actualmente, é Assistente Hospitalar Graduado em Doenças Infecciosas no Serviço de Doenças
Infecciosas, Parasitárias e Medicina Tropical (SDIP), no Hospital Egas Moniz. É também, Professor
Convidado de Doenças Infecciosas e Parasitárias na Faculdade de Ciências Médicas, Universidade
Nova de Lisboa.
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A origem de VIH
Jaime Manuel Simões Nina
Hospital Egas Moniz, Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade Nova de Lisboa
jnina@ihmt.unl.pt
Professor Jaime Nina, doutorado em Medicina (Londres), já exerceu funções como assistente
convidado, subdirector e director da divisão clínica do Instituto de Higiene & Medicina Tropical,
como assistente convidado da Faculdade de Ciências Médicas da UNL e como infecciologista
graduado no Hospital de Egas Moniz. Exerceu funções de coordenador do departamento de
Doenças Infecciosas do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.
As suas áreas de investigação de maior interesse incluem:
Infecção VIH, particularmente VIH-2; Tuberculose na SIDA; Cryptosporidiose e diarreia na SIDA;
infecções emergentes e bioterrorismo e Malária Clínica, particularmente MRPf.
Publicações recentes de maior relevo:
Antunes A, Cavaco I, David S, Nina J, David H, Ribeiro V. Characterization of human N-acetyltransferase 2 (NAT2) single
nucleotide polymorphisms in a rural population of Guine-Bissau. Acta Tropica 2002;83:S130;
Antunes A, Nina J, David S. Serological screening for tuberculosis in the community: an evaluation of the Mycodot
procedure in an African population with high HIV-2 prevalence (Republic of Guinea-Bissau). Res Microbiol 2002;
153(5):301-5.
Antunes A, Nina J, Davis H, David S. Analysis of the Mycodot™ assay for the diagnosys of active tuberculosis in a field
study of a population with high prevalence of HIV-2. XIV International AIDS Conference. 2002. Abstract Book;2:413.

Sumário:
Os vírus com genoma RNA e transcrição para DNA no seu ciclo.
Ciclo de vida típico dos retrovírus.
Árvore filogenética dos retrovírus, com destaque para os retrovírus parasitas dos primatas.
HTLV-1: relações filogenéticas, origem provável, distribuição, clínica.
HTLV-2: relações filogenéticas, origem provável, distribuição, clínica.
HIV-1: relações filogenéticas, origem provável dos quatro grupos com capacidade de infectar o ser
humano (M, N, O e P), passagem para o ser humano a partir de outros primatas, relações com
outros PIVs.
HIV-2: relações filogenéticas, origem provável e passagem para o ser humano a partir de outros
primatas, relações com outros PIVs.
HIV-1M: evolução, diversificação e recombinantes após a invasão da espécie humana. Exemplos
relevantes para Portugal.
O futuro e o risco de novas pandemias após novas passagens de PIVs para a espécie humana.
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Qual a Importância dos níveis séricos dos anti-retrovirais?

