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Prefácio

Começamos por agradecer o privilégio que nos foi concedido através do convite para
prefaciar mais uma atualização do Manual sobre Sida.
Sim, porque é verdadeiramente um privilégio, em primeiro lugar, pelo prestígio dos
organizadores da obra, os Professores Francisco Antunes e Fernando Maltez, personalidades de referência no domínio do conhecimento e produção científica sobre a doença,
mas privilégio, também, por sucedermos nesta tarefa a alguém que muito admiramos por
tudo quanto nos ensinou e legou.
Na verdade, a história da luta contra a infeção por vírus da imunodeficiência humana
(VIH) e a síndrome de imunodeficiência adquirida (sida) em Portugal e no mundo tem um
nome incontornável, uma referência absoluta, e escreve-se em português, com a obra
que nos deixou a Professora e Investigadora Maria Odette Santos Ferreira. A descoberta
do tipo 2 de vírus da imunodeficiência humana (VIH-2), em 1986, é um marco na sua
carreira e no seu percurso científico. Ultrapassou fronteiras, venceu ceticismos e contribuiu,
de forma decisiva, para o desenvolvimento de novas estratégias e abordagens terapêuticas contra a doença. Mas extravasou também a atividade laboratorial, de investigação,
tendo sido responsável por inúmeros projetos de intervenção comunitária, social e de
apoio a grupos vulneráveis, naquele que era um dos traços mais vincados da sua personalidade, do seu carisma, e que se refletia numa capacidade de mobilização e concretização excecional.
Ao seu lado, durante todo este percurso, esteve uma vasta rede de investigadores,
médicos, infeciologistas, professores e alunos da Faculdade de Farmácia da Universidade
de Lisboa, num trabalho multidisciplinar que sempre valorizou e cultivou. Enquanto
coordenadora da Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA, implementou medidas e
políticas com impacto significativo na saúde pública, como a criação de centros de rastreio
anónimos e gratuitos, serviços de apoio domiciliário ou as redes de apoio comunitário,
num modelo que foi seguido um pouco por toda a Europa. Foi a sua determinação que
possibilitou também a concretização do Programa de Troca de Seringas nas farmácias –
“Diz não a uma seringa em segunda mão” –, premiado internacionalmente como exemplo de boas práticas na prevenção da infeção e abordagem à toxicodependência.
Odette Ferreira dizia que a luta contra a sida seria longa e difícil. Assistiu em vida
ao resultado de muito do seu trabalho. Embora subsistam metas importantes na deteção
precoce e no tratamento, a infeção por VIH é hoje uma doença crónica, que nos deixa,
também, importantes ensinamentos no plano social sobre a nossa (in)tolerância contra a
discriminação.
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Prefácio

E para tudo o que falta fazer no combate contra esta doença e as suas envolventes,
a importância deste Manual é a de constituir, desde há muito, um pilar reconhecido como
indispensável pelos profissionais dedicados à sua abordagem.
Esta publicação oferece uma demonstração prática da prioridade que deve constituir
a transmissão e partilha do conhecimento em áreas de rápida obsolescência, prova também que a cultura de ensino, que é parte integrante das carreiras médicas, continua viva
e ativa, pois possibilitou que se atingisse a excelência que é reconhecida ao exercício da
Medicina em Portugal, o mesmo é dizer, ao elevado nível científico do tratamento proporcionado aos nossos doentes e ao elevado patamar dos nossos indicadores de saúde,
apesar de todo o lastro que pesa sobre nós no campo dos indicadores sociais.
O Manual permite a atualização permanente do conhecimento de quem necessita de
estar sempre informado sobre a melhor evidência científica de “como abordar” e de
“como proceder”. Através deste suporte é, ainda, possível vencer as barreiras que a
geografia ou a dimensão das instituições criam ao exercício profissional. Este é um problema real e ao qual os decisores nem sempre estão atentos. Com efeito, nas instituições
em que as equipas são maiores é sempre menos difícil trocar impressões entre colegas,
tirar dúvidas, confrontar opiniões, identificar as especificidades de cada caso e tomar
decisões com maior segurança. Ao compilar artigos com a assinatura de vários especialistas, o Manual acaba, também, por proporcionar uma rede de contactos de referência
em função das matérias abordadas em cada um dos capítulos, facilitando a interação
entre profissionais, com todos os benefícios que isso acarreta para os doentes.
Quanto aos editores da obra, difícil seria encontrar personalidades com tantas qualidades e com tantas e reconhecidas provas dadas.
O Professor Francisco Antunes, um lutador pela vida e pela qualidade de vida dos
doentes atingidos pela infeção por VIH e pela sida desde os primeiros casos da doença
em Portugal, nos idos anos 80 do século passado. Diretor que foi, durante longos anos,
do Serviço de Infeciologia do Hospital de Santa Maria, dedicou-se a esta doença e aos
doentes dela portadores com o afinco do cientista que perante a ameaça de uma doença fatal tem como único objetivo dominá-la através da investigação e do empenho no
aprofundamento do conhecimento.
O Professor Fernando Maltez, Diretor do Serviço de Infeciologia do Hospital Curry
Cabral, é outro expoente máximo de competência e abnegação na abordagem integrada
da doença que continua a constituir a sua imagem de marca nas responsabilidades que
abraçou. As qualidades que o caraterizam e as provas objetivas nos resultados em saúde
que tem dado granjearam-lhe o merecido reconhecimento público.
Mas há algo de intangível que marca estas duas personalidades cimeiras na Medicina
em Portugal, para além do seu elevado nível científico, que as palavras não conseguem
transmitir em toda a sua dimensão, que é a sua dedicação aos doentes enquanto pessoas,
a confiança e segurança que lhes transmitem, a permanente preocupação com o seu
bem-estar e o vigor para todas as lutas que travam em nome deles para sua defesa e
proteção.
As sucessivas edições deste Manual acontecem porque ele é tão necessário que se
transformou num “clássico” na atualização científica do conhecimento na luta contra a
infeção por VIH e a sida.
E o que é um “clássico”? pergunta feita a Italo Calvino. “Um clássico é um livro que
nunca acabou de dizer o que tem a dizer”.
Ana Paula Martins
Maria de Belém Roseira
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I Secção

Capítulo 1

O agente
Nuno Taveira, Francisco Martin
e Inês Moranguinho

Introdução
Vírus da imunodeficiência humana do tipo 1 (VIH-1) e vírus da imunodeficiência
humana do tipo 2 (VIH-2) são Lentivirus humanos que causam a síndrome da imunodeficiência adquirida (sida), tendo a sua origem em diferentes vírus da imunodeficiência dos símios (VIS), pelo que têm, apenas, 40–50% de homologia genética. VIH-1
deriva de VIS dos chimpanzés (VIScpz) e gorilas (VISgor) e VIH-2 de isolados de
macacos Cercocebus atys (VISsm/mac), possuindo um invólucro de natureza glucídico-lipídico-proteica e um diâmetro de cerca de 110 nm. Os seus viriões albergam duas
cópias idênticas de genoma ARN (ácido ribonucleico) de polaridade positiva (ARNm),
com cerca de 10 kb de comprimento, localizadas no interior de uma cápside (CA)
com morfologia cónica. A CA madura de VIH-1 é composta por uma rede de cerca
de 250 hexâmeros da proteína p24. O genoma de VIH é constituído por três genes,
que codificam para as proteínas estruturais gag, pol e env, dois genes que codificam
para as proteínas regulatórias tat e rev, e quatro genes que codificam para as proteínas acessórias Nef, Vif, viral protein R (Vpr) e viral protein U (Vpu) (VIH-1) ou viral
protein X (Vpx) (VIH-2) (Fig. 1).

Origem, classificação e diversidade molecular
As epidemias de infeção por VIH-1 e VIH-2 são o resultado de transmissões víricas
cruzadas de macaco para o homem que terão ocorrido na primeira metade do século XX. VIH-1 provoca uma pandemia com distribuição global, enquanto a infeção por
VIH-2 tem distribuição quase restrita à Guiné-Bissau, países circundantes da África Ocidental e alguns países europeus, onde se incluem Portugal e França.
VIH é caraterizado por uma elevada diversidade genética, a nível intra e interindividual, que resulta da acumulação progressiva de mutações durante o processo de
transcrição reversa e da recombinação entre vírus que infetam uma mesma célula. Com
base na análise filogenética de sequências de vírus isolados em todo o mundo, VIH-1
foi classificado nos grupos M, O, N e P. Os grupos N e P só existem nos Camarões,
onde foram descobertos em 1998 e 2009, respetivamente1,2. O grupo M, o mais prevalente a nível mundial, é composto por 10 subtipos (A-D, F-H, J, K e L), e oito subsubtipos (A1-A6 e F1-F2). Em relação a VIH-2, são conhecidos nove grupos designados
de A a I, dos quais só A e B geraram epidemias.
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Figura 1. Organização dos genomas víricos e composição dos viriões de VIH. A: Organização
dos genomas pró-víricos de VIH-1 e VIH-2. Localizações relativas dos genes gag, pol, env, vif,
vpr, vpu (VIH-1), vpx (VIH-2), nef, tat e rev e indicação dos LTR em 5’ e 3’ e das suas regiões
U3, R e U5. No gene gag são indicadas as proteínas por ele codificadas, a MA, CA e NC. No
gene pol estão indicadas as regiões que codificam para a PR, a RT (com os subdomínios p66
e p51) e a IN. Apresenta-se ainda a localização do sinal de encapsidação (Ψ) do genoma ARN
viral. B: Composição proteica dos viriões de VIH-1.
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A infeção da mesma célula por dois ou mais vírus diferentes (subtipos, recombinantes ou grupos) origina recombinantes durante o processo de transcrição reversa. Os
recombinantes que dão origem a novos focos epidémicos são designados de formas
recombinantes circulantes (CRF). Os recombinantes únicos são designados formas recombinantes únicas (URF). As CRF e as URF são designadas por números, que identificam a ordem da descoberta, e pelas letras correspondentes aos subtipos, recombinantes ou grupos que as constituem. As CRF constituídas por três ou mais subtipos são
designadas de CRF complexas ou CRF-cpx. Atualmente estão descritas 103 CRF que
apresentam diferenças nas estruturas moleculares, na composição dos subtipos e nas
prevalências e distribuições geográficas. Os subtipos B e C, a CRF02_AG e os URF são
os variantes genéticos de VIH-1 mais prevalentes a nível global3,4.

Organização estrutural e funcional do invólucro vírico
A glicoproteína de superfície gp120 é composta por cinco regiões hipervariáveis,
V1 a V5, separadas por cinco regiões conservadas, C1 a C5. Na proteína nativa, estas
regiões formam três domínios moleculares e estruturais, isto é, um domínio externo
muito glicosilado (aminoácidos 252-482, em VIH-1 HXB2), um domínio interno e um
minidomínio de união, que liga os domínios externo e interno. Em termos funcionais,
o domínio interno é fundamental para a associação da gp120 à gp41. O domínio externo da gp120 participa na ligação ao recetor CD4 e aos correcetores CCR5 e/ou
CXCR4. Este domínio contém, ainda, a maior parte dos determinantes antigénicos da
gp120, incluindo os epitopos neutralizantes.
A glicoproteína gp41 tem cerca de 350 aminoácidos, sendo constituída pelas regiões
extracelular, transmembranar e intracitoplasmática. Na região extracelular localiza-se o
péptido de fusão e duas hélices α, HR1 e HR2, que são essenciais para a fusão do vírus
com a membrana citoplasmática celular e, ainda, alguns epitopos antigénicos e neutralizantes5,6. A região intracitoplasmática da gp41 tem um papel determinante na ligação
do invólucro à proteína de matriz (MA), necessária para a formação de novos viriões.
A interação da gp120 com o recetor CD4, na célula do hospedeiro, desencadeia
alterações conformacionais que promovem a exposição da região V3, que se liga aos
correcetores CCR5 ou CXCR4, determinando o tropismo vírico. Finalmente, o vírus entra
nas células por via da fusão entre o invólucro e a membrana citoplasmática, o que requer
a inserção do péptido de fusão na membrana citoplasmática, seguido da contração da
região extracelular da gp41, promovida pelo emparelhamento de HR1 com HR2.

A transcriptase reversa e a produção do ADN pró-vírico
Após a fusão, a CA vírica entra no citoplasma, onde, no contexto do complexo de
transcrição reversa, ocorre parte do processo de transcrição reversa do genoma vírico
e a formação do complexo de pré-integração (PIC) constituído pelo genoma do ácido
desoxirribonucleico (ADN) vírico e as proteínas MA, nucleocápside (NC), integrase (IN),
transcriptase (RT), Vpr e Vpx, em VIH-27. A conversão do ARN vírico em ADN pró-vírico em dupla cadeia é da responsabilidade da enzima RT, um heterodímero com uma
subunidade com 66 kDa (p66) e outra com 51 kDa (p51). A p51 é formada quando a
extremidade carboxi-terminal (C-terminal) da p66 correspondente à ribonuclease H
(RNase H) (15kDa) é removida pela protease (PR). A RNase H é responsável pela degradação do ARN existente nos híbridos ADN/ARN que se formam durante o processo
de transcrição reversa.
O PIC é transportado pelos microtúbulos até à periferia do núcleo e transpõe o
poro nuclear, num processo que envolve a ligação a diferentes nucleoporinas (NUP62,
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NUP153, NUP358) e a cleavage and polyadenylation specificity factor 6 (CPSF6), que é
um componente do complexo do fator de corte Im (CFIm), fundamental para a maturação do pré-ARNm em ARNm funcional (atua como um ativador da clivagem e poliadenilação do pré-ARNm na região 3’)8. No núcleo, completa-se a transcrição reversa e
a CA e o PIC desagregam-se, provavelmente devido à pressão mecânica imposta pelo
novo ADN vírico, que se integra no genoma da célula hospedeira por ação da IN vírica e dos cofatores celulares NUP153 e LEDGF/p75, passando a designar-se por pró-vírus ou ADN pró-vírico9. A integração ocorre, de preferência, em intrões de genes
que se encontram em regiões transcricionalmente ativas7,9. O ADN pró-vírico é, de
imediato, transformado em cromatina por associação com histonas. Os três nucleossomas (nuc-0, nuc-1 e nuc-2), posicionados no promotor do long terminal repeat (LTR),
têm um papel importante na expressão e na latência de VIH, uma vez que condicionam
o acesso de fatores de transcrição ao LTR.

Estrutura e função da integrase
A IN catalisa a integração do ADN vírico no genoma da célula hospedeira. Esta
enzima possui 288 aminoácidos e três domínios funcionais. O domínio aminoterminal
(aminoácidos 1-49) contém uma base estrutural que contribui para a oligomerização da
IN e para a sua atividade catalítica. No domínio catalítico (aminoácidos 50-212), os
aminoácidos Asp64, Asp116 e Glu152 formam um bolso ao qual se liga o Mg2+, que
é essencial para a atividade catalítica da enzima. A IN exerce as suas funções na forma
tetramérica. O domínio C-terminal (aminoácidos 213-288) tem um papel relevante na
formação desta estrutura quaternária, na ligação ao ADN, na localização nuclear da IN
e, eventualmente, na ligação à RT.
A integração do ADN vírico ocorre em três passos sucessivos10. Primeiro, ainda no
citoplasma celular, a enzima remove dois nucleotídeos de cada extremidade 3´ dos dois
LTR, originando duas extremidades recessivas, que terminam em citosina e adenina
(CA-OH3’). No núcleo, a IN cataliza a transferência de cadeia de ADN, o que exige a
aproximação das extremidades OH3’ do ADN vírico às ligações fosfodiéster do ADN
cromossómico. No caso de VIH, os pontos de aproximação estão separados por cinco
nucleotídeos nas duas cadeias de ADN cromossómico. Durante este processo, a IN
cataliza a ligação da extremidade OH3´ do ADN vírico à extremidade 5´ do ADN cromossómico, formando-se um complexo intermediário de integração designado por intassoma. É a este nível que atuam os inibidores da IN. Finalmente, enzimas celulares
adicionam as bases em falta nas extremidades 5’ do ADN vírico e promovem a sua
ligação às extremidades 3´ do ADN cromossómico.

Estrutura e função do promotor LTR
A partir do ADN pró-vírico integrado sintetizam-se os ARN víricos, que darão origem
às proteínas do agente infecioso. O long terminal repeat (LTR) da extremidade 5’ funciona como promotor de transcrição de todo o genoma de VIH, enquanto o LTR em
3’ fornece o sinal de poliadenilação do ARN vírico nascente e codifica, também, para a
proteína Nef. O LTR tem, aproximadamente, 640 nucleotídeos e é composto pelas regiões
U3, R e U5 e a transcrição inicia-se na região de junção entre U3 e R (+1). A região U3
contém pontos de ligação para numerosas proteínas que participam na ativação e repressão da expressão do genoma vírico (por exemplo, fator nuclear kappa B [NF-κB] e
Specific protein 1 [Sp1]) e outras proteínas que compõem o complexo de transcrição da
ARN polimerase II. A ARN polimerase II é recrutada para o promotor LTR através das
interações com o fator de transcrição II D (TFIID) e outros componentes do complexo
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basal de transcrição11. Posteriormente, o seu domínio C-terminal é fosforilado parcialmente pela cinase ciclina-dependente 7 (CDK-7) existente no fator de transcrição II H
(TFIIH). A ARN polimerase II sai do promotor e inicia a transcrição, sendo, porém, imobilizada pouco depois pela ação concertada dos fatores negativos da elongação (NELF)
e DRB sensitivity inducing factor (DSIF). A região +1 a +59 do ARN nascente sofre alteração conformacional significativa e forma-se uma estrutura de ARN em dupla cadeia,
designada trans-activation response (TAR) à qual se ligam, em simultâneo, a proteína
trans-activator of transcription (Tat) de VIH e a ciclina T1, presente no complexo positive
transcription elongation factor b (P-TEFb). Subsequentemente, a cinase cyclin-dependent
kinase 9 (CDK-9), que integra o complexo P-TEFb, promove a hiperfosforilação do domínio C-terminal da ARN polimerase II e a fosforilação de NELF e DSIF11. A fosforilação
promove a dissociação de NELF e converte DSIF num fator positivo de transcrição, o
que permite à ARN polimerase II efetuar a elongação da transcrição para produzir ARNm
genómicos (ARNg). Na ausência de Tat só se produzem transcritos de pequena dimensão.
A expressão dos genes víricos ocorre, sobretudo, em células T ativadas. Nas células
não-ativadas, a concentração baixa de fatores de transcrição, a presença dos nucleossomas nuc-1 e nuc-2 na região de iniciação da transcrição e a hipermetilação dos resíduos CpG no LTR impedem a transcrição.

Estrutura e função da proteína transativadora Tat
A transcrição dos genes de VIH a partir do LTR requer a proteína Tat, como foi já
referido. Tat é codificada por dois exões e tem 101 aminoácidos (Fig. 1A). Tat liga-se
à região TAR que está localizada na extremidade 5’ de todos os ARNm de VIH. A região
de ligação de Tat à TAR é rica em argininas. As argininas, nas posições 52 e 53, são
suscetíveis de metilação por metiltransferases da célula, o que pode impedir a ligação
à ciclina T1 e ao TAR e reprimir a sua atividade transativadora. Por outro lado, Tat pode
ser acetilada nos resíduos Lys50 e Lys51, o que lhe permite recrutar para o LTR o complexo celular switch/sucrose non-fermentable (SWI/SNF), cuja função é modificar o nucleossoma 1 (nuc 1) aí existente, facilitando o acesso da ARN polimerase II e a transcrição dos genes víricos11.

Transcrição, transporte intracelular e tradução dos ARNm
de VIH: o papel de Rev
Os nove genes de VIH são expressos por processamento alternativo de um único
transcrito inicial do ADN pró-vírico, transcrito esse que constitui, também, o genoma ARN
do vírus. Mais especificamente, a transcrição do genoma pró-vírico de VIH-1 e o processamento dos ARN gerados leva à produção de três classes de ARN: a) ARNm completos
que, por um lado, originam as poliproteínas percursoras do Gag e GagPol e, por outro,
são incorporados como ARNg nas novas partículas víricas; b) ARNm parcialmente processados com cerca de 5 kb que codificam para o invólucro vírico (Env), Vif, Vpu e Vpr;
c) ARNm processados múltiplas vezes, que têm cerca de 1,7-2,0 Kb e que são traduzidos
nas proteínas Rev, Tat e Nef. A replicação de VIH requer a exportação nuclear e a tradução de todos estes tipos de ARNm. Os ARNm poliprocessados são transportados para
o citoplasma como qualquer ARNm celular. A exportação nuclear dos ARNm não processados e parcialmente processados é assegurada pela proteína vírica Rev.
Rev é uma fosfoproteína com 116 aminoácidos e 19 kDa, possuindo um domínio
N-terminal rico em argininas, responsável pela ligação ao ARNm vírico e pela multimerização do Rev, e um domínio C-terminal com cerca de 10 aminoácidos, hidrofóbico e
rico em leucinas, que funciona como o sinal de exportação nuclear (NES)12. No núcleo,
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Rev liga-se ao ARNm vírico na base Rev responsive element (RRE), que está localizado
no meio do gene env, possui cerca de 250 nucleotídeos e forma uma estrutura complexa secundária no ARNm vírico. Por intermédio do NES, Rev liga-se, ainda, à proteína
chromosome region maintenance 1 (Crm1), um fator de exportação nuclear, na presença
de RAs-related nuclear protein (Ran GTPase) ligada à guanosina trifosfato (GTP). Posteriormente, DEAD-box polypeptide 1 (DDX1) e DEAD-box polypeptide 3 (DDX3), duas
helicases do ARN, ligam-se ao domínio N-terminal de Rev13. A translocação, através do
complexo do poro nuclear para o citoplasma, parece ser mediada pelas helicases, que,
tal como Crm1, se ligam às nucleoporinas. No citoplasma, a hidrólise da GTP, associada
à Ran GTPase, causa uma alteração conformacional do complexo de transporte, que
induz a libertação de Rev e do ARNm vírico. Rev liga-se à importina-β e regressa ao
núcleo. A tradução do ARNm vírico é determinada pelo internal ribosome entry segment
(IRES), uma região líder não-traduzida presente no início do ARNm. O IRES liga-se a
subunidades 40S ribossomais e a diversos fatores de iniciação da tradução.

Formação das partículas víricas
A formação dos viriões é um processo complexo, que envolve a expressão das
proteínas estruturais Gag, Pol e Env, a interação destas proteínas entre si e com o
ARNg, o seu transporte intracelular até aos locais de formação vírica e, finalmente, a
libertação das partículas víricas da célula. Neste processo ocorrem, também, múltiplas
interações com proteínas celulares.

Expressão e transporte intracelular do invólucro de VIH
As glicoproteínas do invólucro de VIH são, inicialmente, sintetizadas numa poliproteína precursora com cerca de 862 aminoácidos e 98 kDa de peso molecular. No aparelho de Golgi são adicionados oligossacáridos à proteína percursora, que adquire,
então, um peso molecular de 140 kDa em VIH-2 e 160 kDa em VIH-1 (gp140/gp160).
A gp140/160 sofre, em seguida, um processo de folding e de oligomerização, formando trímeros. No compartimento cis de Golgi, a gp140/160 é clivada pela furina celular,
em duas glicoproteínas com 120/125 kDa (gp120/125) e 32/41 kDa (gp32/41), que se
associam entre si em heterotrímeros [3 x (gp120/gp41)]. Estes oligómeros são transportados para a membrana citoplasmática, onde se inserem por intermédio da gp32/41.
Na membrana, a região intracitoplasmática da gp32/41 vai interagir com o domínio MA
dos percursores Gag (Pr55Gag) e GagPol (Pr160GagPol) durante a formação dos novos
viriões. A incorporação do invólucro nos viriões VIH-1 depende do cofator celular TIP47
que interage, simultaneamente, com o domínio MA do percursor Pr55Gag e a cauda
citoplasmática da gp4114.

Expressão e transporte intracelular das proteínas Gag
e Pol de VIH
A proteína Gag é sintetizada na forma de um precursor com 55 kDa, Pr55Gag. Durante a tradução do Gag a partir de um ARNg, ocorre, com alguma frequência (5-10%),
uma alteração de grelha de leitura ribossomal–1 que resulta na tradução do Pol, na
forma de uma poliproteína GagPol com 160 kDa (Pr160GagPol). Pr55Gag e Pr160GagPol são
meristilados na extremidade amina do domínio MA, o que lhes confere afinidade para
a membrana citoplasmática onde se acumulam na face interna, eventualmente ligadas
à glicoproteína gp4114. Este será o primeiro passo do processo de formação de novas
partículas víricas.
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Encapsidação do ARN genómico
A encapsidação das duas cópias de ARNg em cada partícula vírica requer a sua
dimerização e a interação com a NC. A proteína NC possui dois motivos dedo de
zinco do tipo CCHC, cada um dos quais coordena um ião de zinco14. Através destes
motivos, o percursor Pr55Gag liga-se ao ARNg no sinal de encapsidação (Ψ) que existe
na extremidade 5’ não traduzida do ARN vírico, imediatamente antes do codão de
iniciação do gene gag (Fig. 1A).

Formação, libertação e maturação das partículas víricas
Nos linfócitos T, as proteínas percursoras Pr55Gag e Pr160GagPol e o invólucro vírico
inserem-se na membrana citoplasmática, em regiões enriquecidas em esfingolípidos,
colesterol e proteínas ligadas a glicosilfosfatidilinositol lipídicas (lipid rafts) e os vírus
formam-se e libertam-se destas regiões por gemulação15. Nos macrófagos, as partículas
víricas formam-se e libertam-se diretamente para corpos multivesiculares (MVB), dentro
da célula16. Os MVB, carregados de partículas víricas, são direcionados para a membrana citoplasmática e a sua membrana funde-se com a do citoplasma, libertando os vírus
na forma de exossomas. Em ambos os casos, a formação e libertação das partículas
víricas é mediada pelos complexos celulares endossomais endosomal sorting complexes
required for transport I-III (ESCRT I-III)17.
A maturação final de VIH-1 é conseguida pelo processamento proteolítico de Pr55Gag
e Pr160GagPol, por ação da PR durante e após a libertação do vírus. A PR é ativada por
dimerização promovida por interações entre Pr55Gag e Pr160GagPol. Após a ativação, a
PR primeiro autocliva-se de Pr160GagPol e depois cliva Pr55Gag e Pr160GagPol. Pr55Gag é
clivada nos seus componentes estruturais víricos, MA, CA, NC, p6, p2 e p1 e Pr160GagPol
dá origem à RT e à IN. Finalmente, ocorre uma série de rearranjos e relocalização dos
componentes estruturais na partícula vírica. A MA passa a ser a única proteína ligada
ao invólucro, enquanto CA e NC se condensam à volta do genoma vírico, originando
a CA cónica caraterística do virião maduro e infecioso18.

Estrutura e função das proteínas acessórias
Vpu
Vpu é uma fosfoproteína integral de membrana do tipo I, com 81 aminoácidos e
16 kDa, que é codificada em VIH-1 e VIS aparentados (por exemplo VIScpz), mas não
em VIH-2/VISsm (Fig. 1A). Esta proteína é traduzida a partir do mRNA bicistrónico que
codifica também para o invólucro vírico. As suas principais funções biológicas são, por
um lado, promover a degradação intracelular do recetor CD4 e da teterina (uma proteína que fixa os vírus na superfície da célula e impede a sua libertação) nas células infetadas e, por outro, favorecer a permanência do percursor Pr55Gag na membrana citoplasmática. Estas funções são reguladas pelo domínio citoplasmático da proteína Vpu e
contribuem para aumentar a formação e libertação de partículas víricas a partir das
células infetadas. Vpu impede, ainda, a translocação nuclear da proteína fator nuclear
kappa B (NF-κB) e inibe a sua capacidade de ativação da transcrição do ADN pró-vírico19.

Vpx
Vpx é uma proteína vírica com cerca de 12 kDa, que está presente apenas em VIH-2
e VIS aparentados (Fig. 1A). Vpx possui sinais de importação e exportação nuclear e
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integra o PIC e, ainda, participa na sua importação nuclear. Vpx retorna, depois, ao
citoplasma para integrar os viriões através de interações com a proteína p6 do Gag.
Vpx é indispensável para a replicação eficiente de VIH-2/VISsm nos linfócitos, macrófagos e células dendríticas, porque induz a degradação proteolítica do fator de restrição
celular SAM domain and HD domain-containing protein 1 (SAMHD1), através do complexo E3 ubiquitina ligase20. Em consequência, há um aumento da concentração disponível de desoxinucleótidos trifosfatados (dATP, dCTP, dGTP e dTTP) para a transcrição
reversa o que aumenta a síntese de ADN pró-vírico e a infeciosidade de VIH-2 (o portanto é desnecessário).

Vpr
Vpr é uma proteína homóloga de Vpx, presente tanto em VIH-1 como em VIH-2.
Possui 96 aminoácidos e 14 kDa e é incorporada nos viriões através de interações com
a proteína p6 do Gag (Fig. 1A)21. A sua principal função é a da interrupção do ciclo
celular na fase G2, em que há maior expressão do promotor LTR. Esta interrupção resulta da formação de um complexo ternário entre Vpr, DDB1 and CUL4 associated
factor 1 (DCAF1) e a ubiquitina ligase Damage Specific DNA Binding Protein 1-Cullin-4
(DDB1-Cul4), que ativa a degradação de proteínas celulares que participam no ciclo
celular. Outras funções atribuídas a Vpr são a indução da diferenciação celular e o
transporte do PIC para o núcleo das células infetadas. Adicionalmente, esta proteína
induz a apoptose e a modulação de várias moléculas do sistema imunitário, tais como
o fator nuclear de células T ativadas (NFAT), fator de necrose tumoral α (TNF-α) e as
interleucinas 6 e 8.

Vif
Vif é uma proteína básica com 23 kDa, que pode ser encontrada nos viriões. Na
célula, esta proteína localiza-se principalmente no citoplasma, mas pode encontrar-se,
de igual modo, à superfície da membrana celular. Vif é indispensável para a replicação
de VIH em linfócitos TCD4+ e macrófagos. Vif liga-se ao fator celular core-binding factor β
(CBFβ), e promove a ubiquitinação e degradação proteossómica das proteínas apolipoprotein B mRNA-editing enzyme catalytic polypeptide-like 3 (APOBEC3)22. Na ausência
de Vif, a incorporação das proteínas APOBEC3 nos vírus causa hipermutação da cadeia
negativa de cADN e inibe a transcrição reversa e a integração do ADN vírico.

Nef
Nef é uma fosfoproteína com 27 kDa que contribui diretamente, para prolongar o
tempo de vida das células infetadas por VIH e para diminuir a eficiência das defesas
imunitárias do hospedeiro19,23. Nef impede a morte prematura das células infetadas,
inibindo a apoptose mediada pela proteína p53 e a atividade da cinase apoptosis
signal-regulating kinase 1 (ASK-1), que envia sinais pró-apoptóticos para o recetor do
TNF-α. Tal como Vpu, Nef promove a remoção e degradação lisossómica do CD4 da
superfície da célula, o que impede a infeção desta por outros vírus e compromete a
resposta T auxiliadora. Em relação a VISsm e VIH-2, Nef induz também a remoção
seletiva do recetor das células T (TCR/CD3), o que contribuirá para a taxa menor de
ativação das células T nas infeções por estes vírus19. Nef é, também, responsável pela
remoção para o Golgi das moléculas de complexo major de histocompatibilidade 1
(MHC-I) da superfície da célula, o que permite às células infetadas não serem detetadas
e destruídas pelos linfócitos T citotóxicos23.

O agente

9

Bibliografia
1. Simon F, Mauclere P, Roques P, Loussert-Ajaka I, Muller-Trutwin MC, Saragosti S, et al. Identification of a
new human immunodeficiency virus type 1 distinct from group M and group O. Nat Med. 1998;4(9):1032-7.
2. Plantier JC, Leoz M, Dickerson JE, De Oliveira F, Cordonnier F, Lemee V, et al. A new human immunodeficiency virus derived from gorillas. Nat Med. 2009;15(8):871-2.
3. Hemelaar J, Elangovan R, Yun J, Dickson-Tetteh L, Kirtley S, Gouws-Williams E, et al. Global and regional
epidemiology of HIV-1 recombinants in 1990-2015: a systematic review and global survey. Lancet HIV.
2020;7(11):e772-e81.
4. Hemelaar J, Loganathan S, Elangovan R, Yun J, Dickson-Tetteh L, Kirtley S, et al. Country level diversity of
the HIV-1 pandemic between 1990 and 2015. J Virol. 2020;95(2):e01580-20.
5. Stephenson KE, Wagh K, Korber B, Barouch DH. Vaccines and broadly neutralizing antibodies for HIV-1
prevention. Annu Rev Immunol. 2020;38:673-703.
6. Marcelino R, Gramacho F, Martin F, Brogueira P, Janeiro N, Afonso C, et al. Antibody response against
selected epitopes in the HIV-1 envelope gp41 ectodomain contributes to reduce viral burden in HIV-1 infected patients. Sci Rep. 2021;11(1):8993.
7. Bedwell GJ, Engelman AN. Factors that mold the nuclear landscape of HIV-1 integration. Nucleic Acids
Res. 2021;49(2):621-35.
8. Zila V, Margiotta E, Turonova B, Muller TG, Zimmerli CE, Mattei S, et al. Cone-shaped HIV-1 capsids are
transported through intact nuclear pores. Cell. 2021;184(4):1032-46 e18.
9. Engelman AN. HIV Capsid and integration targeting. Viruses. 2021;13(1):125.
10. Vandegraaff N, Engelman A. Molecular mechanisms of HIV integration and therapeutic intervention. Expert
Rev Mol Med. 2007;9(6):1-19.
11. Moranguinho I, Valente ST. Block-and-lock: new horizons for a cure for HIV-1. Viruses. 2020;12(12):1443.
12. Jackson PEH, Dzhivhuho G, Rekosh D, Hammarskjold ML. Sequence and functional variation in the HIV-1
rev regulatory axis. Curr HIV Res. 2020;18(2):85-98.
13. Kukhanova MK, Karpenko IL, Ivanov AV. DEAD-box RNA Helicase DDX3: Functional properties and development of DDX3 inhibitors as antiviral and anticancer drugs. Molecules. 2020;25(4):1015.
14. Klingler J, Anton H, Real E, Zeiger M, Moog C, Mely Y, et al. How HIV-1 Gag manipulates its host cell
proteins: A focus on interactors of the nucleocapsid domain. Viruses. 2020;12(8):888.
15. Murphy RE, Saad JS. The Interplay between HIV-1 Gag binding to the plasma membrane and env incorporation. Viruses. 2020;12(5):548.
16. Ono A, Freed EO. Cell-type-dependent targeting of human immunodeficiency virus type 1 assembly to the
plasma membrane and the multivesicular body. J Virol. 2004;78(3):1552-63.
17. Gomez C, Hope TJ. The ins and outs of HIV replication. Cell Microbiol. 2005;7(5):621-6.
18. Freed EO. HIV-1 replication. Somat Cell Mol Genet. 2001;26(1-6):13-33.
19. Heusinger E, Kirchhoff F. Primate lentiviruses modulate NF-kappaB activity by multiple mechanisms to finetune viral and cellular gene expression. Front Microbiol. 2017;8:198.
20. Laguette N, Sobhian B, Casartelli N, Ringeard M, Chable-Bessia C, Segeral E, et al. SAMHD1 is the dendritic- and myeloid-cell-specific HIV-1 restriction factor counteracted by Vpx. Nature. 2011;474(7353):654-7.
21. Le Rouzic E, Benichou S. The Vpr protein from HIV-1: distinct roles along the viral life cycle. Retrovirology.
2005;2:11.
22. Stavrou S, Ross SR. APOBEC3 proteins in viral immunity. J Immunol. 2015;195(10):4565-70.
23. Roeth JF, Collins KL. Human immunodeficiency virus type 1 Nef: adapting to intracellular trafficking pathways.
Microbiol Mol Biol Rev. 2006;70(2):548-63.

I Secção

Capítulo 2

Ciclo replicativo
José Miguel Azevedo-Pereira

Introdução
Vírus da imunodeficiência humana (VIH) tem um ciclo replicativo peculiar, que envolve a transcrição reversa do seu genoma e a integração deste no genoma da célula
hospedeira. Estes dois eventos, mediados por duas enzimas de origem vírica, a transcriptase reversa (TR) e a integrase (IN), respetivamente, têm consequências extraordinárias na interação vírus-hospedeiro, na patogénese da infeção, na evolução vírica e na
terapêutica. Ao fazer uso da TR, uma enzima com baixa fidelidade nas cópias que
executa, VIH adquire a capacidade de acumular inúmeras mutações na sua sequência
nucleotídica. Estes erros de leitura da TR poderão traduzir-se na emergência de mutantes com novas caraterísticas fenotípicas a nível da eficácia de replicação, do tropismo
para novas células/compartimentos anatómicos, da capacidade de fuga à resposta
imunitária do hospedeiro e da resistência a fármacos usados na terapêutica.
Por outro lado, pelo processo de integração, a informação genética de VIH consegue
persistir nas células do hospedeiro infetado, sendo que a partir dela novas partículas
víricas podem ser formadas. Ou seja, VIH cria condições para se manter em reservatórios
celulares de uma forma latente1. Estes reservatórios constituem uma das barreiras mais
importantes à cura da infeção – esta forma latente de infeção não é alvo de nenhum
dos antirretrovíricos (ARV), não sendo por isso inibida ou destruída. Assim se explica o
aumento da carga vírica plasmática no infetado, após a suspensão da terapêutica.
Neste capítulo serão descritos os diferentes passos do ciclo replicativo de VIH e os
principais intervenientes em cada um deles. No contexto do ciclo replicativo serão,
ainda, focados os mecanismos celulares inatos de inibição do ciclo replicativo e de que
forma VIH os contraria ou supera. O capítulo termina com os aspetos mais importantes
que distinguem o ciclo replicativo de VIH-1 e VIH-2.

Ciclo de replicação de VIH
O ciclo de replicação de VIH pode ser dividido em cinco etapas principais: 1) Ligação do vírus aos recetores e fusão; 2) transcrição reversa e descapsidação; 3) entrada
no núcleo; 4) integração do ácido desoxirribonucleico (ADN) pro-vírico; 5) transcrição
do ADN pro-vírico e processamento dos ácidos desoxirribonucleicos mensageiros
(ARNm); 6) respetiva exportação para fora do núcleo: 7) tradução; 8) morfogénese da
partícula vírica e saída da célula; 9) maturação das partículas víricas (Foto 1).
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Entrada e fusão
O ciclo replicativo de VIH inicia-se com a ligação da glicoproteína de superfície (SU),
presente no invólucro vírico, à molécula CD4. Este recetor encontra-se presente, entre
outros, nos linfócitos T-auxiliadores, macrófagos e células dendríticas. Quanto à glicoproteína SU, esta encontra-se associada à glicoproteína transmembranar (TM) por ligações não-covalentes e ambas são codificadas pelo gene env de VIH-1 ou VIH-2.
Após a ligação inicial ao recetor CD4, a glicoproteína SU sofre um conjunto de
alterações conformacionais que permitem formar ou expor o local de ligação ao correcetor. Este recetor adicional é constituído por um membro da família dos recetores das
quimiocinas, nomeadamente (mas não exclusivamente) os recetores CCR5 e CXCR42.
Após a ligação de SU à molécula do correcetor, verificam-se mais alterações conformacionais, que levam à exposição da região N-terminal da TM, denominada péptido
de fusão, a qual medeia a fusão entre o invólucro vírico e a membrana da célula 3.
Este processo de fusão pode ocorrer por duas vias diferentes, isto é, diretamente
com a membrana da célula ou por endocitose (Foto 1)4. Neste último modelo, a fusão
do invólucro vírico ocorre não a nível da membrana citoplasmática mas, sim, num compartimento endossomal de uma forma dependente da atividade de excisão vesicular
por parte da dinamina.

Consequências no ciclo replicativo da interação entre as glicoproteínas
do invólucro vírico e os recetores celulares
A interação entre as glicoproteínas do invólucro vírico e os recetores celulares (CD4
e recetor das quimiocinas) permite ao vírus entrar na célula-alvo e, assim, dar início ao
ciclo replicativo. Esta interação desencadeia, de igual modo, um conjunto de mecanismos de ativação que, no seu conjunto, alteram o meio intracelular, favorecendo os
passos intracelulares do ciclo replicativo de VIH.
Neste contexto, a capacidade de usar o recetor das quimiocinas CCR5 parece ser
fundamental para o sucesso do vírus como agente patogénico. Em VIH-1, as estirpes
utilizadoras do CCR5 (estirpes R5) predominam durante a fase assintomática e em cerca
de 60% dos indivíduos nas fases terminais da infeção5. Qual é a razão da predominância dessa utilização? Uma das explicações prováveis tem a ver com o padrão de expressão do CCR5 nos linfócitos. A expressão do CCR5 é particularmente notória nos linfócitos TCD4+ de memória (CD45RO) ativados e muito baixa nos linfócitos TCD4+ naïve
(CD45RA), tendo os primeiros mostrado serem altamente suscetíveis à infeção por VIH-16.
Em paralelo, estudos in vitro sugerem que o estado de ativação das células parece ser
um fator fundamental na infeção produtiva por parte de VIH-17. Ou seja, a capacidade
de utilizar o CCR5 permitirá que VIH-1 infete células ativadas, totalmente permissíveis à
replicação vírica, e pode ser vista como uma vantagem evolutiva importante.
Por outro lado, a ligação da glicoproteína SU aos recetores das quimiocinas desencadeia um conjunto de ativações intracelulares, que são responsáveis pelo incremento
da replicação vírica in vivo, através da modificação do estado de ativação das células-alvo8. Embora esta sinalização, através dos recetores das quimiocinas, não seja necessária para a sua função como correcetores, parece contribuir in vivo para tornar as
células permissíveis à conclusão do respetivo ciclo replicativo e, eventualmente, poderão ser responsáveis por algumas das respostas celulares após a infeção vírica (Fig. 1).
A ligação da glicoproteína SU aos recetores das quimiocinas pode, também, estar associada a vários processos de sinalização que induzam a ativação de vias biossintéticas
intracelulares, as quais regulam a divisão, a sobrevivência e a diferenciação celulares e,
ainda, suscitam alterações na estrutura do citoesqueleto9. Este último facto, no caso da
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VIH-1
Meio extracelular
CD4

CXCR4/CCR5

Membrana
citoplasmática

Citoplasma
Aumento da
transcrição

Migração
celular

Indução
de apoptose

Alterações no
citoesqueleto

Figura 1. Esquema dos principais efeitos dos processos de transdução de sinal após interação
das glicoproteínas do invólucro vírico com os recetores das quimiocinas presentes na
membrana da célula-alvo (adaptado e traduzido de Wu Y, Yoder A9).
VIH-1: vírus da imunodeficiência humana do tipo 1; CD4: cluster of differentiation 4, recetor
do HIV; CXCR4: C-X-C chemokine receptor type 4, corecetor do HIV; CCR5: C-C chemokine
receptor type 5, corecetor do HIV.

infeção por VIH, poderá facilitar a transmissão do vírus entre células infetadas e não-infetadas através das denominadas sinapses víricas ou facilitar o transporte do complexo de pré-integração (ver sucapítulo seguinte) até ao núcleo da célula infetada 8.
Em conclusão, a mera existência dos recetores adequados a nível da membrana
citoplasmática não é suficiente para garantir uma infeção produtiva. Dito de outro modo,
a interação das glicoproteínas do invólucro vírico com os recetores celulares tem de
permitir o processo de fusão e de entrada de VIH na célula-alvo e, simultaneamente,
desencadear os vários processos bioquímicos intracelulares, que permitirão a persecução
e conclusão do ciclo replicativo vírico.

Transcrição reversa e integração do ADN pro-vírico
Após a fusão, a cápside vírica é libertada no citosol e o ARN genómico vírico de
cadeia simples, por ação da TR, é convertido numa molécula de ADN de dupla cadeia
(ADNdc), dentro de uma estrutura denominada complexo de retrotranscrição (CRT). A
TR tem três atividades essenciais para a replicação vírica: a) De ADN polimerase ARN-dependente (por exemplo, transcriptase reversa); b) de ribonuclease H (RNAse H) que
cliva a molécula de ARN genómico presente nos híbridos ARN/ADN formados; c) de
ADN polimerase ADN-dependente que permite a formação da segunda cadeia de ADN.
Esta molécula de ADNdc, réplica do ARN genómico original, é conduzida até ao
núcleo como parte integrante do complexo de pré-integração (CPI) e no qual penetra
através dos poros da membrana nuclear. Para além do ADNdc, o CPI é constituído por
vários componentes víricos e celulares, nomeadamente TR, IN, proteína da cápside (CA),
proteína da matriz (MA), proteína viral protein R (Vpr) (todas de origem vírica) e ciclofilina-A de origem celular. Esta última tem um papel fundamental na entrada no núcleo,
bem como na integração do ADN vírico10. O CPI é transportado até ao núcleo através
das fibras de actina, cuja dinâmica de polimerização é ativada em consequência da
interação das glicoproteínas do invólucro vírico com os recetores das quimiocinas11. As
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evidências mais recentes sugerem que a cápside mantém-se intacta até à chegada do
CPI à membrana nuclear, permitindo, assim, manter a TR e a IN dentro da estrutura da
cápside vírica, na proximidade das moléculas de ARN genómico, para, desta forma,
poderem exercer as suas atividades enzimáticas específicas12. Já no núcleo, o processo
de integração do ADN vírico no ADN celular é mediado pela IN e conduz à formação
do denominado ADN pro-vírico13.

Transcrição, processamento dos ARNm e respetiva tradução
Caso a célula esteja ativada, o ADN pro-vírico irá funcionar como molde para a
síntese das várias moléculas de ARNm que irão, posteriormente, ser traduzidas nas
proteínas víricas ou nos polipéptidos percursores.
De acordo com o grau de processamento (splicing), os ARNm de origem vírica
podem ser agrupados em três classes: a) Totalmente processado (com cerca de 2 kb);
b) parcialmente processado (com cerca de 4 kb), dando origem à proteína precursora
gp160, a qual, após proteólise, dá origem às proteínas do invólucro vírico (SU e TM);
c) não processado (com cerca de 9 kb), que origina a poliproteína precursora pr160Gag-Pol, a proteína precursora pr55Gag e o ARN genómico, que será integrado nas novas
partículas víricas. Destes, os primeiros transcritos a acumularem-se no citoplasma são
os de 2 kb que codificam para as proteínas reguladoras Tat, Rev e Nef. A presença de
Rev permite a exportação dos ARNm de maiores dimensões (não-processados e parcialmente processados) para fora do núcleo e ao aumento da sua concentração citoplasmática. A tradução das proteínas codificadas por estes ARNm, não totalmente
processados, está, assim, dependente dos níveis da proteína Rev, sendo por isso só
tardiamente traduzidas14. Neste grupo de proteínas tardias incluem-se as estruturais
codificadas pelos genes gag e pol e as não estruturais viral infectivity factor (Vif), Vpr,
viral protein X (Vpx) e viral protein U (Vpu).
A transcrição vírica é mediada pela região promotora existente na extremidade 5’
do LTR (long terminal repeat), onde se ligam vários fatores de transcrição celulares,
ativadores dessa transcrição. Estes fatores de origem celular, presentes caso a célula
esteja ativada, são os responsáveis pela ativação inicial do LTR, originando alguns transcritos completos que permitem a síntese da proteína Tat. Esta interage com o elemento TAR (trans-activation response), presente no LTR, aumentando sobremaneira os níveis
e a eficiência de transcrição dos ARNm víricos.

Morfogénese, saída e maturação da partícula vírica
A morfogénese da nucleocápside ocorre por um processo de automontagem ordenada, através de interações proteína-proteína mediada pelas proteínas precursoras
(Pr55Gag e Pr160Gag-Pol). O domínio da proteína CA é o responsável por estas interações,
que levam à formação da estrutura primordial da cápside. O ARN genómico é recrutado para o interior da cápside por intermédio da interação do domínio NC (proteína da
nucleocápside) dos polipéptidos precursores com a sequência Psi (sinal de empacotamento) presente no ARN genómico. Nesta morfogénese da partícula vírica intervêm,
ainda, as proteínas víricas Vpu e Vif, que são incorporadas na estrutura da cápside,
juntamente com ARNt (ARN de transferência) de origem celular15.
A libertação da partícula vírica ocorre por um processo de gemulação a nível da
membrana plasmática, o qual permite a aquisição do invólucro, no qual se inserem,
projetando-se para o exterior, as espículas constituídas pelas glicoproteínas SU e TM 16.
Após libertação, as partículas víricas imaturas sofrem a última etapa do ciclo replicativo, isto é a maturação. Deste processo, que envolve a clivagem proteolítica sequencial
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dos polipéptidos precursores Pr55Gag e Pr160Gag-Pol, mediada pela protease vírica, resultam as proteínas constituintes da nucleocápside. O vírus, assim formado, está apto a
infetar de novo uma célula suscetível.

Fatores celulares inibidores do ciclo de replicação de VIH
A imunidade inata evoluiu como um mecanismo de defesa das células em relação
a infeções víricas. Este tipo de imunidade não-específica baseia-se, entre outros mecanismos, na ação de vários fatores celulares que restringem a replicação vírica. No caso
das células eucariotas, estes fatores são produzidos após a deteção de moléculas caraterísticas dos agentes patogénicos, denominados pathogen associated molecular
patterns (PAMP), por parte de recetores denominados pattern recognition recetor (PRR).
Nos PRR incluem-se várias classes de recetores localizadas na membrana ou no citosol,
entre os quais os toll-like receptor (TLR).
Durante o ciclo replicativo de VIH, o ARN vírico é detetado pelos TLR-7 e TLR-8,
desencadeando uma resposta que resulta na produção de interferão (IFN) do tipo I. Em
particular o IFN-α tem sido descrito como sendo induzido in vivo durante a infeção
aguda VIH17. Curiosamente, é um dado conhecido de há muito tempo que o pré-tratamento in vitro de macrófagos com IFN do tipo I inibe a replicação de VIH nessas
células, revelando que fatores importantes inibidores são induzidos em consequência
da exposição das células ao IFN. Vários destes fatores são conhecidos embora muitos
outros permaneçam por caraterizar16. Sem surpresa, constata-se que VIH adquiriu ao
longo da sua evolução mecanismos que bloqueiam ou permitem escapar a esses fatores inibitórios celulares.
São vários os exemplos de fatores celulares capazes de inibir o ciclo replicativo de
VIH. Devido à sua importância, destacam-se as seguintes famílias de proteínas (Tabela 1).
TRIM5α (tripartite motif 5 α); APOBEC (apolipoprotein B mRNA-editing enzyme catalytic
polypeptide-like); tetherin, SAMHD1 (sterile alpha motif [SAM] and histidine/aspartic acid
[HD] domain-containing protein 1); Mx2 e CH25H (cholesterol-25-hydroxylase)18. Para
além destas proteínas celulares, com atividade inibidora da replicação vírica, há, ainda,
um vasto e complexo conjunto de interações entre a célula e VIH mediadas pelos microARN (miRNA). Estas formas não-codificantes de ARN de pequenas dimensões têm
o papel de controlo da expressão genética, através da regulação da tradução dos ARNm,
e na sua estabilidade no citoplasma. Existem mais de 1000 miRNA codificados no genoma humano, que controlam cerca de 60% dos nossos genes. Devido à abrangência
desta atividade, a desregulação das funções dos miRNA celulares tem sido associada
a várias patologias, desde as doenças infeciosas ao cancro.
Para além dos miRNA de origem celular, vários vírus têm sido descritos como codificando os seus próprios miRNA. Um excelente exemplo são os vírus pertencentes à
família Herpesviridae, nomeadamente vírus herpes simplex (VHS), vírus citomegálico
(VCM), vírus de Epstein-Barr (VEB) e vírus herpes humano 8/vírus herpes associado ao
sarcoma de Kaposi (VHH-8/VHSK)19.
VIH-1 codifica cinco miRNA: hiv1-miR-N367, hiv1-miR-H1, vmiR88, vmiR99 e hiv1-miR-TAR-3p. As suas funções são várias, estando envolvidos, por exemplo, no estabelecimento da latência vírica, na indução de apoptose, na ativação do sistema imunitário
e no aumento da transcrição do genoma vírico20.
Para além destes miRNA de origem vírica, têm sido descritas alterações na expressão de miRNA celulares durante o ciclo replicativo de VIH. Estas alterações têm inúmeras consequências a nível do comportamento da célula infetada, que se refletem na
evolução da infeção no hospedeiro. De referir, pela sua importância, a associação estabelecida entre a desregulação de alguns miRNA celulares e a não-progressão para
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Tabela 1. Fatores celulares de restrição do ciclo replicativo de VIH
Fator
celular

Alvo na partícula
vírica ou no ciclo
replicativo

Principal mecanismo
de ação

Proteína vírica
que o contraria

TRIM5α

Proteína CA
presente no CRT

Induz a descapsidação precoce,
inibindo o processo de transcrição
reversa e de entrada no núcleo

Nenhuma descrita; VIH é,
naturalmente, resistente à
TRIM5α das células humanas mas
não o é em relação à TRIM5α de
outras espécies de primatas

APOBEC

ARN genómico

Indução de mutações no ADN
vírico (hipermutação)

Vif

Tetherin

Cápside

Bloqueia a libertação das
partículas víricas recém-formadas

Vpu em VIH-1 e glicoproteínas
do invólucro de VIH-2

SAMHD1

Retrotranscição

Diminui a quantidade de dNTP
reduzindo a transcrição do
genoma

Vpx

Mx2

Entrada no núcleo
e integração
do ADN vírico

Inibe a ligação do PIC a proteínas
presente no poro nuclear; inibe
a atividade da integrase

Nenhuma descrita; mutações
na proteína CA impedem a ação
da Mx2

CH25H

Fusão entre
o invólucro vírico
e a membrana
da célula

Medeia a oxidação do colesterol,
alterando a topologia e a
permissividade da membrana
à fusão com o invólucro do vírus

Nenhuma descrita

ADN: ácido desoxirribonucleico; APOBEC: apolipoprotein B mARN-editing enzyme catalytic polypeptide-like; ARN: ácido
ribonucleico; CA: cápside; CH25H: cholesterol-25-hydroxylase; CRT: complexo de retrotranscrição; dNTP: nucleotídeos do ADN
(desoxirribonucleotídeos fosfatados); Mx2: uma das famílias de proteínas capaz de inibir o ciclo replicativo de VIH;
PIC: complexo de pré-integração; SAMHD1: sterile alpha motif and histidine/aspartic acid domain-containing protein 1;
TRIM5α: uma das famílias de proteínas capaz de inibir o ciclo replicativo de VIH; VIH: vírus da imunodeficiência humana.

síndrome da imunodeficiência adquirida (sida) ou na colonização, por parte de VIH, do
sistema nervoso central20. Por último, refira-se a existência de miRNA celulares, que
interagindo com fatores víricos essenciais para a replicação, inibem o ciclo replicativo
de VIH, desde a entrada do CPI no núcleo e integração do ADN vírico até à morfogénese da nucleocápside vírica20.

O caso particular de VIH-2
Tal como em relação a outras caraterísticas víricas e patogénicas, também no ciclo
replicativo são notórias algumas diferenças entre VIH-1 e VIH-221,22. Assim, enquanto na
infeção por VIH-1 são raras as descrições de estirpes capazes de utilizarem com eficácia
outros correcetores para além do CCR5 e do CXCR4, na infeção por VIH-2 é frequente
a identificação de estirpes com a capacidade de usarem outros correcetores (por exemplo, CCR1, CCR2, CCR3 ou CCR8) de uma forma tão ou mais eficiente com que utilizam
o CCR5 ou o CXCR4. Esta maior promiscuidade no uso dos correcetores é uma caraterística consistentemente observada, principalmente nas variantes víricas obtidas de
doentes nas fases sintomáticas da infeção. Por outro lado, a entrada de VIH na célula,
na ausência do recetor celular CD4, foi exclusivamente observada em estirpes primárias
de VIH-2, ao contrário do caso de VIH-1 onde esta caraterística só foi descrita em estirpes extensivamente adaptadas à replicação in vitro, em linhas celulares CD4-negativas23.
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Para além da maior promiscuidade na utilização dos recetores das quimiocinas e da
possibilidade de entrada na célula de uma forma independente da interação com a
molécula CD4, mais recentemente identificaram-se estirpes de indivíduos assintomáticos,
que só interagem com o correcetor CCR8, demonstrando-se, assim, que é possível a
infeção e proliferação de estirpes VIH-2 não-utilizadoras do CCR5 ou do CXCR4 durante a fase assintomática da infeção24,25.
Em qualquer dos casos, estas caraterísticas fenotípicas estão relacionadas com a
estrutura conformacional das glicoproteínas do invólucro vírico, sugerindo que essa
estrutura e a forma como interagem com os recetores celulares são diferentes em VIH1 e VIH-2. De facto, ao contrário do que tem sido demonstrado em VIH-1, a escolha
do correcetor utilizado em VIH-2 é determinada pelas regiões variáveis 1 e 2 (V1/V2)
do gene env, ao contrário da região variável 3 (V3) conforme descrito em VIH-124,26.
A forma como VIH-2 utiliza os recetores celulares para infetar as células, nomeadamente a entrada CD4-independente e o uso “anormal” dos recetores das quimiocinas
como correcetores, tem implicações potencialmente importantes na patogénese da
infeção por VIH-2, podendo contribuir para a menor virulência observada in vivo, na
generalidade das infeções por este vírus21. Neste contexto, é importante realçar dois
aspetos. O primeiro tem a ver com a infeção CD4-independente, cujo mecanismo impõe
que o local de ligação ao correcetor já esteja, previamente, formado ou exposto na
estrutura nativa da glicoproteína SU do invólucro vírico. Este facto, para além de permitir a infeção de células CD4-negativas, implica a exposição de epítopos eventualmente presentes nesse local de interação com o correcetor, de importância fulcral para a
infeção da célula. Estes epítopos poderão induzir a formação e ligação de anticorpos
neutralizantes que dificultem a entrada do vírus na célula, o que poderá explicar o
longo período assintomático, observado nos indivíduos infetados por VIH-2. O segundo
aspeto prende-se com o uso de diferentes correcetores, em paralelo ou em alternativa
ao CCR5 e CXCR4. Este uso “anormal” dos correcetores poderá permitir a fusão do
invólucro vírico com a membrana da célula, mas não ser suficiente para induzir a sinalização necessária para desencadear os processos de ativação intracelulares, imprescindíveis para a persecução do ciclo replicativo de VIH. Este facto leva à menor produção
de partículas víricas, o que poderá contribuir para as cargas víricas baixas observadas
nos indivíduos infetados por VIH-221.
Por último, a identificação de estirpes com perfis pouco comuns de utilização dos
recetores das quimiocinas é particularmente importante no atual contexto em que moléculas inibidoras da interação de VIH com os correcetores – os antagonistas do CCR5
– constituem alternativas terapêuticas no tratamento da infeção por VIH.
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Capítulo 1

Ativação imunitária e inflamação
Ana Espada de Sousa

A ativação celular é fundamental para o ciclo replicativo
de VIH
Vírus da imunodeficiência humana (VIH) é um retrovírus que depende da ativação
da célula hospedeira para completar o seu ciclo replicativo e gerar novos viriões 1.
VIH usa o CD4 para a entrada na célula em associação com o recetor de quimiocinas CCR5 que é expresso em células ativadas. Embora existam outros possíveis correcetores, o CCR5 é o mais usado. Assim, as células ativadas constituem os alvos
preferenciais de VIH.
Além disso, a ativação celular facilita a integração de VIH no genoma da célula
hospedeira e promove a transcrição vírica através de mediadores celulares que atuam
no promotor do vírus1. A ativação/proliferação celular é portanto fundamental para que
o vírus replique eficazmente.
Além da ativação do sistema imunitário, resultante das respostas específicas contra
VIH, certas proteínas víricas, como a Nef, são capazes por si só de induzir ativação
celular2. Portanto, o vírus induz ativação persistente do sistema imunitário, que reverte
em seu benefício, permitindo a manutenção da infeção de novas células2.
Esta relação entre ativação celular e replicação vírica é atestada in vivo pelo aumento transitório da viremia em infetados por vírus da imunodeficiência humana do tipo 1
(VIH-1) na sequência de infeções intercorrentes ou de imunizações com várias vacinas,
como a do tétano ou da gripe3. Este aumento da carga vírica correlaciona-se, inversamente, com a fase da infeção, sugerindo que a indução da replicação vírica é tanto
maior quanto maior for a capacidade de resposta do sistema imunitário.
A extensão da replicação vírica num dado momento é determinada pelo balanço
entre os mecanismos inibidores, com as respostas antivíricas das células T auxiliares e
citotóxicas, as respostas humorais com produção de anticorpos neutralizantes, quimiocinas
e/ou citocinas inibitórias, como o interferão α e, por outro lado, mecanismos promotores
da replicação vírica como o grau de ativação celular e citocinas pró-inflamatórias (Fig. 1).
Citocinas e quimiocinas são mediadores solúveis das respostas imunitárias, determinando a ativação e diferenciação celulares, bem como a quimiotaxia e a inflamação.
VIH tem a capacidade de induzir diretamente a produção de algumas citocinas, como
a interleucina-6 (IL-6), que de uma forma autócrina e parácrina aumentam a replicação
vírica. Os estudos in vitro revelaram número elevado de citocinas com efeitos indutores
da replicação vírica, mediados quer por ativação do promotor vírico quer através da
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Figura 1. Ativação celular e replicação vírica. A ativação celular é um fator determinante
na disrupção do equilíbrio que se estabelece entre o vírus e o hospedeiro para controlar
a replicação vírica nas várias fases da doença.

modulação do estado de ativação e diferenciação celular ou da indução de proliferação
linfocitária, como a IL-2. Dada a complexidade da rede de citocinas in vivo e o seu
pleotropismo é difícil extrapolar a partir dos efeitos in vitro. No entanto, o balanço
entre citocinas indutoras e supressoras da replicação vírica contribui certamente para o
estabelecimento em cada indivíduo de um ponto de equilíbrio, que é determinante
para o prognóstico da doença (Fig. 1).

A ativação celular persistente e inflamação crónica determinam
a progressão para a sida
A ativação celular leva à expansão clonal dos linfócitos e induz anergia e aumento
da suscetibilidade à apoptose, que atuam como mecanismos reguladores dessa proliferação. Assim, a ativação imunitária crónica é um dos fatores determinantes da anergia
linfocitária e dos níveis elevados de apoptose, que contribuem para a imunodeficiência
nos infetados por VIH.
Por outro lado, o aumento da expressão de moléculas de ativação altera os padrões
de migração das células, levando a alterações de tráfego celular entre os órgãos linfoides, o que compromete a eficiência das respostas imunitárias nos infetados por VIH.
A desregulação produzida pela infeção por VIH, de forma direta ou indireta, na rede
de citocinas, tem consequências importantes do ponto de vista imunitário4. O aumento
dos níveis séricos de citocinas pró-inflamatórias contribui para muitas das manifestações
da imunodeficiência. Apesar de a IL-2 ser um estímulo potente para a replicação vírica,
pensa-se que a diminuição da produção de IL-2, documentada na infeção por VIH, é
determinante para a incapacidade do hospedeiro responder adequadamente às infeções
e manter a produção de linfócitos. Esta foi uma das bases racionais para os ensaios
terapêuticos com IL-2, nos quais se documentou aumento sustentado dos níveis de
linfócitos T CD4+ periféricos, que parece resultar da expansão extratímica das células
T CD4+ previamente existentes, uma vez que não se observou reconstituição significativa do repertório de recetores de células T. O impacto clínico, a longo prazo, da terapêutica com IL-2 em associação com antirretrovíricos (ARV) parece ser limitado em
comparação com a instituição, apenas, da terapêutica antirretrovírica (TARV)5.
A pan-ativação persistente do sistema imunitário, que se observa na infeção por
VIH, gera um estado de inflamação crónica com perturbação dos microambientes
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Figura 2. Papel da inflamação na história natural da infeção por VIH. Durante a infeção
aguda que se carateriza por viremia elevada, declínio variável dos linfócitos T CD4+ e marcada
subida dos parâmetros inflamatórios, desenvolvem-se respostas específicas anti-VIH que
contribuem para controlar, parcialmente, a replicação vírica, estabelecendo- se um equilíbrio
entre o vírus e o hospedeiro. Durante a infeção crónica há aumento progressivo dos
parâmetros inflamatórios, que se correlacionam diretamente com o declínio de linfócitos
T CD4+ circulantes, culminando com o aparecimento de infeções oportunistas e tumores
que caraterizam a fase avançada (sida). A perda de células T CD4+ é mais acentuada a nível
das mucosas, associando-se a um aumento de translocação microbiana que contribui para
a ativação imunitária persistente.

necessários para a expansão e renovação celulares nos órgãos linfoides, limitando a
renovação celular e impedindo as respostas homeostáticas necessárias para compensar
a perda de células T CD4+. A inflamação crónica associa-se a deposição de colagénio
e à fibrose progressiva dos gânglios linfáticos, que se correlacionam inversamente com
a recuperação imunitária após o início da TARV6.
Os infetados por VIH apresentam frequência elevada de linfócitos T ativados no sangue
periférico, que tem sido utilizada como medida da ativação persistente. Alguns dos marcadores de ativação linfocitária, como, por exemplo, o aumento da expressão de CD38,
particularmente em simultâneo com HLA-DR, nos linfócitos T CD8+ circulantes, associam-se a um prognóstico adverso e foram apontados como melhores biomarcadores de
progressão da doença do que o número de linfócitos T CD4+ circulantes e/ou a viremia7.
Na verdade, há uma correlação forte entre estes marcadores e a perda de células
T CD4+, conforme ilustrado na figura 2.
A progressão para síndrome de imunodeficiência adquirida (sida) é um processo
multifatorial promovido pela hiperativação imunitária crónica induzida por antigénios e
fatores inflamatórios8. Na tabela 1 são listadas as principais alterações do sistema imunitário associadas à inflamação crónica na infeção por VIH-1.
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Tabela 1. Mecanismos de imunodeficiência associados à inflamação crónica
Aumento dos alvos celulares que eficazmente suportam a replicação vírica
Indução de distúrbios da função celular (por exemplo, suscetibilidade à apoptose)
Alterações do tráfego celular entre os órgãos linfoides
Destruição da arquitetura dos órgãos linfoides, com perda da sua função de manutenção da homeostasia
das populações de linfócitos
Diminuição da timopoiese e alterações da hematopoiese, com diminuição da geração de novo de células
do sistema imunitário
Perda da integridade da mucosa intestinal, com aumento da translocação microbiana
Alterações funcionais dos linfócitos B e das células apresentadoras de antigénios, como as células
dendríticas
Depleção progressiva das células T CD4+ e CD8+, naïves e de memória quiescentes, além da expetável perda
das células T ativadas

O papel determinante da ativação imune para a progressão para sida é ilustrado
pelas infeções por vírus da imunodeficiência símia (SIV), que são hospedeiros naturais
destes vírus9. Nestes casos, apesar da replicação vírica extensa, atestada pelos níveis
altos de viremia, não se observa progressão para sida e não há aumento dos níveis de
ativação imunitária, após a infeção aguda9.
Em 1986, foi identificado um segundo vírus capaz de se associar à sida, com espetro clínico semelhante ao da infeção por VIH-1, que foi designado por VIH-210. Os
estudos clínico-epidemiológicos subsequentes demonstraram que a progressão da infeção quer em termos de ocorrência de infeções oportunistas, quer em termos de ritmo
de perda de linfócitos T CD4+ era, claramente, mais lenta na infeção por VIH-2 do que
naquela por VIH-110,11. Os infetados por VIH-2 apresentam viremia reduzida ou frequentemente indetetável, o que poderá contribuir para a sua reduzida transmissão12. Embora as vias de transmissão sejam as mesmas, a transmissibilidade de VIH-2 quer vertical,
quer horizontal é muito menor, sendo muito raros os casos de transmissão materno-fetal13. Estes fatores determinaram que a infeção se mantivesse largamente confinada
à África Ocidental, particularmente à Guiné-Bissau, onde foi descrita, e que a sua
prevalência não tenha aumentado nos últimos anos, apesar do acréscimo da prevalência de VIH-1 nesta região. Portugal é o único país fora de África com expressão significativa da infeção por aquele vírus, devido aos contactos com as ex-colónias na África
Ocidental11. Do ponto de vista biológico, VIH-2, apesar de ser menos patogénico do
que VIH-1, parece usar um leque mais alargado de correcetores, em conjunto com a
molécula T CD4+ e ser capaz de estabelecer uma infeção disseminada com níveis de
ácido desoxirribonucleico (ADN) pró-vírico semelhantes aos de VIH-112,14,15. Contudo,
para o mesmo nível de depleção de T CD4+, os infetados por VIH-2 apresentam níveis
idênticos de ativação dos linfócitos circulantes e frequências semelhantes de células
T CD4+ em ciclo, em comparação com os infetados por VIH-1, apesar de terem viremia
muito mais baixa, demonstrando que os níveis de ativação imunitária são determinantes
para a perda de células T CD4+16. Estes dados corroboram o papel crucial da ativação
persistente do sistema imunitário, na imunopatogénese da imunodeficiência associada
a VIH-1, e salientam a importância de VIH-2 como um modelo único de doença “atenuada”, com um potencial, ainda pouco explorado, de contribuir para a compreensão
dos mecanismos básicos envolvidos na imunopatogénese de VIH8,16-19.
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A TARV associa-se, na maioria dos infetados por VIH-1, a diminuição muito significativa dos níveis de ativação imunitária, em paralelo com o controlo da viremia e da
recuperação imunitária. No entanto, persiste alguma inflamação residual que é responsável pela maioria das comorbilidades que estes doentes apresentam20,21.

Mecanismos que contribuem para a pan-ativação imunitária
persistente
Os fatores que contribuem para a ativação imunitária são múltiplos. A replicação vírica é um determinante importante quer na infeção por VIH-1, quer na infeção por VIH-222.
Algumas subpopulações de células T CD4+, como as células foliculares, constituem reservatórios víricos importantes e podem suportar a replicação de VIH nos centros germinativos19. Por outro lado, as coinfecções, como por exemplo com o vírus citomegálico
e com os vírus das hepatites providenciam um estímulo antigénico adicional20,21. Parte
da ativação e a consequente proliferação celular resultam da necessidade do desenvolvimento de uma resposta homeostática para limitar a perda de linfócitos T e das alterações funcionais das populações celulares8,20,21. Por outro lado, a desorganização progressiva da arquitetura dos órgãos linfoides contribui, também, para respostas inflamatórias
crónicas8,21. Neste sentido, tem um papel determinante a perda de linfócitos T CD4+ a
nível da mucosa intestinal, facilitando o aumento de translocação microbiana e as respostas inflamatórias consequentes23. De salientar que, apesar da ativação imunitária persistente e da evidência de infeção da mucosa intestinal, os infetados por VIH-2 preservam
a integridade da mucosa e não apresentam perda dos linfócitos T CD4+ a este nível,
o que poderá contribuir para o ritmo mais lento de incremento dos níveis de ativação
imunitária e para o melhor prognóstico da infeção por VIH-218.

Estratégias para limitar a inflamação crónica na infeção VIH
A intervenção a nível do estado de ativação e proliferação celulares constitui uma
das vias em exploração, para intervenções terapêuticas de base imunitária. O uso de
imunossupressores foi estudado na infeção aguda, de forma a limitar o estabelecimento de reservatórios víricos, bem como na infeção crónica, apesar de os resultados não
terem sido até à data suficientes para a sua aplicação na prática clínica24. Uma estratégia alternativa propõe a indução da ativação celular e disseminação vírica sob TARV,
com o objetivo de ativar as células com infeção latente e erradicar estes reservatórios.
Esta intervenção tem sido tentada através do uso de citocinas, como a IL-2 ou a IL-75.
Recentemente foi proposta a ativação seletiva de células naïve de forma a promover a
substituição das células de memória quiescentes com infeção latente e, desta forma,
diminuir os reservatórios víricos persistentes25. Uma área importante de investigação
complementar visa desenvolver estratégias de controlo da inflamação residual em indivíduos sob TARV, de forma a limitar as comorbilidades, estando a ser testadas diversas
intervenções20,21.
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Capítulo 1

Epidemiologia
Fernando Maltez

Diversidade genética da pandemia por VIH
A pandemia por vírus da imunodeficiência humana (VIH) e síndrome de imunodeficiência adquirida (sida) envolve todas as regiões do mundo, constituindo um problema
grave de saúde pública, com repercussão global no desenvolvimento económico e
demográfico. Desde o início da pandemia, no século XX, foram infetados 75,7 milhões
de pessoas, dos quais 32,7 milhões morreram por sida1-4.
A pandemia tem dois agentes etiológicos, vírus da imunodeficiência humana de
tipo 1 (VIH-1) e vírus da imunodeficiência humana de tipo 2 (VIH-2), que se distinguem
quer pela sua organização genómica, quer pelas suas relações filogenéticas com outros
lentivírus dos primatas. São retrovírus do género Lentivirus (vírus lentos), parecendo
consensual que tiveram origem em vírus da imunodeficiência dos símios (VIS), encontrados em primatas africanos não humanos. VIH-1 é aparentado com VIS isolado de
chimpanzés Pantroglodytes troglodytes (VIScpz) nas florestas equatoriais do leste dos
Camarões, na África Centro-Ocidental, enquanto VIH-2 faz parte da linhagem de VIS
que infeta macacos da espécie Cercocebus atys (sooty mangabey) e do género Macaca (VISsm), partilhando com VIH-1 uma homologia de 50-60% nos genes gag e pol e
de 30-40% no gene env. Desde que se começaram a espalhar, no século passado,
desenvolveram um grau elevado de diversidade genética. A sistemática recolha e análise das sequências de VIH-1 e de VIH-2 permitiu concluir que a pandemia é causada
por numerosas variantes, que se podem classificar em grupos, subtipos, subsubtipos e
circulant recombinant forms (CRF), resultantes de recombinação genética.
VIH-1 tem quatro grupos – M, N, O, P. O M (major) é o principal grupo de vírus
na pandemia, com 10 subtipos distintos, classificados de A a K (não existem E e I, por
serem considerados formas recombinantes) e 103 CRF. Os subtipos A e F podem ser,
ainda, subdivididos, respetivamente, em subsubtipos A1, A2, A3, A4 e F1, F2. O grupo O
(outlier), divergente, poderá ser constituído por dois subtipos (MVP 5180 e ATN 70).
VIS mais próximo foi encontrado em gorilas (Gorilla gorila), se bem que os chimpanzés
devam ter sido os hospedeiros originais. No grupo N (não-M, não-O ou new) foram
identificadas 42 sequências de outros tantos isolados. O primeiro isolado com o genoma sequenciado foi o YBF 30, em 1995, e desde aí já se conhecem mais 11 sequências
genómicas, todas elas derivadas de doentes camaroneses, com exceção de um francês.
As restantes sequências depositadas na base de dados de Los Alamos são subgenómicas e incluem vírus recombinantes. O grupo P (variante O-like) foi identificado, em 2006,
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num camaronês a viver em França e existem cinco genomas sequenciados (três de
doentes franceses a viver em França e dois de camaroneses). Cada um dos grupos terá
surgido de episódios independentes de transmissão ao homem de linhagens diferentes
de VIScpz, provenientes de espécies diversas de chimpanzés, com a diversificação em
subtipos e subsubtipos a ocorrer no homem após a transmissão. Para a ocorrência de
CRF, basta que uma célula seja infetada simultaneamente por duas variantes diferentes,
por exemplo, dois subtipos. A circulação de subtipos múltiplos na mesma região geográfica é frequente e favorece a formação e a disseminação de CRF, sendo referidas
pelo número (ordem de descoberta) e subtipos envolvidos (por exemplo, CRF02 AG ou
CRF03 AB) ou pelo número e abreviatura cpx (de complex), quando estão envolvidos
mais do que dois subtipos. Para além destas, há, ainda, formas recombinantes únicas
designadas por unique recombinant forms (URF), quando identificadas num só indivíduo
ou num pequeno grupo de indivíduos, epidemiologicamente relacionados e localizados.
Para além de recombinações entre subtipos do mesmo grupo, também já foram descritas recombinações entre subtipos de grupos diferentes, como numa mulher camaronesa envolvendo subtipos dos grupos O e M5-9.
Quanto a VIH-2, conhecem-se oito grupos (A a H), sendo o A e o B os mais frequentes. A epidemia começou, provavelmente, na Guiné-Bissau, embora muitos vírus
do grupo A e estirpes de VISsm tenham sido encontrados nas florestas da Costa do
Marfim. De igual modo, parece que cada grupo representa um episódio diferente de
transmissão do sooty mangabey ao homem. A identificação de formas recombinantes
A/B de VIH-2 revela que existem, tal como na infeção por VIH-1, casos de infeção
simultânea por estirpes destes dois grupos. Vírus de cada um dos sete grupos adicionais (C a I) só foram encontrados, até à data, num pequeno número de infetados7,10-13.
A investigação genotípica, que comparou diferentes tipos de VIH com diferentes
tipos de VIS, sugere que VIH foi introduzido nos humanos em, pelo menos, 19 ocasiões,
uma por cada um dos diferentes grupos de VIH-1 e VIH-2 descobertos até à data.
Os dois tipos de vírus desenvolvem quadros epidémicos muito diversos. Enquanto
a infeção por VIH-1 é uma verdadeira pandemia, espalhada por todos os continentes,
com mais de 38 milhões de infetados, a infeção por VIH-2 tem distribuição limitada a
um milhão de infetados, com epicentro na Guiné-Bissau e países circundantes da África Ocidental.
A distribuição geográfica das variantes de VIH-1 está em constante mudança e a
sua subtipagem sistemática é uma arma importante para seguir a evolução da epidemia.
VIH-1 do grupo M é o mais facilmente transmitido e o mais disseminado, sendo responsável por 99% de todas as infeções no mundo. Globalmente, predominam os subtipos C (responsáveis por mais de 50% das infeções) e A (12%), seguidos do subtipo
B (10%) e das formas recombinantes CRF02 AG e CRF01 AE (5% cada). O maior grau
de diversidade genética observa-se na África Subsariana, onde todos os grupos e subtipos de VIH-1 podem ser observados, enquanto apenas um ou dois subtipos predominam noutras regiões do mundo. Este facto é compatível com a noção de que as
variantes de VIH-1 do grupo M são oriundas desta região de África.
Na Europa, em particular na Europa Ocidental, o subtipo B tem sido dominante,
assim como na América do Norte ou na Austrália. O subtipo B aparece quase exclusivamente ligado à transmissão em homens que têm sexo com homens (HSH) e em
utilizadores de drogas injetadas (UDI), enquanto na transmissão heterossexual se encontra maior diversidade de subtipos. Os subtipos não-B são mais frequentes nos países
com maior prevalência daquela última forma de transmissão. Ao contrário da Europa
Ocidental, nos países da antiga União Soviética as infeções em UDI são sobretudo por
subtipo A e CRF 03 AB. Na Ásia, onde se encontram diferentes subtipos e formas
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Dados insuficientes

Figura 1. Distribuição mundial de subtipos de VIH-1 e formas recombinantes7.

recombinantes, verifica-se uma prevalência elevada de infeções por subtipo B em UDI
e de infeções por CRF01 AE, adquiridas por transmissão heterossexual.
Os vírus do grupo N só foram, ainda, encontrados nos Camarões. Os vírus do grupo O concentram-se nos Camarões e em países vizinhos da África Central, nomeadamente Gabão e Guiné Equatorial, mas já foram detetados nos Estados Unidos da
América, Canadá, Espanha, Noruega, Alemanha e França, neste último caso em indivíduos sem ligações conhecidas a África. Os vírus dos grupos O, N e P ocorrem num
pequeno número de infetados e são raros fora de África (Fig. 1)7-9.
A infeção por VIH-2 é restrita a algumas regiões geográficas da África Ocidental. O
grupo A é o mais difundido, sendo endémico na Guiné-Bissau, Gâmbia e Senegal, tendo já sido identificado em Portugal, Espanha, França, Holanda e na Índia. O segundo
grupo mais importante é o B, que se encontra em países como Costa do Marfim, Mali
e Gana e, também, já detetado em França, Espanha e Portugal, em naturais daqueles
países africanos. Os vírus dos grupos C a H, extremamente divergentes a nível genético,
não são cultiváveis in vitro e os poucos exemplares estudados foram encontrados nas
zonas rurais da Libéria, Serra Leoa e Costa do Marfim. Os estudos epidemiológicos
mostram que a disseminação da infeção por VIH-2 está, fortemente, associada à via
heterossexual, mas que as probabilidades de transmissão sexual e vertical são menores
do que na infeção por VIH-1. Provavelmente, por estas razões tem sido descrito um
declínio da prevalência da infeção por VIH-2 nos países mais afetados da região, assim
como o aumento na prevalência de VIH-1 nas áreas em que circulam os dois vírus, levantando-se a hipótese de que a infeção por VIH-2 possa desaparecer naturalmente10-16.
Em Portugal, identifica-se sobretudo o subtipo B (53,8%) e depois os subtipos não-B
e CRFG (46,2%), não tendo sido detetados vírus dos grupos N, O e P. Quanto a VIH-2,
há dominância quase absoluta de vírus do grupo A e apenas se encontrou uma estirpe
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do grupo B, num indivíduo oriundo da Costa do Marfim. Portugal tem a maior prevalência de subtipos não-B de VIH-1 e de VIH-2 na Europa, o que estará relacionado com
a numerosa comunidade africana proveniente de regiões onde circulam todos os grupos
e subtipos de vírus17.
A pandemia de sida é de natureza altamente heterogénea e dinâmica, constituída
por numerosas epidemias espalhadas por regiões geográficas muito díspares e afetando grupos populacionais muito heterogéneos. Cada uma destas epidemias tem caraterísticas particulares, que resultam de tipos de transmissão específicos, de diferentes
evoluções temporais e de taxas de incidência variáveis. Vários fatores contribuem para
este quadro epidemiológico complexo, incluindo a diversidade genética e biológica de
VIH e as diferentes suscetibilidades do hospedeiro humano à infeção. A diversidade
genética é uma caraterística fundamental da biologia do vírus, sendo lógico admitir que
tenha impacto em diferentes aspetos da infeção, nomeadamente na apresentação clínica, na progressão da doença, na transmissão, na patogenicidade, na afinidade por
correcetores celulares, na resposta à terapêutica, na resistência natural aos fármacos ou,
ainda, na seleção de mutações de resistência, quando sob pressão medicamentosa.
Uma consequência óbvia é o impacto na eficácia de uma futura vacina18-23.

Pandemia em números
A Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) estimava que, no final de
2019, existissem em todo o mundo 38 milhões de infetados por VIH, dos quais 19,2 milhões eram mulheres e 1,8 milhões eram crianças com menos de 15 anos (1,2 milhão a
viver na África Oriental e Austral e 420.000 na África Central e Ocidental). Do total
global, 20,7 milhões estavam na África Oriental e Austral (fazendo delas as regiões mais
afetadas do mundo); 2,4 milhões na América Latina e Caraíbas; 4,9 milhões na África
Central e Ocidental; 5,8 milhões na Ásia e Pacifico; 1,7 milhões na Europa de Leste e
Ásia Central; 240.000 no Norte de África e Médio Oriente e 2,2 milhões na Europa
Central e Ocidental e na América do Norte (Fig. 2). No total, 25,6 milhões de infetados
viviam na África Subsariana, mais de metade dos quais eram mulheres e crianças1-3,24.
A UNAIDS admitia também que no mesmo ano tivessem ocorrido 1,7 milhões de
novos casos de infeção (970.000 na África Subsariana), dos quais 150.000 em crianças,
significando um declínio global, desde 2010, de 23% em adultos e de 52% em crianças,
mas ainda assim com um número três vezes acima dos objetivos que eram pretendidos
para 2020 (500.000 novos casos). Ainda, em 2019, ocorreram 690.000 mortes (110.000
em crianças) por sida1-3,24. A mortalidade por sida, por sua vez, diminuiu em cerca de
39% desde 2010 (1,1 milhões de pessoas), mas também longe do objetivo de apenas
500.000 para o ano 20201-3,24.
Subjacente aos números globais estão múltiplas disparidades entre regiões, entre países,
entre homens e mulheres, entre jovens e idosos e entre populações específicas, que
requerem intervenções dirigidas de forma a pôr fim à pandemia de sida, como ameaça
de saúde pública, em 2030.
Dinâmicas sociais, estruturais e económicas complexas e variadas, nos diferentes
países, contribuem para as assimetrias de distribuição do VIH. Em muitos países, a
prevalência é maior nas cidades, onde o anonimato, os encontros e o stress da vida
urbana oferecem a oportunidade para comportamentos sexuais de risco. Todas as
semanas, cerca de 5.500 mulheres entre os 15 e os 24 anos de idade ficam infetadas
por VIH. As mulheres jovens e as adolescentes são responsáveis por uma em cada
quatro infeções na África Subsariana. As jovens entre os 15 e os 24 anos têm duas
vezes mais probabilidade de se infetarem do que os homens, do mesmo grupo etário.
Globalmente, em 2019, as mulheres jovens e as adolescentes entre os 15 e os 24 anos
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Figura 2. Adultos e crianças vivendo com VIH em 20191-3.

contaram para 48% do total de novas infeções entre adultos e, em particular, para
59% dos novos diagnósticos na África Subsariana. Desigualdades, acesso insuficiente
à educação e aos serviços de saúde reprodutiva e sexual, pobreza, carências alimentares e violência estão na base do risco aumentado. De igual modo, populações em
risco acrescido de infeção incluem trabalhadores do sexo, reclusos, UDI e HSH, que
em muitos países são estigmatizados, criminalizados e marginalizados, dificultando o
acesso aos cuidados de saúde1-3,24.
O risco de adquirir VIH é 26 vezes maior entre HSH, 29 vezes maior entre UDI,
30 vezes maior entre trabalhadores do sexo e 13 vezes maior em transgéneros. Globalmente, em 2019, 23% das novas infeções ocorreram em HSH, 19% em clientes de
trabalhadores do sexo, 10% em UDI, 8% em trabalhadores do sexo e 2% em transgéneros, perfazendo mais de 60% do total de casos. A distribuição varia consoante a
região. Fora da África Subsariana, os homens contam para a maioria das novas infeções,
variando de 57% nas Caraíbas a 79% na Europa Central e Ocidental e Norte de África.
Por exemplo, 40% das novas infeções na Ásia, Pacífico e América Latina e 64% na
Europa Central e Ocidental e América do Norte ocorreram em HSH. Os UDI foram
responsáveis por 48% das novas infeções na Europa de Leste e Ásia Central, por 43%
no Médio Oriente e Norte de África, por 17% na Ásia e Pacífico e por 15% na Europa
Central e Ocidental e América do Norte. As mulheres transgénero foram responsáveis
por 7% das novas infeções na Ásia e Pacífico, por 6% na América Latina e por 5% nas
Caraíbas1-3,24.
Em 2019, 81% dos infetados por VIH conhecia a sua situação clínica, mas cerca de
7,1 milhões de pessoas desconheciam que estavam infetadas. Numa análise global,
cerca de um terço dos trabalhadores do sexo, um terço dos HSH e um terço dos UDI
desconhece o seu estado serológico.
Em 2015, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou o início da terapêutica antirretrovírica (TARV) para todos os infetados por VIH, independentemente do estádio clínico e do valor de linfócitos TCD4+, dado o benefício no decréscimo da morbilidade e da mortalidade, na redução da transmissão sexual aos parceiros não infetados
e, também, devido à disponibilização em crescendo de fármacos mais seguros. Apesar
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Figura 3. Progresso global para os objetivos 90-90-90, em 2019.

do número de infetados por VIH em TARV ter aumentado em mais de 50% desde então,
em junho de 2020, a nível global, apenas 26 milhões de infetados por VIH estavam em
tratamento, ou seja, em final de 2019, apenas 67% (25,4 milhões) do total global tinha
acesso à TARV. Particularizando, apenas 68% do total de adultos, 61% dos homens, 73%
das mulheres, 53% das crianças e 85% de todas as grávidas estavam sob medicação,
portanto muito longe da cobertura universal desejável que inspirou a iniciativa 90-90-90
da UNAIDS, que tinha como objetivo que 90% dos infetados soubessem do diagnóstico,
90% dos diagnosticados estivessem em tratamento e que 90% dos tratados estivesse
em supressão vírica, em 2020. Em conjunto, estes objetivos permitiriam que 73% de
todos os infetados por VIH estivesse em supressão vírica, o que, a par do conceito de
que não transmitem a infeção, levaria à redução da população de infetados e da sua
incidência, no caminho para os objetivos de 95-95-95 e para a eliminação da infeção
por VIH, em 2030, o que implica que um mínimo de 86% das pessoas a viver com VIH
tenha carga vírica suprimida. Em 2019, do total de infetados por VIH, apenas 59% estava em supressão vírica. Algumas regiões estão distantes dos objetivos, como por
exemplo Norte de África e Médio Oriente, onde apenas 52% dos infetados conhece o
diagnóstico, 38% está em tratamento e 32% encontra-se em supressão vírica ou como
na Europa de Leste e Ásia Central, em que 70% conhece o diagnóstico, 63% destes
está em tratamento e 41% em supressão vírica. Só a TARV não é suficiente para se
atingirem os objetivos, sendo, de igual modo, necessário cuidados considerados como
universais e provados como contribuindo para a redução da mortalidade e para a melhoria da qualidade de vida dos infetados por VIH, como o diagnóstico precoce, o
acesso à monitorização clínica e laboratorial, a ligação e retenção nos cuidados de
saúde e nos serviços sociais e a disponibilização de meios de prevenção1-3,24.
Em 2019, 81% das pessoas a viver com o VIH conhecia o seu diagnóstico. Destas,
82% tinha acesso ao tratamento e destas, 88% estava em supressão vírica (Fig. 3). Há um
forte consenso global de que estão já disponíveis meios para terminar com a epidemia.
O tratamento pode prolongar, dramaticamente, a sobrevida dos infetados por VIH
e prevenir eficazmente a transmissão e, por outro lado, existem muitas opções para a
prevenção da infeção, para além dos antirretrovíricos (ARV), como sejam preservativos,
alterações de comportamento, circuncisão ou profilaxia pré-exposição (PrEP). As infeções
podem não se extinguir, mas a epidemia de sida pode desaparecer como uma ameaça
global. Para que este objetivo seja atingido em 2030, o número de novas infeções e
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de mortes relacionadas com a sida tem de reduzir em 90% comparativamente aos
valores de 2010.