João Paulo Cruz
Serviço de Farmacêuticos e Serviço de Doenças Infecciosas,
Hospital Santa Maria, Lisboa
jplopescruz@gmail.com
Licenciado em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra.
Em 2005 fez o Mestrado na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Iniciou o seu
Doutoramento, em 2008, Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, estando a realizar o
seu trabalho prático no Laboratório de Diagnóstico Molecular de Doenças Infecciosas da Faculdade
de Medicina da Universidade de Lisboa.
É Farmacêutico Hospitalar no Hospital de Santa Maria desde 1997, e actualmente é o Coordenador
técnico-científico da Consulta de Adesão à Terapêutica no mesmo hospital.
A Farmacologia clínica da infecção por VIH/SIDA; Farmacocinética clínica e monitorização sérica de
anti-víricos e anti-retrovíricos, assim como a Farmacogenética aplicada às infecções víricas são os
seus interesses científicos actuais.
Resumo:
A monitorização sérica dos antirretrovíricos (TDM) envolve tanto a determinação analítica das concentrações
do fármaco no plasma como a interpretação farmacológica do que essa concentração implica para um
determinado doente. A determinação das concentrações plasmáticas dos fármacos antirretrovíricos é
efectuada, utilizando a Cromatografia Líquida de Alta Performance (HPLC), conectada a um detector UltraVioleta, sob um controlo analítico rigoroso, com limites definidos de aceitabilidade, que asseguram a
qualidade dos resultados.
A interpretação da concentração sérica determinada para um fármaco depende de pormenores clínicos,
particularmente no que toca ao momento exacto em que o doente tomou o fármaco pela última vez e ao
registo do momento da colheita da amostra. Outras informações, tais como, quais os fármacos coadministrados, o motivo para a requisição do doseamento e a posologia do fármaco em análise, são parte
essencial deste procedimento, pelo que o preenchimento correcto do formulário de requisição é
imprescindível.
Actualmente, efectua-se TDM para os seguintes fármacos antirretrovíricos: Amprenavir, Atazanavir,
Darunavir, Indinavir, Lopinavir, Nelfinavir, Ritonavir, Saquinavir, Efavirenze, Nevirapina, Etravirina.
Para optimizar a interpretação clínica dos resultados, é recomendado que, sempre que possível, se faça a
colheita das amostras em vale. Uma amostra em vale deverá ser colhida o mais próximo possível do fim do
intervalo posológico do fármaco (isto é, às 24 horas, para regimes uma vez por dia, às 12 horas, para regimes
duas vezes por dia, ou às 8 horas, para regimes três vezes por dia).
Em geral, as concentrações-alvo têm sido definidas por uma de duas formas: Em primeiro lugar, a
concentração poderá ser definida utilizando um modelo farmacocinético/farmacodinâmico (PK/PD) dos
estudos de investigação da dosagem ou de estudos clínicos observacionais, onde a resposta virológica ao
fármaco tenha sido determinada. Alternativamente, poderá extrapolar-se a IC50 (ou uma medida
equivalente) da actividade farmacológica in vitro, em relação ao vírus selvagem, para as concentrações
plasmáticas do fármaco em doentes VIH-positivos, utilizando um factor de correcção para a ligação às
proteínas plasmáticas. Ambos os métodos podem ser utilizados na determinação da concentração-vale
mínima estimada necessária para inibir o VIH selvagem. Existe um consenso emergente sobre quais deverão
ser os valores-alvo para cada fármaco, existindo inclusive guidelines práticas para o ajuste posológico com
base nas concentrações plasmáticas determinadas.
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Imunopatologia da infecção por HIV
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Medicina Interna, desde 1994, pelo Hospital de Santa Maria.
As áreas de investigação de principal interesse enquadram a imunopatogénese VIH/SIDA e VIH-2,
reconstituição imunológica e homeostase dos linfocitos T.
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Resumo:
Apesar do enorme impacto das terapêuticas antirretrovirais (ART) na diminuição da mortalidade e da
morbilidade associadas à infecção HIV-1/SIDA, a descontinuação do ART depende do desenvolvimento de
terapêuticas de base imunológica complementares, que permitam ao sistema imunitário conter o vírus
existente nos vários reservatórios virais identificados no organismo que se revelaram inacessíveis ao ART.
Por outro lado, mais de 25 anos após a identificação do HIV, continuam por clarificar quais as respostas
protectoras anti-HIV essenciais para o desenvolvimento de uma vacina preventiva eficaz.
A imunodeficiência associada à infecção HIV/SIDA caracteriza-se por uma diminuição progressiva dos
linfócitos T CD4+ circulantes, que é considerada o principal marcador prognóstico e sobre o qual se baseiam
as decisões terapêuticas. Apesar de estas células serem o principal alvo de infecção pelo HIV, é hoje claro
que a depleção linfocitária progressiva só é em parte explicada pelos efeitos citopáticos directos do vírus,
resultando sobretudo de alterações associadas à persistência do vírus no organismo estimulando
continuamente o sistema imunitário e comprometendo a hematopoiese e a linfopoiese. A activação
imunológica crónica além de facilitar a replicação viral, induz alterações do tráfego e da função linfocitárias
que são determinantes para a imunodeficiência associada ao HIV.
Vários modelos clínicos têm-se revelado importantes para a compreensão deste balanço entre, por um lado,
a resposta eficaz anti-HIV e, por outro, a imunopatologia associada a essa resposta que se sabe contribuir
para a progressão da imunodeficiência. Serão revistos os contributos dos principais modelos clínicos
nomeadamente a infecção HIV-1 aguda, os indivíduos com evidência de exposição ao HIV sem infecção
subsequente, os “long-term non-progressors”, os “HIV controllers” a reconstituição imunológica pós-ART e a
infecção pelo HIV-2 que pode ser considerada um modelo natural de infecção “atenuada” pelo HIV.
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Princípios básicos da terapêutica anti-retrovírica
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Áreas de investigação clínica de principal interesse, incluem: tratamento anti-retrovírico, efeitos
adversos do tratamento e transmissão vertical do VIH.
Resumo:
Actualmente, a erradicação do VIH não é possível com os fármacos disponíveis. O objectivo do tratamento é
prolongar e melhorar a qualidade de vida, tentando alcançar e manter a supressão da replicação vírica
durante o máximo tempo possível, para minimizar o risco de desenvolvimento de resistências e preservar/
reconstituir o sistema imunitário.
Existe evidência de que o tratamento anti-retrovírico (TAR) contribui para a diminuição do estado
inflamatório associado ao VIH e suas complicações, assim como para a redução da transmissibilidade do
vírus. A supressão precoce e sustentada da replicação do VIH, com TAR instituído em fases relativamente
pouco avançadas da infecção, pode constituir uma estratégia importante de redução do risco cardiovascular
no doente infectado por VIH.
A adesão ao tratamento mantém-se um factor essencial do sucesso terapêutico, condicionando, desde o
início, a durabilidade da eficácia terapêutica. Considerando que o primeiro esquema de tratamento antiretrovírico é o que melhor garante o sucesso imunológico e virológico, e, também, o que potencialmente
oferece melhor relação custo-benefício, a sua instituição precipitada poderá ter consequências negativas
sobre toda a evolução terapêutica subsequente.
É indispensável planear uma estratégia para prevenir os abandonos de seguimento e manter o doente em
contacto com o sistema de saúde. Procurar optimizar a motivação e adesão do doente, nomeadamente
tentando adaptar o esquema ao perfil e estilo de vida do doente, e informando-o dos benefícios e dos
potenciais efeitos adversos associados ao esquema proposto, de modo a que o doente compreenda e seja
um participante activo do seu próprio tratamento, constitui uma importante componente dessa estratégia.
Ao instituir o primeiro esquema de tratamento, é necessário considerar, e se possível corrigir, comorbilidades existentes, nomeadamente psicológicas/psiquiátricas (p.ex. depressão, toxicodependência
activa), assim como eventuais factores de risco cardiovascular. A presença de co-infecções (p.ex. hepatite B,
hepatite C, tuberculose) condiciona a selecção dos fármacos do esquema terapêutico e está associada a um
maior risco de efeitos adversos medicamentosos. Do seu tratamento concomitante com o da infecção VIH
decorrem interacções farmacológicas potencialmente importantes. Contudo, é também nestes casos que a
institução mais precoce do TAR pode ser decisiva para uma melhor evolução a longo prazo.
Os grupos de doentes a considerar para o início de TAR são os doentes com infecção VIH primária, os
doentes infectados que permanecem assintomáticos e os doentes sintomáticos (ou com critérios definidores
de SIDA). Os doentes sintomáticos (sintomas B ou C, da classificação CDC), com infecção VIH crónica, têm
indicação para iniciarem TAR.