Epidemia em Portugal
Em 2019, de acordo com as notificações recebidas até junho de 2020, foram diagnosticados, em Portugal, 778 novos casos de infeção por VIH, correspondendo à taxa
de 7,6 novos casos/100.000 habitantes (não ajustada para o atraso de notificação) e a
um valor superior à média da União Europeia no mesmo ano, que era de 5,4 novos
casos por 100.000 habitantes24,25.
A totalidade desses diagnósticos ocorreu em indivíduos com idade ≥ 15 anos,
maioritariamente, do género masculino (69,3%), representando o género feminino apenas 30,7% do total, o que corresponde ao ratio homem/mulher de 2,3. Não foi dia
gnosticado nenhum caso resultante de transmissão vertical. A idade mediana, à data
do diagnóstico, foi de 38 anos e em 24,1% dos novos casos a idade era ≥ 50 anos.
A percentagem mais elevada de novos casos (26,5%) ocorreu na faixa etária dos 30 aos
39 anos e os HSH representaram 65,2% dos casos diagnosticados em indivíduos com
idade < 30 anos. A maioria dos casos ocorreu em nascidos em Portugal (56,9%) e 50,4%
daqueles com o diagnóstico de novo residia na área metropolitana de Lisboa, enquanto 20,8% no norte do país. A capital foi também a região com a taxa mais elevada de novos diagnósticos (13,7 casos/100.000 habitantes), seguida pelo Algarve com
13,5 casos/100.000 habitantes. Em 2019, tal como observado nos anos anteriores, prevaleceram os casos de transmissão heterossexual (55,7%), seguidos dos casos em HSH
(38%), contudo estes contaram para a maioria dos novos diagnósticos em homens
(56,7%). Em 34,9% dos casos por transmissão heterossexual, os infetados tinham idades
≥ 50 anos. Em 2,1% dos infetados por VIH, a transmissão esteve associada a UDI. Em
760 novos casos (97,7%), em que foi possível recolher informação referente ao tipo de
vírus identificado, 735 (96,7%) estavam associados a VIH-1 e 24 (3,2%) a VIH-2. Esta,
em mulheres (83,3%), em maiores de 50 anos (66,6%) e em nascidos na Guiné-Bissau
(75%). De entre 754 dos novos casos em que a informação esteve disponível, 55 (7,1%)
eram infeções agudas, 498 (64%) eram infeções assintomáticas e em 117 (15%) havia
diagnóstico concomitante de sida. A contagem de linfócitos TCD4+/mm3, na primeira
avaliação clínica, mostrou que em 280 doentes (49,7%) o diagnóstico foi tardio, definido por linfócitos TCD4+< 350 céls/mm3, situação clínica que foi mais frequente entre
indivíduos do sexo masculino (51,2%) e nos casos de transmissão heterossexual (56,7%).
Em 174 (30,9%) casos verificou-se contagem de linfócitos TCD4+ < 200 céls/mm3, indicadora de doença avançada. Ainda, em 2019, terão ocorrido 197 mortes25.
Desde 1983, data do primeiro caso de sida diagnosticado em Portugal, até 31 de
dezembro de 2019 foram notificados no país 61.433 casos de infeção por VIH, dos
quais 22.835 no estádio de sida e foram comunicados 15.213 óbitos (Fig. 4).
Do total, 58.596 infeções foram causadas por VIH-1 (95,4%), 2.030 por VIH-2 (3,3%)
e 487 infeções duplas, por VIH-1 e VIH-2 (1,1%). A evolução temporal da epidemia mostra que as taxas de novos casos de infeção e de diagnósticos de sida têm diminuído,
consistentemente, desde 2008. Esta redução poderá resultar de esquemas terapêuticos
mais eficazes e mais bem tolerados, da implementação de políticas e estratégias no
âmbito do consumo de drogas, nomeadamente da descriminalização do uso de substâncias ilícitas e do programa de trocas de seringas, de substituição opiácea e do aumento de disponibilização de PrEP. Contudo, apesar da tendência decrescente, Portugal
destaca-se por taxas elevadas de novos casos de infeção por VIH e de sida na Europa
Ocidental. Em particular, são motivo de grande preocupação o número de novos dia
gnósticos em HSH, sobretudo nos mais jovens, confirmando a necessidade de estratégias
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Figura 4. Casos de infeção por VIH, de sida e de mortes, em Portugal (1983-2019)25.

mais eficazes de prevenção para este grupo e o número de diagnósticos tardios, particularmente em heterossexuais, tornando necessário otimizar o diagnóstico precoce.
O sucesso é maior para os que têm acesso aos cuidados de saúde e à TARV otimizada,
mas em Portugal há um número crescente de infetados com idade > 50 anos, há um
número significativo de doentes que estão infetados e não aderem aos cuidados médicos ou ao tratamento ou, mesmo, que não sabem do seu estado e, em consequência,
há uma população que não beneficia daqueles progressos24,25.
Em Portugal, no final de 2017, de acordo com a ferramenta de modelação matemática do European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), HIV Modelling
Tool, 92,2% dos infetados por VIH estaria diagnosticada, destes 90,3% estariam sob
TARV e destes 93% estaria em supressão vírica. Já no final de 2018, 41.305 estariam
infetados por VIH, o que corresponde à prevalência nacional de 0,4%, dos quais 93,2%
estaria diagnosticada. A proporção de infeções não diagnosticadas seria mais elevada
em heterossexuais (13,1%) e mais baixa em UDI (1,4%), não estando apuradas as percentagens relativas aos casos diagnosticados que estavam em tratamento e, destes, aos
que estavam em supressão vírica25.
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IV Secção

Capítulo 1

Diagnóstico laboratorial e resistências
aos antirretrovíricos
Perpétua Gomes

Contextualização
Em 2019, ocorreram cerca de 1,7 milhões de novas infeções por vírus da imunodeficiência humana (VIH) em todo o mundo, totalizando cerca de 38 milhões de infetados1.
Na última década tem havido transformações significativas no que diz respeito à infeção por VIH. O conhecimento científico aumentou exponencialmente e foram vários os
estudos que contribuíram para as alterações que se vieram a verificar, sobretudo desde
2015, nomeadamente com o estudo Strategic Timing of Anti-Retroviral Treatment (START)2.
Foi crescente a evidência de que o acesso generalizado à terapêutica antirretrovírica
(TARV) contribuía para a diminuição da incidência de VIH, com redução da carga vírica a
nível populacional, e com o consequente decréscimo da transmissão na comunidade3.
Atualmente, o maior objetivo da Joint United Nations Program on HIV/AIDS (UNAIDS)
é eliminar a epidemia de síndrome de imunodeficiência adquirida (sida) em 2030, através dos alvos 95-95-95. Globalmente, pretende-se que 95% dos infetados por VIH
esteja diagnosticada, destes, 95% esteja sob TARV e 95% destes esteja em supressão
vírica4.
Entre 2011 e 2015 ocorreu uma revolução relativamente ao diagnóstico laboratorial,
tratamento e acompanhamento dos infetados por VIH. Desde o algoritmo de diagnóstico, passando pelas recomendações para início da TARV, aos regimes terapêuticos e
pela importância da retenção e seguimento dos infetados por VIH em cuidados de
saúde. Todos estes aspetos sofreram alterações com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do doente e na diminuição da transmissão de VIH na comunidade5.

Diagnóstico laboratorial
Algoritmo do diagnóstico entre 1989 e 2014
No final dos anos 80, início dos anos 90, ficaram disponíveis testes de primeira
geração para rastrear a infeção por VIH, fundamentados em ensaios imunoenzimáticos
preparados a partir de lisados víricos, que detetavam, apenas, anticorpos da classe das
IgG. Na melhor das hipóteses, conseguiam detetar a infeção cerca de 30 dias após o
contágio. Pouco depois surgiram os testes de rastreio de segunda geração, inovadores
por serem produzidos com base em péptidos sintéticos e, mais tarde, com proteínas
recombinantes. Esta alteração permitia a identificação da infeção uma semana mais cedo.
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No entanto, estes testes de segunda geração continuavam a detetar, apenas, anticorpos da classe das IgG. Quer os testes imunoenzimáticos de primeira geração, quer
os de segunda geração recorriam a um conjugado genérico anti-IgG humana na fase
final do processo.
Mais tarde ficaram disponíveis os testes de terceira geração que, apesar de serem
produzidos recorrendo, também, a péptidos sintéticos e a proteínas recombinantes,
passaram a ter um conjugado específico para VIH, que veio permitir a deteção adicional de anticorpos da classe das IgM. A introdução destes testes foi muito importante,
uma vez que passou a ser possível detetar a infeção por VIH, em média cerca de 22 dias
após o contágio. Estes testes detetam anticorpos contra VIH-1 dos diferentes grupos
(M, N e O) e contra VIH-26. Embora a especificidade dos testes de rastreio tivesse
melhorado significativamente com a introdução dos testes de segunda e terceira gerações, manteve-se a necessidade de um teste mais específico para confirmar o primeiro
resultado obtido no rastreio. Esta confirmação era necessária sempre que o teste de
rastreio era positivo ou duvidoso. Durante anos, o teste confirmatório mais utilizado foi
o western-blot. Western-blot VIH-1 para confirmar a infeção por VIH-1 e western-blot
VIH-2 para confirmar a infeção por VIH-2. Outros imunoblots ou testes de imunofluorescência eram também utilizados como métodos confirmatórios. O western-blot é um
teste imunoenzimático em membrana, que consegue diferenciar a presença dos diferentes anticorpos anti-VIH. No entanto, deteta apenas anticorpos da classe IgG e, em
consequência, para obter um western-blot positivo serão necessários, em média, cerca
de 30 dias após o contágio.
Os testes de rastreio mais recentes são os de quarta geração6. Estes testes detetam
exatamente o mesmo que os anteriores, ou seja anticorpos das classes IgG e IgM, mas
também, em simultâneo, uma proteína da cápside vírica, que é o antigénio p24. O p24
é o único antigénio detetável em circulação no infetado por VIH. Este antigénio é
identificado, apenas, na fase aguda da infeção e, mais tarde, na fase de sida. Este
marcador não se consegue encontrar durante a fase assintomática. Este antigénio é
revelado, em média, 16 dias após o contágio, altura em que não é possível, ainda,
detetar os anticorpos em circulação. Com estes testes de quarta geração conseguiu-se
reduzir o período de janela imunitária, que se define como o período que decorre
entre o contágio e a altura em que se consegue um marcador que confirme a infeção
por VIH para, em média, 16 dias. Quando se obtém um resultado positivo com um
teste de quarta geração, este pode ser positivo devido à presença de anticorpos, de
antigénio p24 ou, em simultâneo, do p24 e de anticorpos anti-VIH.
Entre 1989 e 2014, o algoritmo para o diagnóstico da infeção por VIH consistia na
realização de um teste imunoenzimático de rastreio e, nos últimos anos, obrigatoriamente de terceira ou quarta geração. Caso este teste inicial fosse positivo ou duvidoso
haveria depois uma segunda colheita de sangue para realizar o teste confirmatório, o
western-blot.
Com o evoluir do conhecimento da infeção por VIH e a disponibilização de novos
antirretrovíricos (ARV), melhor tolerados e com menos toxicidade, foi possível comprovar que, quanto mais cedo for o diagnóstico da infeção e mais precocemente for iniciada a TARV, maior é o benefício tanto a nível individual como a nível da comunidade.
Assim sendo, era necessário inovar, por forma a corresponder às novas exigências.

Algoritmo do diagnóstico em vigor a partir do final de 2014
Em 2011, o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) apresenta um novo
algoritmo de diagnóstico para a infeção por VIH. Este novo algoritmo apresentava
várias vantagens face ao anterior. Mantinha a capacidade de diagnóstico das infeções
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estabelecidas, mas aumentava significativamente a capacidade de diagnóstico das infeções agudas. O tempo de resposta do resultado final era significativamente mais
curto, facilitando a manutenção dos indivíduos diagnosticados em acompanhamento
clínico. O custo apresentava também a vantagem de ser consideravelmente mais baixo.
Portugal segue o caminho dos Estados Unidos da América (EUA) e, em dezembro
de 2014, a Direção-Geral da Saúde atualiza a Norma 058/2011 – Diagnóstico e Rastreio
Laboratorial da Infeção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH) – em que é recomendado um novo algoritmo de diagnóstico da infeção por VIH, à semelhança do
adotado pelo CDC7.
O novo algoritmo em vigor obriga ao rastreio por ensaio imunoenzimático de
quarta geração. Caso o teste de rastreio seja negativo e não haja antecedentes de
comportamentos de risco recentes, o resultado é dado como tal. No caso de resultado (duplicado) positivo ou duvidoso, há que proceder ao segundo teste, à semelhança do anterior teste confirmatório, mas que neste algoritmo se trata de um teste rápido de diferenciação, com a capacidade de identificar anticorpos de diferentes
classes (IgG, IgM e ainda outras), portanto correspondente a um teste de terceira
geração. Este teste tem a capacidade de detetar e diferenciar anticorpos para VIH-1
e para VIH-2. Caso este teste seja positivo para VIH-1 ou VIH-2, o diagnóstico está
finalizado. No caso de este teste rápido de diferenciação não detetar anticorpos, mas
em que o antigénio p24 seja positivo, pode-se tratar de uma infeção aguda, sendo
necessária a confirmação, recorrendo à pesquisa de ácidos nucleicos (determinação da
carga vírica, através da identificação do ácido ribonucleico [ARN]). A carga vírica (cópias
de ARN/ml no plasma) no caso de infeção recente é, em regra, muito elevada. Os
casos mais complexos e difíceis de interpretar devem ser encaminhados para laboratórios de referência (Fig. 1).

Testes rápidos
Os testes rápidos são cada vez mais utilizados em diferentes contextos, desde a
situação de emergência ao diagnóstico da infeção, como acontece nos países em vias
de desenvolvimento. Estes testes destinam-se, sobretudo, a serem utilizados quando a
informação imediata é necessária para o início da profilaxia, como na exposição ocupacional ou não-ocupacional e em mulheres grávidas em trabalho de parto, que não
foram submetidas a testes anteriores para a identificação da infeção por VIH. Os testes
rápidos para VIH são dispositivos descartáveis e de utilização única, que testam diretamente no sangue total capilar, sangue total venoso, soro, plasma ou fluido oral, podendo ser imunocromatográficos ou de imunofiltração e identificam a presença de
anticorpos para VIH-1 e para VIH-2 em conjunto ou diferenciando-os e/ou antigénio
p24 para VIH-1. O resultado do teste negativo deve ser interpretado como um negativo definitivo, a menos que tenha sido realizado dentro do período de janela imunitária. Um resultado reativo (positivo) é indicado pelo aparecimento de uma faixa, linha,
ponto ou ponto colorido na região de teste e na região do controlo. Como já referido,
os resultados ficam disponíveis dentro de alguns minutos (5-30 minutos). Um resultado
de teste positivo é considerado preliminar e deve ser confirmado com outro teste. A
sensibilidade dos testes rápidos é de 98-100%, com a especificidade à volta de 99%8.

Diagnóstico do recém-nascido
O diagnóstico do recém-nascido, de mãe infetada por VIH, obriga ao recurso a métodos diretos – ADN-pró-vírico, carga vírica (ARN), antigénio p24 ou eventualmente isolamento do vírus. Atualmente, os métodos mais utilizados são o teste de ADN pró-vírico
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Teste serológico de rastreio de 4ª geração
A
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Repetir o teste em duplicado
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Não reativo
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Não reativo

Não reativo

Reportar como VIH-negativo

Teste rápido serológico de discriminação VIH-1/VIH-2
B

VIH-1 (reativo)
VIH-2 (não-reativo)

VIH-1 (não-reativo)
VIH-2 (reativo)

VIH-1 (reativo)
VIH-2 (reativo)

Reportar como
VIH-1 positivo

Reportar como
VIH-2 positivo

Reportar como
VIH positivo

VIH-1 (não-reativo)
VIH-2 (não-reativo)
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C

Enviar amostra
para laboratório
de referência

Detetado

Não detetado

Reportar como
VIH-1 positivo

Reportar como VIH-1
não detectado

Figura 1. Diagnóstico laboratorial da infeção por VIH – Norma 058/2011 – Direção-Geral
da Saúde (DGS) 10/12/2014.
ARN: ácido ribonucleico; TAN: teste de ácidos nucleicos; VIH: vírus da imunodeficiência
humana.

e a carga vírica, por serem os mais acessíveis, com tempo de resposta mais curto. Os
recém-nascidos de mães infetadas por VIH mantêm os anticorpos maternos em circulação, em média, até aos 18 meses de idade.

Resistência aos antirretrovíricos
No intuito de se atingirem as metas definidas, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) recomendou, em 2016, que todos os infetados por VIH iniciassem a TARV logo
após o diagnóstico e que a profilaxia pré-exposição (PrEP) fosse considerada para todos
aqueles de risco elevado de se infetarem por VIH9. Embora a implementação com
sucesso dessas recomendações reduza o número de novas infeções por VIH, o aumento exponencial do uso de ARV conduzirá, muito provavelmente, ao aumento da prevalência de resistência adquirida aos ARV (acquired drug resistance [ADR]) em indivíduos
tratados e poderá contribuir para o aumento da resistência transmitida (transmitted drug
resistance [TDR]) em recém-infetados10.
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As assimetrias das condições e dos recursos disponíveis são muito díspares nas
diferentes regiões do globo. Países como a Suíça não têm casos de resistência aos ARV,
enquanto noutras regiões, nomeadamente em África, o risco de resistência aos ARV irá
disparar se medidas adequadas não forem tomadas11,12. Com a terapêutica acessível a
todos os infetados por VIH é fundamental a sua monitorização, por forma à identificação rápida dos insucessos terapêuticos e a evitar que as resistências se acumulem e
possam ser transmitidas na comunidade.
A incapacidade de suprimir completamente a replicação vírica promove, inevitavelmente, a seleção de variantes resistentes. Este fenómeno pode ter por base vários
mecanismos, tais como a má adesão à terapêutica (com tomas irregulares ou interrupções), toxicidade, potência limitada do regime terapêutico, má absorção entérica ou
interações medicamentosas, com redução dos níveis plasmáticos e/ou intracelulares dos
ARV, para além da eliminação demasiado rápida ou metabolização alterada (por potenciação ou inibição do mecanismo do citocromo P450 ou défice de fosforilação intracelular) ou, ainda, mecanismos associados à membrana celular que retiram os fármacos
da célula, impedindo o seu acesso ao vírus13.
A resistência de VIH aos ARV é, também, produto da sua taxa elevada de replicação
e de mutação. A semivida dos viriões no plasma pode ser tão curta como seis horas,
sendo produzidos, em cada dia, uma média de 10 biliões de viriões num infetado por
VIH não-tratado. A transcriptase reversa do vírus, codificada pelo gene pol (polimerase),
não tem capacidade de proofreading (verificação e eliminação das novas sequências que
não estão conforme a sequência original), permitindo, desta forma, que ocorram regularmente mutações. Muitas destas mutações resultam em vírus defetivos, incapazes de
replicar e, portanto, inviáveis. No entanto, outras retêm alguma capacidade de replicação
(fitness, na literatura anglo-saxónica), que lhes permite manterem-se em circulação.

Mecanismos da resistência
As mutações genéticas em VIH podem ser classificadas como major ou primárias e
minor ou secundária (acessórias), ainda como polimorfismos naturais. As primeiras alteram a ligação de um fármaco ao seu alvo específico, resultando no aumento constante
da quantidade de fármaco necessário para inibir a enzima-alvo (protéase, transcriptase
reversa ou integrase).
As mutações secundárias são incapazes, na ausência de mutações principais, de
conferir resistência a um fármaco, mas quando aquelas ocorrem contribuem para reconstituir a capacidade replicativa do vírus (com melhoria do fitness), afetada em maior
ou menor grau pela mutação principal ou podem, ainda, participar com reduções adicionais na suscetibilidade aos fármacos. Finalmente, os polimorfismos naturais consistem
em variantes genéticas, sem impacto significativo na replicação vírica, que ocorrem com
frequência em indivíduos não-submetidos à TARV13.
A seleção de variantes resistentes aos ARV depende da extensão em que a replicação vírica ocorre durante o tratamento com supressão vírica incompleta e da facilidade de aquisição de uma mutação específica de resistência (drug resistance mutation
[DRM]), assim como do efeito das DRM na suscetibilidade aos ARV e na replicação do
vírus. Para alguns dos ARV são necessárias várias mutações para reduzir a suscetibilidade ao fármaco, enquanto para outros uma única DRM é suficiente. O número de DRM
requeridas e o efeito de cada DRM no fitness vírico contribuem para a barreira genética do ARV à resistência. A capacidade que um ARV tem para reduzir os níveis plasmáticos de ARN de VIH (carga vírica) é conhecida como potência antirretrovírica. Recentemente surgiu o conceito de barreira à resistência do regime terapêutico em
contraste com a barreira genética de um ARV. A barreira à resistência do regime
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terapêutico engloba todos os ARV que compõem o regime como um todo e não individualmente, sendo possível construírem-se regimes terapêuticos com menos ARV com
maior barreira à resistência do que alguns regimes com um maior número de fármacos.
Um aspeto importante da resistência é o facto de não existir resistência cruzada
entre as diferentes classes de ARV. Vírus com elevada resistência a fármacos de uma
classe de ARV são completamente suscetíveis a ARV de outras classes. Em contraste,
a resistência cruzada dentro de uma mesma classe é comum porque a maioria das DRM
reduz a suscetibilidade a múltiplos ARV dentro da mesma classe13,14. No entanto, existem exceções importantes em que várias DRM aumentam a suscetibilidade a outros
ARV da mesma classe14. O conhecimento dos perfis de resistência cruzada dos ARV é,
assim, essencial quando se utiliza mais do que um fármaco da mesma classe de ARV,
em combinação ou em sequência.
Os regimes de TARV recomendados para primeira linha são potentes para bloquear
completamente a replicação vírica e têm uma barreira genética alta à resistência, o
suficiente para manter a supressão vírica a longo prazo. Como resultado, a maioria dos
casos de falência vírica e resistência são consequência de adesão incompleta à terapêutica, que expõe o vírus a níveis de ARV insuficientes para se obter a supressão vírica completa. Taxas baixas de resistência têm sido associadas a estratégias regulares
de monitorização da carga vírica, em que a deteção precoce de replicação vírica oferece a oportunidade de reforçar a importância da adesão ou, se necessário, de alterar
o regime terapêutico antes da acumulação de mutações de resistência.

Testes de resistência aos antirretrovíricos
Estão disponíveis dois tipos de testes laboratoriais que permitem detetar a resistência aos ARV – testes fenotípicos e testes genotípicos. Os testes genotípicos são os
utilizados na prática clínica. Os testes fenotípicos estão disponíveis num número muito
reduzido de laboratórios e destinam-se, principalmente, à investigação, à avaliação de
novas moléculas, e em casos de multirresistência para as quais o teste genotípico não
foi esclarecedor. Estes testes fenotípicos recorrem a culturas celulares, construção de
vírus e avaliam o IC50 (half maximal inhibitor concentration). Dado que são testes de
difícil execução e muito dispendiosos, a sua execução é limitada.
Os testes genotípicos baseiam-se na análise da informação genética do vírus que
codifica para as enzimas que são alvos terapêuticos. O resumo dos diferentes passos
necessários à realização deste teste pode-se observar na figura 2. No final, a sequência
nucleotídica obtida é comparada com a do vírus original (wild type) e serão identificadas as alterações encontradas nos diferentes codões (mutações). Estas mutações serão
analisadas nos algoritmos de interpretação que informam se são ou não mutações associadas a resistência a um determinado ou a vários ARV. As mutações descrevem-se
com um número que representa o codão (posição no gene) entre duas letras maiúsculas, que representam à esquerda o aminoácido habitual na estirpe original e à direita
o aminoácido resultante da mutação ocorrida, como, por exemplo, na mutação M184V,
a posição é o codão 184 da transcriptase reversa e o aminoácido deixou de ser a
metionina (ATG; M) e passou a valina (GTG; V). Esta mutação está associada a resistência de alto grau à lamivudina (3TC) e à emtricitabina (FTC).
Vários algoritmos estão disponíveis para interpretar a presença de mutações num
teste genotípico de resistência. O mais utilizado é o algoritmo da base de dados de
resistência aos ARV de Stanford (HIVDB) (http://hivdb.stanford.edu). Para melhor interpretação da resistência deve-se recorrer a mais do que um algoritmo.
Estão disponíveis recomendações americanas e europeias sobre a utilização dos
testes de resistência aos ARV na prática clínica15,16. Todas elas recomendam a realização
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Extração do ARN vírico

Amplificação de região do gene pol

Sequenciação

Sangue (plasma)

Relatório final
fasta file
Algoritmos de interpretação

Figura 2. Teste genotípico para a deteção de mutações associadas a resistência
aos antirretrovíricos. A amostra biológica para a realização deste teste é plasma separado
a partir de sangue total colhido em EDTA. A partir do plasma extrai-se o ARN viríco.
De seguida, amplifica-se a região do gene pol que se pretende estudar (alvos terapêuticos).
Após amplificação, sequencia-se e obtém-se o eletroferograma da região pretendida. Após
interpretação, converte-se num ficheiro de extensão fasta. Este ficheiro é então utilizado
em diferentes algoritmos de interpretação de mutações de resistência, de forma a elaborar-se
um relatório final, que ajudará o clínico na escolha do regime terapêutico mais eficaz para
cada doente.
Tabela 1. Quando realizar teste de resistência aos antirretrovíricos
Diagnóstico na infeção aguda
Diagnóstico na infeção crónica
Falência vírica (de preferência, colheita ainda sob terapêutica e com ARN-VIH > 150 cópias/ml)
Supressão subótima da carga vírica depois do início da TARV
Insucesso em atingir-se a supressão vírica no espaço de seis meses após o início da TARV
ARN-VIH: ácido ribonucleíco do vírus da imunodeficiência humana; TARV: terapêutica antirretrovírica.

de testes de resistência na altura do diagnóstico da infeção por VIH e no momento em
que ocorre falência vírica sob determinado regime terapêutico (Tabela 1). Nos indivíduos
diagnosticados de novo, o teste de resistência deve ser realizado o mais próximo possível da altura da infeção, permitindo que, no caso de resistência transmitida, sejam
identificadas todas as variantes que possuam mutações de resistência, que com o
passar do tempo podem reverter para o tipo selvagem, sobretudo as que têm baixo
fitness.

Mutações de resistência aos NITR
As mutações de resistência mais comuns aos nucleos(t)ídeos inibidores da transcriptase reversa (NITR) são a M184V e a M184I. Estas mutações são selecionadas e causam
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sensibilidade reduzida de alto grau (> 200 vezes) aos NITR análogos de citosina (3TC
e FTC). A M184V e a M184I são também selecionadas e causam resistência de baixo
grau ao abacavir (ABC). Apesar dos altos níveis de resistência fenotípica ao 3TC e FTC,
associados à M184V e à M184I, é prática comum a utilização destes NITR para o tratamento de doentes com isolados víricos com a M184V e a M184I, porque estas mutações reduzem o fitness vírico e aumentam a suscetibilidade à zidovudina (AZT) e ao
tenofovir disoproxil fumarato (TDF)17. Além disso, o 3TC e FTC são bem tolerados, com
poucos efeitos adversos associados ou toxicidade.
As seguintes mutações mais comuns incluem K65R, K70E/G/Q, L74V/I, Y115F e o
complexo de multirresistência Q151M. A K65R é selecionada principalmente pelo TDF
e, em menor escala, pelo ABC e estavudina (d4T). A K65R aumenta a suscetibilidade
ao AZT. A L74V/I e a Y115F são selecionadas, principalmente, pelo ABC. A Q151M é
uma mutação de resistência incomum, que ocorre apenas em doentes multiexperimentados com falência vírica prolongada. Neste grupo constam, ainda, as mutações selecionadas pelos análogos da timidina (thymidine analogue mutations [TAM]). As TAM
selecionadas pelo AZT e pelo d4T incluem a M41L, D67N, K70R, L210W, T215F/Y e
K219Q/E. Estas mutações perderam impacto nos últimos anos, uma vez que os análogos da timidina já são pouco utilizados. No entanto, continuam a surgir no âmbito da
TDR, uma vez que o seu impacto na fitness viríca é baixo.

Mutações de resistência NNITR
Globalmente, os não-nucleosídeos inibidores da transcriptase reversa (NNITR) têm
barreira genética baixa à resistência. Para desenvolver resistência de alto grau é necessário apenas uma mutação no caso da nevirapina (NVP), uma a duas mutações no caso
do efavirenz (EFV) e duas no caso da etravirina (ETR)18. Embora a rilpivirina (RPV) tenha
uma estrutura semelhante à ETR, a barreira genética é menor19. Mais recentemente
ficou disponível a doravirina (DOR), que apresenta um perfil de resistência diferente dos
seus antecessores e com uma resistência cruzada das mais baixas da classe20.
As mutações mais comuns são a L100I, K101E/P, K103N/S, V106A/M, Y181C/I/V,
Y188C/H/L, G190A/S/E e M230L.

Mutações de resistência aos IP
Dos inibidores da protéase (IP), o lopinavir (LPV), o atazanavir (ATV) e o darunavir
(DRV) potenciados são os mais utilizados. As mutações com maior impacto na suscetibilidade estão na fenda da enzima onde se liga o substrato e incluem a V32I, G48V/M,
I50V/L, V82A/T/L/F/S/C/M e I84V/A/C. Além disso, várias mutações na lateral da enzima,
incluindo M46I/L e I54V/M/L/T/S/A, e no core enzimático a L33F, L76V e a N88S reduzem, também, acentuadamente a suscetibilidade à maioria dos IP21.
Devido à barreira genética elevada, o darunavir potenciado com ritonavir (DRV/r) e
o lopinavir coformulado com ritonavir (LPV/r) são, com frequência, usados em doentes
com mutações de resistência, mesmo a outros IP.

Mutações de resistência aos IIN
O primeiro inibidor da integrase (IIN) a ser aprovado pela Food and Drug Administration (FDA), em 2007, foi o raltegravir (RAL). A resistência ao RAL ocorre por três vias
mutacionais principais, algumas vezes sobrepostas, tais como as mutações de assinatura
N155H ± E92Q, Q148H/R/K ± G140S/A e Y143C/R. O elvitegravir (EVG) partilha duas
vias mutacionais de resistência com o RAL – N155H ± E92Q e Q148H/R/K ± G140SA.

Diagnóstico laboratorial e resistências aos antirretrovíricos

41

A E92Q, por si só, é particularmente comum em doentes tratados com EVG22. Tendo
em consideração as vias comuns de resistência destes dois fármacos, estes não podem
ser usados sequencialmente, dado que o insucesso a um deles acarreta o do outro.
Em contraste com o RAL e o EVG, mutações múltiplas de resistência são necessárias
para ocorrer uma resistência clinicamente significativa ao dolutegravir (DTG) e ao bi
ctegravir (BIC). Várias mutações de resistência aos IIN mais a mutação N155H parecem
aumentar o risco de falência vírica ao DTG, particularmente quando essas mutações
estão presentes em combinação com a Q148. Dados recolhidos de um número reduzido de doentes experimentados, mas não para os IIN, revelam o desenvolvimento da
falência vírica com a mutação R263K, uma mutação de resistência associada a DTG,
relativamente fraca, e que foi selecionada também pelo DTG in vitro23. Também foi
descrita a mutação G118R em doentes tratados com DTG em monoterapia24. Quanto
ao BIC, introduzido na prática clínica mais recentemente, os dados sobre resistência
são escassos, em contexto de vida real. A par do DTG, os dados dos ensaios clínicos
de bictegravir/emtricitabina/tenofovir alafenamida (BIC/FTC/TAF) em doentes naïve são
reveladores da inexistência de seleção de mutações de resistência, após quatro anos
de terapêutica.

Conclusão
Uma escala sem precedentes de utilização da TARV tem sido observada nos últimos
anos. No final de junho de 2020, 26 milhões de pessoas estavam sob TARV e o objetivo é que, em 2030, sejam 33 milhões (OMS). No entanto, a emergência de mutações
de resistência associadas ao aumento do uso da TARV pode comprometer a eficácia
dos ARV. Porém, tal não deve limitar o acesso aos ARV, devendo ser reforçada a necessidade de adesão máxima à terapêutica, por forma a assegurar níveis de fármaco
completamente supressores da replicação vírica, assim como a garantia da monitorização da carga vírica e, no caso de falência vírica, genotipagem, para a identificação das
mutações de resistência, garantindo assim o controlo da eficácia terapêutica e a prevenção do risco de resistências aos ARV. O conhecimento dos mecanismos, das implicações e dos padrões de resistência devem ser o fundamento para a seleção individual
do regime terapêutico mais eficaz, guiado por recomendações nacionais ou internacionais e pelos testes genotípicos de resistência.
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V Secção

Capítulo 1

História natural,
a infeção aguda e a sida
Francisco Antunes

Introdução
Vírus da imunodeficiência humana (VIH), que causa a síndrome de imunodeficiência
adquirida (sida), foi descrito em 1983, sendo conhecidos dois tipos, vírus da imunodeficiência humana do tipo 1 e do tipo 2 (VIH-1 e VIH-2), que têm origem em espécies
diferentes de primatas1. VIH-1 é mais prevalente do que VIH-2, o qual é endémico na
África Ocidental, tendo vias de transmissão similares e ambos são responsáveis pela
sida. Todavia, os infetados por VIH-1 tendem a revelar cargas víricas mais elevadas, em
comparação com os infetados por VIH-2, o que contribui para maior transmissão, virulência, progressão para sida e risco de mortalidade2.
A evolução da infeção por VIH envolve mecanismos complexos de interação entre
a replicação vírica e os meios de defesa do hospedeiro. O vírus é transmitido através
da barreira mucosa, com extensão aos gânglios linfáticos regionais e, subsequente,
disseminação.
A cinética de VIH e dos linfócitos T com a glicoproteína CD4 na sua superfície (TCD4+)
é muito variável de indivíduo para indivíduo, mas calcula-se que, em média, haja uma
perda de 40–60 linfócitos TCD4+/mm3/ano, o que no final de 8–10 anos pode corresponder à destruição maciça do sistema imunitário, predispondo à ocorrência de doenças por
microrganismos oportunistas e por tumores, quando aqueles atingem valores < 200 céls/
mm3. Nos indivíduos cronicamente infetados, a taxa de replicação de VIH corresponde a
1010 viriões/dia, sendo o principal alvo de infeção os linfócitos TCD4+, os quais são destruídos no decurso da ação dos linfócitos TCD8+ citotóxicos (LTC) sobre o vírus.
A evolução da infeção dura cerca de 10 anos, em média, até ao diagnóstico de
uma condição definidora de sida – a proporção dos infetados por VIH que desenvolve
sida é de 0–2%, dois anos após a infeção, 5–10% após quatro anos, 10–25% após seis
anos, 30–40% após oito anos e 48–51% após 10 anos3,4. Porém, nalguns indivíduos,
aquele período de tempo é muito menor, de dois anos, e, noutros, designados por
progressores lentos – long term non-progressors (infeção VIH > oito anos, TCD4+
> 500 céls/mm3, sem terapêutica antirretrovírica [TARV]), a infeção parece não evoluir.
Estas variações na evolução estão, principalmente, na dependência da ação dos LTC,
a qual é regulada pelas respostas TCD4+ anti-VIH específicas e pelas citocinas. Outros
fatores que influenciam a evolução são a presença de vírus defetivos, a suscetibilidade
genética dos recetores celulares, a idade do hospedeiro, os genes do complexo major
de histocompatibilidade e o nível plasmático de ácido ribonucleico (ARN)–VIH, após se
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Figura 1. Evolução típica da infeção por VIH (traduzido e adaptado de Pantaleo G, et al.6).

ter alcançado a estabilização da viremia. Por outro lado, os fatores que influenciam,
significativamente, a sobrevivência são a TARV, a profilaxia da pneumonia por Pneumocystis jirovecii e da doença por Mycobacterium avium e, ainda, a experiência do médico que presta assistência ao doente. Aproximadamente, 50% dos doentes sobrevive
um ano, após o diagnóstico de sida, cerca de 25% sobrevive dois anos, sensivelmente
5% três a quatro anos e, apenas, alguns ultrapassam os cinco anos5.
Se bem que a história clínica da infeção por VIH possa variar de pessoa para pessoa, um padrão comum de evolução foi reconhecido (Fig. 1)6. A primo-infeção por VIH
precede o desenvolvimento das respostas imunitárias (humoral e celular) ao vírus e o
período longo de latência clínica (cerca de 10 anos, em média), a que se segue o aparecimento de sintomas e sinais constitucionais e, mais tarde, das doenças oportunistas
e, finalmente, a morte.
Esta evolução foi, assim, proposta, dado que representa estádios importantes da
evolução contínua da infeção por VIH para a sida. Para fins de vigilância epidemiológica, conforme proposto pelos Centers for Diseases Control and Prevention, são considerados três estádios de gravidade: a) Estádio 1 – contagem de linfócitos TCD4+ ≥
500 céls/mm3 (≥ 29%), sem condição definidora de sida; b) estádio 2 – contagem de
linfócitos TCD4+ de 200–499 céls/mm3 (14–28%), sem condição definidora de sida;
c) estádio 3 – linfócitos TCD4+ < 200 céls/mm3 (< 14%) ou diagnóstico de condição
definidora de sida. Se bem que as contagens de linfócitos TCD4+ definam os estádios
da infeção por VIH, não são utilizadas para fins de diagnóstico.

História natural
A história natural da infeção por VIH pode ser classificada em quatro fases (Fig. 2)7,8:
1. Fase de eclipse (cerca de 10 dias após o contágio), em que não é detetada viremia
(ARN-VIH) no plasma, isto é, em que nenhum dos marcadores laboratoriais é, consistentemente, identificado.
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Figura 2. Sequência da aparição dos marcadores laboratoriais para a infeção por VIH-1
e fases da evolução clínica (traduzido e adaptado de Cornett JK, et al.7 e Bacchetti P, et al.8).
ARN: ácido ribonucleico; VIH: vírus da imunodeficiência humana; VIH-1: vírus
da imunodeficiência humana do tipo 1.

2. Fase aguda (2–6 semanas após o contágio), a que corresponde síndrome clínica
inespecífica e transitória e ao intervalo de tempo que decorre entre a deteção do
antigénio p24 ou do ARN-VIH e a identificação dos anticorpos anti-VIH7. O denominado período de janela imunitária (ou de seroconversão) é o intervalo de tempo
entre o contágio e a primeira deteção de anticorpos, o qual depende da técnica
utilizada e da sua sensibilidade no período de seroconversão. Na fase aguda,
atingem-se as viremias mais elevadas e, por esta razão, são demonstradas as maiores taxas de transmissão. Admite-se que a taxa de transmissão sexual, durante a
fase aguda da infeção, seja 26 vezes mais alta do que a da fase crónica ou de
latência9. Esta fase, apesar da sua duração ser curta, pode ser responsável por
10–50% das transmissões de VIH-1, especialmente naqueles indivíduos com múltiplos
parceiros sexuais10. A infeção aguda não é diagnosticada em cerca de 80% dos
casos, apesar das manifestações clínicas sugerirem a síndrome mononucleósica e a
história epidemiológica apontar para exposição de risco7. Os testes para deteção
de anticorpos (serologia) são, em regra, negativos, dado que os sintomas decorrem
antes da seroconversão para VIH. O antigénio p24 torna-se detetável aos cerca de
17 dias de infeção e aumenta em paralelo com a carga vírica (ARN-VIH), atingindo
o patamar mais elevado às 3–6 semanas de infeção. Depois, à medida que a carga
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vírica diminui, os níveis de anticorpos começam a aumentar7. A carga vírica atinge,
mais tarde, o patamar mais baixo e estabiliza (viral load set point) e a contagem
dos linfócitos TCD4+ começa a aumentar, mas, em regra, nunca atinge os níveis
exibidos antes da infeção.
3. Fase crónica ou de latência (período de cerca de 10 anos até à fase de sida), em
que VIH se replica mais lentamente do que na fase aguda e, dependendo do
patamar de viral load set point, os infetados por VIH podem ter níveis baixos de
viremia e contagens elevadas de linfócitos TCD4+, sem TARV8. Esta fase, do ponto de vista laboratorial, carateriza-se pela resposta imunitária perfeitamente estabelecida, com a presença de anticorpos anti-VIH da classe imunoglobulina G (IgG)
e com os critérios interpretativos de positividade para o Western–blot ou para a
imunofluorescência (IFA, immunofluorescence assay) preenchidos. Apesar desta fase
poder permanecer assintomática, alguns dos infetados revelam manifestações clínicas que devem levar ao rastreio da infeção por VIH (história de infeções sexualmente transmissíveis [IST], de hepatite B ou C, de tuberculose, de psoríase ou de
zona [infeção por vírus herpes zoster], de candidose oral, caquexia ou, simplesmente, de perda de peso sem explicação, linfadenopatias, trombocitopenia, leucopenia,
anemia ou doença prolongada com avaliação clínica inconclusiva)11. Mesmo assintomáticos, os infetados por VIH estão em condições de transmitir a infeção e o
seu sistema imunitário continua a degradar-se. No período intermédio e final
desta fase, a carga vírica começa a aumentar, a contagem de linfócitos TCD4 + a
diminuir e os sintomas constitucionais da infeção por VIH são mais evidentes (febre,
suores noturnos, cansaço e perda de peso), apesar de muitos dos infetados permanecerem assintomáticos.
4. Fase de sida, determinada por contagens de linfócitos TCD4+ < 200 céls/mm3 ou
por doença definidora de sida, é o estádio final da história natural da infeção por
VIH7,12.

Diagnóstico da infeção aguda por VIH
A fase aguda da infeção ou primo-infeção é definida por um período de tempo
muito breve, logo após o contágio, que é caraterizado por viremia muito alta, com a
subsequente resposta imunitária e, na maioria dos casos, por doença febril (53–93%
dos casos), com duração superior a três dias. Se bem que a infeção aguda por VIH
possa ser assintomática, um índice elevado de suspeição clínica e a experiência no
reconhecimento do seu quadro clínico aumentam, substancialmente, a taxa de diagnóstico. Dado que existe pouca informação sobre a infeção aguda por VIH-2, apenas é
considerada a infeção por VIH-1.
O tempo entre a exposição ao vírus até ao início do quadro clínico da primo-infeção é, em geral, de 2–4 semanas (seis dias a seis semanas não é raro) e tem início
súbito13. A duração mediana é de 20 dias e não difere em relação ao género, idade e
fatores de risco14. Numa revisão de 218 doentes com infeção por VIH sintomática, as
manifestações clínicas observadas em > 50% dos doentes foram febre (77%), letargia
(66%), exantema (55%), mialgias (55%) e cefaleias (51%). Estes achados realçam o facto
de que muitos doentes com infeção aguda por VIH não apresentam a clássica síndrome
mononucleósica. De facto, apenas 16% apresentam o quadro clínico caraterístico da
síndrome mononucleósica, nomeadamente febre, faringite e adenomegalias cervicais
(Tabela 1)14.
O número de sintomas identificados na primo-infeção por VIH está fortemente associado com a carga vírica inicial antes ou pouco depois da seroconversão15. Estudos
anteriores sugeriam que o número de sintomas era indicador de maior rapidez de
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Tabela 1. Manifestações clínicas da infeção aguda por VIH-1*
Frequência (%)
> 50%
Febre
Fadiga
Exantema maculopapular
Mialgias
Cefaleias

77
66
56
55
51

25-50%
Faringite
Adenomegalias cervicais
Artralgias
Úlceras bocais
Odinofagia

44
39
31
29
28

5-25%
Adenomegalias axilares
Perda de peso
Náuseas
Diarreia
Suores noturnos
Tosse
Anorexia
Adenomegalias inguinais
Dor abdominal
Candidose oral
Vómitos
Fotofobia
Conjuntivite
Úlceras genitais
Amigdalite
Depressão
Tonturas

24
24
24
23
22
22
21
20
19
17
12
12
12
7
7
6
6

*Em 218 doentes com infeção aguda sintomática por VIH-1, apenas 16% tinha a tríade clássica de febre, faringite
e adenomegalias cervicais e 10% não apresentava nenhuma destas manifestações clínicas.
Traduzido e adaptado de Vanhems P, et al.14

progressão para sida16. Mais recentemente, foi demonstrado que o número de sintomas
está relacionado com carga vírica elevada, no momento da sua estabilização (viral load
set point), um marcador bem conhecido do risco de maior rapidez da progressão17.
Outras caraterísticas clínicas importantes da infeção aguda por VIH estão referidas na
tabela 2.
O diagnóstico da infeção aguda por VIH fundamenta-se na suspeição, sendo os
dados clínicos mais importantes – a exposição a VIH, em regra, como referido, 2–4
semanas antes e a presença de um ou mais sintomas ou sinais sugestivos. O diagnóstico deve ser confirmado, de imediato, com o recurso a testes laboratoriais. Se bem
que, inicialmente, descrita como síndrome mononucleósica (mononucleosis-like), a infeção aguda sintomática é uma síndrome clínica distinta – os sintomas e sinais que suportam o diagnóstico são a ulceração mucocutânea, o exantema maculopapular, as
linfadenopatias e a faringite. As entidades que fazem o diagnóstico diferencial com a
infeção aguda por VIH estão referenciadas na tabela 3.
Neste contexto, só clínicos experimentados têm probabilidade do diagnóstico da
infeção aguda por VIH, em particular nos casos com poucos sintomas ou com sintomas
atípicos.
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Tabela 2. Caraterísticas da clínica da infeção aguda por VIH
O quadro clínico é, em regra, autolimitado
As adenomegalias aparecem na segunda semana de doença, podendo ser generalizadas, mas têm localização
mais frequente na região axilar, occipital e cervical
O exantema eritematoso, maculopapular e não pruriginoso localiza-se, principalmente, no tronco, mas pode
ser generalizado
A ulceração da orofaringe é frequente e é, em geral, oval e bem demarcada
Se bem que as cefaleias sejam frequentes nas infeções víricas, no caso da primo-infeção por VIH são
retro-orbitárias e exacerbam-se com os movimentos oculares
A fotofobia pode refletir meningite linfocitária, como manifestações do envolvimento do SNC
A candidose oral ou esofágica pode indicar diminuição apreciável da contagem dos linfócitos TCD4+
A candidose, o compromisso neurológico ou a evolução durante mais de 14 dias podem ser indicadores
de mau prognóstico
SNC: sistema nervoso central.