VII Curso Pós-Graduado de Actualização em Tuberculose e Infecção por VIH - Docentes

De acordo com as recomendações da European AIDS Clinical Society (EACS) é adequado o início mais
precoce do TAR (i.e. com CD4+>350 e <500/mm3) em doentes com cargas víricas elevadas (>100 000
cópias/mL), ou apresentando declínio rápido dos CD4+ (>80 células/mm3/ano). E ainda, em doentes de
idade >50 anos, doentes co-infectados por VHC ou por VHB, doentes com risco cardiovascular elevado, ou
doentes com neoplasia.
O esquema de TAR deve ser individualizado, de modo a tentar garantir uma supressão virológica
sustentada e de longa duração. Para isso deverá ser proposto um esquema que permita, de modo
conjugado, obter a máxima potência, tolerabilidade e adesão, minimizando toxicidades a longo prazo e
potenciais interacções medicamentosas. É recomendado que o esquema inicial de TAR seja composto por 3
fármacos: 2 nucleósidos/nucleótido inibidores da transcriptase reversa (NITR), associados a um não
nucleósido inibidor da transcriptase reversa (NNITR), ou a um inibidor da protease (IP), potenciado por
ritonavir (IP/r), ou ao inibidor da integrase (IIN) raltegravir.
Os NNITRs são geralmente melhor tolerados do ponto de vista gastrointestinal e têm uma posologia
relativamente simples, importantes factores de adesão ao tratamento. Contudo, os esquemas baseados
nestes fármacos (principalmente com a nevirapina) estão mais frequentemente associados a toxicidade
hepática, que poderá ser particularmente significativa nos doentes co-infectados pelo VHC e pelo VHB e/ou
com abuso de álcool.
Embora haja evidência de que os esquemas iniciais de tratamento baseados em NNITRs possuem
durabilidade prolongada de eficácia, é necessário ter em conta a baixa barreira genética destes fármacos e
a prevalência de mutações de resistência primária aos NNITRs (pelo que deve ser conhecido o resultado do
teste de genotipagem em doentes que vão iniciar TAR com NNITRs), com implicações na rápida perda de
eficácia com os fármacos de primeira geração desta classe.
Os IPs estão historicamente associados ao advento do tratamento anti-retrovírico de alta eficácia. A
potenciação destes fármacos pelo ritonavir é, actualmente recomendada.
O raltegravir é o inibidor da integrase actualmente comercializado. Num estudo aleatorizado em doentes
naive, o raltegravir foi bem tolerado e mostrou possuir eficácia virológica não inferior ao efavirenz, em
esquemas contendo tenofovir/emtricitabina. A experiência do uso do raltegravir com outras combinações
de nucleósidos é limitada, e não existem estudos aleatorizados de comparação do raltegravir com IPs, em
doentes naive. O raltegravir tem, tal como os NNITRs, uma barreira genética mais baixa do que os IPs
potenciados.
O insucesso do tratamento anti-retrovírico é comum e, não sendo rapidamente esclarecidas e resolvidas as
causas, está associado à progressão da doença pelo VIH. Para minimizar o risco de insucesso virológico, e
consequente insucesso imunológico e progressão clínica da doença, o objectivo do tratamento inicial é
reduzir a carga vírica (CV) para valores consistentemente indetectáveis.
Diversas razões contribuem para que este objectivo nem sempre seja conseguido, frequentemente por
dificuldades de adesão ao tratamento e/ou a intolerância ao esquema terapêutico. Contudo, nos doentes
expostos a ARVs antes do advento da terapêutica de alta eficácia (HAART), as limitações no número de
fármacos existentes resultaram na monoterapia sequencial em muitos doentes. Também os primeiros
esquemas HAART disponíveis, devido à complexidade posológica, má tolerabilidade e potência
inconsistente, contribuíram para o desenvolvimento de mutações de resistência a múltiplos fármacos.
É essencial elucidar as causas que contribuem para a não adesão ao tratamento e corrigi-las antes de
instituir novo esquema de TAR.
Dificuldades de tolerância aos fármacos são também frequentes: os esquemas terapêuticos devem ser
individualizados, tendo em conta a duração e intensidade dos efeitos indesejáveis mais comuns e a
capacidade individual do doente para os suportar. A estratégia para fazer face a problemas de tolerância
inclui o correcto apoio e motivação do doente, a identificação dos fármacos presumivelmente responsáveis
e a sua substituição atempada. Para determinados efeitos adversos de duração limitada/transitórios, a
instituição de medicação adjuvante poderá atenuar alguns dos sintomas.
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Outras causas, dependentes da instituição de esquemas inadequados (baixa potência intrínseca do
esquema terapêutico seleccionado), de perturbações farmacocinéticas (interacção medicamentosa,
necessidade de tomas com alimentos, inatenção relativamente aos problemas de tolerabilidade aos
fármacos, provocando deficiente adesão ao tratamento) resultando em concentrações insuficientes dos
fármacos, ou associadas ao vírus, (a mais importante das quais é a presença de mutações de resistência
transmitidas) ou adquiridas no decorrer da terapêutica, podem também estar na origem ou contribuir para
uma inibição incompleta da replicação vírica. A probabilidade de selecção, sob a terapêutica, de vírus
resistentes depende do nível de replicação vírica, do tempo em que evolui e dos fármacos do esquema.
A detecção precoce do insucesso terapêutico – resposta sub-terapêutica - é importante, devendo ser
corrigido o mais precocemente possível. O insucesso terapêutico está geralmente associado a insucesso
virológico, insucesso imunológico e progressão clínica da doença. O insucesso imunológico, definido como a
não subida da contagem de linfócitos CD4+ 25-50 células/mm3 acima do valor basal no primeiro ano de
terapêutica, ou descida dos CD4+ abaixo do valor basal enquanto em tratamento, justifica a procura de
possíveis causas de imunodepressão. Num doente com PCR RNA-VIH-1 não detectável no plasma, não há,
actualmente, evidência de que a substituição de fármacos ou intensificação terapêutica sejam adequadas,
excepto no contexto de esquemas terapêuticos contendo a associação de TDF e ddI, associada a declínio ou
insuficiente subida dos CD4.
Num doente com insucesso virológico confirmado – replicação vírica persistente, ou CV detectável após
período de indetectibilidade (não blip), deverá ser realizada uma avaliação da possibilidade de existência de