Tabela 3. Entidades que fazem o diagnóstico diferencial mais frequente com a infeção aguda
por VIH*
Mononucleose infeciosa (VEB)
VCM
Toxoplasmose
Rubéola
Hepatite vírica
Sífilis secundária
Infeção gonocócica disseminada
Primo-infeção por VHS
Toxicidade medicamentosa
*A ulceração mucocutânea e o exantema são raros nas outras infeções víricas e na rubéola o exantema não atinge a palma
das mãos e a planta dos pés.
VCM: vírus citomegálico; VEB: vírus de Epstein-Barr; VHS: vírus herpes simplex; VIH: vírus da imunodeficiência humana.

Testes laboratoriais da fase aguda
Os fenómenos que ocorrem durante a fase aguda da infeção por VIH podem modelar a evolução a longo termo da doença. Assim, a identificação da infeção aguda
por VIH tem implicação direta para o tratamento e para a prevenção. A intervenção
terapêutica nesta fase da infeção pode, drasticamente, reduzir a propagação da epidemia, o tamanho do reservatório da infeção por VIH e, potencialmente, alcançar o controlo da viremia plasmática18. As descrições iniciais da infeção aguda por VIH eram
fundamentadas em coortes de indivíduos identificados pelos sintomas e sinais clínicos17.
Os testes de ácidos nucleicos (TAN, do inglês nucleic acid testing [NAT]) permitem
melhorar a identificação da infeção aguda por VIH-1. Por outro lado, os sistemas de
classificação para o estadiamento da infeção aguda por VIH foram desenvolvidos,
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Teste de combinação antigénio/anticorpo para VIH-1/2

(+)

(–)
Negativo para anticorpos e Ag p24
para VIH-1/2

Teste de anticorpos de diferenciação VIH-1/2

VIH-1 (+)
VIH-2 (–)

VIH-1 (–)
VIH-2 (+)

VIH-1 (+)
VIH-2 (+)

VIH-1 (–) ou indeterminado
VIH-2 (–)

Serologia positiva
para VIH-1

Serologia positiva
para VIH-2

Serologia positiva
para VIH-1 e VIH-2
VIH-1 TAN

(+) reatividate do teste
(–) não-reatividade do teste
TAN teste de ácido nucleico

VIH-1 TAN (+)
Infação aguda VIH-1

VIH-1 TAN (–)
Negativo para VIH-1

Figura 3. Algoritmo dos testes para diagnóstico da infeção por VIH, no plasma ou no soro
(traduzido e adaptado de Centers for Disease Control and Prevention and the Association
of Public Health Laboratories. Laboratory testing for the Diagnosis of HIV infectious: updated
recomendations. U.S. Department Health and Human Services: 201412).

tendo como princípio a reatividade sequencial dos TAN, na presença do antigénio p24
no plasma e nos resultados da serologia (Fig. 3)12,19. A infeção aguda por VIH é caraterizada por um TAN positivo e um Western-blot não-reativo ou indeterminado19.
Mais recentemente ficou demonstrado que a carga vírica baixa durante (ou pouco
depois) da seroconversão, na primo-infeção por VIH, é o indicador mais confiável da
probabilidade de uma carga vírica baixa no momento da sua estabilização (viral load
set point) do que a gravidade do quadro clínico da infeção aguda17.
Atualmente, os testes utilizados para diagnóstico (de 4.ª geração) detetam a infeção
precocemente, em cerca de duas semanas após o contágio (dias ou semanas antes de
que o Western–blot se torne reativo), dado que incorporam a identificação do antigénio
p24 e os anticorpos anti-VIH-1 e VIH-2 das classes IgM e IgG (Figs. 2 e 3). Como nota,
uma referência aos testes rápidos (point-of-care), que detetam anti-VIH das classes IgM
e IgG na saliva, no sangue, no plasma ou no soro, com resultados em 30 minutos, cuja
fiabilidade é comparável com os testes de 3.ª – 4.ª gerações. Na sequência da positividade de um teste imunoenzimático, para rastreio de infeção aguda ou crónica, o indivíduo
deve ser avaliado por uma técnica de diferenciação de anticorpos para VIH-1/VIH-2 e, se
positivo para um destes tipos de vírus, referenciado para um centro especializado12.
Todas as recomendações terapêuticas aconselham o início imediato da TARV a todos
os infetados por VIH, independentemente da contagem de linfócitos TCD4+, para diminuir o risco de progressão e prevenir a transmissão do vírus20. Por outro lado, tornam-se cada vez mais evidentes os benefícios do início precoce da TARV, possibilitando a
recuperação imunitária mais rápida e robusta, a redução da inflamação e do volume do
reservatório vírico, quando comparado com o início mais tardio20-22.
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Infeção crónica por VIH
Esta fase da infeção é designada por latência clínica ou infeção crónica por VIH e
corresponde ao período, de cerca de 10 anos, entre o contágio e o diagnóstico de sida23.
No período de 3–6 semanas que decorre entre a síndrome da primo-infeção e o
momento de estabilização da viremia no plasma, as concentrações plasmáticas de ARN-VIH e o valor dos linfócitos TCD4+ são muito variáveis, após ao que se assiste à evolução muito lenta/estabilização dos níveis de ARN-VIH, durante vários anos, o que carateriza a infeção crónica por VIH. Durante esta fase de evolução há um aumento
gradual da viremia plasmática (carga vírica) de, sensivelmente, 7% ao ano com picos
de aumento esporádicos, correspondendo a estimulações antigénicas (doença intercorrente ou imunização). O ponto de estabilização da viremia plasmática (viral load set
point) é um indicador da subsequente taxa de progressão. Assim, as concentrações de
viremia muito elevadas (> 100.000 cópias/ml) estão relacionadas com a perda de TCD4+,
correspondente a 76 céls/mm3/ano e à sobrevivência média de 4,4 anos; concentrações
mais baixas de viremia (< 5.000 cópias/ml) estão associadas à perda de TCD4+, correspondente a 36 céls/mm3/ano e à sobrevivência de mais de 10 anos. Durante este
período, a infeção pode ser assintomática ou evoluir com adenomegalias generalizadas
persistentes. O declínio gradual de linfócitos TCD4+, nos indivíduos não-tratados, é de
40–60 céls/mm3/ano, como foi referido, não sendo aquele linear mas, sim, variável, de
acordo com as caraterísticas biológicas individuais e as condicionadas pela tecnologia
laboratorial utilizada para a quantificação daqueles linfócitos.
Apesar de muitos dos infetados por VIH permanecerem assintomáticos, a suspeição
de infeção crónica por VIH fundamenta-se nos seguintes achados: a) IST – no passado
ou em curso, infeção oportunista (incluindo tuberculose), hepatite B ou C, cancro do
colo do útero, psoríase, herpes zoster em indivíduo com menos de 50 anos de idade;
b) candidose; c) caquexia ou perda de peso não explicada, adenomegalias, trombocitopenia, leucopenia e/ou anemia; d) doença prolongada inexplicada sem diagnóstico.
De destacar, ainda, entre outras, pela sua frequência, as manifestações orais, tais
como gengivite, incluindo as gengivites ulcerativas necrosantes, os abcessos dentários,
a tricoleucoplasia da língua e, como foi referido, a candidose oral (eritematosa ou
pseudomembranosa).
Se bem que assintomáticos, como referido anteriormente, os infetados por VIH
não-tratados mantêm o risco de transmissão da infeção e da destruição em curso do
sistema imunitário.
Por regra, a carga vírica vai aumentando, os linfócitos TCD4+ começam a diminuir,
podendo-se desenvolver sintomas constitucionais (febre, suores noturnos, cansaço e
perda de peso). Para estes casos, o rastreio da infeção por VIH é obrigatório, tendo
em atenção aqueles indivíduos com múltiplos parceiros, relações sexuais sem preservativo e antecedentes de IST.
As manifestações clínicas, associadas à infeção por VIH, podem ser devidas ao
efeito direto do vírus ou às consequências da imunodepressão. Assim, as complicações
que se registam na fase precoce da evolução da infeção por VIH são devidas ao efeito direto do vírus ou envolvem infeções por microrganismos mais virulentos, que não
necessitam de imunossupressão grave para se expressarem. As condições indicadoras
de sida surgem, na maioria dos casos, quando a imunossupressão é marcada (linfócitos
TCD4+ < 200 céls/mm3). Apesar de não serem caraterísticas, as manifestações clínicas,
tais como eczema seborreico, infeções respiratórias de repetição, candidose oral ou
vaginal, suores noturnos e adenomegalias generalizadas, evoluindo sem razão aparente, devem levantar a suspeita de manifestações de doença crónica associada à infeção
por VIH.
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Tabela 4. Condições indicadoras na definição de caso de sida
Candidose do esófago, traqueia, brônquios ou pulmão
Cancro invasivo do colo uterino
Coccidioidomicose extrapulmonar
Criptococose extrapulmonar
Criptosporidiose, com diarreia > 1 mês
Vírus citomegálico em qualquer órgão, exceto fígado, baço ou gânglios linfáticos
Herpes simplex com úlcera mucocutânea com evolução > 1 mês ou bronquite, pneumonite ou esofagite
Histoplasmose extrapulmonar
Demência associada à infeção por VIH – incapacidade cognitiva e/ou disfunção motora, interferindo
com a atividade profissional ou com as atividades do dia a dia
Emaciação associada à infeção por VIH – perda involuntária > 10% do peso basal, associada
a diarreia crónica (≥ 2 deposições/dia ≥ 30 dias) ou astenia crónica e febre de etiologia não
esclarecida ≥ 1 mês
Cistoisosporose com diarreia > 1 mês
Sarcoma de Kaposi
Linfoma de Burkitt, imunoblástico ou primário (cerebral)
Mycobacterium avium ou M. kansasii disseminada
Mycobacterium tuberculosis pulmonar ou disseminada
Nocardiose
Pneumonia por Pneumocystis jirovecii
Pneumonia bacteriana recorrente (≥ 2 episódios em 1 ano)
Leucoencefalopatia multifocal progressiva
Bacteriemia por Salmonella (não typhi ou paratyphi) recorrente
Toxoplasmose cerebral
VIH: vírus da imunodeficiência humana.

A trombocitopenia regista-se em 5–10% dos infetados, sendo, em regra, assintomática e respondendo, na maioria dos casos, à TARV.
O valor dos linfócitos TCD4+ correlaciona-se com o tipo de complicação, sendo
que, virtualmente, todas as condições aumentam em frequência com a diminuição progressiva da contagem daqueles linfócitos.

Síndrome de imunodeficiência adquirida
A expressão clínica da perda dos linfócitos TCD4+ revela-se pela ocorrência de infeções oportunistas, quando aqueles atingem valores < 200 céls/mm3 com valor médio
de 70 céls/mm3, correspondendo ao estádio de sida (Tabela 4).
Deve ser notado, que os dados aqui referidos da história natural fundamentam-se
em estudos em doentes não-tratados, antes de se utilizar a TARV, a qual modifica
drasticamente a evolução da infeção por VIH.
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Capítulo 2.1

Clínica e diagnóstico
das hepatites víricas
Francisco Antunes

Introdução
Vírus das hepatites B e C (VHB e VHC) são os principais agentes das hepatites nos
coinfetados por vírus da imunodeficiência humana (VIH), dado que partilham vias de
transmissão similares (sangue e fluidos orgânicos), com persistência crónica dos vírus
no hospedeiro1. Porém, outros vírus das hepatites, tais como os da hepatite A (VHA),
da hepatite D (VHD), da hepatite E (VHE) e, ainda, da hepatite G (VHG) têm, também,
sido avaliados relativamente ao seu potencial de interação com VIH. Outros vírus hepatotrópicos (vírus herpes simplex [VHS]; vírus citomegálico [VCM]; varicela zoster [VVZ];
vírus de Epstein-Barr [VEB]; adenovírus, vírus herpes humano tipo 6), Mycobacterium
tuberculosis e avium-intracellulare, Cryptococcus neoformans e, ainda, alguns medicamentos podem ser responsáveis por doença do fígado nos infetados por VIH.
Dado que VHB e VHC são transmitidos pelas mesmas vias que VIH, não é de estranhar que mais de 82% dos utilizadores de drogas injetadas (UDI) e 77% dos homossexuais do sexo masculino, com infeção por VIH, tenham marcadores de infeção antiga
ou crónica por VHB e, por outro lado, que 72% dos primeiros e 7% dos segundos
tenham marcadores de infeção antiga ou crónica por VHC2.
Na era da terapêutica antirretrovírica (TARV), a doença hepática tornou-se uma das
principais causas de morbilidade e de mortalidade nos infetados por VIH e é a segunda
causa de morte nesta população3. A coinfeção com vírus das hepatites (VHB ou VHC)
é a principal causa de doença hepática. Estas coinfeções, entre VIH e VHB e/ou VHC, dão
origem a vários problemas, sendo de destacar o efeito da toxicidade cumulativa sobre
o fígado da hepatite vírica e da TARV, assim como da necessidade potencial de modificação dos antirretrovíricos (ARV), no contexto da terapêutica das hepatites víricas,
podendo afetar quer o início do tratamento, quer a escolha dos antivíricos para VIH.
Quanto à disponibilidade dos antivíricos de ação direta (AAD), para o tratamento da
hepatite C, nos infetados por VIH, evoluiu e melhorou muito rapidamente.

Coinfeção VHB-VIH
Estima-se que, a nível global, 257 a 291 milhões de pessoas sejam portadoras
de hepatite B crónica (3,5 a 3,9% da população mundial), 68% das quais nas regiões de
África e Pacífico Ocidental4,5. Em regiões de prevalências mais elevadas, incluindo a África Subsariana e a Ásia, 5–10% dos adultos estão cronicamente infetados4. Cerca de
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CHC
2-6%
ao ano
Exposição
(infeção aguda)

> 90% crianças
< 10% adultos

Infeção crónica

30%

Cirrose

15-20%
(5 anos)

Morte

50-70%
(5 anos)

Descompensação
hepática

Figura 1. História natural da infeção por vírus da hepatite B (VHB) (traduzido e adaptado de
Liaw YF et al.9 e Liang TJ10).
CHC: carcinoma hepatocecular.

2,7 milhões dos 36,7 milhões de infetados por VIH estão coinfetados por VHB6. A prevalência da hepatite B crónica em infectados por VIH é estimada em 5–10%4,7.
A evolução da hepatite B pode ser influenciada por vários fatores, incluindo a resposta imunitária do hospedeiro, a capacidade replicativa vírica, os genótipos de VHB,
a idade, o consumo de álcool e a coinfeção com VIH, VHC ou VHD8. Em cerca de
30 anos, 30% dos doentes com hepatite B crónica podem progredir para cirrose; em
cinco anos, 15–20% dos cirróticos evoluem para descompensação hepática e destes
50–70% não sobrevivem no mesmo período dos cinco anos (Fig. 1)9,10.
Alguns estudos sugerem que a infeção por VHB possa causar progressão mais rápida da infeção por VIH. Em contraste, outros não encontraram efeito significativo na
história natural da infeção por VIH, isto é, progressão mais rápida para síndrome de
imunodeficiência adquirida (sida) e maior taxa de diminuição dos linfócitos TCD4+,
podendo-se afirmar que os dados disponíveis não permitem reconhecer que a infeção
por VHB seja um cofator que influencie a evolução para sida. Assim, a hepatite B crónica parece não ter impacto na progressão para sida, nem na resposta à TARV e, ainda,
não contribui, significativamente, para a mortalidade associada ao fígado, nos infetados
por VIH11,12.
A resposta imunitária celular parece ter um papel fundamental na expressão da
infeção por VHB, não sendo, assim, de estranhar que algumas situações clínicas (insuficiência renal crónica e terapêutica com corticoides e/ou citostáticos) possam estar
associadas a tendência para formas moderadas da hepatite B aguda e a maior risco de
evolução para a cronicidade, tal como acontece, também, com a infeção por VIH.
Quanto à incidência da icterícia, na infeção aguda por VHB, os resultados dos estudos são controversos, no entanto parece não haver diferença entre os coinfetados
por VIH e os monoinfetados (por VHB), nem quanto à icterícia nem quanto aos níveis
das enzimas hepáticas.
Relativamente ao estado de portador crónico de VHB, os resultados dos estudos
são unânimes. Assim, em dois deles, comparando a percentagem de portadores crónicos de VHB em coinfetados por VIH e em infetados, apenas, por VHB, aquela foi de
23% e 21% nos primeiros e de 14% e 7% nos últimos13,14.
Em infetados crónicos por VHB, a presença no soro de ácido desoxirribonucleico
de vírus da hepatite B (ADN-VHB) e de antigénio de envólucro de vírus da hepatite B

Clínica e diagnóstico das hepatites víricas

55

(AgHBe), assim como menor incidência de seroconversão de AgHBe em anti-HBe foram
observadas mais vezes em infetados por VIH, quando comparado com indivíduos não-infetados. Apesar da carga vírica elevada de ADN-VHB, nos coinfetados por VIH, os
níveis de aminotransferases são baixos, o que se correlaciona com a contagem baixa
de linfócitos TCD4+. Por outro lado, observa-se maior tendência de presença de antigénio do core de VHB (AgHBc) nos infetados por VIH, quando em comparação com
os não-infetados. Porém, a taxa maior de replicação de VHB nos coinfetados por VIH
não foi observada em todos os estudos.
Assim, pode-se afirmar que a infeção por VIH modifica a história natural da infeção por VHB, nos coinfetados (VHB–VIH), com maiores taxas de evolução para a
cronicidade, de doença replicativa e de progressão para estádios avançados da doença hepática, especialmente em doentes com contagens baixas de linfócitos TCD4 + e
com consumo elevado de álcool. No entanto, apesar da replicação aumentada de VHB,
nestes doentes, as lesões histológicas hepáticas são menores, o que favorece a noção
da ausência de efeito citopático sobre o fígado por parte de VIH. Tal como nas outras
situações de imunodepressão, a reativação de VHB pode ocorrer nos coinfetados por
VIH, expressando-se por hepatite clínica franca. Apesar de ser pouco comum, os doentes que, no passado, tiveram infeção por VHB (AgHBs–, anti-HBs+ e anti-HBc+) e com
aminotransferases normais, persistentemente, quando no contexto da infeção por VIH
e com linfócitos TCD4+ baixos, podem tornar-se AgHBs+ e anti-HBs–, com aumento das
aminotransferases. Embora seja possível explicar este fenómeno por reinfeção, com
outra estirpe de VHB, no contexto de um doente imunocomprometido admite-se,
como mais provável, a reativação, dado que não se verifica apenas seroconversão,
mas também elevação franca das enzimas hepáticas, para além de se ter constatado,
pelo menos num caso, que o subtipo de VHB isolado era idêntico ao que se tinha
identificado anteriormente. A reativação, em termos de atividade de VHB, pode ser,
também, observada com aparecimento no soro de ADN-VHB e aumento das aminotransferases, sendo estes casos de alguma gravidade, com icterícia, ascite e encefalopatia hepática.
Um dos aspetos controversos nos resultados encontrados nos marcadores serológicos, nos infetados por VIH, é o achado isolado de positividade para o anti-HBc. Assim,
10–45% dos indivíduos com um teste isolado positivo anti-HBc têm níveis detetáveis
de ADN-VHB, ou seja, infeção oculta por VHB15,16. Estes achados atípicos levaram à
recomendação para que todos os infetados por VIH sejam testados para AgHBs, anti-HBs e anti-HBc. Se o AgHBs ou o anti-HBc (ou ambos) forem positivos, deve-se proceder à quantificação do ADN-VHB, dado que pode ser necessário o início da terapêutica anti-VHB. Por outro lado, aqueles sem ADN-VHB quantificável (apenas com anti-HBc+)
devem ser vacinados contra a hepatite B.
Os objetivos da terapêutica para a infeção por VHB, em coinfetados por VIH, são
a supressão da replicação vírica (ausência de ADN-VHB ou de AgHBe) e a melhoria da
doença hepática. A biopsia hepática não é imprescindível, dado que os antivíricos
disponíveis para o tratamento da hepatite B são bem tolerados e, praticamente, isentos
de toxicidade, no entanto, aquela pode fornecer informação importante sobre o prognóstico. O controlo imunitário (perda do AgHBe e do AgHBs ou a seroconversão para
anti-HBe e anti-HBs) é raro na coinfeção por VIH.
As recomendações terapêuticas para a infeção por VHB, nos coinfetados por VIH,
fundamentam-se nos mesmos critérios utilizados para os monoinfetados (Tabela 1) 17.
A utilização de interferão α (IFNα) no tratamento da infeção crónica por VHB em
indivíduos imunocomprometidos tem menor eficácia terapêutica, não sendo de estranhar
que o mesmo aconteça nos coinfetados por VIH. Porém, algum sucesso terapêutico foi
verificado nalguns portadores de VIH, tratados com IFNα, com ou sem o recurso aos
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Tabela 1. Recomendações terapêuticas para a infeção por VHB em não-infetados por VIH
AgHBc+ ou AgHBc–, com hepatite B crónica (ADN-VHB > 2.000 UI/ml*), ALT elevada e/ou fibrose
moderada
Cirrose compensada ou descompensada (independentemente de ADN-VHB e de ALT)
ADN-VHB > 20.000 UI/ml* e ALT > 2 × LSN
AgHBe+ com hepatite B crónica (ALT normal e ADN-VHB elevado) e idade > 30 anos (independentemente
da gravidade da doença hepática)
AgHBe+ ou AgHBe–, com hepatite B crónica e história familiar de CHC, cirrose ou manifestações
extra-hepáticas
*1 UI = 5,6 cópias
ADN-VHB: ácido desoxirribonucleico de vírus da hepatite B; AgHBc: antigénio do core de vírus da hepatite B;
AgHBe: antigénio e de vírus da hepatite B; ALT: alanina aminotransferase; CHC: carcinoma hepatocelular;
LSN: limite superior do normal; UI: unidades internacionais.
Traduzido e adaptado de EASL17.

corticoides. VHB tem nove genótipos (A a I), sendo os genótipos B e C mais frequentes na Ásia e o genótipo A mais comum na Europa, respondendo este último melhor
à terapêutica com IFN. O papel dos genótipos de VHB na história natural da infeção
e na resposta à terapêutica, nos doentes com coinfeção por VIH, não está, ainda, claramente definido.
A coinfeção por VHB reforça a necessidade do início da TARV, independentemente
da contagem de linfócitos TCD4+, pelo risco de progressão da fibrose para cirrose e
para carcinoma hepatocelular (CHC)18.
Para o tratamento da hepatite B crónica estão disponíveis duas opções: com
nucleos(t)ídeos ou com IFNα, em geral o interferão peguilado (IFNα-Peg). Os nucleos(t)
ídeos disponíveis, na Europa, para o tratamento da infeção por VHB são: lamivudina
(LAM), adefovir dipivoxil (ADV), entecavir (ETV), telbivudina (TBV), tenofovir disoproxil
fumarato (TDF) e tenofovir alafenamida fumarato (TAF). Estes nucleos(t)ídeos são classificados em: a) com barreira baixa à resistência de VHB (LAM, ADV e TBV); b) com
barreira elevada à resistência de VHB (ETV, TDF e TAF).
A TARV deve incluir, pelo menos, dois antivíricos com atividade contra VHB (TDF
ou TAF + emtricitabina [FTC] ou LAM). A interrupção do TDF ou do TAF, do regime
da TARV, deve ser evitada, dado o risco de reativação da hepatite com descompensação hepática. O ETV representa uma alternativa ao tratamento da hepatite B, sem
forte atividade sobre VIH18.
Os indivíduos com cirrose e contagem baixa de linfócitos TCD4+ requerem monitorização cuidadosa das aminotransferases (todas as seis semanas, durante três meses),
nos primeiros meses após o início da TARV, dado o risco de desenvolverem a síndrome
de reconstituição imunitária. Dado que TDF, TAF e, possivelmente, ETV em monoterapia podem induzir mutações de resistência por parte de VIH, todos os indivíduos AgHBs +
devem ser rastreados para este vírus, antes da prescrição destes antivíricos para o
tratamento da hepatite B.
Os infetados por VIH não respondem, adequadamente, à imunização contra a hepatite B. Os resultados de alguns estudos apontam para uma resposta muito fraca ou,
mesmo, ausência de seroconversão, nos infetados por VIH, não sendo encontrada
correlação com a contagem de linfócitos TCD4+, tipo de vacina ou duração e número
dos reforços vacinais. Outros estudos, todavia, encontraram correlação entre a resposta
fraca à imunização e a contagem baixa de linfócitos TCD4+. Assim, relativamente à
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Figura 2. História natural da infeção por vírus da hepatite C (VHC) (traduzido e adaptado
de Ray SC et al.21).
CHC: carcinoma hepatocecular; DHT: doença hepática terminal (varizes esofágicas, ascite
e encefalopatia hepática).

vacina contra a hepatite B, não sendo esta claramente eficaz na imunização dos infetados por VIH, são aconselhados comportamentos que diminuam o risco de aquisição
da infeção por VHB, dado que, mesmo que a vacinação tenha sido eficaz, a perda de
anti-HBs é mais rápida e, neste contexto, contrariamente ao que se verifica nos imunocompetentes, pode estar associada a risco de infeção por VHB.

Coinfeção VHC-VIH
A infeção por VHC representa a causa mais frequente de cirrose nos países industrializados e é a principal indicação para transplante do fígado na Europa e nos Estados
Unidos da América (EUA), calculando-se que a sua prevalência seja de 1–2% na população em geral destas regiões do Mundo19. A prevalência da coinfeção VHC-VIH é mais
elevada nos UDI, a qual chega a atingir 90%, do que nas outras populações de infetados por VIH.
A infeção por VHC tem tendência para evolução crónica em 60–85% dos casos,
sendo de 5–20% os que desenvolvem cirrose e 25% destes CHC (Fig. 2)20,21.
Nos coinfetados VHC-VIH, a doença hepática, devida à infeção por VHC, progride
mais rapidamente para cirrose do que nos infetados apenas por VHC22.
VHC e VIH são ambos vírus cujo genoma é constituído por ácido ribonucleico (ARN),
sendo o primeiro constituído por uma única cadeia helicoidal de ARN e o segundo por
duas. Apesar desta similaridade, o ciclo biológico e o processo de replicação de ambos
os vírus mostram diferenças importantes, assim VIH necessita de integração do ARN no
genoma da célula hospedeira, para se replicar, contrariamente a VHC, cuja replicação
se processa no citoplasma da célula, sem integração.
Ambos os vírus são constituídos por diversos genótipos e as chamadas quasispecies.
A taxa de mutação da polimerase ARN-dependente de VHC é de 1/104 – 1/105 nucleotídeos, tendo sido descritos para VHC seis genótipos principais e múltiplos subtipos e estirpes. O conceito de quasispecies é baseado na natureza heterogénea de
VHC, identificada num determinado momento num determinado indivíduo. Esta enorme
variabilidade genética permite que o vírus desenvolva mecanismos de sobrevivência,
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evadindo-se às defesas imunitárias do hospedeiro e à pressão dos antivíricos. A classificação de VHC em variantes é de relevância clínica, pelo seu diferente tropismo celular, virulência e sensibilidade aos antivíricos, sendo que, neste caso, o subtipo 1b está
associado a pior resposta à terapêutica do que os outros e o subtipo 3a (reconhecido
como o mais frequente em UDI, na Europa) tende a ser mais sensível ao tratamento.
No entanto, é de referir que, globalmente, os genótipos 1 e 3 são os mais frequentes
nos UDI.
Enquanto o efeito da infeção por VHC, na história natural da infeção por VIH, está,
ainda, por determinar, existe evidência de que esta afeta a história natural da hepatite
C crónica, isto é, progressão mais rápida e mais frequente, com o consequente risco
elevado de cirrose hepática, falência hepática e CHC.
A utilização da TARV, a partir de 1996, foi seguida de declínio dramático na morbilidade e mortalidade associadas à sida, permitindo uma expetativa de vida aos infetados por VIH comparável à da população em geral para o mesmo grupo etário, porém,
verificando-se que a maioria das mortes não atribuídas à sida tem sido, cada vez com
maior frequência, da responsabilidade da doença hepática.
A infeção por VHC comporta-se como oportunista, nos coinfetados por VIH, da qual
resulta progressão mais rápida da doença hepática e para a morte.
Vários fatores têm sido identificados como relacionados com progressão mais rápida para fibrose, isto é, seropositividade para VIH, consumo elevado de álcool (> 50 g/
dia), contagem baixa de linfócitos TCD4+ (< 200 céls/mm3) e idade mais avançada, isto
é, superior a 25 anos à data da infeção por VHC23.
Se bem que sejam controversos alguns aspetos relacionados com a progressão da
infeção por VIH ou da resposta vírica ou imunitária à TARV, em coinfetados por VHC,
as manifestações extra-hepáticas (doença cardiovascular e renal e, ainda, de algumas
neoplasias) atribuídas a este vírus são relevantes, particularmente com risco acrescido
de doença cardiovascular e renal, devido, em particular, à inflamação e à ativação imunitária persistente.
No infetado por VIH, a coinfeção por VHC e VHB é fator independente para o
risco acrescido de toxicidade hepática associada à TARV, no entanto, de menor significado a partir da altura em que certos ARV têm sido evitados24. Como referido, os
coinfetados por VHC ou VHB são mais suscetíveis à hepatotoxicidade da TARV, no
entanto, os mesmos regimes de TARV recomendados para o tratamento inicial da infeção por VIH são os mesmos no contexto daqueles com coinfeção VHC-VIH17. Alguns
aspetos especiais, para a seleção dos ARV nesta população de infetados por VHC e
VIH devem ser tidos em consideração, tais como:
–– Quando a terapêutica da infeção por VIH e VHC estão ambas indicadas, o regime
de ARV deve ser selecionado tendo em consideração as interações medicamentosas
com os regimes de tratamento da infeção por VHC;
–– Em coinfetados por VHC e VHB, a reativação da infeção por VHB tem sido registada com o tratamento com AAD. Assim, antes do início do tratamento da hepatite C, os coinfetados VHC-VIH e com infeção por VHB ativa (AgHBs positivo) devem
ser tratados com ARV que incluam agentes com atividade anti-VHB (tal como TDF,
TAF ou LAM);
–– Os doentes com cirrose devem ser analisados para sinais de descompensação hepática, de acordo com o sistema de classificação Child-Turcotle-Pugh. Os ARV e os
AAD para a infeção por VHC metabolizados no fígado podem estar contraindicados
ou podem requerer modificações na dose, naqueles doentes com Child-Pugh da
classe B ou C.
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O objetivo principal da terapêutica da hepatite C é conseguir a resposta vírica
sustentada (RVS), definida pela indetetabilidade do ARN-VHC, 12–24 semanas após o
fim do tratamento25.
O tratamento da infeção por VHC oferece a possibilidade de erradicação do vírus,
isto é, da cura da hepatite C, pelo que todos os coinfetados VHC-VIH devem ser considerados para tratamento, em particular quando estão disponíveis os AAD. Com os
AAD, as taxas de RVS e a tolerabilidade nos coinfetados VHC-VIH são semelhantes às
dos monoinfetados por VHC.

Coinfeção VHD-VIH
A prevalência da infeção por VHD, transmitida principalmente por via parentérica,
varia nos indivíduos com coinfeção por VIH, de acordo com os fatores de risco associados à infeção por este último. Assim, nos infectados por VIH, os UDI têm maior
reatividade às infeções VHB-VHD do que aqueles que se infetam pela via sexual.
Não existe evidência de que a infeção por VHD possa afetar a replicação de VIH
ou a progressão da imunodepressão. Porém, a doença hepática, associada à infeção
por VHD, pode condicionar interação com os ARV, devido à alteração do metabolismo
hepático ou por hepatotoxicidade combinada. Alguns estudos mostraram que VHD pode
reverter o efeito inibitório sobre a replicação de VHB e que o anti-VHD e o ARN-VHD,
assim como o antigénio VHD, no fígado, podem não ser detetados, com mais frequência, nos indivíduos coinfetados por VIH (em comparação com os coinfetados apenas
por VHB-VHD), sugerindo que aquela não teria qualquer efeito sobre a replicação de
VHD26. Porém, outros autores indicam prevalência maior no soro de ARN-VHD, nos
infetados por VIH27.
Se bem que alguns autores tenham verificado que o aumento das aminotransferases
nos coinfetados por VIH-VHB-VHD era mais frequente do que nos não-infetados por
VIH, outros, usando o critério histológico para avaliação da gravidade da doença hepática, não identificaram qualquer influência de VIH na evolução da infeção VHB-VHD26,27.

Coinfeção de VIH com outros vírus das hepatites
(VHA, VHE, VHG e VHJ)
Não existem dados que sugiram que a infeção por VHA nos infetados por VIH
possa afetar a replicação deste retrovírus. Por outro lado, nos infetados por VIH, que
adquirem mais tarde a infeção por VHA, a evolução desta parece não ser prejudicada
por aquela28.
A replicação de VHA poderá ser mais prolongada nos coinfetados por VIH do que
no hospedeiro imunocompetente, correlacionando-se aquela com níveis mais elevados
de aminotransferases29.
Os indivíduos com infeção por VIH, não imunizados contra a infeção por VHA,
devem ser vacinados quando viajem para áreas de elevada endemicidade de hepatite
A ou quando estejam infetados por VHC, sendo as taxas de seroconversão e os títulos
anti-VHA mais baixos do que na população em geral30-32.
Não se conhece evolução para a cronicidade dos infetados por VHE, não existindo
praticamente informação sobre interações diretas entre aquele e VIH.
Finalmente, em relação a VHG não se sabe ainda qual é o seu papel quer na hepatite aguda, quer na crónica, o mesmo em relação a interações com VIH, partilhando,
todavia, as mesmas vias de transmissão, tal como acontece em relação ao vírus da
hepatite J (VHJ).
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V Secção

Capítulo 2.2

Terapêutica da hepatite B crónica
Cristina Valente

Introdução
A hepatite B crónica (HBC) continua a ser um problema grave de saúde pública,
devido à sua evolução potencial para cirrose, descompensação hepática e carcinoma
hepatocelular (CHC), sendo responsável por cerca de 45% destes tumores (quarta causa de cancro a nível mundial), 30% dos casos de cirrose e cerca de 887.000 mortes por
ano1-3. Apesar da acessibilidade à vacinação, a prevalência declinou apenas de 4,2%
em 1990 para 3,7% em 20054. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS),
estimam-se cerca de 257 milhões de infetados por vírus da hepatite B (VHB), com larga variação entre países de baixa (< 2%) e elevada endemicidade (> 8%)1-3. Em Portugal, a prevalência estimada de antigénio de superfície (AgHBs) é de 1,45%5.

Classificação da doença
Na sua história natural, a HBC inclui cinco fases5:
––
––
––
––
––

Infeção crónica antigénio e de vírus da hepatite B (AgHBe) positivo;
Hepatite crónica AgHBe positivo;
Infeção crónica AgHBe negativo;
Hepatite crónica AgHBe negativo;
AgHBs negativo.

Esta classificação fundamenta-se na presença de AgHBe, níveis de alanina aminotransferase (ALT) e de ácido desoxirribonucleico de vírus da hepatite B (ADN-VHB) e,
ainda, na presença ou ausência de inflamação (Tabela 1). A fase AgHBs negativa designada, também, de hepatite B oculta (HBO), carateriza-se pela presença de ADN-VHB
nos hepatócitos e/ou ADN-VHB no soro, sem AgHBs. Na HBO seropositiva está presente anticorpo do núcleo (AcHBc), com ou sem AcHBs. Se HBO seronegativa quer o
AcHBc, quer o AcHBs são negativos. A imunossupressão pode induzir a reativação da
hepatite B nestes doentes.
Esta classificação é fundamental para se determinar o melhor rumo para o maneio
destes doentes.
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Tabela 1. Classificação da hepatite B crónica
AgHBe positivo

AgHBe negativo

Infeção
crónica

Hepatite
crónica

Infeção
crónica

Hepatite
crónica

AgHBs

Alto

Alto/Intermédio

Baixo

Intermédio

AgHBe

+

+

–

–

ADN-VHB

> 107 UI/ml

104-107 UI/ml

< 2.000 UI/ml*

> 20.000 UI/ml

ALT

Normal**

Elevada

Normal

Elevada***

Doença hepática

Ausente/mínima

Moderada/severa

Nenhuma

Moderada/severa

Classificação anterior

Imunotolerante

Imunorreativa
AgHBe+

Portador inativo

Hepatite crónica
AgHBe–

*Estes valores podem variar entre 2.000 e 20.000 UI/ml em doentes sem sinais de hepatite crónica.
**Até 40 UI/ml.
***De forma mantida ou intermitente.
AgHBe: antigénio e de vírus da hepatite B; AgHBs: antigénio de superfície de vírus da hepatite B; ADN-VHB: ácido
desoxirribonucleico de vírus da hepatite B; ALT: alanina aminotransferase.
Traduzido e adaptado de EASL6.

Tratamento
Os objetivos do tratamento da HBC assentam na supressão eficaz e de forma mantida da replicação de VHB, de forma a permitir resposta bioquímica e histológica e,
assim, impedir a progressão da doença para cirrose e CHC, melhorando a sobrevida e
a qualidade de vida do doente e, ao mesmo tempo, prevenindo a transmissão. A supressão vírica a longo prazo representa o principal objetivo de todas as estratégias
terapêuticas, constituindo outros dos objetivos a perda do AgHBs e a seroconversão
do AgHBe para anticorpo do envólucro (para AcHBe)6.
Até à data foram aprovados oito medicamentos para o tratamento da HBC: a) Interferão α convencional (IFNα) e interferão α peguilado (IFN-Peg); b) antivíricos orais,
isto é, análogos dos nucleos(t)ídeos (NUC) – lamivudina (LAM), adefovir (ADV), entecavir (ETV), telbivudina (TBV), tenofovir disoproxil fumarato (TDF) e tenofovir alafenamida
fumarato (TAF)4,6. Classificam-se como antivíricos de barreira genética elevada – ETV,
TDF ou TAF – e de barreira genética baixa – LAM, ADV e TBV. A principal vantagem
do tratamento com antivíricos potentes e de barreira genética elevada, considerados
de primeira linha nas várias guias terapêuticas, é atingir-se eficácia mantida, com ADN-VHB indetetável na maioria dos casos. Apesar de suprimirem profundamente o ADN-VHB, não têm qualquer ação no ADN circular (ADNccc).

Interferão e interferão peguilado
O IFN continua a ser a referência no tratamento da HBC, pelas suas propriedades
antivíricas, antifibróticas e imunomoduladoras. As grandes vantagens do IFN sobre os
NUC são a ausência de resistências e a maior possibilidade de eliminação imunomediada
do AgHBs. Em ensaios clínicos de fase 3, só um terço dos casos AgHBe positivo e < 10%
dos casos AgHBe negativo atingiram resposta sustentada após 48 semanas de tratamento8,9. Apenas o IFN-Peg 2a está aprovado para o tratamento da HBC em adultos,
na dose de 180 mcg/ml, semanal, de administração subcutânea durante 48 semanas.
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Este fármaco não pode ser usado em indivíduos com doença hepática descompensada,
e o seu uso deve ser cauteloso em caso de cirrose compensada.

Análogos dos nucleos(t)ídeos
Os análogos dos nucleos(t)ídeos, com ação antivírica potente, atuam competindo
com substratos naturais nucleosídeos, de forma a inibir a transcriptase reversa do ácido
ribonucleico (ARN) pré-genómico que se transforma depois em ADN-VHB10.

Lamivudina
A LAM é um análogo da citidina, fármaco que compete na síntese do ADN vírico,
tratando-se de um antivírico de baixo custo, muito bem tolerado e amplamente usado
em todo o mundo. A sua maior desvantagem é a taxa alta de resistência observada
(70% ao fim de cinco anos). Este antivírico tem resistência cruzada com a TBV e com
a emtricitabina (FTC) e a dose diária é de 100 mg.

Adefovir
O adefovir dipivoxil é o pró-fármaco do ADV, um análogo da adenosina, capaz de
inibir a polimerase/transcriptase reversa de VHB. A nefrotoxicidade é um dos efeitos
secundários possíveis, no entanto, não se verificou nenhum caso de toxicidade renal
grave nos vários estudos, com a dose recomendada de 10 mg por dia. A resistência
cumulativa foi de cerca de 18%, após quatro anos de tratamento. No caso de resistência ao ADV, mantém-se a sensibilidade à LAM, FTC, TBV e ETV.

Entecavir
O ETV é um análogo da guanosina, inibidor da polimerase/transcriptase reversa.
Em indivíduos AgHBe positivo, quando comparado com LAM, em 715 indivíduos naïve,
mostrou ser capaz de atingir a indetetabilidade do ADN-VHB em 67% vs. 36% após
52 semanas, com melhoria histológica em 72% vs. 62% e seroconversão do AgHBe em
21% vs. 18%. Num outro estudo, em indivíduos AgHBe negativo, com o mesmo braço comparador, o ETV mostrou melhoria histológica em 70% vs. 61% e supressão vírica em 90% vs. 72%11.
A resistência de VHB ao ETV é baixa e, após quatro anos de seguimento, aquela
foi de 1,2%, mantendo-se sobreponível aos cinco anos. O ETV mantém eficácia parcial
às variantes de VHB resistentes à LAM (R-LAM) e, nestes casos, doses mais altas (1 mg)
devem ser usadas. A posologia é de um comprimido de 0,5 mg por dia.

Tenofovir disoproxil fumarato
O TDF é ativo contra a forma selvagem de VHB, mutante do pré-core, estirpes R-LAM e aquelas que tenham a N236T, associada ao uso de ADV6. A posologia é de
um comprimido de 245 mg por dia. A farmacocinética do TDF está alterada em indivíduos com compromisso da função renal, havendo necessidade de ajuste de dose, de
acordo com a clearance da creatinina. É fundamental a monitorização da função renal
nestes doentes, avaliando a taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) e o doseamento do fosfato sérico6. A nefrotoxicidade tem sido descrita sobretudo em indivíduos
infetados por vírus da imunodeficiência humana (VIH), não parecendo ser um problema
relevante nos monoinfetados por VHB. Também, a redução da densidade mineral óssea
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tem sido observada com a utilização de TDF, mas sem repercussões clínicas, sobretudo
nos monoinfetados por VHB12.

Tenofovir alafenamida fumarato
Pró-fármaco do tenofovir (TFV), o tenofovir alafenamida fumarato (TAF) demonstrou
ter eficácia similar, mas apenas com um 1/10 da dose. Reduzindo a exposição ao TFV,
o TAF, na dose de 25 mg por dia, está associado a um melhor perfil de toxicidade
renal e óssea.
Os NUC são, em geral, muito bem tolerados, estando descritas descontinuações a
LAM, ADV, ETV, TBV, TDF e TAF em 1; 0,2; 0,6; 0,4; 1,3 e 1%, respetivamente12.
As combinações de IFN-Peg e NUC, em regime de add-on ou em terapêutica sequencial, demonstraram segurança e melhoraram as taxas de seroconversão, comparativamente com a monoterapia mantida, todavia estes resultados necessitam de confirmação com estudos mais robustos.

Indicações para tratamento
De acordo com as mais recentes recomendações devem ser tratados6:
–– Todos os doentes com hepatite crónica AgHBe positivo/negativo, definida por ADN-VHB > 2.000 UI/ml; ALT com valores superiores àquele definido como limite superior do normal e/ou, pelo menos, moderada necroinflamação hepática ou fibrose.
Em caso de ADN-VHB > 2.000 UI/ml e fibrose moderada, pode-se iniciar tratamento, mesmo com valor normal de ALT;
–– Todos aqueles com cirrose compensada ou descompensada, com qualquer valor
detetável de ADN-VHB, independentemente dos níveis de ALT;
–– Doentes com ADN-VHB > 20.000 UI/ml e ALT superior a duas vezes o limite superior do normal, independentemente do grau de fibrose;
–– Todos aqueles com infeção crónica AgHBe positivo (ex-designada imunotolerante),
se idade superior a 30 anos, independentemente da severidade da doença hepática;
–– Qualquer indivíduo com infeção crónica AgHBe positivo/negativo e com história
familiar de CHC ou cirrose e manifestações extra-hepáticas, mesmo que outros
critérios não estejam preenchidos.

Definição de resposta vírica
–– Sob terapêutica com NUC6:
• Resposta vírica – indetetabilidade do ADN-VHB, por técnica de biologia molecular (por exemplo, polymerase chain reaction [PCR]), com limite de deteção de
10 UI/ml;
• Ausência de resposta vírica primária – caso não haja descida de, pelo menos,
1 log10 UI/ml, após três meses de tratamento;
• Resposta parcial – descida > 1 log10 UI/ml, mas mantendo-se detetável aos
12 meses de terapêutica, num indivíduo com adesão ao tratamento;
• Recaída (breakthrough) vírica – subida do ADN-VHB de, pelo menos, 1 log10 UI/ml
(em relação ao valor mais baixo) sob tratamento ou ADN-VHB > 200 UI/ml, em
indivíduos com resposta vírica prévia;
• Em doentes que descontinuam NUC, considera-se resposta vírica sustentada sem
tratamento, o valor de ADN-VHB < 2.000 UI/ml durante, pelo menos, 12 meses
após o final do tratamento.

65

Terapêutica da hepatite B crónica

Tabela 2. Atitude terapêutica após falência ao tratamento prévio para a hepatite B crónica
Resistência

Opção terapêutica

Lamivudina

Alterar para TDF ou TAF

Entecavir

Alterar para TDF ou TAF

Adefovir

Se LAM naïve – alterar para ETV, TDF ou TAF
Se R-LAM – alterar para TDF ou TAF
Se ADN-VHB em plateau – juntar ETV* ou alterar para ETV

Tenofovir disoproxil ou tenofovir
alafenamida

Se LAM naïve – alterar para ETV
Se R-LAM – acrescentar ETV

Multirresistência

Alterar para ETV + TDF ou TAF

*Em doentes com mutações de resistência ao adefovir (ADV) (A181T/V e/ou N236T) e carga vírica elevada, a resposta ao TDF
pode ser mais lenta.
ADN-VHB: ácido desoxirribonucleico de vírus da hepatite B; ETV: entecavir; LAM: lamivudina; R-LAM: vírus resistentes à
lamivudina; TAF: tenofovir alafenamida fumarato; TDF: tenofovir disoproxil fumarato.
Adaptado e traduzido de EASL6.

–– Sob terapêutica com IFN-Peg6:
• Resposta vírica – valor de ADN-VHB < 2.000 UI/ml, em regra, avaliado seis
meses após o final do tratamento;
• Resposta vírica sustentada (sem terapêutica) – valor de ADN-VHB < 2.000 UI/ml
durante, pelo menos, 12 meses após o final do tratamento.
Atualmente, ETV, TDF e TAF são considerados de primeira linha, devido à sua atividade antivírica potente e risco baixo de resistências4. ETV e TDF mostraram respostas
víricas de 93% e 100% e taxas de resistências de 1,2% e 0% aos cinco anos de tratamento, respetivamente13,14. Em casos raros de falência ao tratamento, as decisões terapêuticas devem ser fundamentadas de acordo com a tabela 2.

Efeito da terapêutica a longo prazo
A terapêutica prolongada com ETV ou TDF resulta na indetetabilidade do ADN-VHB
em > 90%. A longo prazo, este facto traduz-se na suspensão da progressão da doença hepática, com melhoria histológica quer na fibrose, quer na necroinflamação e,
muitas vezes, com regressão da cirrose já estabelecida6,15. Também há evidência de
que, com terapêutica com NUC, se assiste à diminuição da incidência quer de complicações hepáticas, quer da necessidade de transplante hepático.
Num estudo europeu, apenas 1/144 doentes tratados com ETV até cinco anos desenvolveu CHC na 51.ª semana de tratamento e, num outro estudo, só 3/373 dos
tratados com ETV evoluíram para CHC16. Também, com o uso de TDF, ao fim de sete
anos verificou-se redução da incidência de CHC, na presença ou na ausência de cirrose, o que demonstra a importância da terapêutica com estes antivíricos orais na melhoria da sobrevida destes doentes17.
Apesar da redução do risco, estes indivíduos, sob terapêutica, devem manter vigilância no rastreio do CHC. Esta é crucial em todos os doentes com cirrose e consiste
na monitorização hepática por ecografia abdominal, todos os seis meses.
A perda do AgHBs, como objetivo ideal da terapêutica, é apenas conseguida numa
minoria de doentes. Assim, nos indivíduos AgHBe positivo, atinge-se a perda de AgHBs
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em 10-12% dos casos, após cinco a oito anos de terapêutica, facto que ocorre mais
raramente em indivíduos AgHBe negativo (< 1-2%)6,18.

Regras de interrupção da terapêutica
O objetivo ideal do tratamento, em doentes AgHBe positivo/negativo, é a perda
sustentada do AgHBs com ou sem seroconversão para AcHBs, o que está, em regra,
associado à completa e definitiva remissão da atividade vírica19. No entanto, estes
objetivos são raramente atingidos, devido à presença do ADNccc, inatingível no núcleo
dos hepatócitos infetados. A terapêutica com NUC deve ser mantida por décadas ou
mesmo para toda a vida, de forma a se conseguir a chamada “cura funcional”, descrita em 2014, e definida pela perda de AgHBs20. A perda do AgHBs > 39%, a seguir à
cessação dos NUC, foi descrita em 2012, tendo sido este facto confirmado em ensaios
clínicos posteriores, razão pela qual a estratégia terapêutica finita com NUC é cada vez
mais aceite em indivíduos AgHBs negativo21,22.
Em caso de perda do AgHBs, a terapêutica pode ser suspensa, na ausência de
cirrose, porém tem sido também proposta a interrupção do tratamento, apenas 12 meses após a perda daquele marcador6,23,24. Por outro lado, a interrupção de NUC sem a
perda de AgHBs já não é consensual, sendo propostas as estratégias seguintes:
–– Em indivíduos AgHBe positivo, não cirróticos, sugere-se a interrupção do tratamento se ADN-VHB persistentemente negativo e seroconversão para AcHBe. Esta suspensão está recomendada após três anos de terapêutica de consolidação. Um
tempo mais prolongado de tratamento pode reduzir o risco de recaída e acelerar
a subsequente perda do AgHBs25;
–– Em indivíduos AgHBe negativo, a controvérsia é maior, variando as recomendações
nas diferentes áreas do globo – em indivíduos não cirróticos e em caso de ADN-VHB indetetável > 3 anos, com pelo menos três avaliações espaçadas de seis
meses, as guias europeias recomendam a suspensão da terapêutica6. No entretanto,
a American Association for the Study of Liver Disease (AASLD) considera a descontinuação, desde que a vigilância seja apertada, a cada três meses, durante, pelo
menos, um ano23. Também, as recomendações da Asian Pacific Association for the
Study of the Liver (APASL) sugerem o mesmo, desde que ADN-VHB não seja detetável por um período > 2 anos24.
A interrupção do tratamento tem risco potencial de recaída vírica e consequentes
flutuações (flares) das transaminases, que podem pôr em risco a vida do doente, sendo
esta a principal razão para não haver indicação de suspensão da terapêutica em cirróticos.
As flares estão descritas em cerca de 40% dos doentes, algumas transitórias, parecendo
haver taxas maiores de recaída em indivíduos mais velhos e com genótipo C25. Até ao
momento, não há nenhum fator preditivo de recaída identificado, no entanto existe um
indicador forte de perda de AgHBs, que é o valor da quantificação do AgHBs (qAgHBs)
no momento da suspensão da terapêutica. Quanto menores forem os níveis de qAgHBs,
no momento da descontinuação, maior é a probabilidade de perda do AgHBs. Por exemplo, um valor < 100 UI/ml associa-se a probabilidade elevada e, pelo contrário, a hipótese é baixa naqueles casos com valores > 100 UI/ml e particularmente > 1.000 UI/ml26.
A questão seguinte, também alvo de controvérsia, é o tratamento das flares e
quando aplicá-lo, após a interrupção da terapêutica. O retratamento pode ser necessário em indivíduos com hepatite persistente, no entanto, esta decisão nem sempre é
fácil porque tal pode ser benéfica ou não. Nalguns casos, as flares podem resolver de
forma espontânea e nenhum tratamento é necessário.
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O tratamento não deve ser precipitado, para permitir a resposta imune suficiente,
que permita facilitar a perda do AgHBs e, ainda mais importante, que não tarde demais,
de forma a evitar a evolução desfavorável. As recomendações da APASL sugerem no
caso de aumento de AST/ALT cinco vezes o valor normal, vigilância semanal ou de duas
em duas semanas com avaliação de ALT, bilirrubina total (BT) e tempo de atividade da
protrombina (international normalized ratio [INR]), para deteção de deterioração potencial da função hepática24. Por outro lado, a AASLD recomenda vigilância cada quatro
semanas, no caso de flares de ALT, e de duas em duas semanas se ALT > 1.000 U/l
ou BT > 2,5 mg/dl27. Do ponto de vista bioquímico, o retratamento é fundamental em
caso de evidência de descompensação hepática, isto é BT > 2 mg/dl e/ou INR > 1,5 24.
Outra hipótese é a combinação da cinética do qAgHBs/ALT, ou seja, se durante a flare se registar declínio de qAgHBs (> 10% em relação ao valor prévio) com início antes
ou durante o pico de ALT, tal pode refletir que o hospedeiro está a dominar a infeção
e que, provavelmente, a resposta imunitária vai desencadear a eliminação de VHB (hostdominating flare). De outro modo, se se assistir à elevação da qAgHBs, a par do aumento da ALT (ou a qAgHBs continuar a aumentar após o pico da ALT), tal pode refletir que o agente é dominante e não o hospedeiro e que a resposta imune está a
falhar (virus-dominating flare)28.
De acordo com as recomendações da European Association for the Study of the
Liver (EASL), o critério para retratar assemelha-se ao do doente naïve, não havendo
recomendações específicas em outras áreas do globo6. Alguns definem os seguintes
critérios para retratar:
–– ALT > 10 vezes o limite superior do normal ou ALT > cinco vezes o valor superior
do normal e BT > 2 mg/dl e/ou elevação do tempo de protrombina;
–– ALT > ao limite superior do normal e ADN-VHB > 2.000 UI/ml persistente durante
≥ 3-6 meses ou ALT > a três vezes o limite superior do normal e ADN-VHB >
100.000 UI/ml, no mesmo momento26.

Monitorização da terapêutica
A monitorização destes doentes é fundamental no que diz respeito à adesão à
terapêutica e à determinação do ADN-VHB. Os marcadores serológicos devem ser
avaliados cada 6-12 meses e o ADN-VHB cada três a seis meses, no decurso da terapêutica. A redução do ADN-VHB para um valor indetetável, avaliado pela técnica de
PCR real-time (isto é < 10-15UI/ml), é o ideal para se prevenir o risco de desenvolvimento de mutações de resistência.
O valor de qAgHBs reflete indiretamente a concentração do ADNccc no fígado. A
qAgHBs, em combinação com o ADN-VHB, prenuncia a resposta ao tratamento com
IFN, ou seja, a ausência de declínio do seu valor à 12.ª semana, vaticina a falta de
resposta. Por outro lado, qualquer descida verificada à 24.ª semana indica que o tratamento deve continuar até à 48.ª semana. No caso de terapêutica com NUC, a descida
rápida do qAgHBs pode ser um indicador de perda do AgHBs20.
Em doentes naïve, não estão disponíveis, até ao momento, dados robustos sobre
terapêutica em combinação, no entanto, em caso de falência terapêutica, a intensificação
ou a substituição precoce do fármaco em curso é fundamental. A ausência de resposta
primária é raramente observada com os antivíricos atualmente recomendados (ETV e
TDF), devendo pesquisar-se inadequada adesão ao tratamento. O maneio dos doentes
em falência terapêutica depende do antivírico usado no tratamento anterior (Tabela 2).
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Conclusão
Todos os doentes com HBC estão em risco de desenvolver progressão para cirrose
e CHC, dependendo de fatores víricos e do hospedeiro e, em particular, no caso do
CHC, quando a cirrose já está presente antes do início do tratamento. A supressão
vírica é fundamental para que se retarde a progressão da doença, daí a importância de
se iniciar o tratamento com antivíricos de barreira genética alta, tais como ETV, TDF ou
TAF. As combinações de antivíricos não estão recomendadas, salvo em situações particulares. Todos os doentes em tratamento (ou não) devem ser vigiados. Com estas
estratégias consegue-se minimizar o risco de complicações, proteger a saúde pública
e maximizar as hipóteses de sucesso a longo prazo.
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Terapêutica da hepatite C
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Introdução
A hepatite C é um problema de saúde global, atingindo cerca de 1% da população
mundial. Estimam-se 71 milhões de indivíduos infetados por vírus da hepatite C (VHC)
na sua forma crónica (hepatite crónica C [HCC]), com mais de 1,7 milhões de novos
casos, em 2015, principalmente associados à utilização de drogas em países de alto
rendimento e a défices económicos e de vigilância das transfusões em países mais
desfavorecidos1. Em Portugal, os dados de 2016 apontavam para uma prevalência de
0,54%2. Aproximadamente 10-20% dos indivíduos com HCC desenvolvem complicações,
tais como cirrose, doença hepática terminal e carcinoma hepatocelular (CHC), num
período de 20-30 anos3. A HCC representa a primeira causa de CHC e de transplante
hepático nos países ocidentais e é responsável por mais de 399.000 mortes por ano4.
Conhecem-se oito genótipos (GT) e cerca de 100 subtipos, com distribuição diversa a
nível global – GT1 (49,1%) e GT3 (17,9%) são os mais frequentes com distribuição
mundial, GT4 (16,8%) predomina em África e no Médio Oriente, seguindo-se GT2 (11%)
e GT5-6 representando < 5%5. GT7 foi identificado em alguns doentes provenientes da
África Central e, mais recentemente, GT8 na Índia5,6.
Estimativas na Europa sugerem que apenas 10-40% dos infetados por VHC conhece o seu estado, devido à ausência de sintomas por períodos longos de tempo7,8. O
rastreio é recomendado nas circunstâncias seguintes de exposição de risco: a) Utilizadores de drogas injetadas (UDI) ou inaladas; b) qualquer um com alterações dos testes
de função hepática de causa não identificada; c) crianças nascidas de mães infetadas
por VHC; d) profissionais de saúde ou profissões de risco com potencial exposição a
sangue ou picada com agulha; e) hemofílicos tratados com fatores de coagulação antes
de 1987; f) doentes em hemodiálise; g) recetores de transfusão de sangue ou transplantes de órgãos antes de 1992; h) parceiros sexuais de infetados por hepatite C;
i) infetados por vírus da imunodeficiência humana (VIH); j) nascidos em Portugal entre
1975-1990; k) reclusos. Outra estratégia será adotar o rastreio universal e testar, pelo
menos uma vez na vida, todos aqueles com idades > 18 anos, na gravidez e, anualmente, os UDI, homens que fazem sexo com homens (HSH), infetados por VIH e em
caso de relações sexuais desprotegidas2,3. Os testes periódicos devem ser regra em
todos os que mantêm fatores de risco para a exposição a VHC9.
Os testes serológicos permitem a identificação de indivíduos expostos a VHC, mas
a atividade vírica é definida pela deteção do ácido ribonucleico de VHC (ARN-VHC)
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por técnicas de biologia molecular (isto é, através da polymerase chain reaction-real
time [PCR-RT]). A presença do anticorpo para VHC, mas com ARN-VHC indetetável,
significa que esteve exposto ao vírus, mas foi tratado e curado ou houve eliminação
espontânea do agente, o que sucede em 25-30% dos casos. Esta última situação
é mais comum em indivíduos com hepatite C aguda sintomática, quando ocorre
em idades mais precoces, nas mulheres e na presença de determinados polimorfismos 10.

Avaliação inicial
Na avaliação inicial há que caraterizar o vírus, a doença e as comorbilidades e as
comedicações. Aquela deve incluir o rastreio da hepatite B (antigénio de superfície
[AgHBs], anticorpo do núcleo [AcHBc], anticorpo de superfície [AcHBs]), ARN-VHC e
genótipo, hemograma, tempo de protrombina, painel de bioquímica e teste de gravidez
(todos os antivíricos de ação direta [AAD] são de categoria C), para além do rastreio
para a hepatite A. A ecografia abdominal permite a identificação de nódulos hepáticos,
tamanho do baço na identificação de cirrose, apesar de um resultado normal não ser
de exclusão.
A avaliação da fibrose é essencial, dado que os doentes com cirrose têm risco
de CHC e daí a necessidade de monitorização e vigilância apertadas. No passado,
aquela baseava-se na biopsia hepática, mas agora os métodos não-invasivos vieram
revolucionar o diagnóstico da HCC. Os meios não-invasivos para avaliação da fibrose incluem testes bioquímicos (por exemplo, APRI e FIB4) e morfológicos, em particular para a determinação da dureza do fígado por elastometria (por exemplo, Fibroscan®)1,2,11:
–– FIB4 = (idade X AST [U/l]/plaquetas [X109 cél/l] X ALT [U/l]) – se > 3,25, este resultado tem 97% de especificidade para a cirrose; se < 1,45 é de 90% a probabilidade
de ausência de fibrose avançada; se entre 1,45 e 3,25 são necessários outros testes;
–– APRI = 100x (AST/limite superior da normalidade)/plaquetas (103/µL) – se < 0,5 tem
valor preditivo negativo (e capacidade de excluir cirrose); se > 1,5 é valor preditivo
positivo de se tratar de cirrose.
A correspondência entre estes valores permite a avaliação de fibrose numa escala
convencional de 0 a 4, na qual F0 e F1 equivalem a fibrose mínima, F2 a fibrose média,
F3 a fibrose grave e F4 a cirrose12. Para aqueles com cirrose ou se elastografia com
valor > 20kPa está indicada a endoscopia digestiva alta, devido à grande probabilidade da presença de varizes esofágicas. Por potenciais interações, que possam ocorrer
entre os AAD e as comedicações, é crucial a sua pesquisa sistemática antes e durante
o tratamento (www.hep-druginteractions-org). Na tabela 1 descrevem-se as principais
contraindicações entre os AAD e os antirretrovíricos (ARV), na presença da coinfeção
por VIH13. Note-se que nunca se deve suspender a terapêutica antirretrovírica (TARV)
para se instituir a terapêutica para a hepatite C.

Objetivos e indicações do tratamento
Os objetivos do tratamento são a cura vírica (benefício individual) e a prevenção da
transmissão (benefício coletivo), com redução do risco de infeção e de reinfeção, em
grupos populacionais tais como HSH e UDI. Os curados experimentam inúmeros benefícios, incluindo diminuição da inflamação hepática, refletida pela melhoria/normalização
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Tabela 1. Regimes não recomendados de tratamento da hepatite C em infetados por vírus
da imunodeficiência humana sob terapêutica antirretrovírica
AAD/TARV

Grau de
recomendação

GRZ/EBR não deve ser administrado com cobicistat, etravirina, nevirapina ou qualquer
inibidor da protéase

III, A

GLE/PIB não deve ser administrado com atazanavir, efavirenz, etravirina, nevirapina
ou qualquer antirretrovírico potenciado com ritonavir

III, A

SOF/VEL não deve ser administrado com efavirenz, etravirina ou nevirapina

III, A

SOF/VEL/VOX não deve ser administrado com efavirenz, etravirina, nevirapina,
atazanavir ou lopinavir potenciado com ritonavir

III, A

Qualquer regime com SOF não deve ser administrado com tipranavir

III, A

A RBV não deve ser administrada com didanosina, estavudina ou zidovudina

III, A

AAD: antivírico de ação direta; TARV: terapêutica antirrretrovírica; GLE/PIB: glecaprevir/pibrentasvir; GRZ/EBR: grazoprevir/
elbasvir; SOF: sofosbuvir; SOF/VEL: sofosbuvir/velpatasvir; SOF/VEL/VOX: sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir.
Adaptado e traduzido de American Association for the Study of Liver Diseases Society of America HCV Guidance Panel13.

das transaminases e redução da taxa de progressão da fibrose hepática14. Para além
disso, verifica-se a resolução da cirrose em alguns casos e a redução > 70% do risco
de CHC e 90% de redução do risco de mortalidade relacionada com o fígado e de
transplantação hepática13. Todos aqueles com ARN-VHC detetável, sem tratamento
prévio (naïve) ou com experiência prévia a tratamentos anti-VHC e com doença hepática compensada ou descompensada são candidatos ao tratamento, sendo exceção
aqueles com expetativa de sobrevida inferior a um ano, em que a terapêutica da hepatite C ou a transplantação hepática não acrescentam nenhum benefício9,13. O tratamento antivírico deve ser o mais precoce possível no decurso da HCC e de preferência
antes do desenvolvimento de doença mais severa e de complicações associadas. A
presença de cirrose e o tratamento prévio são fatores-chave na escolha do regime terapêutico. Este deve basear-se num regime que minimize as interações medicamentosas
e que seja o mais conveniente para o doente.

Tratamento
O interferão (IFN) foi o primeiro fármaco a ser licenciado para o tratamento da HCC,
em 1991, com administração subcutânea três vezes por semana, durante 6-12 meses, com
taxas de cura > 16%. Mais tarde, em 1998, a sua associação com ribavirina (RBV), um
análogo nucleosídeo, permitiu obter taxas de resposta vírica sustentadas (RVS), definida
como a indetetabilidade do ARN-VHC, 24 semanas após final do tratamento, em 42% dos
doentes. Em 2001 surge a forma peguilada de IFN (IFN-Peg) e, ainda, mais tarde em
combinação com a RBV. Nas últimas duas décadas, o único tratamento disponível para a
HCC foi a associação IFN-Peg/RBV, por um período variável de 24-72 semanas, de acordo
com o genótipo, resposta durante o tratamento e coinfeção por VIH, conseguindo-se RVS
numa percentagem limitada de doentes, que ia pouco além dos 55%15,16. Este tratamento era acompanhado por muitos efeitos secundários e muitos doentes eram excluídos. Nos
últimos anos e após conhecimento do ciclo replicativo do vírus foi possível o desenvolvimento de fármacos com ação antivírica direta, tendo como alvo proteínas não estruturais
do vírus (por exemplo, protéase NS3/4a, polimerase NS5B e o complexo de replicação
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NS5A)17. Em 2011 surge uma nova era no tratamento da HCC, como os AAD de primeira geração (boceprevir [BOC], telaprevir [TVR] e simeprevir [SMV]) associados ao IFN-Peg/
RBV, alcançando-se taxas de cura > 70%. Desde 2014 até agora foram aprovados novos
AAD e entrou-se na nova era do tratamento da HCC com regimes livres de IFN. A combinação de dois ou mais fármacos destes inibidores, muitas vezes coformulados num
comprimido único, sem IFN e sem RBV, permite taxas de cura > 95%, com tratamentos
de 8-12 semanas, em média, muito bem tolerados e de fácil administração9,13.
Descrevem-se os AAD, de acordo com o local de inibição do vírus:

Inibidores da protéase – (-previrs)
O simeprevir (SMV) é metabolizado pela enzima do citocromo P450 (CYP3A4) e,
pelo facto de atingir concentrações elevadas em caso de doença hepática severa
(Child-C), não deve ser usado nestes doentes (caraterística comum a esta classe). Não
há necessidade de ajuste de dose em doentes com doença renal. Devido ao seu metabolismo, não está recomendado o seu uso com indutores ou inibidores moderados
ou fortes do CYP3A418. A sua atividade está limitada apenas aos genótipos 1 e 4. O paritaprevir (PTV) é sobretudo metabolizado pelo CYP3A4 e deve ser usado com ritonavir (RTV), por forma a potenciar as suas concentrações. Não deve ser utilizado em
doentes com Child-C. Não necessita de ajuste de dose em doentes com insuficiência
renal e/ou hemodiálise. Devido à presença do RTV é necessário especial atenção para
as interações medicamentosas18. Tem atividade nos genótipos 1 e 4. O grazoprevir
(GZR) é um inibidor da protéase (IP) de segunda geração, metabolizado pelo CYP3A4,
não requerendo ajuste de dose em caso de insuficiência renal, estando contraindicado
na cirrose descompensada Child-C e tem atividade contra os genótipos 1 e 4 9. Em
2017 foram licenciados o glecaprevir (GLE) e o voxilaprevir (VOX). O GLE não necessita de ajuste de dose face à insuficiência renal e não deve ser usado em casos de
cirrose descompensada. O GLE é utilizado em combinação com pibrentasvir (PIB), em
todos os genótipos na dose de três comprimidos tomados uma vez por dia com a
refeição, uma vez que a sua concentração plasmática aumenta com os alimentos 9.
O VOX associado a sofosbuvir (SOF)/velpatasvir (VEL) constitui um regime pangenotípico, com indicação em doentes já previamente tratados com regimes com ação sobre
NS5A. O VOX é metabolizado pelo CYP3A4 e a coformulação não se deve usar em
caso de cirrose Child-B ou C9.

Inibidores do complexo NS5A (-asvirs)
O daclatasvir (DCV) não é contraindicado em doentes com Child-A, B ou C e não
é necessário o ajuste de dose em doentes com insuficiência renal. Constitui uma opção
para doentes sujeitos a terapêutica imunossupressora e tem atividade pangenotípica,
sendo substrato do CYP3A4 e substrato e inibidor da glicoproteína P (gp-P). Em caso
de necessidade de ajuste pode ser prescrito nas doses de 30, 60 ou 90 mg18. O ledipasvir (LDV) está disponível coformulado com SOF, sendo ativo contra os genótipos
1,4,5 e 618. O ombitasvir (OBV) está coformulado com paritaprevir/ritonavir (PTV(r) e
tem indicação para os genótipos 1 e 4, devendo ser administrado com o dasabuvir
(DSV), no genótipo 118. O elbasvir (EBR) é parcialmente metabolizado pelo CYP3A4 e
coformulado com o GZR, com atividade contra os genótipos 1 e 49. O VEL, coformulado com SOF, é um inibidor e substrato da gp-P e de outros transportadores, sendo
muito bem tolerado e pangenótipo, com indicação na cirrose descompensada9. Esta
coformulação, administrada durante 12 semanas, mostrou-se segura em indivíduos em
hemodiálise19. O PIB é coformulado com GLE, com ação pangenotípica9.
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Inibidores do NS5B ou da polimerase (-buvirs)
O SOF foi o primeiro fármaco desta classe e coformulado com AAD de outras
classes. Apesar de 80% do SOF ser excretado pelo rim, estudos recentes apontam para
a sua segurança em estádios 4 e 5 de doença renal crónica20. Dado ser metabolizado
pela gp-P e não por enzimas do CY450, apresenta poucas interações medicamentosas.
Não deve ser utilizado com outros indutores da gp-P, tais como antibacilares, anticonvulsivantes ou chá de hipericão. Perfila-se como AAD com atividade pangenotípica e
de elevada barreira genética9,18. O DSV está disponível coformulado com OBV/PTV/r
com ação no genótipo 1, não tendo atividade contra os outros genótipos18.

Regimes terapêuticos
Na terapêutica atual da HCC salientam-se as combinações pangenotípicas. Por
exemplo, SOF em combinação com VEL foi licenciado em 2016, com ou sem RBV,
para o tratamento da HCC, sem cirrose ou com cirrose compensada e em caso de
cirrose descompensada associados a RBV 17. A sua avaliação e aprovação basearam-se
nos estudos ASTRAL 1-4. Em 2017, SOF/VEL em combinação com VOX foi licenciado para o tratamento de doentes experimentados em esquemas incluindo NS5A e,
nos casos de GT1 e GT3, tratados com regimes incluindo SOF mas sem inibidor
NS5A17. A sua avaliação e aprovação fundamentaram-se nos estudos POLARIS 1-4.
Outro regime pangenotípico, licenciado em 2017, foi a combinação GLE/PIB, com a
vantagem de poder ser administrado em doentes com insuficiência renal e em casos
onde outros AAD falharam. Está indicado em doentes sem cirrose ou com cirrose
compensada, e sua avaliação e aprovação foram fundamentadas nos estudos ENDURANCE 1-4, SURVEYOR 1-2, EXPEDITION 1-4 e MAGELLAN 1 9,13,17. As combinações
SOF/VEL (Epclusa®), GLE/PIB (Mavyret®) e SOF/VEL/VOX (Vosevi®) são a base do
tratamento da HCC. A combinação GZR/EBR (Zepatier ®), licenciada em 2016 e alicerçada nos resultados dos estudos C-EDGE TN/TE/COINFECTION, C-SCAPE, C-SALVAGE e C-SURFER, está recomendada (nas guias europeias) para o tratamento
de doentes com GT1b9,13,17.
Em 2021, a combinação de dois a três AAD cura aproximadamente 98% dos doentes com HCC, a maioria com períodos de tratamento de 8-12 semanas, na posologia
de um a três comprimidos por dia. As coformulações estão citadas na tabela 2 e os
regimes disponíveis estão descritos na tabela 3.
No tratamento da HCC há questões que envolvem ainda alguma controvérsia, sobretudo para doentes com o GT3, naïve ou experimentados, com ou sem cirrose. No
caso da combinação SOF/VEL a presença da mutação Y93H da região NS5A pode
reduzir a resposta terapêutica no caso de cirrose compensada, daí que as guias europeias, no caso de GT3, optem pela combinação de SOF/VEL+RBV durante 12 semanas9,21.
Estudos de vida real têm, no entanto, demonstrado taxas de RVS de 97% sem RBV22.
Uma pequena percentagem de doentes com GT3a e cirrose compensada foram incluídos em ensaios com GLE/PIB e ainda não é claro se 16 semanas é superior a 12 no
tratamento de doentes experimentados23. No estudo EXPEDITION-8, em doentes portadores do GT3, a eficácia do regime de oito semanas em naïve e com cirrose compensada foi fundamentado numa pequena amostra de 63 doentes24. Este estudo demonstrou, no entanto, taxas de RVS de 97,7% em todos os genótipos e de 98,4% no
caso do GT3, o que sugere que o tratamento de oito semanas possa ser suficiente.
Em caso de cirrose descompensada (Child-Pugh B ou C), os doentes devem ser acompanhados em centros especializados. Os IP estão contraindicados, pelo que SOF/VEL±RBV
está recomendado, em regime de 24 semanas com controlo apertado9. Os doentes com
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Tabela 2. Antivíricos de ação direta licenciados na Europa e atualmente recomendados
no tratamento da hepatite C crónica
Fármaco

Apresentação

Posologia

Doença renal/
hemodiálise

Cirrose
descompensada

SOF

400 mg
200 mga

1 cp por dia
1 cp por dia

√

√

SOF/VEL

400/100 mg
200/50a

1 cp por dia
1 cp por dia

√

√

SOF/VEL/VOX

400/100/100 mg

1 cp por dia com comida

√

–

GLE/PIB

100/40 mg

3 cp por dia com comida

√- 1ª opção

–

GRZ/EBR

100/50 mg

1 cp por dia

√- 1ª opção

–

EASL9.

Adaptado recomendações
dose pediátrica; cp: comprimido; GLE/PIB: glecaprevir/pibrentasvir; GRZ/EBR: grazoprevir/elbasvir; SOF: sofosbuvir;
SOF/VEL: sofosbuvir/velpatasvir; SOF/VEL/VOX: sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir.

a:

cirrose e sem CHC, aguardando transplante hepático, e com caso de Modelo para Doença Hepática Terminal (MELD) < 18-20 devem ser tratados antes do transplante9.
Em 3-5% dos casos, as combinações orais com AAD associam-se a falências terapêuticas quer por falta de adesão, quer por falência vírica, refletida na emergência de
mutações de resistência durante o tratamento (rebote vírico, com aumento da viremia
durante o tratamento) ou após o tratamento (recidiva – reaparecimento de vírus detetável após interrupção do tratamento). Numerosas mutações de resistência, na região
NS3 e, em especial, na NS5 foram identificadas e associadas a falência vírica. O teste
genotípico de resistência, antes do início do tratamento, não está recomendado por
rotina, porque a presença de mutações múltiplas não tem impacto na eficácia dos antivíricos9,13. Se disponível, poder-se-á considerar a genotipagem em caso de falência
vírica e de forma a individualizar o retratamento. Nestes casos e de forma empírica
estão aprovados o SOF/VEL/VOX ou o SOF+GLE/PIB no retratamento de doentes com
falências aos AAD25,26.

Monitorização
A monitorização é essencial no decurso e para sucesso do tratamento. Esta permite avaliar a adesão, efeitos adversos, vigilância de interações e/ou de potenciais alterações da função hepática ou renal. Após 12 ou 24 semanas de tratamento deve-se
realizar um teste de carga vírica para confirmar a cura vírica sustentada.
Em caso de coinfeção por VHC e vírus da hepatite B (VHB), a infeção pelo primeiro predomina e inibe a replicação do segundo vírus. Durante ou após o tratamento
com AAD pode ocorrer reativação de VHB. Numa meta-análise de 17 estudos, observou-se uma taxa de reativação de VHB de 24% em indivíduos com AgHBs positivo e um
total de 1,4% naqueles em que foi evidenciada exposição prévia (AcHBc positivo/AcHBs
positivo ou negativo), embora sem impacto clínico25. Nestes contextos, as várias recomendações não são unânimes na atitude. Nas guias europeias sugere-se que todos os
indivíduos AgHBs positivo (sem critério para tratamento) devem ser sujeitos a profilaxia
com antivíricos contra a hepatite B até 12 semanas após final do tratamento com AAD
(com monitorização posterior), enquanto os doentes com AgHBs negativo/AcHBc positivo devem ser monitorizados e testados para ADN-VHB, em caso de elevação das
transaminases9. As guias americanas consideram a intervenção terapêutica para todos

Genótipo 1a,1b,2,4,5 e 6

Baseado no
genótipo/subtipo

Cirrose compensada
(Child-Pugh A)

Não

Cirrose compensada
(Child-Pugh A)

Não

Cirrose compensada
(Child-Pugh A)

Não

Cirrose

Naïve

Experimentado

Naïve

Experimentado

Desconhecido

Experimentado

Desconhecido

16 semanas

8-12 semanas

Naïve
12 semanas com
ribavirina
ajustada ao pesoa

12 semanas

8 semanas

Naïve
Experimentado

12 semanas

8 semanas

Glecaprevir/
pibrentasvir

Experimentado

Naïve

12 semanas

12 semanas

Naïve
Experimentado

Sofosbuvir/
velpatasvir

Tratamento
prévio

12 semanas

12 semanasa

Não recomendado

Não recomendado

Sofosbuvir/
velpatasvir/
voxilaprevir

Não recomendado

Não recomendado

Não recomendado

Não recomendado

Não recomendado

12 semanas (só no
genótipo 1b)

Grazoprevir/
elbasvir

RAS: resistance-associated substitutions.
aSe teste de resistência disponível, só aqueles com a mutação Y93H basal na região NS5A devem ser tratados com sofosbuvir/velpatasvir e ribavirina ou com sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir; aqueles sem
a mutação Y93H devem ser tratados com sofosbuvir/velpatasvir.
Adaptado e traduzido de EASL9.

Subtipos 1l, 4r, 3b, 3g,
6u, 6v ou outro que
contenha RASs na região
NS5A

Genótipo 3

Genótipo

Tratamento

Tabela 3. Recomendações no tratamento da hepatite C crónica de acordo com genótipo/e sem cirrose e com cirrose compensada
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os doentes AgHBs positivo (desde que incluídos nos critérios gerais) e vigilância no
caso de AgHBs positivo com ADN-VHB baixo ou indetetável, e sujeitos a tratamento
no caso do ADN-VHB atingir valores com critério de tratamento13.

Estratégia de simplificação
Em países de poucos recursos e no contexto da pandemia por coronavírus responsável por sindroma respiratória aguda grave do tipo 2 (SARS-CoV-2), facilitar o acesso
à terapêutica é uma prioridade. Estratégias simples de tratamento que visem o menor
número de deslocações e de exames complementares de diagnóstico e a adoção de
esquemas simples, pangenotípicos e bem tolerados podem ser a chave do sucesso. A
presença de F3 ou F4 deve ser avaliada antes do tratamento, inclusive para se decidir
acerca da necessidade de vigilância do CHC, com o uso de marcadores bioquímicos
(APRI e FIB-4). Numa primeira fase é fundamental a determinação do ARN-VHC, o grau
de fibrose, serologia para VIH, VHB e vírus da hepatite A (VHA), averiguar potenciais
interações medicamentosas e prescrever esquemas pangenotípicos, tais como GLE/PIB
(oito semanas) ou SOF/VEL (12 semanas), avaliação da RVS à 12.ª ou 24.ª semanas após
o tratamento, no caso da manutenção de comportamentos com risco de reinfeção9.
Para estratégias de simplificação são elegíveis todos aqueles com HCC naïve e com
cirrose compensada, naïve ou com tratamento prévio (com IFN-Peg/RBV ou SOF e RBV).
Pelo contrário não são elegíveis aqueles com cirrose descompensada, transplantados
hepáticos, infetados por VIH ou por VHB, com doença renal crónica terminal (TFGe
< 30 ml/min) e alterações da coagulação ou gravidez26.

Vantagens do tratamento e cura/pós-cura
Um coorte prospetivo de indivíduos com cirrose compensada (CIRVIR cohort) mostrou redução do risco do desenvolvimento de CHC aos três e cinco anos em indivíduos
curados (13,6% vs. 1,9% e 21,8% vs. 3,3% de incidência do CHC)27. Em doentes com
hepatite C que foram tratados com sucesso, o CHC foi observado naqueles com síndrome metabólica ou outras comorbilidades, tais como obesidade, diabetes mellitus ou
consumo excessivo de álcool28. A cura vírica, para além da redução do risco de CHC
em cirróticos ou não-cirróticos, permite melhoria na esperança de vida, com redução
da mortalidade por doença hepática e mortalidade no geral29.
As metas da Organização Mundial da Saúde (OMS) para 2030 são de 90% da redução de novas infeções, de tratamento de 80% e de redução em 65% na taxa de
mortalidade. O tratamento é simples, bem tolerado e com elevada taxa de sucesso,
pelo que a oportunidade pode decidir o futuro.
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Capítulo 3.1

Tuberculose
Fernando Maltez

Epidemiologia
A tuberculose (TB) é, desde 2007, a primeira causa de morte por um único agente
infecioso em todo o mundo, maior do que a infeção por vírus da imunodeficiência
humana (VIH), e é a décima entre todas as causas de morte a nível global. Em 2019,
de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), ocorreram 10 milhões de
novos casos de doença (1,2 milhões em crianças com menos de 15 anos), correspondendo à incidência de 130/100.000 habitantes, dos quais 820.000 estavam coinfetados
por VIH. Nesse ano, morreram 1,4 milhões de pessoas vítimas de TB (208.000 coinfetadas por VIH). Cerca de 44% dos novos casos ocorreram no Sudeste Asiático, 25% em
África, 18% no Pacífico Ocidental, 8,2% no Mediterrâneo Oriental, 2,5% na Região
Europeia e 2,9% nas Américas. A Índia, a China, a Indonésia, as Filipinas, o Paquistão,
a Nigéria, o Bangladesh e a África do Sul, por si só, albergaram dois terços do total
global. A taxa de incidência varia, substancialmente, com valores acima de 500 novos
casos/100.000 na África do Sul, no Lesoto, nas Filipinas, na República Democrática da
Coreia ou na República Centro-Africana e menores do que 10/100.000 em regiões da
América, em países da Europa Ocidental, no Japão, na Austrália ou na Nova Zelândia 1.
Os coinfetados por VIH representaram 8,2% do total global de doentes com TB,
embora com grandes variações geográficas. A maior proporção de casos está em África (31%), e a África do Sul, por si só, é responsável por um terço da carga global.
A prevalência de infeção por VIH, entre doentes com TB, é de 50-80% em certas regiões
da África Subsariana e de 2-15% noutras zonas do mundo1.
Na Região Europeia da OMS, em 2018, a incidência de TB foi de 28 novos casos
por 100.000 habitantes, e a maior parte das notificações teve origem na região leste
da Europa. Países como Azerbeijão, Bulgária, Bielorrússia, Estónia, Moldávia, Roménia
ou Cazaquistão tiveram incidências superiores a 100/100.000. A prevalência média de
coinfeção por VIH foi de 12%, com a maior carga na Federação Russa (53%) e na
Ucrânia (27%). No mesmo ano, na União Europeia (UE), a incidência foi de 10,2/100.000
habitantes e a taxa de coinfeção por VIH de 4,2%2. Portugal é dos países da UE com
maior incidência de TB (16,9/100.000, em 2019) e com maior prevalência de infeção
por VIH entre os casos rastreados (8,5% em 2018), maioritariamente concentrados nos
distritos de Lisboa e Porto3.
A TB é uma doença da pobreza, ligada ao subdesenvolvimento económico, à má
nutrição, à falta de acesso a cuidados de saúde e à infeção por VIH. A TB é, também,
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Figura 1. História natural da tuberculose.
TB: tuberculose.

das pandemias com maiores assimetrias epidemiológicas, clínicas e de recursos disponíveis para a combater, havendo deficiente capacidade de diagnóstico e de cura, com
colapso de infraestruturas de saúde nos países com graves crises económicas ou com
instabilidade civil. Oitenta a 90% das infeções e mortes por TB ocorrem nos países em
vias de desenvolvimento e a infeção por VIH é o grande fator de risco, a nível global,
para a sua aquisição.

História natural e patogénese
Mycobacterium tuberculosis invade o organismo, quase sempre por via inalatória, e
atinge o pulmão profundo – o alvéolo. Apenas 30% dos indivíduos expostos a um caso
de TB correm o risco de se infetarem. Quando a infeção se estabelece, a resposta
imunitária do hospedeiro contém o microrganismo, na maioria dos doentes com imunidade celular intacta. Apenas 3-5% dos infetados progride para doença ativa, geralmente em um ano. Em mais de 90% dos casos o bacilo fica quiescente e a única
evidência da infeção pode ser um teste tuberculínico ou um interferon-gamma release
assay (IGRA) positivos (Fig. 1).
O estabelecimento (ou não) da infeção depende da virulência do bacilo e da capacidade dos macrófagos em destrui-lo. Os bacilos são fagocitados por macrófagos alveolares que, de seguida, apresentam os antigénios micobacterianos e desencadeiam
uma resposta imunitária, sobretudo por linfócitos TCD4+ helper, que produzem interferão-γ
(IFN-γ), interleucina-2 (IL-2) e interleucina-6 (IL-6), ativando mais macrófagos, que, por
sua vez, libertam fator de necrose tumoral α (TNF-α), uma citocina muito importante
na formação do granuloma. O granuloma será constituído por macrófagos, células epitelioides gigantes e multinucleadas rodeadas de linfócitos, e, mais tarde, por tecido
fibrótico. A sua função é confinar a micobactéria e prevenir a disseminação, concentrando a resposta imunitária ao local da infeção. Nesta fase é induzido um estado de
latência, devido ao aporte insuficiente de nutrientes e de oxigénio, causado pelo granuloma, mantendo-se a micobactéria viável, mas em estado não replicativo. O resultado é a infeção tuberculosa latente assintomática, definida por um estado de viabilidade bacteriana persistente, controlo imune e nenhuma evidência clínica de TB, que pode
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durar anos. Contudo, a infeção latente pode ser reativada (5-10% dos casos ao longo
da vida) por idade avançada, por desnutrição ou por alterações do estado imunitário.
Nestas circunstâncias, o centro do granuloma sofre necrose caseosa e há libertação de
micobactérias, que disseminam por via hematogénea, podendo atingir vários órgãos.
A probabilidade de progressão da infeção latente para TB ativa é determinada por
fatores bacterianos, do hospedeiro e do ambiente.
A coinfeção por Mycobacterium tuberculosis e VIH modificou a história natural das
duas infeções. A TB causa ativação celular, com aumento da produção de citocinas por
macrófagos e células T (TNF-α, IL-2, IL-6), que estimulam a replicação vírica, contribuindo para maior supressão de linfócitos TCD4+, progressão mais rápida da infeção por
VIH, maior morbilidade e mortalidade. Por seu lado, a infeção por VIH, porque diminui
as defesas imunitárias, aumenta o risco de infeção tuberculosa pós-exposição (> 30%),
torna mais frequente e acelera a progressão da infeção de novo para doença ativa
(quatro meses ou menos), aumenta o risco de reativação da TB latente (8-10% ao ano)
e favorece a reinfeção, aumentando o número de casos de TB quer em jovens, quer
em idosos4.
Os infetados por VIH têm risco 20-37 vezes maior de TB do que os não-infetados,
o qual permanece elevado durante todo o curso da doença, havendo risco duas vezes
maior de adquirir TB no momento da seroconversão e risco imediato de progressão
para doença ativa, que duplica ao fim de um ano e aumenta, progressivamente, com
o declínio de linfócitos TCD4+. De igual modo, o risco aumenta nos meses a seguir ao
início da terapêutica antirretrovírica (TARV), em resultado de doença subclínica não
reconhecida, para depois diminuir com a TARV mas nunca atingindo o nível de risco
das pessoas seronegativas. A TARV reduz em 70-90% a probabilidade de TB, mas,
ainda assim, continua a ser mais frequente do que na população em geral, sugerindo
que a recuperação imunitária não é completa5-7.
Admite-se que um quarto da população mundial esteja infetada por Mycobacterium
tuberculosis e em risco de desenvolver TB. Como o tratamento se expandiu nos últimos
15 anos e as condições de vida melhoraram, o risco anual de infeção pode ter declinado em muitas regiões e, por isso, esta carga global de infeção latente é incerta.