factores causadores de níveis plasmáticos sub-terapêuticos, nomeadamente falta de adesão, interacções
medicamentosas ou erros posológicos. Outros factores, associados a aumento da replicação vírica, como
doenças intercorrentes ou vacinações, devem também ser revistos.
Na construção do novo esquema terapêutico, é indispensável considerar quer a história de tratamento ARV
(fármacos já utilizados, duração e intensidade da resposta virológica, razões de descontinuação, efeitos
adversos e tolerância) quer os resultados dos testes de resistência.
A não documentação de mutações de resistência em doentes com insucesso virológico indicia deficiente
aderência ao tratamento, com níveis plasmáticos dos fármacos insuficientes para suprimir a replicação
vírica e inadequados para seleccionar as mutações de resistência. Contudo, a não detecção de mutações
não exclui que estas existam em populações minoritárias do vírus.
Se disponível, o doseamento dos níveis plasmáticos dos fármacos (TDM) pode ser útil, dado as
concentrações plasmáticas poderem repercutir-se na eficácia da resposta à terapêutica.
Nos doentes com insucesso terapêutico e resistências atingindo 3 classes de fármacos, sempre que possível
o novo esquema de tratamento deverá incluir 2 (e preferencialmente 3) fármacos activos – fármacos com
provável actividade anti-retrovírica, evidenciada pelos resultados de susceptibilidade virológica do teste de
resistência e na história de tratamento. O objectivo no novo esquema de tratamento é obter a supressão
sustentada da replicação vírica.
A etravirina é um novo não-nucleósido inibidor da transcriptase reversa. Em esquemas terapêuticos
incluindo o darunavir, foi comprovada a sua eficácia no tratamento de doentes com vírus com mutações de
resistência a três classes de fármacos. Outros fármacos, pertencentes a novas classes (o inibidor da
integrase raltegravir e o antagonista do co-receptor CCR5 maraviroc), estão agora comercializados. Em
estudos controlados, ambos estes produtos se associaram à obtenção de elevados índices de supressão
sustentada da replicação vírica em doentes portadores de vírus multirresistentes. O maraviroc, no entanto,
apenas é eficaz contra estirpes víricas com tropismo para o co-receptor CCR5, pelo que a determinação do
tropismo vírico antes do início do tratamento é mandatória.
O uso do inibidor de fusão enfuvirtida pode ser útil, dado que não possui resistências cruzadas com as
outras classes. A enfuvirtida tem de ser reconstituída e injectada por via SC 2xdia. A maioria dos doentes
desenvolve reacções no local da administração e é substancialmente mais dispendioso do que os restantes
ARVs.
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Para se obter o máximo benefício do seu uso é pois necessário proceder a uma preparação individualizada
do doente.
O uso isolado de qualquer destes fármacos, num esquema em falência, ou no qual sejam provavelmente os
únicos fármacos activos, não é recomendado, dado que rapidamente se podem desenvolver resistências.
Os inibidores da protease tipranavir e darunavir, possuem um perfil de resistências que os torna úteis no
tratamento de doentes com múltiplos insucessos terapêuticos, em particular quando utilizados em
associação com fármacos novos ou pertencentes a novas classes. A análise cuidadosa do perfil de
resistências possibilita a máxima rentabilização do seu uso e é por isso aconselhada antes da instituição do
fármaco.
Num doente com insucessos a vários esquemas ARVs, a interrupção de todo o tratamento anti-retrovírico,
excepto num contexto investigacional, não é recomendada, dado o alto risco de rápida deterioração
imunológica e de progressão da doença.
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Ricardo Camacho
Responsável pelo Laboratório de de Biologia Molecular, Hospital
Egas Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental
Assistente Hospitalar Graduado em Medicina Transfusional
Investigador no Instituto de Higiene e Medicina Tropical,
Universidade Nova de Lisboa
rjcamacho@chlo.min-saude.pt
Licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa e especialista em Medicina
Transfusional, é actualmente o responsável do Laboratório de Biologia Molecular do Hospital Egas
Moniz, Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental.
É co-organizador e palestrante do curso de Virologia Clínica do Instituto Superior de Saúde Egas
Moniz e palestrante do mestrado em HIV da Universidade Católica do Porto.
Foi, entre 2002 e 2005, consultor da Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA e em 2005, o
coordenador dos estudos multicêntricos europeus CASCADE e EuroHIVResistance em Portugal.
Actualmenterecentes
é o coordenador
Portugal do Projecto Multicêntrico Europeu CHAIN.
Publicações
de maiorem
relevo:
Paraskevis D, Deforche K, Abecasis A, Camacho R, Vandamme A-M. Analysis of complex HIV-1 intersubtype recombinants
using a Bayesian scanning method. Infection, Genetics and Evolution 2005;5:219-24. Gomes P, Abecasis A, Almeida M,
Camacho RJ, Mansinho K. “Transmission of HIV-2”, The Lancet Infect Dis. 2003 Nov; 3: 534-536.
Abecasis A, Paraskevis D, Epalanga M, Fonseca M, Burity F, Bartolomeu J, Carvalho AP, Gomes P, Vandamme AM, Camacho
RJ. HIV-1 genetic variants circulation in the North of Angola. Infection, Genetics and Evolution 5 (3), 231–237, 2005
Abecasis A, Deforche K, Snoeck J, Ghidey W, Carvalho AP, Gomes P, Camacho RJ, Vandamme A-M. Protease Mutation
M89I/V is Linked to Therapy Failure in Patients Infected with the HIV-1 Subtypes C, F and G. AIDS 2005, 19: 1799-1806
Abecasis AB, Deforche K, Bacheler LT, McKenna P, Carvalho AP, Gomes P, Vandamme A-M, Camacho RJ: Investigation of
Baseline Susceptibility to protease inhibitors in HIV-1 subtypes C, F G and CRF02_AG. Antiviral Therapy, 2006: 11(5): 581-9
Camacho RJ, Vandamme A-M: Antiretroviral Resistance in Different HIV-1 Subtypes: Impact on Therapy Outcomes and
Resistance Testing Interpretation: Current Opinion on HIV & AIDS, 2007, 2:123-129
Palma AC, Araujo F, Duque V, Borges F, Paixao MT, Camacho R; on behalf of the Portuguese SPREAD Network. Molecular
epidemiology and prevalence of drug resistance-associated mutations in newly diagnosed HIV-1 patients in Portugal. Infect
Genet Evol. 7 (2007) 391 - 398; [Epub ahead of print Feb 2007]
Vercauteren, K. Deforche, K. Theys, M. Debruyne, J.L. Duque, S. Peres, A.P. Carvalho ,