Clínica e radiologia
Na TB consideram-se duas síndromes: a) TB primária, na sequência da infeção primária, caraterizada por ser autolimitada, com doença pulmonar ligeira, geralmente
ocorrendo sem diagnóstico e durante a qual se desenvolve a bacteriemia e a focalização noutros órgãos, marcando um estádio para subsequente reativação em locais extrapulmonares; b) TB secundária ou pós-primária, por reativação de um foco latente.
O complexo primário pode ser assintomático, mas pode-se manifestar por derrame
pleural, adenopatias hilares ou mediastínicas, disseminação miliar ou reação de hipersensibilidade (eritema nodoso ou conjuntivite flictenular). Na TB secundária revela-se o
quadro clínico caraterístico da TB, com febre recorrente ou intermitente, vespertina,
tosse persistente por mais de duas semanas, em geral produtiva, hemoptises, sudorese
profusa, dispneia e desnutrição extrema. Em mais de 80% dos casos, a TB secundária
revela-se, radiologicamente, por infiltrados, condensação ou cavitação pulmonar. A reativação tem predileção pelos segmentos apical e posterior dos lobos superiores e a
cavitação constitui a sua forma mais contagiosa.
Porque está afetada a resposta imunitária, a infeção por VIH condiciona muitos dos
aspetos clínicos e de diagnóstico da TB, determinando o risco de gravidade maior da
doença, apresentações clínicas e radiográficas atípicas e, com frequência, a negatividade dos exames microbiológicos, o que dificulta e atrasa o diagnóstico, exigindo um
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Tabela 1. Principais diferenças clínicas, radiológicas e anatomopatológicas na tuberculose e
na coinfeção tuberculose/VIH
Tuberculose

Tuberculose/VIH

Clínica típica, com febre vespertina, tosse,
hemoptises, sudorese noturna e emagrecimento

Clínica atípica, com maior inespecificidade de sintomas,
com febre sem horário e maior frequência de diarreia,
adenomegalias, hepatomegalia e esplenomegalia

Localizações extrapulmonares menos
frequentes (maior prevalência de TB
pericárdica e peritoneal)

Localizações extrapulmonares mais frequentes (maior
prevalência de TB ganglionar e meníngea)

Padrão radiográfico clássico (mais frequentes
os infiltrados dos lobos superiores, cavitações,
derrame pleural unilateral e bronquiectasias)

Padrão radiográfico inabitual (mais frequentes os
infiltrados difusos ou miliares, derrame pericárdico e
adenopatias intratorácicas e intra-abdominais necrosadas)

Exames histológicos com granulomas bem
formados

Exame histológico com granulomas mal formados ou sem
granulomas, consoante o valor de linfócitos TCD4+

TB: tuberculose; VIH: vírus da imunodeficiência humana.

grau elevado de suspeição (Tabela 1). Esses atrasos levam a infeciosidade prolongada
e, em consequência, a maior risco de transmissão na comunidade.
No doente infetado por VIH, a TB pulmonar continua a ser a forma mais frequente
de doença, presente em 70-80% dos casos. A apresentação clássica de tosse, hemo
ptises e desnutrição extrema (que esteve na base da denominação de tísica) é comum,
mas o quadro clínico pode-se caraterizar por maior inespecificidade de sintomas ou por
maior protagonismo do envolvimento extrapulmonar, sem queixas respiratórias significativas. Com linfócitos TCD4+ > 350 céls/mm3, a TB está mais limitada aos pulmões e
o envolvimento extrapulmonar, quando presente, é, em geral, ganglionar ou pleural.
Com linfócitos TCD4+ a diminuir, a TB pulmonar vai sendo menos frequente e a TB
extrapulmonar torna-se mais frequente, com o bacilo a ser identificado em vários locais
(por exemplo, na medula óssea, no sangue periférico, no sistema nervoso central [SNC]
e no aparelho geniturinário), por vezes com quadros clínicos muito graves8.
Na coinfeção por TB-VIH, os infiltrados dos lobos superiores, a cavitação ou o derrame
pleural são menos frequentes. A gravidade do defeito imune origina, mais vezes, infiltrados
pulmonares não-cavitados dos andares médio ou inferior, que se podem confundir com
pneumonia bacteriana (caseosa), infiltrados difusos miliares, radiografias normais ou, apenas,
linfadenopatias intratorácicas (hilares ou mediastínicas). O doente coinfetado por VIH pode
ser altamente contagioso na ausência de cavitação e, mesmo, com radiografias normais.

Diagnóstico
O diagnóstico da TB pode complicar-se pela negatividade frequente do exame
direto (coloração de Ziehl-Neelsen), para pesquisa de bacilos ácido-álcool resistentes.
Este método é, ainda, o fundamento do diagnóstico laboratorial precoce de TB, devendo, contudo, ser seguido por testes de deteção molecular e por cultura. A sensibilidade na expetoração e em outras secreções respiratórias é < 60% e naqueles com
coinfeção TB-VIH é, tipicamente, mais baixa do que em outras populações, consistente
com a menor prevalência da doença cavitada9. Cinquenta a 60% dos doentes infetados
por VIH, com exames diretos negativos, têm culturas positivas da expetoração10. Em
2009, a OMS recomendou a microscopia de fluorescência, como método alternativo.
Esta técnica, que recorre à auramina (contraste com fluocromo), é 10 vezes mais sensível,
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mas, também, não distingue Mycobacterium tuberculosis de micobactérias não-tuberculosas e, até à data, não teve grande implementação em Portugal.
O diagnóstico definitivo fundamenta-se no exame cultural, obrigando ao isolamento de Mycobacterium tuberculosis nos tecidos ou nos líquidos biológicos. O exame é
demorado, por crescimento muito lento da bactéria, já que os membros do complexo
Mycobacterium tuberculosis necessitam de 3-4 semanas para formar colónias em cultura. Laboratórios que usem, apenas, meios sólidos (Lowenstein-Jenssen e Middlebrook),
para cultivar as micobactérias não dão os resultados antes de 6-8 semanas. As técnicas
de cultura com meios líquidos, como BACTEC 460 TB de deteção radiométrica, substituído, em 2010, por BACTEC MGIT 960, de deteção fluorimétrica, permitiram o crescimento e identificação mais rápidos, encurtando o tempo do diagnóstico para 8-14 dias.
O BACTEC MGIT 960 usa meio líquido de Middlebrook enriquecido, contendo um
composto fluorescente (ácido palmítico marcado com C, que é usado pela micobactéria com a subsequente libertação de CO2). A fluorescência é libertada quando o oxigénio é consumido pela micobactéria e é detetada por exposição à luz ultravioleta.
Estes sistemas automatizados podem, de igual modo, ser usados para testar o crescimento da micobactéria, na presença dos antituberculosos. Aqui, também o tempo que
medeia entre a identificação da bactéria na cultura e a obtenção do resultado do teste de sensibilidade aos antituberculosos de 1.ª linha é de 14-21 dias quando se usam
meios sólidos, e de 4-7 dias quando se recorre aos meios líquidos de BACTEC. Porque
o BACTEC está limitado pelo crescimento lento de Mycobacterium tuberculosis, desenvolveram-se métodos moleculares.
As técnicas de amplificação de ácidos nucleicos por polymerase chain reaction (PCR)
permitem o diagnóstico rápido em indivíduos com esfregaços negativos e a confirmação
em indivíduos com esfregaços positivos. Estas técnicas baseiam-se na amplificação enzimática por PCR de uma região específica do genoma de Mycobacterium tuberculosis,
que é depois analisada para se avaliar a presença de mutações que conferem resistência.
A sensibilidade é de 98% e a especificidade é de 100% em esfregaços positivos, mas
menor em esfregaços negativos. O Genotype MTBDR®, HAIN, Germany, por exemplo,
combina hibridização com teste de amplificação de ácidos nucleicos por PCR. O Genotype
MTBDRplus® permite detetar cinco espécies de micobactérias, obter o resultado em
1-2 dias e detetar mutações de resistência à isoniazida (INH) e à rifampicina (RMP). O Genotype MTBDRsl® permite a deteção de mutações de resistência ao etambutol (EMB), às
fluoroquinolonas (FQN) e a injetáveis de 2.ª linha (amicacina, canamicina e capreomicina),
contudo não está recomendado para uso em amostras negativas, por ter sensibilidade
baixa. Os testes moleculares de resistências são mais rápidos, mas menos sensíveis do
que a cultura. O GeneXpert MTB/RIF assay é um teste de amplificação de ácidos nucleicos por PCR, em tempo real, que deteta, simultaneamente, em 2-3 horas, a presença de
ADN de Mycobacterium tuberculosis e a resistência à RMP. Não deteta monorresistência
à INH e é específico para Mycobacterium tuberculosis. Na expetoração, tem sensibilidade de 90-99% (75% em esfregaços negativos) e especificidade de 99%. A OMS aprovou
este teste para a expetoração, em substituição da baciloscopia, mas começa a haver
evidência da sua utilidade em amostras extrapulmonares. Os testes de diagnóstico molecular melhoraram significativamente o diagnóstico rápido, mas ainda não têm a necessária sensibilidade em esfregaços negativos.

Tratamento
Um regime de seis meses de tratamento, constituído por uma fase de indução de
dois meses com INH, RMP, EMB e pirazinamida (PZA) e por uma fase de manutenção de
quatro meses com INH e RMP, cura 98-99% dos casos de TB, causada por Mycobacterium
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tuberculosis sensível. Os doentes com infeção por VIH, que aderem ao tratamento, não
têm risco aumentado de falência ou de recaída, pelo que o esquema terapêutico é
idêntico. Na TB extrapulmonar, dada a excelente penetração dos agentes antituberculosos e a relativa pobreza de microrganismos nos locais extrapulmonares, comparativamente ao pulmão, os regimes de seis meses são suficientes. Apesar disso, porque há
poucos estudos controlados do tratamento da doença extrapulmonar, são, ainda, recomendados regimes de 12 meses para a meningite (nas crianças), para a TB miliar e para
o envolvimento ósseo e articular.
As recomendações gerais para o tratamento da TB, em coinfetados por VIH, são
idênticas às dos não-infetados por este vírus, mas a terapêutica levanta alguns desafios,
devido ao maior número de fármacos utilizados, à sobreposição de toxicidades, às interações medicamentosas e ao risco de síndrome inflamatória de reconstituição imunitária (SIRI), ou seja, à possibilidade de agravamento das manifestações clínicas de TB,
em resultado de melhoria da imunidade induzida pela TARV11.
Em doentes sob terapêutica simultânea com antirretrovíricos e antituberculosos, há
que ter atenção às interações medicamentosas. As rifamicinas são fármacos essenciais
para o tratamento da TB, contudo estão associadas a interações significativas com inibidores da protéase, com análogos de não-nucleosídeos inibidores da transcriptase reversa,
com inibidores da integrase e, ainda, com inibidores do correcetor CCR5, devido aos
seus efeitos indutores do citocromo P450 e de reguladores de outras enzimas metabolizadoras, como a glucoroniltransferase. Apesar das interações, as recomendações são para
que não se evite o seu uso, porque regimes sem RMP são subótimos. Outra questão
importante é a de saber o momento ideal para o início da TARV, em doentes com TB
ativa que já iniciaram antituberculosos, devido ao risco aumentado de toxicidade e de
SIRI. Os resultados de três estudos aleatorizados (SAPIT, CAMELIA e STRIDE) mostraram
que, em coinfetados com imunossupressão avançada (linfócitos TCD4+ < 50 céls/mm3), o
início da TARV, nas primeiras duas semanas de tratamento antituberculoso, reduz a incidência de infeções oportunistas definidoras de síndrome de imunodeficiência adquirida
(sida) e de mortalidade, e que esse benefício se sobrepõe ao risco aumentado de SIRI
e de efeitos adversos. Por outro lado, mostraram que em doentes com linfócitos TCD4+
> 50 céls/mm3, protelar a TARV até ao início da fase de manutenção do tratamento da
TB reduz o risco de SIRI e de efeitos adversos, sem comprometer a sobrevida12-14.

Tuberculose resistente
Por prescrição errada dos clínicos, por toma inapropriada ou irregular da medicação
pelos doentes ou por problemas de absorção, de variabilidade farmacocinética e de
concentrações subterapêuticas, pode uma estirpe de Mycobacterium tuberculosis tornar-se resistente a vários fármacos em poucos meses (resistência adquirida) e, por sua vez,
ser transmitida a outras pessoas, que desenvolvem desde o início TB resistente (resistência primária). Define-se como TB multirresistente (TB MR) a TB resistente a, pelo
menos, INH e RMP, os dois fármacos mais potentes para o seu tratamento; e como TB
extensivamente resistente (TB ER), a TB MR acrescida de resistência a qualquer FQN e
a, pelo menos, um injetável de 2.ª linha. Globalmente, em 2019, terão ocorrido cerca
de 455.000 casos de TB MR, representando 3,3% dos novos casos de TB e 19% dos
casos, previamente, tratados. Em Portugal, em 2019, a TB MR representou 0,45% do
total de casos de TB notificados (n = 8), uma proporção inferior à da UE (3,7%, em
2018) e, praticamente, circunscrita às regiões metropolitanas de Lisboa e do Porto,
contudo tem sido elevada a proporção de TB ER3.
O tratamento da TB MR requer o recurso a um regime de quatro a cinco fármacos
nunca prescritos ao doente, escolhidos dos grupos A e B (três do grupo A e, pelo
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Tabela 2. Grupos de medicamentos para o tratamento da tuberculose multirresistente e da
tuberculose extensivamente resistente16
Grupo A
Incluir os três, exceto se não puderem ser usados

–– Levofloxacina ou moxifloxacina
–– Bedaquilina
–– Linezolida

Grupo B
Adicionar um ou ambos

–– Clofazimina
–– Cicloserina ou terizidona

Grupo C
Adicionar para completar o regime ou quando os
medicamentos dos grupos A e B não puderem ser usados

––
––
––
––
––
––
––

Etambutol
Delamanid
Pirazinamida
Imipenem cilastatina ou meropenem
Amicacina (ou estreptomicina)
Etionamida ou protionamida
Ácido paraminosalicílico

menos, um do grupo B), a que se seguirá uma fase com três dos fármacos selecionados,
depois de interrompida a bedaquilina, numa duração total de 18-20 meses ou de um
mínimo de 15-17 meses após a negativação das culturas (Tabela 2). Se não for possível
o mínimo de cinco fármacos ativos, deve-se adicionar ao tratamento agentes do grupo
C, por ordem sequencial até perfazer o número desejado. Canamicina e capreomicina
já não são recomendadas e a estreptomicina só deve ser usada se não for possível usar
amicacina. A opção preferida são os regimes completamente orais. Etionamida, protionamida e ácido paraminosalicílico (PAS) só devem ser incluídos se bedaquilina (a partir
dos seis anos), linezolida, clofazimina ou delamanid (a partir dos três anos) não forem
usados ou se não houver melhores opções. O ácido clavulânico não deve ser incluído.
O tratamento da TB ER é, ainda, mais complicado, porque se perderam injetáveis de
2.ª linha e quinolonas, mas segue os mesmos princípios, desconhecendo-se o número
de fármacos e a duração ideais15-17.
Os últimos 10 anos viram emergir um grande número de candidatos ao tratamento
da TB, com potencial para encurtar e melhorar o tratamento da TB sensível e da TB
MR. Por estarem autorizados para o tratamento da TB MR, merecem destaque a bedaquilina e o delamanid. A bedaquilina foi aprovada pela Food and Drug Administration
(FDA), em 2012, e pela OMS, em 2013, é uma diarilquinolina, que bloqueia com grande especificidade a adenosina trifosfato sintetase de Mycobacterium tuberculosis, diminuindo os níveis de adenosina trifosfato (ATP) intracelular, representando o primeiro
fármaco com um novo mecanismo de ação, a ser aprovado desde há 40 anos. Os
estudos revelaram que tem atividade bactericida potente e esterilizante, semivida longa
(cinco meses) e excelente sinergismo com outros antituberculosos. O delamanid, aprovado pela Agência Europeia do Medicamento e pela OMS, em 2014, é um derivado
dos nitroimidazóis, que inibe a síntese dos ácidos micólicos, sendo, de igual modo,
ativo contra estirpes sensíveis e resistentes de Mycobacterium tuberculosis. Com uma
semivida de 30-38 horas mostra, de igual modo, atividade bactericida potente, esterilizante e sinérgica com os outros antituberculosos de 1.ª linha16,17. Na tabela 3, apontam-se as posologias e principais toxicidades associadas aos antituberculosos disponíveis 1,18.

Vacinação e tratamento da tuberculose latente
Bacilo Calmette-Guérin (BCG) é uma vacina viva atenuada de estirpe de Mycobacterium bovis, para administrar o mais cedo possível após o nascimento. Esta vacina
protege as crianças contra formas graves da doença, mas não salvaguarda os adultos
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Tabela 3. Posologia e toxicidade dos antituberculosos disponíveis1,18
Fármaco

Dose

Efeitos adversos

Ácido
paraminosalicílico

150 mg/kg/dia, per os ou
4-6 g, 12/12 h (comp.
450 mg)

Intolerância gastrintestinal, hipotiroidismo, hepatite
e exantema

Amicacina

15-20 mg/kg/dia, IM ou EV
(750 mg a 1 g/dia
ou 5-6 ×/semana)

Toxicidade renal, auditiva e vestibular, proteinúria,
hipocaliemia, hipomagnesiemia, neuropatia periférica,
exantema, eosinofilia e dor no local da injeção

Amoxicilina + ácido
clavulânico

875/125 mg 12/12 h, per os

Febre, náuseas, língua negra, diarreia, exantema
e hepatite

Bedaquilina

400 mg/dia (toma única),
per os, 2 semanas, seguido
de 200 mg, 3 ×/semana,
22 semanas (comp. 100 mg)

Náuseas, artralgias, mialgias, cefaleias, vómitos,
hepatite, hiperuricemia, tonturas, insónia, dor
abdominal, prolongamento do QT, palpitações
e disritmias

Canamicina

15-20 mg/kg/dia, IM
(750 mg a 1 g/dia
ou 5-6 ×/semana)

Toxicidade renal, auditiva e vestibular, neuropatia
periférica, exantema e dor no local da injeção

Capreomicina

15-20 mg/kg/dia,
IM (1 g/dia em dose única)

Toxicidade renal, auditiva e vestibular, proteinúria,
exantema, hipocaliemia, hipomagnesiemia,
hipocalcemia, hepatite e dor no local da injeção

Cicloserina

15-20 mg/kg/dia, per os,
em 2-4 doses (cápsulas
250 mg)

Tonturas, convulsões, cefaleias, alterações
do comportamento, psicose e outros efeitos
psiquiátricos e reação de hipersensibilidade

Clofazimina

100 mg/dia, per os
(comp. 50 mg)

Ictiose e pele seca, escurecimento da pele, córnea,
retina e urina, fotossensibilidade, anorexia, dor
abdominal e disritmias

Delamanid

100 mg, 12/12 h, per os,
durante 6 meses
(comp. 50 mg)

Náuseas, vómitos, tonturas, ansiedade, insónia,
hiperuricemia, toxicidade renal e hepática,
prolongamento do QT, palpitações e disritmias

Estreptomicina

15-20 mg/kg/dia, IM ou EV

Toxicidade renal, auditiva e vestibular, reação de
hipersensibilidade e abcesso no local da injeção

Etambutol

15-20 mg/kg/dia, per os

Nevrite ótica e neuropatia periférica

Etionamida
e protionamida

15-20 mg/kg/dia, per os
(máximo 1 g/dia), em
1-3 doses (comp. 250 mg)

Intolerância gastrintestinal, sabor metálico, hepatite,
hipotiroidismo, artralgias, ginecomastia,
alucinações, psicose, depressão, neuropatia
periférica, exantema e alopecia

Imipenem

500-1000 mg, 6/6 h, EV

Convulsões, flebite, vómitos, diarreia, exantema,
hepatite, cefaleias, tonturas, sonolência e alterações
hematológicas

Isoniazida

4-6 mg/kg/dia, per os

Neuropatia periférica, psicose, convulsões, hepatite,
síndrome lupus-like e reação de hipersensibilidade

Levofloxacina

750 mg/dia, per os ou EV

Intolerância gastrintestinal, cefaleias, insónia, tonturas,
convulsões, exantema, fotossensibilidade, neuropatia
periférica, tendinite e rotura tendinosa, hipoglicemia,
hepatotoxicidade e prolongamento do QT
(Continua na próxima página)
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Tabela 3. Posologia e toxicidade dos antituberculosos disponíveis (continuação)
Fármaco

Dose

Efeitos adversos

Linezolida

600 mg/dia, per os ou EV

Intolerância gastrintestinal, mielossupressão
(anemia, leucopenia e trombocitopenia), neuropatia
periférica e ótica e acidose lática

Meropenem

1 g, 8/8 h, EV

Flebite

Moxifloxacina

400 mg/dia, per os ou EV

Intolerância gastrintestinal, cefaleias, insónia,
tonturas, exantema, fotossensibilidade, neuropatia
periférica, prolongamento do QT e disritmias

Pirazinamida

20-30 mg/kg/dia, per os

Intolerância gastrintestinal, hepatite, hiperuricemia,
artralgias, fotossensibilidade e reação
de hipersensibilidade

Rifampicina

10-15 mg/kg/dia, per os

Intolerância gastrintestinal, febre, síndrome
influenza-like, trombocitopenia, anemia hemolítica,
hepatite, necrose tubular e reação
de hipersensibilidade

Tiacetazona

150 mg/dia, per os

Reações cutâneas graves (contraindicada no infetado
por VIH)

EV: endovenosa; IM: intramuscular; VIH: vírus da imunodeficiência humana.

contra a TB pulmonar e não pode ser administrada a infetados por VIH, a imunodeprimidos e a grávidas. A política de vacinação pela BCG varia com a prevalência regional
de TB. Em países com prevalência moderada a alta recomenda-se a vacinação universal no recém-nascido. Em países considerados de baixa prevalência, como acontece
com Portugal, recomenda-se a atenção nas medidas de controlo da TB e na deteção
e tratamento da TB latente.
A infeção tuberculosa latente é diagnosticada em indivíduos, previamente infetados,
pela resposta das células T de memória à estimulação in vivo ou in vitro por antigénios
de Mycobacterium tuberculosis, usando, respetivamente, um teste de tuberculina (reação de Mantoux) ou um IGRA. Ambos os testes têm baixo valor preditivo positivo e alto
valor preditivo negativo e nenhum deles diferencia a infeção primária da reinfeção19-21.
Se bem que uma estratégia de rastreio e tratamento de todos os casos de infeção
latente possa prevenir a maioria dos casos de TB, em zonas de baixa prevalência, esta
intervenção não seria custo-eficaz, já que muitos dos indivíduos com rastreio positivo
têm risco baixo de reativação. O rastreio e tratamento são mais indicados nos contactos
de doentes com TB, nos infetados por VIH, nos nascidos em países de alta prevalência,
nos sem-abrigo, nos utilizadores de drogas injetadas (UDI) e nos que estão sob terapêutica com imunossupressores, ou seja, nos que têm risco elevado de progressão para
TB ativa22,23. O objetivo do tratamento é prevenir a progressão para TB ativa. O tratamento é recomendado para todos os infetados por VIH, sem evidência de doença ativa
ou história de tratamento prévio, que apresentem teste de tuberculina ou IGRA positivos,
e para todos aqueles com testes negativos, que são contactos próximos de doentes com
TB ativa. Pela eficácia e tolerabilidade, a terapêutica preferida é a INH (300 mg/dia, per
os), administrada por nove meses, complementada com piridoxina (25-50 mg/dia, per os)
para a prevenção da neuropatia periférica. Outros regimes eficazes são a INH (300 mg/dia,
per os) com RMP (600 mg/dia, per os), durante três meses; a RMP (600 mg/dia, per os),
durante quatro meses; a INH (15 mg/kg, per os) com rifapentina (750 a 900 mg, per os) e

88

Fernando Maltez

piridoxina (50 mg, per os), uma vez por semana, durante três meses ou diariamente por
um mês. Esta última combinação só é alternativa para doentes em TARV, em que esteja incluído o raltegravir ou o efavirenz, e não é recomendada para grávidas, nem para
crianças com menos de dois anos de idade. Para aqueles expostos a TB resistente, não
existe nenhum regime consensual ou preferencial1,18,24,25.
As recomendações nacionais, nos países com baixa incidência de TB, diferem na
seleção dos grupos de risco, nos testes, assim como nas opções terapêuticas.
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V Secção

Capítulo 3.2

Pneumocistose e toxoplasmose
Olga Matos

Introdução
Desde o início da epidemia da síndrome de imunodeficiência adquirida (sida) que
vários microrganismos têm surgido como importantes agentes patogénicos, afetando
particularmente os doentes com sida, mas, também doentes, com outras imunodeficiências. Atualmente, a pneumonia por Pneumocystis jirovecii e a encefalite por Toxoplasma gondii são das patologias definidoras de sida mais frequentes nos doentes com
esta doença, na Europa Ocidental1. Com base nesta informação, este capítulo pretende
rever os dados mais atuais sobre a epidemiologia, clínica, diagnóstico e terapêutica
destas duas doenças oportunistas.

Pneumocistose
O agente da pneumocistose é Pneumocystis jirovecii (designado, anteriormente,
Pneumocystis carinii f. sp. hominis), um organismo eucariótico, patogénico, com caraterísticas genéticas de fungo e fenotípicas de protozoário, com distribuição ubíqua e
especificidade restrita para o Homem. A pneumocistose ou pneumonia por Pneumocystis (PPc) destaca-se pela relevância e impacto no contexto da infeção por vírus da
imunodeficiência humana/síndrome de imunodeficiência adquirida (VIH/sida). A infeção
por P. jirovecii tem sido, também, diagnosticada em doentes seronegativos para VIH,
com graus moderados de imunodeficiência (doentes sob terapêuticas imunossupressoras para tumores, transplantados de órgãos ou com doenças autoimunes). Também têm
surgido casos de infeção por P. jirovecii associados a doenças crónicas, como a doença
pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) e infeções assintomáticas, essencialmente em imunocompetentes2,3.
O ciclo de vida de Pneumocystis, o qual se desenvolve extracelularmente nas cavidades alveolares do pulmão dos mamíferos, não está completamente definido, com
uma fase assexuada de replicação através da fissão binária da forma trófica (anteriormente denominada de trofozoíto) e uma fase sexual de replicação putativa, que dá
origem a uma forma quística ou asco, contendo oito esporos4,5.
As infeções por Pneumocystis estão, em regra, confinadas aos pulmões, no entanto,
infeções de outros órgãos ou tecidos, incluindo os gânglios linfáticos, baço, fígado,
aparelho gastrintestinal, pâncreas, olho, orelha, glândulas suprarrenais e tiroide, coração,
sistema nervoso central e outros têm sido reportadas6.
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Epidemiologia
Na década de 80 do século XX, com o início da epidemia da sida, verificaram-se
mudanças significativas na incidência da PPc, a qual passou de uma infeção rara para uma
pneumonia comum. Aproximadamente 90% dos casos de PPc ocorriam em doentes com
linfócitos TCD4+ < 200 céls/mm3 ou com percentagem < 14%, com candidose esofágica,
episódios anteriores de PPc, pneumonia bacteriana recorrente, perda de peso não-intencional e níveis plasmáticos mais altos de cópias de ARN-VIH7. No entanto, com a profilaxia anti-PPc desde o final daquela década e o desenvolvimento e a disponibilidade da
terapêutica antirretrovírica (TARV), desde meados da década de 90, houve um declínio
acentuado no número de casos de PPc nos Estados Unidos da América (EUA) e na Europa Ocidental. Dados recentes do relatório europeu de vigilância sobre VIH/sida, do European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) e da Organização Mundial da
Saúde (OMS), mostram que no espaço económico europeu, em 2018, a doença definidora de sida mais comum foi a PPc com 21,1% dos casos, seguida da síndrome de emaciação (11,2%) e da candidose esofágica (10,6%)1. Também, nos EUA, a PPc continua sendo
uma das causas muito importantes de sida, ocorrendo agora, essencialmente, em infetados
por VIH não diagnosticado8. A PPc permanece, assim, uma causa de morbilidade e mortalidade significativas nos doentes com sida, mesmo após a introdução da TARV1,8.
Nos países industrializados, enquanto diminui o número de casos de coinfeção
Pneumocystis/VIH, observa-se aumento do número de doentes imunocomprometidos
seronegativos para VIH em risco de vida devido à PPc. Em contraste, nos países em
desenvolvimento de África, Ásia e América do Sul, onde se identifica a maior prevalência de infetados por VIH, a PPc é uma doença emergente com prevalência elevada e
mal controlada9,10.
A infeção inicial por P. jirovecii ocorre, em geral, na primeira infância. Cerca de dois
terços das crianças saudáveis têm anticorpos anti-P. jirovecii aos 2-4 anos de idade11.
A transmissão de Pneumocystis pode ser aérea, o que é sugerido com base em estudos
em roedores e na deteção, por métodos moleculares, de ADN de Pneumocystis em
amostras de ar colhidas em quartos e enfermarias onde doentes com PPc foram hospitalizados12. A transmissão vertical tem sido, também, sugerida13.
A PPc pode, provavelmente, ocorrer tanto por aquisição de P. jirovecii de novo
como por reativação de infeção latente14. Quanto à segunda possibilidade, uma vez
instalada a infeção, o microrganismo permaneceria nos pulmões do hospedeiro imunocompetente sem causar sintomas. Neste caso, numa situação de imunodepressão, a
infeção latente reativaria e tornar-se-ia patente. No entanto, os resultados de estudos
que analisaram espécimes respiratórios sequenciais demonstram que a latência, após
um episódio de PPc, não é a regra15. Por sua vez, a colonização por Pneumocystis
ocorre em pessoas sem sinais e sintomas de pneumonia aguda. Devido à carga fúngica baixa associada à colonização, a maioria dos casos só é identificada por técnicas de
polimerase chain reaction (PCR), que detetam a presença do ADN do microrganismo.
Esta população de colonizados encontra-se em risco de desenvolver PPc e/ou de transmitir o agente patogénico a outros hospedeiros suscetíveis (imunocompetentes ou
imunocomprometidos), podendo desempenhar um papel importante na circulação e na
transmissão de P. jirovecii na comunidade3,16.

Quadro clínico
No infetado por VIH, as manifestações clínicas da PPc têm início insidioso. Os sinais
e os sintomas pulmonares são os mais frequentes na história natural da PPc – febre,
tosse seca, fadiga e dispneia de agravamento progressivo. A gasometria arterial revela,
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Figura 1. Radiografia de tórax
póstero-anterior de um doente
infetado por VIH com pneumonia
por P. jirovecii, apresentando
infiltrados bilaterais difusos.

em regra, hipoxemia, com alcalose respiratória. O radiograma do tórax mostra um
padrão de pneumonia intersticial difusa, mas pode ser normal ou apresentar outros
padrões radiológicos, como cavitação, micronodular ou derrame pleural (Fig. 1). Numa
fase tardia, a insuficiência respiratória pode traduzir-se, radiologicamente, por um “pulmão branco” bilateral.

Diagnóstico
O diagnóstico presuntivo de PPc fundamenta-se em manifestações clínicas, nos
resultados dos testes de função pulmonar, na gasometria arterial em repouso e após o
exercício e em estudos radiológicos e laboratoriais, todos eles não específicos. Tendo
em conta que a PPc é uma doença intersticial, que provoca sérias dificuldades de trocas gasosas a nível do pulmão, uma pressão parcial de oxigénio (PaO2) no sangue
periférico ≤ 9,3 kPa (70 mmHg) é indicativa de PPc, apesar de o facto de 10-20% dos
casos de PPc terem níveis normais de PaO2. A lactato desidrogenase (LDH), que aumenta na fase inicial da infeção, pode ser utilizada como ferramenta de prognóstico e
para monitorização da resposta à terapêutica da PPc. Também, a avaliação do estado
imunitário do doente é importante para determinar o risco de desenvolvimento de PPc.
Como referido, esta doença ocorre, com maior frequência, em indivíduos com contagem
de células TCD4+ ≤ 200 céls/mm3. Assim, a história e o exame físico fazem parte da
avaliação do doente com sintomas pulmonares17.
O diagnóstico definitivo assenta na pesquisa direta de P. jirovecii, por técnicas de
coloração histoquímica, tais como a metenamina prata, Giemsa e azul de toluidina, por
métodos de coloração imunoespecíficos, como a imunofluorescência direta ou indireta
com anticorpos monoclonais (IFI/AcM) (Fotos 2A e 2B). Ainda, podem ser utilizadas té
cnicas moleculares, como a PCR, aplicadas em diferentes espécimes de origem pulmonar17.
Os métodos moleculares têm sido, também, utilizados para tipagem das estirpes isoladas,
com o objetivo de clarificar a epidemiologia desta doença18.
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O sucesso da microscopia e das técnicas moleculares no diagnóstico da PPc depende dos recursos disponíveis, da tecnologia e da experiência da equipa de cada
laboratório, assim como do tipo de espécime biológico analisado. Dado que o recurso
a técnicas invasivas, como a broncofibroscopia, para obter os espécimes respiratórios-padrão (líquido do lavado broncoalveolar), nem sempre é possível de concretizar e traz
um risco associado de complicações, tem levado ultimamente à demanda por novas
alternativas. A medição de biomarcadores sanguíneos, os quais refletem a interação
hospedeiro-organismo patogénico tem sido testada17. Níveis serológicos altos de LDH,
β-d-glucano (BG), glicoproteínas de superfície MSG (do inglês, major surface glycoproteins) e do antigénio Krebs von den Lungen-6 (KL-6), assim como níveis baixos de
S-adenosilmetionina (SAM) têm sido relacionados com a PPc e propostos como marcadores desta doença. De entre estes candidatos, o BG surge como o biomarcador mais
promissor e com o maior potencial de investigação e aplicação em laboratório de rotina17. Dada a sensibilidade alta de deteção de BG no soro, um resultado negativo
pode excluir PPc num indivíduo em risco de doença, enquanto um resultado positivo
pode indicar outras infeções fúngicas, devido à natureza panfúngica deste biomarcador.
A deteção de BG no soro pode contribuir para o diagnóstico, mas não para a monitorização da evolução da PPc. Este teste do BG sérico para excluir PPc é atraente, quando a colheita do líquido da lavagem bronco-alveolar não é viável ou é difícil de obter,
em particular em imunocomprometidos seronegativos para VIH19,20.
Os estudos mais recentes apresentam o imunodiagnóstico da PPc (pesquisa de
anticorpos IgM e IgG anti-P. jirovecii), através da utilização de antigénios recombinantes
sintéticos (ARS), como uma nova alternativa de diagnóstico. Estes ARS são utilizados
para detetar anticorpos anti-P. jirovecii específicos, através de uma técnica Enzyme-Linked
Immunosorbent Assay (ELISA), ou conjugados com nanopartículas de ouro no soro de
doentes infetados21-23. Esta última plataforma poderá vir a ser uma alternativa de dia
gnóstico não-invasivo, simples, de rápida execução, sensível e específica e barata, recorrendo a um espécime biológico de fácil acesso e de obtenção pouco onerosa e
minimamente invasiva, o sangue.

Tratamento
Alguns fármacos antiparasitários são capazes de inibir a ação de enzimas cruciais
no metabolismo de P. jirovecii. O trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMX) ou cotrimoxazol e a pentamidina (os medicamentos de referência no tratamento e na profilaxia
da PPc), a dapsona, a clindamicina, a primaquina, a atovaquona, o trimetrexato e a
eflornitina revelaram-se todos eles úteis no tratamento e na profilaxia da PPc. Estes
fármacos são eficazes, isoladamente ou em combinação. O TMP (15 a 20 mg/kg/dia)
– SMX (75 a 100 mg/kg/dia) é administrado fracionado em 3-4 tomas diárias, por
via oral ou endovenosa, durante 21 dias. Por sua vez, a pentamidina pode ser utilizada por via intramuscular ou, de preferência, por via endovenosa (administrada
por um período de uma a duas horas), na dose de 3-4 mg/kg/dia, durante 21 dias.
Como tratamento alternativo surge a primaquina (30 mg [base] uma toma/dia, por
via oral) associada à clindamicina (600 mg em quatro tomas diárias ou 900 mg em
três tomas diárias, por via endovenosa, ou 300 mg em quatro tomas diárias ou 450 mg
em três tomas diárias, por via oral) durante 21 dias. Outro possível tratamento alternativo é a atovaquona (750 mg em duas tomas diárias) por via oral, tomada com
os alimentos durante 21 dias. Nas formas graves, o tratamento etiotrópico pode ser
potenciado pela administração de corticoides, com o intuito de inibir a inflamação
e a evolução para a fibrose, limitando o bloqueio alveolocapilar e, em consequência,
a hipoxemia7,20.
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Prevenção
Em indivíduos seropositivos para VIH, a profilaxia é recomendada para adultos e
adolescentes, incluindo mulheres grávidas e aqueles sob TARV, com número de linfócitos TCD4+ < 200 céls/mm3. Em crianças nascidas de mães seropositivas para VIH,
a profilaxia deve começar nas 4-6 semanas de vida. A carga vírica inicial de ARN-VIH
e a sua redução, durante a TARV, influenciam o risco de infeções oportunistas e podem
ser independentes da contagem de linfócitos TCD4 +7,20. O medicamento de escolha
para a profilaxia primária e secundária da PPc é o TMP-SMX, sendo possíveis várias
posologias, tais como um comprimido de cotrimoxazol forte diariamente ou um comprimido de cotrimoxazol diariamente ou, ainda, três comprimidos de cotrimoxazol
forte/semana, por via oral. Pelo facto de haver incidência elevada de efeitos secundários, no contexto da infeção por VIH, é necessário, com frequência, recorrer a
outros medicamentos, como, por exemplo, a dapsona administrada por via oral, na
dose de 50 mg/dia em duas tomas ou 100 mg/dia, em toma única. Este medicamento só deve ser administrado a doentes sem deficiência em glucose-6-fosfato desidrogenase. A dapsona (50 mg/dia, por via oral) pode, ainda, ser administrada em combinação com pirimetamina (50 mg) com leucovorina (25 mg)/semana, por via oral ou
dapsona (200 mg) mais pirimetamina (75 mg) mais leucovorina (25 mg)/semana, por via
oral. Outra alternativa eficaz ao TMP-SMX é a pentamidina em aerossol, a qual é relativamente bem tolerada. A dose é de 300 mg/mês, nebulizada, ou de 60 mg todos os
15 dias após duas doses de 300 mg/mês. Outra alternativa possível é a atovaquona, na
dose de 1500 mg/dia, por via oral e administrada com os alimentos ou, ainda, atovaquona (1500 mg) mais pirimetamina (25 mg) com leucovorina (10 mg)/dia, por via
oral, também administradas com os alimentos7,20. Aos doentes com infeção por VIH,
que tenham história de PPc, está recomendada a quimioprofilaxia para toda a vida
com TMP-SMX (profilaxia secundária ou terapêutica de manutenção), a menos que a
reconstituição imunitária ocorra como resultado da TARV7,20. A profilaxia secundária
deve ser interrompida seguindo as recomendações para a descontinuação da profilaxia primária.

Toxoplasmose
Toxoplasma gondii é um protozoário intracelular obrigatório do Filo Apicomplexa,
descoberto em 1908. O primeiro caso humano de infeção toxoplásmica foi descrito em
1923, mas só a partir de 1937 foi reconhecida a importância do parasita em patologia
humana. Até à década de 80 do século XX, os casos de toxoplasmose foram, esporadicamente, assinalados na literatura, quase sempre relacionados com infeções congénitas, linfomas ou transplantes de órgãos, mas a expansão das técnicas de transplante e,
sobretudo, a epidemia da sida transformaram a toxoplasmose numa importante causa
de morbilidade e de mortalidade nos imunocomprometidos e, ainda, numa das principais causas de morte nos doentes com sida24,25.

Epidemiologia
T. gondii, sendo um coccídeo dos felinos, apresenta um grande número de hospedeiros acidentais. O parasita é ubiquitário na natureza e tem sido identificado em,
praticamente, todos os mamíferos, aves e, mesmo, em alguns répteis. Este protozoário
está entre os parasitas mais prevalentes na população humana. No homem, a prevalência da infeção latente aumenta com a idade e, na maior parte das regiões, é idêntica
para ambos os sexos. As percentagens de contaminação estão diretamente relacionadas
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com as condições climáticas, com os hábitos alimentares e com condições de higiene
das populações, variando, consideravelmente, com as regiões geográficas e com os
grupos populacionais26. As diferenças na epidemiologia da toxoplasmose podem ser
explicadas pelo grau de exposição das populações às duas principais fontes de contaminação, os quistos contidos nos tecidos dos animais de abate e os oocistos provenientes do ciclo sexuado do parasita, no gato26,27.
Em geral, assume-se que 25-30% da população mundial está infetada por T. gondii26. Na Europa, a prevalência da infeção humana aumenta de norte para sul, oscilando de 10-30% no norte e de 30-50% no sul28. Nos seropositivos para VIH, a prevalência global da infeção, por este protozoário, é semelhante à da comunidade em
que estão inseridos. Numa meta-análise recente, observaram-se prevalências de infeção por T. gondii nos imunocomprometidos em geral de 35,9% e nos doentes com
sida de 42,1%29. Entre os doentes com sida, as formas sintomáticas da infeção toxoplásmica têm localização encefálica, quase em exclusivo, e mais de 95% são resultantes da reativação de uma infeção latente, com contagens de linfócitos TCD4 + < 100
céls/mm3. Nas áreas em que a prevalência da infeção é alta, os fatores epidemiológicos parecem favorecer o desenvolvimento de encefalite toxoplásmica, provavelmente devido à concentração maior de quistos, provenientes de sucessivas reinfeções da
população. Em Portugal, em 2000, 50-64% da população adulta apresentava anticorpos anti-Toxoplasma e a prevalência da infeção era mais elevada no norte do país do
que no sul30. Um estudo efetuado em 2011, em mulheres grávidas, da região da
Grande Lisboa, encontrou uma prevalência de anticorpos anti-Toxoplasma de 21,94%,
o que é muito inferior aos resultados do estudo efetuado em 1984, também em
grávidas da região da Grande Lisboa, com valores de 64,3%24,31. Estes resultados
sugerem que a seroprevalência da infeção por T. gondii diminuiu consideravelmente
em três décadas em Portugal.