K.Mansinho, A.-M. Vandamme,

RJ. Camacho: The incidence of multidrug and full class resistance in HIV-1 infected patients is decreasing overtime (20012006) in Portugal. Retrovirology, 2008 5:12 ( 1 February 2008)
Theys K, Vercauteren J, Abecasis AB, Libin P, Deforche K, Vandamme AM, Camacho R. The rise and fall of K65R in a
Portuguese HIV-1 Drug Resistance database, despite continuously increasing use of tenofovir. Infect Genet Evol. 2008 Nov
6. [Epub ahead of print]
Palma AC, Abecasis AB, Vercauteren J, Carvalho AP, Cabanas J, Vandamme AM, Camacho RJ. Effect of human
immunodeficiency virus type 1 protease inhibitor therapy and subtype on development of resistance in subtypes B and G.
Infect Genet Evol. 2009 Jul 2. [Epub ahead of print]

VII Curso Pós-Graduado de Actualização em Tuberculose e Infecção por VIH - Docentes

Como Diminuir a Incidência de VIH em Portugal

Henrique Barros
Serviço Higiene e Epidemiologia, Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto
Coordenador Nacional da Infecção VIH/SIDA

hbarros@sida.acs.min-saude
Doutorado em Medicina, desde 1991, realizou a sua Agregação em Sociologia Médica, pela
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
Actualmente, é Director do Serviço de Higiene e Epidemiologia e é coordenador dos Mestrados de
Epidemiologia e de Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
É membro do Conselho Científico das Ciências da Saúde e da Comissão de Coordenação da
Unidade de Investigação e Desenvolvimento Cardiovascular, na Fundação da Ciência e Tecnologia
(FCT). Desempenha também funções como Presidente da Direcção da Associação Portuguesa de
Epidemiologia.
Das suas áreas de investigação de especial interesse, destaca-se a Saúde Pública e Clínica,
investigação esta de natureza predominantemente epidemiológica, sobretudo em temas de saúde
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Transmissão materno-fetal de VIH
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Sumário:
1. Introdução
2. Avaliação pré-natal
3. Monitorização durante gravidez
4. Monitorização de complicações relacionadas com infecção VIH durante gravidez/instituição de
profilaxias
5. Terapêutica antiretroviral durante gravidez
a.

Mulher sem indicação prévia para terapêutica antiretroviral

b.

Mulher com indicação para terapêutica antiretroviral

c.

Mulher que engravida sob terapêutica antiretroviral

d.

Mulher com diagnóstico de infecção pelo VIH durante trabalho de parto

e.

Mulher com diagnóstico de infecção pelo VIH após o parto

f.

Mulher com carga viral detectável, sob HAART, às 36 semanas de gestação

g.

Mulher com inicio de seguimento tardio (> 32 semanas)

h.

Risco de parto pré-termo/rotura de membranas

i.