Quadro clínico
No imunocomprometido, a descrição clínica da toxoplasmose cerebral pode variar
de sinais focais a encefalopatia. As manifestações focais incluem hemiparesia, hemiplegia, perdas sensoriais, tremor, paralisia de pares cranianos, afasia, cefaleia localizada e convulsões. Os sintomas e sinais de disfunção neurológica podem predominar,
incluindo debilidade, desorientação, psicose, letargia, confusão ou coma. A maior
parte dos casos de encefalite toxoplásmica apresenta lesões focais ou multifocais que
podem ser evidenciadas pela tomografia computorizada ou pela ressonância magnética nuclear. As lesões podem ser simples ou múltiplas, bilaterais, isodensas ou hipodensas, difusas ou em anel (Foto 3). Ainda que nos doentes com sida a encefalite
toxoplásmica seja a manifestação clínica mais usual, pode observar-se envolvimento
de outros sistemas e órgãos. O compromisso do pulmão, coração, olho e fígado pode
ocorrer isoladamente ou associado ao envolvimento cerebral. As formas extracerebrais
são, em regra, disseminadas, atingindo vários órgãos. A retinocoroidite toxoplásmica
pode ocorrer associada à encefalite. Quando isolada é, por vezes, precursora do
envolvimento cerebral32,33.
A diferença marcada de gravidade do quadro clínico, verificada na reativação da
toxoplasmose no doente imunocomprometido, sugere que a suscetibilidade à infeção
pode ser controlada por fatores genéticos do hospedeiro ou do parasita28,29.
O estatuto imunitário para T. gondii deve ser determinado, logo após o diagnóstico da infeção por VIH, já que uma serologia positiva, independentemente do título, é
um marcador de risco de encefalite, especialmente em doentes com imunocomprometimento profundo.
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Diagnóstico
O diagnóstico presuntivo de toxoplasmose cerebral é, em regra, estabelecido com
base na sintomatologia sugestiva, na presença de anticorpos anti-Toxoplasma e no
exame imagiológico compatível. No entanto, cerca de 3% dos doentes com sida e
toxoplasmose ativa não apresentam anticorpos anti-Toxoplasma, provavelmente devido
à ausência de síntese de mediadores da resposta imunitária humoral. O diagnóstico
definitivo de um episódio de etiologia toxoplásmica implica a confirmação laboratorial
da infeção ativa por T. gondii, seja por serologia ou pela evidência das formas do
parasita (Foto 4). Uma das técnicas mais utilizadas para deteção de Toxoplasma tem
sido a PCR aplicada em diferentes espécimes biológicos, como sangue, líquido cefalorraquidiano (LCR) ou fragmento de biopsia. O método apresenta especificidade elevada,
mas a sensibilidade é influenciada não só pela carga parasitária, mas, também, pela
complexidade dos constituintes dos espécimes biológicos, o que dificulta, por vezes, a
interpretação dos resultados30,31.

Tratamento
A terapêutica da toxoplasmose ativa, no imunocomprometido, inclui a prescrição
conjunta da pirimetamina, um inibidor da dihidrofolato redutase, e da sulfadiazina, um
inibidor competitivo da dihidropteroato sintetase. Esta combinação condiciona o bloqueio
do metabolismo do ácido fólico e atua, sinergicamente, contra a replicação dos taquizoítos, mas os quistos de T. gondii permanecem viáveis, com capacidade de reiniciarem
o processo infecioso ativo se a terapêutica é descontinuada. A interrupção da terapêutica é, com frequência, imposta pela toxicidade que lhe está associada. A clindamicina,
o interferão e os antibióticos do grupo dos macrólidos são opções terapêuticas alternativas24,25.

Prevenção
A instituição sistemática da profilaxia para T. gondii, em infetados por VIH com contagem de linfócitos TCD4+ < 200 céls/mm3, veio diminuir, em cerca de 50%, o número
de episódios de toxoplasmose cerebral, calculando-se que, em Portugal, 7,3% dos notificados com sida apresentem um ou mais episódios de encefalite toxoplásmica30,33.
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Outras infeções oportunistas
Fernando Maltez

Na história natural da doença por vírus da imunodeficiência humana (VIH), os linfócitos TCD4+ são fundamentais na proteção contra determinadas infeções que, quando
surgem e porque se aproveitam dessa diminuição, se designam por oportunistas. Assim,
à medida que a infeção por VIH não tratada, progride, a imunodepressão crescente
aumenta o risco de infeções oportunistas por bactérias, vírus, fungos ou protozoários,
passando a doença progressivamente de assintomática para sintomática. As infeções
mais precoces são causadas por agentes mais patogénicos, que não requerem grave
imunodepressão, enquanto as infeções definidoras de síndrome de imunodeficiência
adquirida (sida) ocorrem com imunodepressão mais grave, anunciando o fim da história
natural da doença (Tabela 1). De seguida, descrevem-se algumas das mais frequentes 1,2.

Leucoencefalopatia multifocal progressiva
A leucoencefalopatia multifocal progressiva (LMP) é uma doença desmielinizante,
focal do sistema nervoso central (SNC), causada por reativação de um vírus polioma,
designado por John Cunningham (JC). O vírus infeta seletivamente os oligodendrócitos
e a infeção primária ocorre, habitualmente, na infância, de forma assintomática, estabelecendo-se o estado de portador na maioria dos indivíduos. Fora do contexto de
infeção por VIH é rara e a mortalidade é elevada nos que desenvolvem a doença.
A LMP é mais frequente em doentes com linfócitos TCD4+ < 200 céls/mm3, mas pode
ocorrer com linfócitos acima desse valor e, também, no contexto de síndrome inflamatória de reconstituição imunitária (SIRI), causando alterações cognitivas e sinais neurológicos focais, de instalação e progressão insidiosas, em resultado do envolvimento
sucessivo de diferentes regiões do cérebro. Qualquer região do SNC pode ser afetada,
mas sobretudo os lobos occipitais (hemianopsia), os lobos frontais e parietais (afasia,
monoparesia, hemiparesia), os pedúnculos cerebrais e a substância branca profunda (dismetria e ataxia), podendo progredir para a morte em poucos meses. O envolvimento da
medula espinal é raro. A progressão clínica ao longo de semanas é importante para o
diagnóstico diferencial com outras doenças oportunistas do SNC (toxoplasmose ou linfoma primitivo), que têm, geralmente, um início mais agudo. A febre e as cefaleias não são
habituais, mas as convulsões descrevem-se em 20% dos casos1,3. A clínica e as imagens
da tomografia computadorizada (TC) e da ressonância magnética (RM) suportam o dia
gnóstico presuntivo (lesões hipodensas da substância branca, que não captam contraste,
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Tabela 1. Doenças definidoras de sida – CDC, 2008
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Candidose (traqueia, brônquios ou pulmão)
Candidose esofágica
Carcinoma do colo uterino, invasivo
Coccidioidomicose disseminada
ou extrapulmonar
Criptococose extrapulmonar
Criptosporidiose intestinal (por mais de um mês)
Doença por vírus citomegálico (exceto fígado,
baço ou gânglios)
Encefalopatia por VIH
Herpes simplex – úlceras crónicas (por mais
de um mês)
Herpes simplex – bronquite, pneumonite
ou esofagite
Histoplasmose disseminada ou extrapulmonar
Isosporose intestinal (por mais de um mês)
Leucoencefalopatia multifocal progressiva

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Linfoma de Burkitt
Linfoma imunoblástico
Linfoma cerebral primitivo
Mycobacterium avium complex disseminado
ou extrapulmonar
Mycobacterium kansasii disseminado
ou extrapulmonar
Mycobacterium (outras espécies) disseminado
ou extrapulmonar
Pneumonia bacteriana recorrente (mínimo de dois
episódios em um ano)
Pneumonia por Pneumocystis jirovecii
Sarcoma de Kaposi
Septicemia recorrente a Salmonella
Síndrome de emaciação por VIH*
Toxoplasmose cerebral
Tuberculose pulmonar ou extrapulmonar

*Perda involuntária de > 10% do peso corporal com diarreia crónica (de, pelo menos, um mês) ou com astenia crónica e febre
(de, pelo menos, um mês).
VIH: vírus da imunodeficiência humana;
Adaptado e traduzido de Centers for Disease Control and Prevention2.

não exercem efeito de massa nem desviam as estruturas encefálicas, não envolvidas
por edema, em áreas que correspondem aos sinais clínicos). A RM com espetroscopia
pode dar informação diagnóstica adicional1,4. O diagnóstico definitivo requer a identificação no líquor, por técnica de polymerase chain reaction (PCR), do ácido desoxirribonucleico (ADN) de vírus JC, a qual é positiva em 70-90% dos doentes sem terapêutica antirretrovírica (TARV) e em 60% daqueles em TARV. Se o exame for negativo, a
suspeita elevada e excluídos diagnósticos alternativos, a punção lombar deve ser repetida. A biopsia cerebral está reservada para situações em que haja dúvida no diagnóstico. A LMP não tem tratamento específico. A única forma de prevenir e tratar a LMP
consiste na administração de TARV, para reverter a imunossupressão, que afeta a resposta normal do hospedeiro ao vírus. Nos doentes que não estão em tratamento, o
início de TARV deve ser imediato (Tabela 2). Em cerca de metade dos casos há remissão e paragem da progressão da doença. Para os que já estão sob TARV e em supressão vírica não existem estudos robustos que comprovem a utilidade da intensificação
terapêutica ou da escolha de antirretrovíricos (ARV) com melhor penetração no SNC1,5.
Também, nenhum estudo, até à data, suporta a recomendação de antivíricos dirigidos
especificamente ao vírus (citarabina, cidofovir e topotecan) ou de terapêutica imunomoduladora (interferão-α ou β)1,6.

Criptococose
A criptococose é uma infeção fúngica, em regra, disseminada, que pode envolver
qualquer tecido ou órgão, como a pele ou o pulmão, mas que nos doentes infetados
por VIH se apresenta, mais vezes, como meningite ou meningoencefalite subaguda.
A maior parte das infeções são causadas por Cryptococcus neoformans, mas, ocasionalmente, por Cryptococcus gattii e, na maioria dos casos, ocorre com linfócitos TCD4 +
< 100 céls/mm3. O quadro clínico engloba febre, cefaleias intensas, mau estar, náuseas
e os sintomas e sinais clássicos de meningite, como fotofobia e rigidez da nuca, estão
presentes em apenas 25% dos casos. Alguns doentes apresentam alteração do estado
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Tabela 2. Tratamento de infeções oportunistas (fármacos, doses e duração)
Infeção
oportunista

Tratamento preferido

Tratamento alternativo

Leucoencefalopatia multifocal
progressiva

Nenhuma terapêutica eficaz.
Iniciar TARV de imediato.
Corticosteroides podem ser
usados no contexto de
reconstituição imunitária

Nenhum

Criptococose
meníngea,
extrapulmonar
e pulmonar
difusa

a) Inducão
–– Anfotericina B lipossómica
–– 3-4 mg/kg EV dia +
flucitosina 25 mg/kg, per
os, 4 ×/dia (2 semanas)
b) Consolidação
–– Fluconazol – 400 mg, per os
ou EV/dia (8 semanas)
c) Manutenção
–– Fluconazol – 200 mg,
per os/dia (pelo menos,
12 meses)

a) Indução
–– Anfotericina B desoxicolato – 0,7 mg/kg,
EV/dia + flucitosina – 25 mg/kg, per os, 4 ×/dia
ou
–– Anfotericina B complexo lipídico – 5 mg/kg,
EV/dia + flucitosina – 25 mg/kg, per os, 4 ×/dia
ou
–– Anfotericina B lipossómica – 3-4 mg/kg,
EV/dia + fluconazol – 800 mg, per os ou EV/dia
ou
–– Anfotericina B desoxicolato – 0,7 mg/kg,
EV/dia + fluconazol – 800 mg, per os ou EV/dia
ou
–– Fluconazol – 400-800 mg, per os ou EV/dia +
flucitosina – 25 mg/kg, per os, 4 ×/dia
ou
–– Fluconazol – 1200 mg, per os ou EV/dia
(2 semanas)
b) Consolidação
–– Itraconazol – 200 mg, per os, 2 ×/dia (8 semanas)
c) Manutenção
–– Nenhuma alternativa

Candidose oral
e esofágica

–– Fluconazol – 100 mg (até
400 mg), per os ou EV/dia
ou
–– Itraconazol – solução oral,
200 mg, per os/dia
(14-21 dias)

–– Voriconazol – 200 mg, per os ou EV 2 ×/dia
ou
–– Isavuconazol 200 mg, per os, (dose de carga)
seguido de 50 mg, per os, dia ou, 400 mg,
per os, seguido de 100 mg, per os, dia ou,
400 mg, per os, uma vez/semana ou,
–– Anidulafungina – 100 mg, EV (uma toma)
e depois 50 mg, EV/dia
ou
–– Caspofungina – 50 mg, EV/dia
ou
–– Micafungina – 150 mg, EV/dia
ou
–– Anfotericina B desoxicolato – 0,6 mg/kg, EV/dia
ou
–– Anfotericina B complexo lipídico – 3-4 mg/kg,
EV/dia (14-21 dias)

Criptosporidiose

Nenhum tratamento eficaz sem
TARV

–– Nitazoxanida – 500-1.000 mg, per os, 2 ×/dia
(14 dias)
ou
–– Paromomicina – 500 mg, per os, 4 ×/dia
(14-21 dias)
+
–– TARV
(Continua na próxima página)
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Tabela 2. Tratamento de infeções oportunistas (fármacos, doses e duração) (continuação)
Infeção
oportunista

Tratamento preferido

Tratamento alternativo

Cistoisosporose

a) Indução
–– TMP-SMX – 160 mg/
800 mg, per os ou EV,
4 ×/dia (10 dias)
ou
–– TMP-SMX – 160 mg/
800 mg, per os ou EV,
2 ×/dia (7-10 dias)
–– Pode iniciar 2 ×/dia e
aumentar dose diária e/ou
duração até 3-4 semanas,
se sintomas persistem
b) Manutenção
Em doentes com TCD4+
< 200/µL
–– TMP-SMX – 160 mg/
800 mg, per os, 3 ×/semana

a) Indução
–– Pirimetamina – 50-75 mg, per os/dia
+
–– Leucovorina – 10-25 mg, per os/dia
ou
–– Ciprofloxacina – 500 mg, per os, 2 ×/dia (7 dias)
b) Manutenção
–– TMP-SMX – 160 mg/800 mg, per os/dia ou
320 mg/1.600 mg, 3 ×/semana
ou
–– Pirimetamina – 25 mg, per os/dia
+
–– Leucovorina – 5-10 mg, per os/dia
ou
–– Ciprofloxacina – 500 mg, per os 3 ×/semana

Doença por
VCM

Retinite
a) Indução
Lesões ameaçadoras
da visão
–– Injeções intravítreas
de ganciclovir – 2 mg
ou
–– Foscarnet – 2,4 mg,
1 a 4 doses (7-10 dias)
+
–– Valganciclovir – 900 mg,
per os, 2 ×/dia (14-21 dias),
seguido de 900 mg/dia
Lesões periféricas
–– Uma das terapêuticas
sistémicas acima referidas.
b) Manutenção
Tratamento por 3–6 meses, até
lesões inativas e linfócitos
TCD4+ > 100 céls/mm3
Esofagite ou colite
–– Ganciclovir – 5 mg/kg, EV,
12/12 h (pode mudar para
valganciclovir – 900 mg, per
os, 12/12 h, quando tolerar
via oral) durante 21-42 dias
ou até resolução de sintomas
Pneumonia
–– Ganciclovir – EV (mesma
dose retinite)
ou
–– Foscarnet – EV (mesma
dose retinite)
Duração ótima não
estabelecida
Doença neurológica
–– Ganciclovir – 5 mg/kg, EV,
12/12 h + foscarnet –
90 mg/kg, EV, 12/12 h ou
60 mg/kg, EV, 8/8 h, até
resolução de sintomas

Retinite
a) Indução
Lesões ameaçadoras da visão
–– Injecções intravítreas de ganciclovir 2 mg
–– Ganciclovir 5 mg/kg, EV, 12/12h (14-21 dias),
seguido de 5 mg/kg, EV, 24/24h
–– Valganciclovir 900 mg, per os/dia
–– Foscarnet 90 mg/kg, EV, 12/12h ou 60 mg/kg,
EV, 8/8h (14-21 dias), seguido de 90-120 mg/kg,
EV, 24/24h
–– Cidofovir 5 mg/kg, EV, semana (2 semanas),
seguido de 5 mg/kg, EV, em semanas alternadas
Lesões periféricas
–– Uma das terapêuticas sistémicas acima referidas
b) Manutenção
Tratamento por 3-6 meses, até lesões inactivas
e linfócitos TCD4+ > 100 céls/mm3
Esofagite ou colite
–– Foscarnet – 90 mg/kg, EV, 12/12 h ou 60 mg/kg
8/8 h
–– Valganciclovir – 900 mg, per os, 12/12 h
(21-42 dias ou, até resolução de sintomas)

(Continua na próxima página)
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Tabela 2. Tratamento de infeções oportunistas (fármacos, doses e duração) (continuação)
Infeção
oportunista

Tratamento preferido

Tratamento alternativo

Doença por VHS

a) Indução
Lesões orolabiais
–– Valaciclovir – 1 g, per os,
2 ×/dia
ou
–– Famciclovir – 500 mg,
per os, 2 ×/dia
ou
–– Aciclovir – 400 mg, per os,
3 ×/dia (5-10 dias)
Lesões genitais iniciais
ou recorrentes
–– Valaciclovir – 1 g, per os,
2 ×/dia
ou
–– Famciclovir – 500 mg, per
os, 2 ×/dia
ou
–– Aciclovir – 400 mg, per os,
3 ×/dia (5-14 dias)
Lesões mucocutâneas graves
–– Aciclovir – 5 mg/kg, EV,
8/8 h (após melhoria,
passar a via oral e
continuar até cura completa
das lesões)
b) Manutenção
Terapêutica supressiva crónica
(doentes com recorrências
frequentes ou graves de
herpes genital)
–– Valaciclovir – 500 mg, per
os, 2 ×/dia
ou
–– Famciclovir – 500 mg, per
os, 2 ×/dia
ou
–– Aciclovir – 400 mg, per os,
2 ×/dia (indefinidamente,
qualquer que seja o valor
de TCD4+)

VHS resistente a aciclovir
Tratamento preferido
–– Foscarnet – 80-120 mg/kg/dia, EV, 2-3 doses, até
resposta clínica
Tratamento optativo
–– Cidofovir – dosagem como na retinite a VCM, EV
ou
–– Trifluridina – 1% tópico 3 ×/dia
ou
–– Cidofovir – 1% tópico (gel) 1 ×/dia
ou
–– Foscarnet – 1% tópico, 5 ×/dia (21-28 dias)

Doença
disseminada por
complexo
Mycobacterium
avium

a) Indução
Pelo menos, dois fármacos
de início, durante, pelo
menos, 12 meses
–– Claritromicina – 500 mg,
per os, 2 ×/dia
+
–– Etambutol – 15 mg/kg,
per os/dia
ou
–– Azitromicina – 500-600 mg,
per os/dia
+
–– Etambutol – 15 mg/kg,
per os/dia
Descontinuar se ausência de
sintomas e contagem de
TCD4+ > 100/mm3 por > 6 meses

Adicionar terceiro ou quarto fármaco se
TCD4+ < 50/mm3 ou ausência de TARV eficaz:
–– Rifabutina – 300 mg, per os/dia
+
–– Amicacina – 10-15 mg/kg, EV/dia
ou
–– Estreptomicina – 1 g, EV ou IM/dia
ou
–– Moxifloxacina – 400 mg, per os/dia
ou
–– Levofloxacina – 500 mg, per os/dia

EV: endovenoso; IM: intramuscular; TARV: terapêutica antirretrovírica; TMP-SMX: coformulação de trimetoprim-sulfametoxazol;
VCM: vírus citomegálico; VHS: vírus herpes simplex.
Adaptado e traduzido de Panel on Opportunistic Infections in HIV-Infected Adults and Adolescents1.
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de consciência, perturbações da personalidade ou, apenas, perda de memória, em
consequência de aumento da pressão intracraniana. Quando há envolvimento cutâneo,
as lesões são, em regra, umbilicadas, semelhando molluscum contagiosum. A infeção
pulmonar, quando presente, manifesta-se, radiologicamente, por consolidação, infiltrados
nodulares ou infiltrados intersticiais, que se podem confundir com pneumocistose.
O diagnóstico é estabelecido por deteção do antigénio criptocócico, por isolamento
em cultura do sangue e do líquor ou por exame direto deste último, utilizando como
método de coloração a tinta-da-china, que revela as estruturas fúngicas em 60-80% dos
casos (Foto 5). O líquor é hipertenso, com pleocitose linfocitária, glicorráquia normal
ou baixa e proteinorráquia variável. A pressão do líquor deve ser medida em todos os
doentes no momento do diagnóstico. A deterioração clínica é provável, se aquela for
superior a 25 cm H2O, particularmente se houver visão borrosa, edema da papila ou
outros sinais de aumento da pressão intracraniana. Remoção diária de 20-30 ml de líquor, até haver melhoria dos sintomas. Se os sinais de edema cerebral persistirem, há
que considerar a colocação de shunt do SNC8. O tratamento de escolha para a meningite criptocócica consiste na combinação de anfotericina B lipossómica (3-4 mg/kg/dia)
com flucitosina (100 mg/kg/dia), por via endovenosa (EV), numa fase de indução de,
pelo menos, duas semanas, seguida de uma fase de consolidação com fluconazol oral
(400 mg/dia) de, pelo menos, oito semanas e, de uma fase de manutenção com 200 mg/dia
até completar, pelo menos, um ano. A flucitosina permite esterilização mais rápida do
líquor. A anfotericina B complexo lipídico (5 mg/kg/dia) é a alternativa preferida para
a fase de indução (Tabela 2). Os novos triazóis (voriconazol e posaconazol), como alternativa para as fases de manutenção e consolidação, têm taxas de sucesso de 50%.
A criptococose pulmonar e extrapulmonar devem ser tratadas de forma semelhante à
do SNC1,9. O momento ideal para início de TARV nos doentes com meningite criptocócica é controverso. Com base em diferentes estudos, deverá ser protelado, pelo
menos, até 2-10 semanas após início da terapêutica antifúngica, em especial naqueles
que têm aumento da pressão intracraniana e celularidade baixa no líquor. Para outras
formas de criptococose, o risco de SIRI parece ser menor, mas, também, parece prudente atrasar o início em 2-4 semanas1.

Candidose esofágica
A maioria dos doentes infetados por VIH estão colonizados por Candida albicans,
mas, também, por C. krusei, C. glabrata ou C. tropicalis, havendo risco de progressão
para a infeção com linfócitos TCD4+ < 200 céls/mm3 (primeiro para candidose orofaríngea e, depois, com contagens mais baixas, para esofágica) e tendência à recidiva,
quando não há recuperação imunitária. A maioria dos casos de candidose é causada por
Candida albicans1,10. A candidose orofaríngea apresenta-se com lesões cremosas, esbranquiçadas, tipo placa, indolores, na superfície do palato, da língua e da mucosa jugal,
facilmente destacáveis com uma espátula, mas que podem causar dor, salivação exuberante e alterações do paladar (Fotos 6 e 7). Menos vezes, causa lesões eritematosas ou
queilite angular (Fotos 8 e 9). O diagnóstico é clínico, mas para identificação da espécie
de Candida é necessário a zaragatoa para exame direto e cultural. A odinofagia, o ardor
retrosternal ou a disfagia indiciam candidose esofágica, o que requer a visualização
endoscópica das placas confluentes na mucosa e a demonstração histológica de Candida no tecido, contudo o diagnóstico é fundamentado, por regra, nos sintomas (se está
presente candidose oral) e na resposta ao tratamento empírico, não requerendo endoscopia. O fluconazol oral (100 mg/dia) por 7-14 dias é considerado o tratamento de
escolha para a candidose oral (Tabela 2). O itraconazol e o posaconazol em solução
oral podem ser alternativas. A resistência ao fluconazol é, sobretudo, consequência de
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exposição prévia e repetida ao fármaco. Neste contexto, é frequente observar-se resistência a Candida albicans ou espécies não-albicans, em particular Candida glabrata. Para
a candidose esofágica, a duração da terapêutica é de 14-21 dias e os regimes preferidos
são o fluconazol (100 a 400 mg/dia, oral ou EV) e o itraconazol (200 mg/dia, oral), porém este tem absorção mais errática. O novo triazol-isavuconazol, o voriconazol, a anfotericina B (desoxicolato ou formulação lipídica) e as equinocandinas são alternativas
eficazes, se bem que com estas últimas seja maior a taxa de recorrências1,11,12.

Criptosporidiose
A criptosporidiose é causada por variadas espécies do protozoário Cryptosporidium
(parvum, hominis e meleagridis), particularmente frequente nos países em vias de desenvolvimento, onde contamina lagos, piscinas e rede pública de abastecimento de
água. A infeção ocorre pela ingestão dos oocistos, que, uma vez nas fezes, podem ser
transmitidos, diretamente, pessoa a pessoa, especialmente, entre homens que têm sexo
com outros homens (HSH). A criptosporidiose é responsável por 10-35% dos casos de
diarreia no infetado por VIH, e o risco é elevado com linfócitos TCD4+ < 100 céls/mm3
Cryptosporidium, ao infetar a mucosa do intestino delgado, causa diarreia aquosa aguda ou subaguda, que se pode acompanhar de febre, náuseas, vómitos e cólicas abdominais, cuja gravidade varia de ligeira diarreia à de tipo da cólera. Cryptosporidium
pode, também, infetar outros órgãos do aparelho digestivo ou mesmo envolver outros
órgãos ou tecidos do hospedeiro. A infeção é mais grave nos doentes com linfócitos
TCD4+ < 50 céls/mm3, causando diarreia abundante, crónica, que persiste durante meses. O envolvimento do epitélio do trato biliar e do ducto pancreático pode dar origem
a colangite esclerosante e a pancreatite por estenose papilar. O diagnóstico fundamenta-se na identificação microscópica de oocistos nas fezes ou nos tecidos, por coloração
ácido-álcool resistente ou por imunofluorescência direta (maior sensibilidade), sendo
este o método de eleição (Foto 10). Os métodos moleculares, como a PCR, são ainda
mais sensíveis, duplicando o número de casos identificados pela microscopia. A cri
ptosporidiose intestinal pode ser diagnosticada também pela biopsia1,13. A reidratação
e tratamento sintomático da diarreia (tintura de ópio ou loperamida) em associação com
a TARV, de forma a restaurar a imunidade, conduzem à resolução clínica e são o segredo do tratamento. Nenhuma terapêutica imunológica ou farmacológica dirigida
contra Cryptosporidium (nitazoxanida, paromomicina ou espiramicina), mostrou eficácia
mantida, se não for associada à TARV (Tabela 2)1,14.

Cistoisosporose
Cystoisospora belli (ex-Isospora belli) é um protozoário prevalente em áreas tropicais
e subtropicais, que se transmite por via digestiva, a partir da ingestão de oocistos esporulados presentes em alimentos ou água contaminada. Depois de ingeridos, o parasita invade os enterócitos do intestino delgado, onde são produzidos oocistos imaturos,
que são eliminados pelas fezes, completando-se a sua maturação no meio ambiente. Os
sintomas mais frequentes incluem diarreia aquosa não sanguinolenta, cólicas abdominais,
anorexia, náuseas e vómitos. O risco de doença é maior nos infetados por VIH com
linfócitos TCD4+ < 50 céls/mm3. A diarreia pode ser profusa e prolongada, acompanhada por desidratação grave e insuficiência renal. O quadro clínico da cistoisosporose pode
ser, também, o da colecistite, colangite e artrite reativa. O diagnóstico fundamenta-se
na identificação dos oocistos de Cystoisospora nas fezes ou no aspirado duodenal, a
fresco, por coloração ácido-álcool resistente ou por microscopia fluorescente, ou, ainda,
por biopsia intestinal (Foto 11). O tratamento assenta no suporte hídrico e eletrolítico e
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no trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMX na dose de 160 mg/800 mg) por via oral ou
EV, quatro vezes por dia, durante 10 dias (único agente com dados clínicos publicados).
Em caso de intolerância às sulfamidas, a pirimetamina (50-75 mg/dia) com leucovorina
(10-25 mg/dia) por via oral ou a ciprofloxacina oral (500 mg, duas vezes ao dia), durante sete dias, são consideradas alternativas eficazes (Tabela 2). A TARV deve ser iniciada
em simultâneo e nos doentes com linfócitos TCD4+ < 200 céls/mm3 está recomendada
a profilaxia secundária com TMP-SMX (um comprimido três vezes por semana), até que
este valor de células seja atingido e se mantenha por seis meses1,15,16.

Doença por vírus citomegálico
Vírus citomegálico (VCM) tem o genoma constituído por ADN e é da família dos
vírus herpes, que causa infeção disseminada ou doença de órgão (hepatite, pneumonite,
esofagite, enterocolite, mielite e encefalite), em doentes, em geral, com linfócitos TCD4+
<50 céls/mm3. Na maioria das vezes, resulta de reativação de infeção latente ou de
reinfeção por nova estirpe. A retinite é a manifestação clínica mais frequente, podendo
ser unilateral ou bilateral. O doente pode estar assintomático ou referir visão borrosa,
escotomas, diminuição da acuidade visual ou defeitos centrais no campo visual, se as
lesões envolvem a mácula ou o nervo ótico. A retinite tem caraterísticas necrotizantes,
com lesões brancas ou amareladas, com ou sem hemorragia, que, sem terapêutica específica anti-VCM e sem TARV, evolui para a cegueira (Foto 12). A viremia por VCM pode
ser detetada por PCR, pela pesquisa do antigénio ou por culturas e pode estar presente quer haja ou não doença de órgão, não se recomendando a sua determinação para
o diagnóstico, dado o valor preditivo da positividade ser baixo. A PCR negativa no
plasma não exclui, também, a doença. A presença de anticorpos anti-VCM não tem
utilidade, contudo a negatividade da imunoglobulina G torna o diagnóstico improvável.
O diagnóstico assenta no reconhecimento das alterações caraterísticas da retina no
exame oftalmoscópico e, nos casos de maior dificuldade, na PCR do humor vítreo ou
aquoso, que é positiva em 80% dos casos. O melhor meio de prevenir doença de órgão
por VCM é a TARV, mantendo o valor de linfócitos TCD4+ acima das 100 céls/mm3.
A terapêutica deve ser individualizada, tendo em conta a localização e a gravidade das
lesões, o grau de imunossupressão e a capacidade de adesão ao tratamento. Valganciclovir oral, ganciclovir EV (ou ganciclovir EV seguido de valganciclovir oral), foscarnet EV
e cidofovir EV, são regimes eficazes na retinite. Para lesões ameaçadoras da visão
(adjacentes ao nervo ótico), o tratamento preferido consiste nas injeções intravítreas de
ganciclovir ou foscarnet, conjuntamente com valganciclovir oral (900 mg, duas vezes ao
dia), durante 14-21 dias e, depois, diariamente (Tabela 2). Para lesões periféricas pequenas, apenas valganciclovir, nas mesmas doses e pelo mesmo período de tempo1,17-19.

Doença por herpes simplex
As infeções por vírus herpes simplex de tipo 1 (VHS-1) e de tipo 2 (VHS-2) são
comuns nos infetados por VIH e muitas vezes não reconhecidas. Independentemente
da gravidade clínica, a reativação nas superfícies mucosas é frequente, com risco de
transmissão. A infeção por VHS-2 triplica o risco de aquisição de VIH e a sua reativação
determina aumento da carga vírica de VIH no plasma e nas secreções genitais dos
doentes coinfetados. A manifestação clínica mais frequente de VHS-1 é o herpes orolabial, caraterizado por aparecimento dos estádios de vesícula, úlceras e crostas no
lábio, que evolui em 5-10 dias sem tratamento e por tendência a reativar várias vezes
ao ano, em situações de stress ou de exposição solar1,20. A manifestação clínica mais
frequente de VHS-2 é o herpes genital, que se revela com lesões típicas, cutâneas ou
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da mucosa genital, embora seja cada vez mais frequente que o primeiro episódio seja
causado por VHS-1. Na pele causa vesículas, enquanto as ulcerações são, em geral, o
único estádio observado nas superfícies mucosas, determinando dor e prurido e, ocasionalmente, disúria, exsudado uretral ou vaginal. Em doentes muito imunodeprimidos
(linfócitos TCD4+ < 100 céls/mm3), as lesões ulceradas são extensas, profundas e crónicas. As recorrências de infeção herpética genital são mais frequentes com VHS-2 do
que com VHS-1. As infeções localizadas noutras áreas, como a queratite, a retinite, a
encefalite ou a hepatite têm apresentação clínica semelhante à da dos indivíduos seronegativos para VIH e a infeção disseminada é rara. O diagnóstico laboratorial das
lesões herpéticas mucocutâneas assenta de preferência na PCR ou por cultura vírica 1,21.
Os testes serológicos disponíveis para VHS têm sensibilidade baixa. O vírus identificado
nas lesões genitais deve ser tipado, já que a recorrência por VHS-1 é menos frequente
do que a por VHS-2. As lesões orolabiais e os episódios (iniciais ou recorrentes) de
herpes genital devem ser tratados, respetivamente, por 5-10 dias e por 5-14 dias, com
valaciclovir, famciclovir ou aciclovir oral. As lesões mucocutâneas graves respondem
melhor ao tratamento inicial com aciclovir EV, que pode passar a oral, depois de melhoradas. O tratamento deve ser mantido até as lesões estarem completamente curadas.
A falência terapêutica, como resultado de resistência aos fármacos anti-herpéticos, deve
ser suspeitada, se as lesões não começarem a resolver em 7-10 dias depois do início
do tratamento. Na suspeita de resistência ao aciclovir, está recomendada a cultura do
vírus a partir da lesão e, se isolado, o resultado do teste de suscetibilidade para confirmar (ou não) a resistência. O tratamento de escolha nestas circunstâncias é o foscarnet EV e, em alternativa, o cidofovir, pela mesma via. A trifluridina, o cidofovir (não
disponíveis comercialmente) e o imiquimod tópicos têm mostrado, também, eficácia nas
lesões cutâneas, quando aplicados por 21-28 dias (Tabela 2)1,22,23.

Micobacteriose atípica
Os microrganismos do complexo Mycobacterium avium (MAC) são isolados no meio
ambiente, com prevalência variável consoante a região geográfica, e a sua transmissão
ocorre por inalação, ingestão ou inoculação através do trato respiratório ou gastrintestinal, em doentes, tipicamente, com linfócitos TCD4+ < 50 céls/mm3. MAC é o agente
etiológico de mais de 95% dos casos de micobacteriose disseminada nos doentes com
sida. Em doentes não tratados com TARV, a doença é, em geral, disseminada, envolvendo vários órgãos, com um quadro clínico de semanas de evolução de febre, sudorese noturna, emagrecimento, fadiga, diarreia e dor abdominal, com hepatomegalia,
esplenomegalia e linfadenopatias (intratorácicas, intrabdominais ou, menos vezes, periféricas)1,24. A anemia desproporcionada para o estádio da infeção por VIH e a fosfatase
alcalina elevada são caraterísticas da micobacteriose atípica. As manifestações localizadas
de infeção por MAC, como pneumonite, linfadenite ou osteomielite são mais comuns
em doentes sob TARV e que tiveram aumento na contagem de linfócitos TCD4+, podendo estar associadas à SIRI. O diagnóstico requer o isolamento de MAC nas culturas
de sangue, gânglios linfáticos, medula óssea, líquor ou em qualquer outro fluido ou
tecido, em regra estéril. Na SIRI, a bacteriemia está, em geral, ausente. Dado o envolvimento sistémico, pode haver enterite, geralmente, acompanhada de febre. A infiltração
da mucosa e submucosa intestinal causa enteropatia exsudativa, com má absorção de
gorduras, sendo o diagnóstico confirmado por biopsia do intestino delgado. A coloração
por Ziehl-Neelsen revela bacilos ácido-álcool resistentes. O tratamento inicial da infeção
por MAC consiste na associação de dois ou mais fármacos antimicobacterianos, de forma a prevenir a emergência de resistências. A claritromicina (500 mg por via oral, duas
vezes ao dia) é o agente de primeira escolha e o etambutol (15 mg/kg por via oral, uma
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vez ao dia) é o segundo fármaco recomendado. Em caso de intolerância ou de interação
medicamentosa, pode substituir-se a claritromicina por azitromicina, recomendando-se
teste de sensibilidade para os macrólidos. Como terceiro elemento pode juntar-se a rifabutina (300 mg por via oral, uma vez ao dia), o que pode melhorar a sobrevida e
reduzir a emergência de resistências1,25. A adição de um quarto fármaco, escolhido de
entre uma fluoroquinolona (levofloxacina ou moxifloxacina) ou de um aminoglicosídeo
(amicacina ou estreptomicina) deve ser considerada nos doentes com imunodepressão
avançada (TCD4+ < 50 céls/mm3) ou sem TARV, dado que, nestas circunstâncias, a mortalidade é mais elevada e a emergência de resistências aos antimicrobianos é mais
provável (Tabela 2). A TARV deve ser iniciada o mais cedo possível, após o diagnóstico
de doença por MAC, de preferência, em simultâneo com os antimicobacterianos.
Na Tabela 3, mencionam-se as principais toxicidades, relacionadas com os fármacos
usados no tratamento das diferentes infeções oportunistas.
Tabela 3. Toxicidade dos fármacos usados no tratamento de infeções oportunistas
Fármacos

Toxicidade

Aciclovir

Cristalúria, agitação, confusão, alucinações, convulsões, coma, litíase renal
obstrutiva, tromboflebite, náuseas, vómitos e cefaleias

Amicacina

Nefrotoxicidade, ototoxicidade, bloqueio neuromuscular e dor local da injeção

Anfotericina B
desoxicolato
e complexo lipídico

Nefrotoxicidade, febre, arrepios, calafrios, hipotensão, hipocaliemia,
hipomagnesiemia, anemia, tromboflebite, náuseas e vómitos

Anidulafungina

Hepatotoxicidade, hipersensibilidade, hipocaliemia e diarreia

Azitromicina

Náuseas, vómitos, diarreia, toxicidade hepática e auditiva, exantema, prurido, dor
abdominal e torsades de pointes

Caspofungina

Febre, tromboflebite, hipersensibilidade, hipocaliemia, anemia, cefaleias,
hepatotoxicidade e diarreia

Cidofovir

Nefrotoxicidade, proteinúria, hipotonia ocular, uveíte/irite, neutropenia, acidose
metabólica, síndrome de Fanconi, astenia, cefaleias e alopecia

Ciprofloxacina

Náuseas, vómitos, dor abdominal, diarreia, cefaleias, rotura tendinosa,
fotossensibilidade, perturbações do sono, hipoglicemia, hepatotoxicidade,
prolongamento do QT, convulsões e alterações cognitivas

Claritromicina

Hepatoxicidade e ototoxicidade, cefaleias, náuseas, vómitos, diarreia, cólicas
abdominais, exantema, prolongamento do QT e disgeusia

Estreptomicina

Nefrotoxicidade e ototoxicidade, dor no local da injeção

Etambutol

Nevrite ótica, neuropatia periférica, cefaleias, náuseas, vómitos e anorexia

Famciclovir

Cefaleias, náuseas, vómitos, diarreia e nefrotoxicidade

Flucitosina

Supressão medular (anemia, neutropenia e trombocitopenia), diarreia, náuseas,
vómitos, exantema e hepatotoxicidade

Fluconazol

Hepatotoxicidade, exantema, náuseas, vómitos, diarreia, dor abdominal, alopecia
e prolongamento do QT

Foscarnet

Nefrotoxicidade, hipocalcemia, hipomagnesiemia, hipofosfatemia, ulceração peniana,
náuseas, vómitos, anorexia, cefaleias, convulsões, anemia, tromboflebite no local
da injeção
(Continua na próxima página)

Outras infeções oportunistas

107

Tabela 3. Toxicidade dos fármacos usados no tratamento de infeções oportunistas (continuação)
Fármacos

Toxicidade

Ganciclovir

Neutropenia, trombocitopenia, anemia, tromboflebite no local da injeção, confusão,
neuropatia, aumento de creatinine, infertilidade, potencial teratogénico
e carcinogénico

Isavuconazol

Hepatotoxicidade, litíase vesicular, hipersensibilidade, náuseas, vómitos, diarreia,
cefaleias, hipocaliemia, dispneia e hipotensão

Itraconazol

Hepatotoxicidade, insuficiência cardíaca congestiva, hipocaliemia, anemia, náuseas,
vómitos, diarreia, dor abdominal, exantema, prolongamento do QT e neuropatia

Levofloxacina

Náuseas, vómitos, dor abdominal, diarreia, cefaleias, tonturas, perturbações do sono,
tendinite e rotura tendinosa, fotossensibilidade, hipoglicemia, hepatotoxicidade,
prolongamento do QT e convulsões

Micafungina

Hipersensibilidade, hepatotoxicidade, tromboflebite, náuseas, vómitos, diarreia,
hipocaliemia e hemólise

Moxifloxacina

Náuseas, vómitos, dor abdominal, diarreia, cefaleias, tonturas, perturbações do sono,
tendinite e rotura tendinosa, fotossensibilidade, hipoglicemia, hepatotoxicidade,
prolongamento do QT, convulsões, neurotoxicidade e neuropatia periférica

Nitazoxanida

Náuseas, vómitos, diarreia, dor abdominal e cefaleias

Paromomicina

Náuseas, vómitos, cãibras, anorexia, cefaleias, exantema, nefrotoxicidade
e ototoxicidade

Pirimetamina

Neutropenia, trombocitopenia, anemia megaloblástica e exantema

Rifabutina

Hepatotoxicidade, uveíte, coloração alaranjada dos fluidos corporais, exantema,
artralgias, neutropenia, náuseas, vómitos, dor abdominal, diarreia e anorexia

Estreptomicina

Nefrotoxicidade, toxicidade auditiva e vestibular e dor no local da injeção

Trimetoprimsulfametoxazol

Hipersensibilidade, fotossensibilidade, anemia, neutropenia, trombocitopenia,
hepatotoxicidade, nefrite intersticial, náuseas, vómitos, cristalúria, hipercaliemia
e febre

Valaciclovir

Náuseas, vómitos, cefaleias, cristalúria, agitação, confusão, alucinações, convulsões,
coma e dor abdominal

Valganciclovir

Neutropenia, trombocitopenia, anemia, náuseas, vómitos, diarreia, confusão, tremor,
insuficiência renal aguda, potencial teratogénico e carcinogénico

Voriconazol

Perturbações visuais, nevrite ótica, fotossensibilidade, exantema, hepatotoxicidade,
edema periférico, náuseas, vómitos, febre, cefaleias, delírio, alucinações,
encefalopatia, prolongamento do QT e neuropatia periférica

Adaptado e traduzido de Panel on Opportunistic Infections in HIV-Infected Adults and Adolescents1.
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V Secção

Capítulo 3.4

Tumores associados à sida
Álvaro Ayres Pereira

No início da pandemia por vírus da imunodeficiência humana (VIH) verificou-se que
os infetados por VIH apresentavam um risco substancialmente maior para desenvolverem
alguns tipos de tumores, quando em comparação com a população em geral.
Alguns destes tumores foram de tal maneira associados à progressão da infeção
por VIH, que foram incluídos nas condições definidoras de síndrome de imunodeficiência adquirida (sida), criadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para efeitos de
vigilância epidemiológica e pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC) para
efeitos de estadiamento a infeção por VIH. Estes tumores associados à sida (TASIDA)
estão, por vezes, relacionados à coinfeção por outros vírus, como vírus herpes humano
tipo 8 (VHH-8), vírus de Epstein-Barr (VEB) e vírus do papiloma humano (VPH). Os
TASIDA compreendem o sarcoma de Kaposi (SK), diversos tipos de linfoma não-Hodgkin
(LNH) e o cancro cervical (CC).
Com a implementação generalizada da terapêutica antirretrovírica (TARV) assistiu-se
à redução acentuada de alguns TDSIDA, como o SK e o LNH, mas mantendo-se, ainda,
com incidência superior à da população em geral. Por outro lado, a frequência destes
tumores foi ultrapassada pela observação crescente de outro tipo de tumores não-definidores de sida, como o linfoma de Hodgkin (LH) e os tumores do ânus, hepatocelular e pulmonar1-3. Os infetados por VIH estão em maior risco de desenvolverem outros
tipos de tumores na sequência do LNH4.