Rotura de membranas pré-parto

6. Gravidez na mulher infectada pelo VIH2
7. Farmacocinética de terapêutica antiretroviral durante gravidez
8. Avaliação obstétrica durante gravidez e parto
9. Seguimento das crianças filhas de mães infectadas pelo VIH
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1. Terapêutica anti-retrovírica I: discussão de exemplos práticos
2. Terapêutica anti-retrovírica II: discussão de exemplos práticos
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O que é que VIH2 tem de diferente de VIH1?
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Infectious Diseases 2009; 48(8):1166-7.
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Resumo:
VIH-2 é endémico na África Ocidental, nomeadamente Senegal, Gâmbia, Cabo Verde e Guiné-Bissau, país
onde representava até recentemente a principal causa de SIDA. Portugal, onde VIH-2 foi isolado pela
primeira vez, é o país europeu com maior prevalência de infecção por VIH-2. Em relação a VIH-1, os
indivíduos infectados por VIH-2 apresentam menores taxas de transmissão heterossexual e vertical e menor
mortalidade, sendo a progressão da infecção mais lenta, o que poderá estar relacionado com menores
cargas virais durante o período assintomático.
Apesar de apresentar uma progressão mais lenta, quando comparada com a infecção por VIH-1, pode
verificar-se imunodepressão marcada com necessidade de instituição de terapêutica anti-retroviral (TAR). A
resposta virológica e imunológica à TAR e o perfil de resistência aos anti-retrovirais têm sido extensamente
estudados em indivíduos infectados por VIH-1 contudo, o mesmo não sucede com a infecção por VIH-2. Os
estudos disponíveis sobre a eficácia dos fármacos anti-retrovirais no tratamento da infecção por VIH-2 são
escassos e muitas vezes contraditórios. O conhecimento de como a infecção por VIH-2 deve ser tratada é
muito limitado, dado que não existem ensaios clínicos controlados e que a maioria dos indivíduos infectados
vive em locais onde não se verifica o acesso universal à terapêutica anti-retroviral.
Através dos resultados de estudos in vitro, sabe-se actualmente que a utilização de inibidores da
transcriptase reversa não nucleosídeos não é recomendada no tratamento da infecção por VIH-2, dada a
ausência de susceptibilidade a estes fármacos. VIH-2 apresenta menor susceptibilidade que VIH-1 à maioria
dos inibidores da protease (IP). Contudo, alguns IP parecem ser adequados ao tratamento da infecção por
VIH-2, nomeadamente lopinavir, saquinavir e darunavir.
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No que diz respeito aos inibidores da transcriptase reversa nucleosídeos, não parece haver diferenças de
susceptibilidade entre VIH-1 e VIH-2, embora haja evidências de que a presença de polimorfismos naturais
em VIH-2 pode condicionar a resposta a estes fármacos e as vias de desenvolvimento de resistência.
VIH-2 apresenta susceptibilidade in vitro a raltegravir, pelo que é recomendado actualmente no tratamento
de indivíduos infectados por VIH-2, em associação com outros anti-retrovirais. Por outro lado, existem
poucas evidências de que Maraviroc seja útil neste contexto clínico, uma vez que os dados de efectividade
são muito limitados, sendo difícil avaliar o valor deste fármaco em doentes tratados com esquemas
terapêuticos compostos por múltiplos fármacos. Além disso, VIH-2 tem a capacidade de utilizar múltiplos coreceptores na mediação da entrada na célula, o que poderá comprometer a utilidade deste fármaco.
O tratamento da infecção por VIH-2 tornou-se, nos últimos anos, um tema emergente, dado o crescente
número de indivíduos com necessidade de iniciar TAR.
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Diagnóstico e monitorização laboratorial da infecção por VIH-2
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Resumo:
O Vírus da Imunodeficiência Humana tipo 2 (VIH-2) foi identificado em 1985, por uma equipa constituída
por investigadores franceses e portugueses. Este vírus é responsável por epidemias localizadas, sobretudo,
num grupo de países da África Ocidental. Fora desta região, o país com maior número de casos de infecção
por VIH-2 é Portugal, seguido da França e Espanha.
Actualmente em Portugal o número de casos de SIDA com origem neste vírus ronda os 3%.
O diagnóstico e a monitorização destes doentes são realizados tendo por base as recomendações para o VIH
1. No entanto, devem ser realizados com extrema precaução uma vez que as duas infecções têm diferenças
significativas, nomeadamente no que diz respeito à progressão clínica, cargas virais e resposta à terapêutica.
Com excepção para os métodos de diagnóstico, todos os outros métodos necessários à monitorização
laboratorial destes doentes (carga viral e teste genotípico de resistência aos antiretrovirais) estão apenas
disponíveis, como métodos in house, em laboratórios que se especializaram neste tipo de metodologias. A
carga viral nestes doentes é frequentemente muito baixa, ou indetectável (mesmo em doentes não
tratados). Se a carga viral for positiva, deve vigiar-se este parâmetro, uma vez que está associado a
progressão para a doença. O teste genotípico de resistência para a infecção por VIH-2 ficou disponível
recentemente e de momento se recomenda para as situações de falência à terapêutica anti-retrovírica. Está
já disponível uma proposta de algoritmo de interpretação para os testes de resistência.

VII Curso Pós-Graduado de Actualização em Tuberculose e Infecção por VIH - Docentes

Terapêutica anti-retroviral do doente co-infectado por vírus
das hepatites
Cristina Valente
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As suas áreas clínicas de especial interesse englobam: VIH/SIDA e Hepatologia (Hepatite B e
Hepatite C mono-infecções ou co-infecção por VIH).
Resumo:
A Hepatite B crónica ocorre em cerca de 10% dos indivíduos infectados pelo VIH variando consoante a
localização geográfica.
Apesar de ser controverso o impacto negativo do Vírus da Hepatite B (VHB) sobre o VIH, um efeito deletério
do VIH sobre o VHB já foi claramente documentado; nestes indivíduos co-infectados há uma elevada taxa de
evolução para a cronicidade, associado a níveis mais elevados de DNA-VHB, baixos níveis de ALT e mais
rápida progressão para cirrose, particularmente nos que têm um nível de células CD4 mais baixo, para além
de maior mortalidade relacionada ou não com o fígado.
Dado que estes dois vírus partilham as mesmas vias de transmissão, o rastreio do VHB deve ser sistemático
(AgHBs, Anti-HBs e Anti-HBc) e em todos os AgHBs+, a pesquisa do VHD e do DNA-VHB deve ser mandatória.
Os indivíduos com DNA-VHB>2000 IU/mL têm maior risco de progressão da fibrose e beneficiam com o
tratamento.
Tal como na mono-infecção, o valor do DNA-VHB constitui o factor predictivo mais importante da evolução
da doença, pelo que deve ser monitorizado entre 3 a 6 meses. Os objectivos do tratamento do VHB são, para
além da seroconversão “e” e “s”atrasar a progressão da doença, nomeadamente a evolução para cirrose e
carcinoma hepatocelular.
Os fármacos actualmente aprovados no tratamento da Hepatite B crónica são o Interferão-α 2a
(convencional ou Peguilado-PEGIFN), a Lamivudina (3TC), o Adefovir, o Entecavir, a Telbivudina e o Tenofovir
(TDF). A combinação do TDF com a Emtricitabina (FTC) está aprovada exclusivamente no tratamento do VIH.
O Entecavir e a Telbivudina podem ter actividade anti-VIH, pelo que só devem ser ultilizados em conjunto
com a terapêutica antirretroviral (HAART). Ao iniciar um tratamento, tem de ser em conta que estes são 2
vírus potencialmente tratáveis. No caso da Hepatite B, este está indicado em todos os indivíduos com
doença activa e com evidência de replicação viral: (1) Se só estiver indicada terapêutica para o vírus da
hepatite B (DNA-VHB>2000 IU/ml e CD4> 350 cél/mm3), pode optar-se por PEGIFN nos indivíduos AgHBe
positivos e por Telbivudina +/- Adefovir nos AgHBe negativos; (2) Se só houver indicação para tratamento do
VIH (DNA-VHB<2000 IU/ml e CD4<350 cél/mm3) o esquema anti-retroviral deve incluir dois fármacos com
actividade anti-VHB: TDF+3TC/FTC; (3) Se ambos os vírus têm de ser tratados (DNA-VHB>2000 IU/ml e
CD4<350cél/mm3) o esquema HAART deve incluir TDF+3TC ou TDF+FTC.
Sempre que haja necessidade de alterar o esquema HAART, deve ter-se em atenção o risco de reactivação da
Hepatite B; é fundamental que pelo menos um fármaco activo contra o VHB seja mantido. A avaliação dos
níveis de DNA-VHB permite uma monitorização da doença, cujo tratamento pode ser optimizado, sempre
que se evidencie uma possível resistência.
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Controvérsias no diagnóstico de infecção por VIH
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Sumário:
1. Métodos de diagnóstico directos e indirectos.
2. Métodos de rastreio e de confirmação.
3. Classificação dos métodos em função da fonte de antigénio.
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9. Métodos rápidos de diagnóstico.
10. Indicações, limitações e controvérsias.
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Exposição acidental a VIH: até onde é possível prevenir?
José Luís Boaventura
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25 de Agosto de 2000 (reformado).
Membro da Direcção do Colégio da Especialidade de Doenças Infecciosas.
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Resumo:
Apresenta-se uma revisão histórica das indicações e justificação da profilaxia pós-exposição (PPE) acidental.
Trabalhador de saúde (TS) é definido como um indivíduo cuja actividade envolve contacto com doentes ou
sangue ou outros líquidos orgânicos num local de prestação de cuidados de saúde ou laboratório. A
exposição ocupacional é definida como o risco acidental de exposição a materiais orgânicos durante a
actividade laboral. Calcula-se em 0,3 % o risco deste tipo de infecção.
Os critérios de admissão dependem do tipo e gravidade da exposição; dos líquidos orgânicos ou outros
envolvidos; do tempo decorrido desde a exposição; do doente transmissor eventual; da voluntariedade e do
consentimento informado do sinistrado e do seu grau de adesão à PPE. Os critérios de exclusão são: gravidez
nas primeiras catorze semanas ou não adesão a medidas de contracepção durante a quimioprofilaxia; a
existência de perturbações hepáticas, renais ou hematológicas graves; e o desconhecimento do eventual
transmissor e/ou o baixo risco de infecção.
A actuação após o acidente impõe os seguintes passos: tratamento local imediato; comunicação imediata do
acidente e a avaliação da exposição quanto à sua natureza: tipo de agulha ou instrumento cortante, volume
de líquido injectado, agulha retirada recentemente do doente eventual transmissor (a designada “agulha
quente”); laceração; contacto com as mucosas e pele lesadas ou intactas; quanto ao tipo de líquido/secreção
infectante; e o estado clínico do indivíduo eventual transmissor.
Apresentam-se as normas europeias (EUROPEP) de PPE ao VIH, em TS, e as “Recomendações Portuguesas
para o Tratamento da Infecção VIH/SIDA”, publicadas em Fevereiro de 2009, as quais contemplam a PPE e a
profilaxia pós-exposição não ocupacional (PPENO), actualmente seguidas no Hospital de Santa Maria.
Desdobram-se em PPE recomendada, considerada ou desaconselhada consoante o tipo de exposição; o tipo
de líquido/tecido contaminante; e as características serológicas e imunológicas da fonte transmissora
(quando conhecidas). A PPE deve ser iniciada o mais rápido possível após a exposição ocupacional (ideal, < 4
horas). Para além das 72 horas deve ser desaconselhada. A duração da PPE é de 4 semanas.
Qualquer associação de antirretrovirais aprovada para o tratamento dos doentes seropositivos pode ser
usada nos esquemas de PPE. A terapêutica tripla está recomendada como esquema a eleger em situações de
alto risco: dois inibidores nucleosidos da transcriptase reversa (INTR) e um inibidor da protease (IP) ou 2INTR
e um inibidor não nucleosido da transcriptase reversa (INNTR): por exemplo, (zidovudina ou estavudina ou
tenofovir) + lamivudina + efavirenze; (zidovudina ou estavudina) + lamivudina + lopinavir/ritonavir. A
terapêutica dupla deve ser utilizada quando houver franca intolerância ao IP e o risco for ligeiro a moderado.
Deve usar-se, sempre que possível, um esquema simplificado de forma a aumentar a adesão: por exemplo,
zidovudina + (lamivudina ou enteracitabina); tenofovir + (lamivudina ou enteracitabina) ou estavudina+
lamivudina.
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Qualquer informação sobre a história e o registo médico da fonte transmissora eventual sobre o anterior e
actual tratamento antirretroviral é muito importante na escolha do regime de PPE. A gravidez, por si só, não
exclui o uso de PPE VIH. A decisão de usar a PPE durante a gravidez deve envolver a sinistrada na discussão
em relação ao risco de infecção por VIH, o risco de transmissão ao filho e os benefícios e riscos para ela e o
feto, de modo a poder obter-se uma decisão informada acerca do uso da PPE.
Todos os TS com exposição ocupacional devem receber aconselhamento, efectuar testes para VIH pósexposição e avaliação médica, em regime de seguimento, independentemente de efectuarem ou não PPE. O
teste para VIH deve ser efectuado pouco tempo após a exposição (primeiros dias) e, depois, às 6 semanas, 3
e 6 meses.
Faz-se, por último, uma breve resenha do problema da prevenção pós-exposição não ocupacional
(NONOPEP) com as suas indicações major: violação, agressão com material infectado, sexo entre parceiros
regulares serologicamente discordantes. As situações de maior risco de transmissão são partilha de agulhas
entre UDIV, sexo anal receptivo, lesões com agulhas infectadas (agressão), mordedura.
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Resumo:
O acompanhamento de doentes infectados por VIH da Consulta de Toxicodependentes, desde 1988, e, desde
1994, integrados em programas terapêuticos de substituição, permite uma observação muito detalhada,
semanal, das evoluções, o que constitui uma experiência única de contacto com esta patologia. Quase
laboratorialmente vê-se surgir novas situações, em geral excelentes evoluções, mas por vezes, a degradação
das condições físicas pela infecção, por regra em doentes que não suspenderam os consumos ou agravaram
hábitos alcoólicos que descompensaram a situação biológica.
Sensibilização para os aspectos psicológicos da infecção por VIH em toxicodependentes e a necessidade de
considerar sempre a toxicodependência como a doença de base no quadro da qual as infecções são
intercorrencias.
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Vacinas anti-VIH
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Professor Associado no Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz, Portugal. Coordenador,
Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas no Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas
Moniz, Portugal.
Investigador Principal da Unidade dos Retrovírus e Infecções Associadas (URIA), Centro de
Patogénese Molecular (CPM), Faculdade de Farmácia, Universidade de Lisboa (FFUL); Investigador
Associado do Instituto de Medicina Molecular, Faculdade de Medicina de Lisboa, Portugal.
Director de vários projectos de investigação na URIA-CPM, FFUL, liderando uma equipa de ≈ 7
investigadores. Principais interesses de investigação: Epidemiologia molecular, resistência aos
antivirais e evolução do HIV; Resposta imune contra o HIV-2; Vacinas HIV.
Publicações recentes de maior relevo:
José Marcelino et al. 2010. Potent and broadly reactive HIV-2 neutralizing antibodies elicited by a Vaccinia virus vector
prime C2V3C3 polypeptide-boost immunization strategy. J. Virol. 84: 12429-12436.
Helena Skar et. al. 2010. HIV-2 genetic evolution in patients with advanced disease is faster than in matched HIV-1
patients. J. Virol. 84: 7412-7415.

Resumo:
As 2,6 milhões de novas infecções em 2009 demonstram que a infecção HIV continua a ser um grave
problema de saúde pública e que o controlo desta pandemia requer a implementação de novas medidas de
prevenção da transmissão do HIV. O desenvolvimento de uma vacina é a principal prioridade no campo da
prevenção da infecção por HIV. O ensaio clínico RV144 que decorreu recentemente na Tailândia deu
resultados modestos (31% de protecção contra a infecção) mas demonstrou que o desenvolvimento de uma
vacina eficaz contra o HIV é efectivamente possível. Todavia, não se conhecem ainda os determinantes da
protecção obtida contra a infecção por HIV neste ensaio. Actualmente, assume-se que qualquer vacina que
se pretende eficaz deve induzir a produção de anticorpos que neutralizem todas as formas genéticas do HIV.
Assim, actualmente, a maior prioridade na investigação em vacinas HIV é a identificação de antigénios que
induzam a produção de anticorpos neutralizantes de alto espectro. Nesta comunicação serão revistos os
resultados dos principais ensaios clínicos de vacinas decorridos até ao momento bem como os ensaios
planeados para os próximos anos. Serão descritas as principais estratégias de vacinação em estudo,
incluindo as características dos antigénios e dos adjuvantes mais promissores. Serão ainda analisadas as
potenciais vantagens e limitações de cada uma destas estratégias.
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Terapêutica anti-retroviral: discussão de exemplos práticos
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Medical expert, National Pharmacovigilance Center, Infarmed
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Eugénio Teófilo is an Internal Medicine Specialist of the Hospital Stº António dos Capuchos and
works, since 2000, in the National Pharmacovigilance Center (Infarmed) as medical expert.
Member of several Working Groups from Centro Hospitalar de Lisboa - zona central: Pharmaceutics
and Therapy committee; Hospital Infection Control team; Antibiotics Control team and
Pharmacovigilance group.
Healthcare professionals Education, teaching in several courses: Pressure Ulcers Prevention and
Treatment; Hospital Infection Control; Epidemiology, Clinical Management and Treatment of HIV
infection.

Clinical Trials as Principal Investigator:
GSK- CNA30024, CNA30032, APV2001, APV30003, APV3005, TCL1001, CCR100136, HPR2001, CNA109586, CNA110329
BMS- AI424-097, AI400-900
ROCHE- T20-305/NV16391
GILEAD- GS-02-1015
TIBOTEC- TMC114-C214, TMC278-209
MSD- MK518-018 (Benchmrk), MK518-032
ABBOTT- M06-802
PFIZER- A4001050
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