Sarcoma de Kaposi
O SK era uma entidade relativamente rara, já conhecida antes da pandemia por
VIH. Nos infetados por VIH, a incidência era cerca de 10.000 vezes superior à da população em geral, tendo sido responsável por 10-20% de todos os casos de doenças
definidoras de sida. Mais tarde, assistiu-se a uma acentuada redução da sua incidência
nas regiões com forte implementação da TARV, sendo atualmente uma doença relativamente rara. O SK associado à sida (SKAS) ocorre, habitualmente, em doentes com
contagens de células TCD4+ baixas mas pode-se revelar em qualquer período da evolução da infeção por VIH.
O SKAS carateriza-se por proliferação vascular de células endoteliais. Embora o
mecanismo etiopatogénico preciso não esteja completamente esclarecido, desde cedo
foi encontrada uma relação epidemiológica entre a seroconversão para VHH-8 e o SKAS.
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VHH-8 é responsável por todas as variantes de SKAS e pela doença de Castleman
multicêntrica (DCM).
Nos Estados Unidos da América (EUA) e na Europa, o SKAS ocorre principalmente
em homens que fazem sexo com homens (HSH), que, por seu lado, apresentam taxas
relativamente elevadas de seropositividade para VHH-8.
A apresentação clínica do SKAS é variável e vai desde lesões únicas cutâneas a
doença disseminada. As lesões cutâneas podem ser máculas, pápulas ou placas de
forma oval e de cor vermelha-púrpura ou nódulos de cor púrpura muito escura (Fotos
13, 14 e 15). Estas lesões podem envolver qualquer parte do corpo mas são mais frequentes no tronco, na face e na cavidade oral (Fotos 16, 17 e 18).
De início, muitas vezes são observadas na mucosa oral, sobretudo no palato (Fotos 19
e 20). Também podem aparecer como nódulos subcutâneos ou adenopatias. O envolvimento visceral pode afetar o trato gastrintestinal, respiratório e o sistema linfático.
A coalescência das placas pode obstruir o fluxo linfático e causar linfedema. A presença de sintomas B, tais como febre sudorese noturna, mal-estar e perda de peso, pode
indiciar doença disseminada.
O diagnóstico é baseado na apresentação clínica e na comprovação histológica, a
partir de biopsias dos locais atingidos. A serologia positiva ou a presença do ácido
desoxirribonucleico (ADN) de VHH-8 no soro tem forte valor preditivo positivo para o
risco de desenvolvimento de SKAS.
A TARV, por si só, pode ser suficiente para reverter o SK cutâneo limitado, coadjuvada, para efeitos cosméticos, pela injeção intralesional de vimblastina, crioterapia, cirurgia ou terapia por lazer ou, ainda, radioterapia, podendo haver alguma resposta com
a aplicação de gel de alitretinoína, que não se encontra comercializado em Portugal 5.
No caso de SKAS mais agressivo, disseminado ou visceral, resistente à TARV são
utilizados esquemas de quimioterapia com doxorrubicina lipossómica (20 mg/m 2 a
cada 2-3 semanas). Em caso de refratariedade, podem ser utilizados esquemas de
segunda linha com maior toxicidade, devendo ser evitada a utilização de corticoterapia e de rituximab, que podem levar ao seu agravamento ou recaída. O valganciclovir, utilizado no tratamento do VHH-8 associado a outras doenças, não tem lugar no
tratamento do SKAS.
VHH-8 é excretado na saliva e a sua transmissão pode ocorrer durante o beijo, pela
relação sexual oro-anal, pelo que intervenções nesta via de transmissão poderão reduzir a probabilidade de transmissão.

Doença de Castleman multicêntrica
A doença de Castleman multicêntrica (DCM), no infetado por VIH, tem caraterísticas
de linfoproliferativa policlonal muito agressiva, caraterizada por hiperplasia linfoide angiofolicular e invariavelmente associada a VHH-8, não constituindo, por si só, uma
doença definidora de sida, mas a maioria dos doentes tem história prévia de SKAS e
imunossupressão acentuada, com contagens de TCD4+ < 100 cél/mm3. Do ponto de
vista clínico pode-se apresentar com a presença de sintomas B e alterações gastrintestinais e respiratórias inespecíficas, com evolução intermitente durante meses e acompanhada de linfadenopatias, hepatoesplenomegalia, citopenias, hipoalbuminemia, proteína C reativa elevada e hipergamaglobulinemia policlonal. Estes doentes podem
desenvolver LNH. Raramente, a DCM está associada a linfohistiocitose hemafagocítica.
Para além da TARV e da utilização de rituximab, por vezes associadas à quimioterapia
ou radioterapia, os doentes podem beneficiar do tratamento com antivíricos, como o
ganciclovir ou o foscarnet6.
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Linfomas associados à sida
Os infetados por VIH apresentam, em relação à população em geral, risco relativo
cerca de 10 vezes superior para LH e de 113 vezes superior para alguns tipos de LNH
(Foto 21). Estes LNH representam cerca de 3-4% dos casos no contexto do diagnóstico
de sida. Com a TARV, a sua incidência tem diminuído, embora se mantenha como a
principal causa de doença definidora de sida7,8.
O linfoma difuso de grandes células B (LDGCB), o linfoma de Burkitt (LB) e o linfoma primário do sistema nervoso central (LPSNC) são subtipos de LNH responsáveis
pela maioria dos linfomas não-Hodgkin associados à sida (LNHAS). Outros LNHAS, como
o linfoma plasmablástico e o linfoma primário das serosas são raros9,10.
Existe algum paralelismo entre o nível de depleção de células TCD4+ e o tipo de
LNHAS. No caso de TCD4+ < 200 céls/mm3, a incidência do linfoma é, predominantemente, dos subtipos LDGCB, linfoma primário das serosas e linfoma plasmablástico. Se
a contagem de TCD4+ for > 200 céls/mm3, são mais frequentes o LDGCB e o LB11.
Os LNHAS são, sobretudo, extranodais e, em geral, de alto grau. A coinfeção por
VEB está associada ao LPSNC e, por vezes, ao LNH sistémico.
Os LNHAS caraterizam-se, clinicamente, por sintomas B e de outras manifestações
relacionadas com a infiltração extralinfática do tumor. O envolvimento extranodal atinge
sobretudo o trato gastrintestinal, o pulmão, o fígado, a medula óssea e o sistema nervoso central (SNC). Em regra, é diagnosticado em fases avançadas e como manifestação
tardia da infeção por VIH. Com a generalização da TARV, assistiu-se à diminuição da
sua incidência, mas menos acentuada do que a encontrada para outras doenças associadas à sida.
O diagnóstico de LNH é confirmado pelo resultado do estudo histológico de bio
psia do gânglio ou do órgão afetado, devendo ser complementado pela tomografia
computorizada (TC) de corpo ou/e tomografia de emissão de positrões (PET), biopsia
óssea ou mielograma e avaliação laboratorial alargada para estadiamento. Deve ser
ponderada a realização de ressonância magnética do SNC e da punção lombar com
estudo do líquido cefalorraquidiano (LCR), dependendo da apresentação clínica e do
subtipo de LNH envolvido.
O princípio do tratamento é assegurar TARV eficaz e quimioterapia e/ou radioterapia conforme o subtipo e a localização do linfoma. A quimioterapia deve ter em consideração as potenciais interações com a TARV.
O LB requer, em geral, terapêutica mais agressiva. Se envolvimento do SNC, está
recomendada a utilização de metotrexato ou citarabina intratecal12. Em casos excecionais
pode ser tentado o transplante autólogo de medula óssea13.
O LDGCB é o linfoma maligno mais comum do adulto e corresponde a um terço
dos LNH e a cerca de 45% dos LNHAS. O LDGCB responde, em geral, à quimioterapia14. Os indivíduos com idade > 60 anos, com aumento da desidrogenase láctica e
com grande envolvimento extranodal, com atingimento renal, das suprarrenais ou testicular, apresentam maior risco de recaída no SNC, pelo que poderão beneficiar de
tratamento complementar com doses altas de metotrexato intravenoso15. O linfoma
plasmablástico é considerado um subtipo de LDGCB, representando 3-12% de todos
os LNHAS e está associado à coinfeção por VEB e envolve, em regra, a cavidade oral16.
Sendo muito agressivo, tem mau prognóstico. Para além da quimioterapia parece haver
algum benefício com a utilização de antivíricos dirigidos a VEB17.
O LB representa 10-35% dos LNHAS, sendo na população, em geral, 1-2% dos LNH.
Cerca de um terço destes doentes pode ter envolvimento do SNC, com mau prognóstico18.
O linfoma primário das serosas é um subtipo de LNHAS raro (2-4%) e está associado à coinfeção por VHH8 e por VEB, surgindo em casos de doença avançada, com
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antecedentes de SKAS e/ou de DCM, e atinge, por regra, as cavidades serosas, resultando em exsudados linfomatosos.
O LPSNC é relativamente raro, tem mau prognóstico e está associado à replicação
do VEB no SNC. Com a TARV, a sua incidência diminuiu e o seu prognóstico melhorou.
O LPSNC apresenta-se com sinais neurológicos focais e o diagnóstico é sugerido pelo
estudo imagiológico do SNC. Numa fase inicial, pode ser difícil o diagnóstico diferencial com outras lesões intracranianas, como a toxoplasmose cerebral. A punção lombar
para estudo do LCR e para exclusão de processo infecioso, como meningite bacteriana
ou fúngica, tuberculose ou toxoplasmose cerebral, pode ser fundamental para o dia
gnóstico. Por este motivo, é lícito iniciar tratamento dirigido à toxoplasmose cerebral,
enquanto se esclarece o diagnóstico e se monitoriza a evolução imagiológica das lesões.
O resultado da pesquisa de VEB é, em geral, positivo e o diagnóstico definitivo é
confirmado pelo estudo anatomopatológico da biopsia da lesão. O tratamento destes
doentes compreende a utilização de metotrexato e citarabina em doses elevadas.
O LH não está associado a imunodepressão grave e com a TARV o prognóstico
assemelha-se ao dos não-infetados por VIH. O tratamento envolve esquemas de quimioterapia clássica associados à quimioimunoterapia.
As taxas de sobrevivência dos LNHAS variam de acordo com o subtipo do LNH, a
idade do doente, o seu estado clínico e a evolução da infeção por VIH, sendo menores com o LPSNC. A mortalidade era muito elevada antes da TARV, mas agora o pro
gnóstico aproxima-se do da população em geral.

Cancro do colo uterino
No início da pandemia da sida, a mulher foi de alguma maneira ofuscada pela
atenção no sexo masculino, contudo a comunidade médica cedo se apercebeu do
aumento da prevalência de infeção por VPH com displasia cervical e cancro do colo
uterino associadas à infeção por VIH (CCAS)19. VPH é responsável por cerca de 5% de
todos cancros no homem e de 10% na mulher e por 100% do cancro do colo uterino
e 88% do cancro anal20.
São conhecidos mais de 200 tipos diferentes de VPH, muitos dos quais transmitidos
sexualmente através do contacto com a pele e as mucosas durante o sexo vaginal, oral
ou anal. Cerca de 14 tipos de VPH, sobretudo os 16 e 18, estão envolvidos na maioria
destes tumores.
Embora estas infeções sejam, na maioria dos casos, autolimitadas e desapareçam
num período de dois anos, os tipos oncogénicos podem persistir e com transformação
das células infetadas em cancerígenas. Como a evolução do processo oncogénico é
complexa, passando por várias etapas, desde a infeção às lesões pré-cancerígenas e ao
tumor, existe uma janela de oportunidades para a prevenção, diagnóstico e tratamento21.
O CCAS é, por regra, assintomático nas fases iniciais. Mais tarde podem surgir
sintomas de acordo com a sua extensão e estruturas atingidas, como perdas de sangue,
corrimento abundante, dor abdominal ou pélvica, disúria, incontinência, edemas ou
emagrecimento.
A suspeita de CCAS pode ser desencadeada pelo resultado do rastreio periódico,
através do exame de Papanicolau ou pela observação na colposcopia de uma lesão
no colo uterino, dado que 80% dos tumores derivam de displasias escamosas prévias.
O diagnóstico é clínico e anatomopatológico, com identificação do tipo de VPH envolvido, devendo ser feita biopsia a lesão suspeita. Após o diagnóstico de cancro do
colo uterino, é necessário proceder ao seu estadiamento, que é determinado com base
no tamanho do tumor e na sua extensão à pelve, pela presença de metastização ou
pelo envolvimento dos gânglios linfáticos, sendo necessário recorrer a exames como
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a cistoscopia e a proctoscopia, a TC, a ressonância magnética ou a PET. Nas regiões
onde não está bem estabelecido um programa de rastreio, estes tumores são, muitas
vezes, diagnosticados tardiamente. O tratamento envolve diversas técnicas de cirurgia
curativa ou paliativa, radioterapia e quimioterapia, consoante o estádio da doença 22,23.
As mulheres devem ser submetidas a rastreio regular do CCAS, que inclui o teste
Papanicolau e a pesquisa do ADN de VPH, com o intuito de se identificarem lesões
pré-cancerígenas. A TARV confere benefício limitado24. A utilização de preservativo
masculino parece fornecer alguma proteção.
Segundo o Plano Nacional de Vacinação (PNV) de 2020, deve ser efetuada a vacinação contra VPH na janela dos 9-17 anos, podendo ser completada até aos 26 anos.
Em Portugal está, atualmente, disponível uma vacina que inclui nove genótipos de VPH
(tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 e 58). Embora esteja, também, recomendada noutras
idades, se existirem alterações imunitárias, como o transplante de órgão, o PNV não
prevê a sua administração em idades mais tardias, no caso de infeção por VIH.
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Capítulo 3.5

Tumores não-associados à sida
Patrícia Pacheco

Introdução
A terapêutica antirretrovírica (TARV) foi uma das maiores conquistas da medicina das
últimas décadas, permitindo redução drástica da morbilidade e da mortalidade associadas à infeção por vírus da imunodeficiência humana (VIH) e abrindo portas a uma esperança de vida, potencialmente, idêntica à da restante população.
A maior longevidade dos infetados por VIH teve por consequência a emergência
de patologias relacionadas com o envelhecimento, como sejam doenças cardiovasculares, renais, neurocognitivas e neoplasias não-definidoras de síndrome de imunodeficiência humana adquirida (sida). Quando comparada com a população em geral, algumas
destas comorbilidades são mais frequentes nos infetados por VIH e podem surgir mais
precocemente, até uma década antes. As neoplasias não-definidoras de sida constituem,
atualmente e nos países desenvolvidos, uma importante causa de mortalidade nas
pessoas que vivem com VIH1.
Apesar de constituírem uma população de risco elevado, os infetados por VIH têm
maiores barreiras de ligação aos cuidados de saúde, nomeadamente menor probabilidade de acesso aos testes de rastreio e aos tratamentos mais inovadores, condicionando diagnósticos mais tardios e pior prognóstico2.

Definição e epidemiologia
Após a introdução da TARV, na década de 90 (do século XX), assistiu-se à redução
da incidência de “neoplasias oportunistas” ou “definidoras de sida”, nomeadamente do
sarcoma de Kaposi (SK) e do linfoma não-Hogkin (LNH), verificando-se incremento de
outras neoplasias, como o linfoma de Hodgkin (LH), o cancro do canal anal (carcinoma
espinocelular) e o cancro do pulmão, entre outras. O termo neoplasias não-associadas
à sida surgiu, assim, por oposição ao de neoplasias definidoras de sida, e agrupa um
conjunto de tumores mais frequentes nos infetados por VIH, comparativamente à população em geral e que não se associam, necessariamente, à profunda depleção imunitária. Estes tumores podem ocorrer mesmo em doentes com contagens de linfócitos
TCD4+ elevadas e supressão vírica mantida.
As neoplasias mais vezes identificadas, com risco relativo superior em relação à
população em geral são as do canal anal, do pulmão e do fígado e o LH1,3. Para além
destas, também o cancro da orofaringe e os tumores cutâneos (não melanomas)
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apresentam um risco relativo ligeiramente superior nos infetados por VIH. Nos Estados
Unidos da América (EUA), os índices de incidência padronizados foram de 28 (cancro
canal anal), 11 (LH), 5,6 (carcinoma hepatocelular) e 2,6 (pulmão)4.
Em contraste, os infetados por VIH apresentam, significativamente, risco menor de
neoplasia da próstata, do cólon ou da mama, não sendo claro o motivo deste facto,
podendo resultar de menor rastreio nesta população. Relativamente à idade da ocorrência do cancro, demonstrou-se que o do pulmão e o do canal anal surgem mais
precocemente nos infetados por VIH do que na população em geral5.

Etiologia
A longevidade associada à vulnerabilidade ao mesmo tipo de cancros, que afeta a
população em geral, não explica, por si mesmo, a maior prevalência de algumas neoplasias. A etiologia das neoplasias é, em regra, multifatorial, sendo os fatores de risco
mais frequentes os seguintes:

Idade
A acumulação de danos celulares ao longo do tempo é, provavelmente, responsável pelo aumento considerável de risco de neoplasia na população em geral, acima dos
70 anos – instabilidade genómica, perda de mecanismos reparadores, disfunção mitocondrial, senescência celular e comunicação intercelular alterada são fatores promotores
da proliferação e da sobrevivência de células malignas.

Infeção por VIH
Um dos mecanismos subjacentes relaciona-se com a ativação imunitária e estado inflamatório permanentes, que são caraterísticas da infeção por VIH, as quais persistem sob
a TARV. Considera-se provável que, apesar da supressão vírica, se encontre algum nível
de replicação do vírus, potenciador de um estado pró-inflamatório, sendo este um meio
que favorece a ocorrência de neoplasias. A imunidade celular é, também, um fator fundamental – o risco de qualquer neoplasia é, significativamente, superior com contagens
baixas de linfócitos TCD4+. Por exemplo, numa coorte francesa, o risco relativo de LH foi
calculado como 26,5 vezes superior ao da população em geral, decrescendo para nove
vezes nos infetados por VIH com contagens de linfócitos TCD4+ > 500 céls/mm3, durante
um período ≥ 2 anos3.

Coinfeções víricas (vírus das hepatites B e C, do papiloma
humano e de Epstein-Barr)
As infeções concomitantes com vírus oncogénicos são um fator de risco aparentemente superior nos infetados por VIH, traduzindo a perturbação dos mecanismos de
controlo de infeções latentes. O carcinoma hepatocelular (CHC) está associado à infeção
crónica por vírus da hepatite B (VHB) e/ou vírus da hepatite C (VHC). O cancro do
canal anal apresenta risco, significativamente, superior nos homens que fazem sexo com
homens (HSH) infetados por VIH (taxa de incidência de 49,5 vs. 2/100.000 pessoas/ano
na população em geral) e associa-se, em 95% dos casos, a infeção anal por vírus do
papiloma humano (VPH), adquirida por contágio sexual6. As estirpes VPH16 e 18 são
consideradas as mais oncogénicas, mas a sua presença não determina a evolução obrigatória para displasia (neoplasia intraepitelial anal e/ou cancro do canal anal). A infeção
por VIH tem sido, consistentemente, associada a VPH e às lesões pré-neoplásicas e
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neoplásicas do colo do útero, com taxa de incidência superior nas mulheres infetadas
por VIH. A maioria dos LH, nos infetados por VIH, apresenta positividade para vírus de
Epstein-Barr (VEB) em comparação com, apenas, 50% na população em geral.

Estilos de vida
Estima-se que o risco de adenocarcinoma do pulmão seja 3-5 vezes superior nos
infetados por VIH, sendo o tabagismo o fator primordial de risco para o seu desenvolvimento. A proporção de fumadores nos infetados por VIH é superior à da população
em geral, o que pode justificar, por si mesmo, este risco acrescido, sendo outros fatores de relevo as infeções respiratórias crónicas e a doença pulmonar crónica.

Apresentação clínica
De um modo geral, a apresentação clínica das neoplasias tende a ser mais agressiva e com doença mais avançada na altura do diagnóstico. O LH apresenta-se, com
frequência, no infetado por VIH, com doença avançada, envolvimento extranodal e
sintomas sistémicos (sintomas B), incluindo febre, suores noturnos e perda ponderal.
O tipo histológico é, em regra, mais agressivo, com predominância de celularidade
mista e elevada proporção de células de Reed-Sternberg. O cancro do pulmão surge
em idades mais jovens (idade média de 46 anos) e apresenta-se, muitas vezes, em fase
de doença avançada, sendo o adenocarcinoma o tipo histológico mais comum7.

Tratamento
Os infetados por VIH com cancro têm menor probabilidade de aceder ao tratamento adequado (radioterapia, quimioterapia e/ou cirurgia). Esta disparidade no acesso ao
tratamento ficou evidente numa revisão de um Registo Nacional de Cancro nos EUA,
compreendendo os anos de 2003 a 2011, sendo que a diferença de acesso se manteve, independentemente, da etnia, do sistema de segurança/pagamento e de comorbilidades2. Diversos fatores poderão contribuir para esta desigualdade de tratamento,
nomeadamente o facto de os doentes com cancro e infeção por VIH terem sido, historicamente, excluídos dos ensaios clínicos e, portanto, ser limitada a disponibilidade
de informação sobre a eficácia e segurança de terapêuticas inovadoras e inexistência
de recomendações específicas de tratamento do cancro nesta população e, ainda, a
falta de experiência dos clínicos no maneio das neoplasias em infetados por VIH, dadas
as interações medicamentosas potenciais entre os antirretrovíricos (ARV) e os medicamentos utilizados na quimioterapia do cancro e os riscos de toxicidades.
A coadministração de terapêutica antineoplásica e dos ARV é complexa e requer
conhecimento detalhado da farmacocinética dos fármacos, do risco potencial de inter
ações medicamentosas e da toxicidade. Casos de interações medicamentosas severas
têm sido reportados, de forma frequente, na literatura médica, sendo particularmente
relevantes os que envolvem fármacos metabolizados por via hepática/intestinal pelo
sistema enzimático do citocromo P450 (CYP450), nomeadamente pelo CYP3A4. Um
exemplo clássico ocorre com a interação de vinblastina com um inibidor da protéase
potenciado (particularmente lopinavir/ritonavir). O ritonavir inibe o CYP3A4 e condiciona aumento dos níveis séricos de vinblastina com subsequente risco maior de toxicidade, nomeadamente neurotoxicidade (neuropatia periférica e disautonomia) e mielotoxicidade (neutropenia)8,9. Outros mecanismos farmacocinéticos potenciais de interação
são a metabolização por glucoronidação (UGT-1A) e a perturbação de absorção/transporte celular através da glicoproteina de permeabilidade (P-gp).
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Não estão disponíveis resultados de ensaios clínicos controlados para a identificação
de melhor estratégia de TARV para o doente sob quimioterapia. Com base na farmacocinética, os ARV não metabolizados pelo CYP450, como sejam os nucleos(t)ídeos
inibidores da transcriptase reversa (NITR) e os inibidores da integrase (IIN), reduzem o
potencial de interações e são preferenciais. Adicionalmente, a possibilidade de aceder
online ao sitio www.hiv-druginteractions.org é uma ferramenta muito útil para a verificação, de forma simples e rápida, de eventuais interações e toxicidades e, deste modo,
favorecer a melhor escolha e/ou monitorização do tratamento antineoplásico, o qual, em
regra, não deverá ser diferente do que é preconizado para a população em geral.

Prevenção
A prevenção das neoplasias, nos infetados por VIH, assenta em quatro estratégias
complementares: a) Tratar a infeção por VIH; b) tratar/prevenir as coinfeções; c) rastrear;
d) educar para a saúde.

Tratar a infeção por vírus da imunodeficiência humana
O benefício da TARV na prevenção das neoplasias (linfomas e SK), mesmo naqueles
com imunidade relativamente preservada (linfócitos TCD4+ > 500 céls/mm3), foi demonstrado no estudo Strategic Timing of Antiretroviral Therapy (START), em 2015, constituindo
um dos motivos pelo qual se preconiza TARV para todos os doentes, independentemente do estádio imunitário10. O impacto positivo da recuperação imunitária na redução
do risco de neoplasias associadas e não-associadas à sida já foi, também, demonstrado 3.
Em relação à displasia anal associada a VPH, a TARV reduz o risco de progressão de
displasia intraepitelial anal para doença maligna11.

Tratar/prevenir coinfeções
O tratamento de coinfeções víricas, nomeadamente por VHB e/ou VHC, é outra
forma de prevenção das neoplasias. O tratamento precoce da infeção por VHC, de
forma a evitar evolução para cirrose hepática, poderá ter impacto na redução da incidência de CHC no futuro, uma vez que a cirrose é o maior fator de risco para o desenvolvimento desta neoplasia12. A prevenção das coinfeções víricas, através da vacinação, é uma ferramenta importante na redução do risco de neoplasia. VHB e VPH
partilham a mesma via de transmissão de VIH, pelo que são mais frequentes nesta
população, na qual revelam, também, risco acrescido de evolução para a cronicidade
(VHB) e para a neoplasia (VPH). De acordo com o programa nacional de vacinação (PNV
DGS, 2020), a vacinação para VHB é disponibilizada gratuitamente em Portugal, a todos
aqueles considerados como população de risco, em qual se inserem os infetados por
VIH13. A vacinação para o VPH (inserida no PNV, desde 2008, para meninas e, desde
final de 2020, para crianças de ambos os sexos) pode ser prescrita, embora sem comparticipação, a mulheres jovens e a HSH com idade inferior a 26 anos. Os dados relativos à sua imunogenecidade, no contexto da infeção por VIH, são limitados e a eficácia pode ser questionável naqueles já potencialmente infetados.

Rastrear
O rastreio permite detetar a doença, ainda, em fase subclínica e tem como objetivo a redução da mortalidade por cancro, através do diagnóstico mais precoce. Embora os infetados por VIH se encontrem em maior risco de desenvolver uma neoplasia,
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Tabela 1. Metodologia de rastreio do cancro
Cancro

Mais
incidência
VIH+

Rastreio

População

Intervalo

Estudos adicionais

Anal

Sim

Exame retal ±
citologia anal

HSH e pessoas
com displasia
associada a VPH

1-3 anos

Citologia alterada –
anuscopia

Fígado

Sim

Ecografia

VIH
VHB
Cirrose

6-6 meses

Nódulo suspeito – TC
trifásica

Colo do
útero*

Sim

Citologia
(Papanicolau) ±
teste para VPH
(EACS)

Mulheres
> 21 anos

1-3 anos

Anual, de início, se três
resultados negativos
consecutivos, passa a
3-3 anos. Se alterações
– colposcopia

Teste molecular
VPH (DGS)

25-60 anos

5-5 anos

Se positivo – fazer
citologia/colposcopia

Mama*

Não

Mamografia

50-69 anos

2-2 anos

Se alterada – ecografia/
biopsia

Colorretal*

Não

PSOF – 2
amostras por
método
imunoquímico

50-74 anos

Anual

Se positivo –
colonoscopia
(o rastreio por
colonoscopia total de
10-10 anos não está
preconizado pela DGS)

Próstata

Não

Toque retal ±
PSA

> 50 anos

1-3 anos

Se alteração – ecografia

DGS: Direção-Geral da Saúde; EACS: European AIDS Clinical Society; HSH: homens que têm sexo com homens; PSA: antigénio
específico da próstata; PSOF: pesquisa de sangue oculto nas fezes; TC: tomografia computadorizada; VHB: vírus da hepatite B;
VIH: vírus da imunodeficiência humana; VPH: vírus do papiloma humano.
Adaptado e traduzido de EACS, 201613; Norma 003/201415, assinalado por asterisco.

não são conhecidas estratégias específicas relativas ao seu rastreio sistemático, aplicando-se as mesmas orientações que na população em geral, devendo ser seguidas as
orientações nacionais de cada país14. A evidência científica atual é consensual sobre a
utilidade de programas de rastreio do cancro com base populacional para três patologias oncológicas – cancro do colo do útero, da mama e do cólon e reto. Nestas patologias é possível observar que o rastreio reduz as taxas de mortalidade na ordem dos
80%, 30% e 20%, respetivamente15. As recomendações portuguesas relativas a estes
rastreios estão descritas na tabela 115,16. Relativamente ao rastreio de outros cancros,
como o do canal anal e o da próstata, não foi, ainda, demonstrado benefício em termos
de redução de mortalidade, pelo que não se incluíram nas recomendações nacionais.
Nestes casos, sugere-se a consulta das orientações expressas pela European AIDS Clinical
Society (EACS)13. No caso do CHC, a ecografia é o exame adequado para rastreio, ficando
reservada a utilização de exames mais sofisticados, como tomografia computorizada (TC)
trifásica e a ressonância magnética nuclear (RMN), em caso de nódulos suspeitos, para
esclarecimento de caraterísticas de malignidade, nomeadamente o seu padrão vascular
caraterístico. Para o cancro do pulmão não existem recomendações definidas relativamente ao rastreio – a evidência científica não suporta o rastreio através da radiografia de
tórax ou da citologia da expetoração. O rastreio por TC de baixa dosagem anual, em
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grandes fumadores, associa-se a redução de mortalidade pelo que, recentemente, em
março de 2021, foi proposta pela U.S. Preventive Task Force, que todos os adultos com
idades entre os 50 e 80 anos, com história de tabagismo atual ou pregressa, nos últimos
15 anos, correspondente a 20 unidades-maço-ano (UMA), fossem rastreados, de forma
anual, através de TC de baixa dosagem17,18. Esta estratégia não é, ainda, consensual e
não estão disponíveis recomendações específicas para os infetados por VIH. Relativamente à investigação do cancro do canal anal, persiste, ainda, controvérsia relativamente à utilidade do rastreio sistematizado (citologia e avaliação molecular por reação em
cadeia da polimerase [PCR] para genótipos de VPH), uma vez que não foi, até agora,
demonstrado benefício populacional, em termos de redução da mortalidade, mas poderá ser considerado em indivíduos com risco elevado, como é o caso dos HSH infetados por VIH, conforme recomendações da EACS. O rastreio do cancro do colo do
útero é de importância particular nas mulheres com infeção por VIH, uma vez que a
incidência é seis vezes superior nesta população e ocorre em idades mais jovens19.
A metodologia de rastreio do cancro do colo do útero evoluiu nos últimos anos para
um método de deteção molecular (pesquisa de serotipos oncogénicos de VPH em
exsudado vaginal a cada cinco anos), com prosseguimento de avaliação por citologia
(Papanicolau)/colposcopia, apenas, naquelas com resultado positivo. A aplicabilidade
desta metodologia a mulheres infetadas por VIH não está, ainda, suficientemente estudada, pelo que coexistem as diferentes recomendações. O rastreio por PCR é fácil e
com possibilidade de integração nas consultas regulares, sem necessidade de avaliação
ginecológica com espéculo, o que poderá constituir uma mais-valia. No que respeita
ao cancro da pele e linfoma, não existem ferramentas para rastreio, baseando-se a sua
deteção precoce no exame físico detalhado.

A educação para a saúde
Trata-se de uma estratégia fundamental, na prevenção destas neoplasias, incentivando
os doentes para hábitos de vida saudável (por exemplo, exercício físico, alimentação saudável e saúde sexual), bem como implementando estratégias de desabituação tabágica.
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V Secção

Capítulo 4

Manifestações dermatológicas
João Borges da Costa

Estima‑se que as complicações dermatológicas ocorram em mais de 90% dos doen‑
tes com infeção por vírus da imunodeficiência humana (VIH) e que a pele seja um dos
órgãos mais atingidos nesta infeção1-3.
As manifestações dermatológicas, nos doentes com infeção por VIH, podem ser
atípicas e a resposta terapêutica é, muitas vezes, insuficiente4.
A incidência das infeções, neoplasias e doenças inflamatórias cutâneas aumenta com
a redução do número dos linfócitos TCD4+5. A introdução da terapêutica antirretrovíri‑
ca altamente eficaz (Highly Active Antiretroviric Therapy [HAART] ou terapêutica antir‑
retrovírica de combinação [TARV]), nos anos 90 do século XX, alterou a epidemiologia
das complicações dermatológicas, com redução de algumas doenças definidoras de
sida, como o sarcoma de Kaposi (SK) ou a candidose esofágica6.
Em séries recentes de países europeus e dos Estados Unidos da América (EUA), as
doenças definidoras de sida já não são as mais frequentes nas consultas de dermato‑
logia, destacando‑se como principais motivos de referenciação, as foliculites, os condi‑
lomas, a dermatite seborreica, a psoríase, a xerose cutânea e as dermatofitias3,7,8.
A TARV está associada a vários efeitos secundários cutâneos. Estes podem ser rea‑
ções de hipersensibilidade, lipodistrofia, fotossensibilidade ou exacerbação de infeções,
como o herpes zoster, após a reconstituição do sistema imune, com o início da tera‑
pêutica (Fotos 22 e 23).

Dermatoses infeciosas
Na patologia cutânea, associada à infeção por VIH, predominam as infeções, no‑
meadamente víricas, fúngicas e bacterianas, que atingiram, respetivamente, 70%, 60%
e 46% dos doentes em revisão efetuada na nossa consulta9.

Infeções víricas
O herpes zoster é um dos indicadores precoces da infeção por VIH, surgindo com
valores de linfócitos TCD4+ ainda elevados. A suspeita é levantada pela exuberância e
agressividade das ulcerações ou pelo atingimento de mais de um dermátomo.
O herpes simplex é muito comum na população em geral. No imunodeprimido torna‑se
persistente, geralmente sob a forma de ulceração dolorosa perianal ou verrucoso. Estas
formas clínicas podem ser a primeira indicação de infeção por VIH concomitante.
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O molusco contagioso é uma infeção por um poxvírus, autolimitado em crianças,
que nos adultos jovens ocorre como infeção sexualmente transmissível (IST) (Foto 24).
Associado à infeção por VIH surge, em adultos, em grande número, na face ou, mais
raramente, na região genital, e não se observou uma redução da sua incidência com a
TARV (Foto 25)10. Assim como o herpes, o molusco contagioso pode ser a primeira
manifestação suspeita de infeção por VIH, surgindo, em geral, em indivíduos com con‑
tagem de linfócitos TCD4+ < 200 céls/mm3 11.
O aumento da sobrevida dos doentes com infeção por VIH, após a introdução da
TARV, aumentou a prevalência das patologias cutâneas, associadas à infeção por vírus
do papiloma humano (VPH)12. Os condilomas, a manifestação cutânea mais observada
na infeção por VPH, nestes doentes, são lesões sésseis, de superfície lisa ou rugosa,
por vezes com prolongamentos filiformes; localizados nos órgãos sexuais e região pe‑
rianal (Fotos 26 e 27). Podem, ainda, ser observadas formas generalizadas de verrugas
planas, semelhantes às existentes na epidermodisplasia verruciforme (Foto 28). A trico‑
leucoplasia oral, uma das manifestações cutâneas da infeção por vírus de Epstein-Barr
(VEB), surge sobretudo no bordo lateral da língua, tendo diminuído de incidência com
a TARV (Foto 29).

Infeções fúngicas
A candidose oral pode ser a razão para suspeição de infeção por VIH, principal‑
mente num adulto jovem não diabético. A candidose cutaneomucosa pode disseminar,
sistemicamente, em doentes com imunodepressão grave, sendo geralmente fatal1.
As dermatofitias são frequentes e o agente mais implicado é Trichophyton rubrum.
Na maioria dos casos, as lesões são semelhantes às dos doentes imunocompetentes,
apenas com maior tendência para abranger as unhas e para a recidiva (Foto 30).
A pitiríase versicolor é menos frequente do que as outras micoses superficiais, mas
pode ser extensa e persistente em alguns casos (Foto 31). A esporotricose tem apre‑
sentação semelhante à do imunocompetente, com nódulos ao longo de um trajeto
linfático, mas estão descritas formas disseminadas, com envolvimento pulmonar e ósseo
(Foto 32).
Outras infeções fúngicas sistémicas estão descritas, algumas apenas em áreas en‑
démicas, associadas à infeção VIH, como: penicilinose, histoplasmose, blastomicose e
coccidioidomicose (Fotos 33 e 34). No entanto, o aumento das migrações e das viagens
permite que, progressivamente, sejam mais vezes observadas estas infeções na Europa13.

Infeções bacterianas
As piodermites são, em regra, causadas pelos mesmos agentes que atingem os
imunocompetentes, isto é, estafilococos e estreptococos.
A angiomatose bacilar é, na atualidade, raramente observada e tem diminuído de
frequência com a TARV1. As lesões cutâneas expressam‑se por pápulas vasculares,
vermelhas ou purpúricas, em número variável, levantando problemas de diagnóstico
diferencial com o SK (Foto 35). A ulceração e as manifestações clínicas de compromis‑
so sistémico, como febre, perda de peso e sudação noturna podem ocorrer. As úlce‑
ras genitais e as outras IST aumentam, entre 2-5 vezes, o risco de transmissão de VIH 14.
São frequentes nas consultas de venereologia, o que revela a manutenção de com‑
portamentos de risco, depois de conhecida a seropositividade para VIH. Dentro des‑
te grupo de doenças, salientam‑se a gonorreia e a sífilis, sobretudo em homens que
têm sexo com homens (HSH) (Fotos 36 e 37) – população na qual a incidência au‑
mentou, à semelhança do que é observado em outros países europeus15. Em doentes
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com sífilis e infeção por VIH, os quadros clínicos podem ser diferentes, com lesões
psoriasiformes ou esclerodermiformes, erosões ou ulcerações orais, nódulos profundos
e vasculite (Foto 38).

Infestações
A escabiose é uma dermatose comum nos infetados por VIH (Foto 39)9. Pode ser
idêntica, do ponto de vista de apresentação clínica, à do indivíduo imunocompetente,
com pápulas pruriginosas, escoriadas, dispersas, formando pequenos nódulos nas zo‑
nas de pele mais laxa, como as pregas interdigitais, os cotovelos, os mamilos e o
pénis. O prurido tem, como caraterística, acentuação noturna. Por vezes, há lesões
hiperqueratósicas palmoplantares, semelhantes às da psoríase ou, ainda, formas exu‑
berantes de sarna crostosa (norueguesa), com incontáveis parasitas nas lesões e, por‑
tanto, altamente contagiosas. O tratamento fundamenta‑se na prescrição de benzoato
de benzilo, sendo, na sarna crostosa, preferível usar a ivermectina oral e/ou pomada
de enxofre salicilada. Não esquecer, também, a lavagem da roupa e o tratamento dos
contactos.
A coinfeção leishmania/VIH em Portugal é mais frequente em utilizadores de drogas
injetadas (UDI), sendo raras as manifestações cutâneas, com casos esporádicos de en‑
volvimento da pele após doença visceral – dermatite pós‑Kalazar (Foto 40). Em viajan‑
tes de áreas endémicas, podem ser observadas úlceras cutâneas com bordos elevados
– o botão do Oriente (Foto 41).

Dermatoses não‑infeciosas
Doenças eritematodescamativas
A dermite seborreica é a patologia cutânea individual mais frequente nos doentes
com infeção por VIH e até 85% destes irão ter um episódio desta dermatose (Foto 42)3.
É uma dermatose comum, mesmo em imunocompetentes, constituída por eritema e
descamação, localizada na região mediofacial e couro cabeludo, na maioria dos casos.
A psoríase pode ser anterior à infeção por VIH ou manifestar‑se, clinicamente, ape‑
nas, após a seroconversão. O risco de desenvolver psoríase aumenta nove vezes com
contagens de linfócitos TCD4+ < 200 céls/mm3 e o início da TARV permite, em muitos
doentes, o controlo da doença, inclusive em lesões previamente resistentes aos trata‑
mentos convencionais16.

Erupções papulosas
Várias erupções papulosas e pruriginosas estão descritas nos infetados por VIH, tais
como foliculite eosinofílica, urticária papulosa e prurigo nodular (Foto 43).
Nos indivíduos com infeção por VIH, com valores de linfócitos TCD4+ < 200 céls/mm3,
há aumento de linfócitos T‑helper 2 (Th2) em relação aos linfócitos T‑helper 1 (Th1)1.
Neste meio rico em Th2, antigénios exógenos (por exemplo, de artrópodes e de ácaros)
ou foliculares (por exemplo, por pitirosporo, por demodex ou por estafilococo), habi‑
tualmente tolerados, podem induzir uma resposta imunitária exagerada, com elevada
produção de imunoglobulina E (IgE) e eosinofilia local.
Clinicamente revelam‑se por pápulas centradas por folículo, dispersas no tronco,
face e pescoço, com tendência a confluir e a liquenificar, devido ao traumatismo da
coceira, e são mais frequentes em indivíduos com imunossupressão acentuada, mas
podem responder à TARV.
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Neoplasias cutâneas
O aumento da sobrevivência dos doentes com infeção por VIH, permite que neo‑
plasias cutâneas sejam causa major de morbilidade. Os doentes têm maior risco de
desenvolver SK, linfomas, melanomas e neoplasias anogenitais por VPH17.
A introdução da TARV reduziu a incidência de neoplasias cutâneas definidoras de
sida, como o SK, mas não diminuiu a de neoplasias associadas à infeção por VPH. O SK
é mais frequente em doentes com infeção por VIH, transmitida sexualmente, e cuja
doença se revela de progressão rápida, podendo ser a primeira manifestação de sida.
Em geral, surge como pequenas manchas violáceas, lineares, localizadas no tronco. Mais
tarde evoluem para pápulas, nódulos e placas, atingindo, em regra, as pernas e os pés,
o nariz e a mucosa oral (Foto 44)18.
A papulose bowenoide, carcinoma espinocelular in situ, secundário a infeção por
VPH, manifesta‑se como maculopápulas acastanhadas, por vezes semelhantes a condi‑
lomas, localizadas nos grandes lábios, pele do pénis ou região perianal (Foto 45).
O basalioma e o carcinoma espinocelular têm incidência ligeiramente superior à da
população em geral. Em algumas séries, o risco de desenvolvimento destas duas neo‑
plasias está associado aos mesmos riscos da população em geral, nomeadamente
idade avançada e fotótipo mais baixo19.

Reações adversas medicamentosas
As reações medicamentosas são as dermatoses reacionais mais frequentes. O espe‑
tro clínico é vasto, indo dos menos graves, tais como eritema fixo e exantema morbi‑
liforme, passando pela urticária, com ou sem angioedema, eritema multiforme e síndro‑
me de Stevens‑Johnson, terminando na necrose epidermolítica tóxica (Fotos 46 a 47).
No entanto, as formas mais graves são também as mais raras20,21.
O cotrimoxazol é, nestes doentes, o medicamento que, com maior frequência,
produz toxidermia, exantema morbiliforme, uma a duas semanas após o início da tera‑
pêutica.
A introdução da TARV, sobretudo em doentes com linfócitos TCD4+ < 200 céls/mm3,
pode, também, causar manifestações cutâneas, que são as mais frequentemente obser‑
vadas na síndrome inflamatória de reconstituição imunitária.
A zidovudina (AZT) e a emtricitabina (FTC) podem causar pigmentação longitudinal
das unhas ou das mucosas e erupções liquenoides (Foto 48). A hiperpigmentação re‑
mite, gradualmente, com a paragem do fármaco e o AZT está, também, implicado em
casos de hipertricose, aumento da intensidade das reações à picada de artrópodes e
vasculite leucocitoclássica20,21.
Os inibidores da protéase (IP) têm um efeito semelhante aos retinoides, causando
queilite, asteatose e eczema, alopecia difusa ou cabelo encaracolado e, sobretudo,
perioniquia, geralmente dos primeiros dedos dos pés. Também estão relatados casos
de angiolipomas e distrofia ungueal (Foto 49). O ritonavir (RTV) pode causar parestesias
peribucais e exantema morbiliforme, ocorrendo, em geral, em percentagem inferior a
10%, em todos os fármacos deste grupo. A lipodistrofia, redistribuição da gordura do
corpo, que se acumula na face posterior do pescoço e na parede abdominal e que
desaparece da face, dos antebraços e pernas, é, também, um efeito secundário destes
fármacos20,21.
Os não‑nucleosídeos inibidores da transcriptase reversa (NNITR) podem causar
exantema morbiliforme, surgindo 1-8 semanas após o início da terapêutica e é mais
frequente em doentes alérgicos às sulfamidas e no sexo feminino21. A atitude é seme‑
lhante à usada com o cotrimoxazol, isto é, manter a terapêutica se a reação é discreta,
interromper se há agravamento. A nevirapina (NVP) pode causar, ainda, úlceras orais e
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exantema associado a eosinofilia e manifestações sistémicas denominado drug rash
eosinophilia systemic symptoms (DRESS).

Novos desafios
O número de novas infeções por VIH em Portugal, à semelhança dos outros países
da Europa Ocidental, tem diminuído desde o início século XXI. Em 2019, foram repor‑
tados 778 novos casos, maioritariamente em homens (69,3%). No sexo masculino, 56,7%
dos novos casos foram identificados em HSH. A taxa de novos diagnósticos mais ele‑
vada observou-se no grupo etário de 25-29 anos22. Na Europa, as faixas etárias e
grupos com maior risco para infeções de novo por VIH, são as mesmas em que há
maior incidência de gonorreia e sífilis. Estes dados epidemiológicos reforçam a impor‑
tância da pesquisa de infeção por VIH em todos os doentes com queixas venereológi‑
cas e da promoção do uso do preservativo, para prevenir a aquisição ou a transmissão
de VIH e de outras IST.
Na Europa Ocidental, apesar da redução do número de casos e de maior acesso à
medicação, estima-se que apenas 30% dos infetados por VIH esteja diagnosticada 23.
A redução do número de diagnósticos tardios pode também ser atingida com o co‑
nhecimento das manifestações cutâneas que devem levar ao rastreio da infeção por
VIH. As mais relevantes são o herpes zoster, a psoríase de novo, a leucoplasia oral, o
prurigo, a dermite seborreica extensa e as infeções víricas disseminadas em adultos,
como o molusco contagioso, a condilomatose genital e as neoplasias anais intraepite‑
liais5,8,24. A Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia (European Academy of
Dermatology and Venereology [EADV]), para aumentar o conhecimento sobre dermato‑
ses indicadoras de infeção por VIH, criou, em 2017, um website: http://www.hivindv.org,
para treino de dermatologistas e outros profissionais de saúde.

Agradecimento
O autor agradece ao Dr. Vasco Sousa‑Coutinho a cedência de material.

Bibliografia
1. Aftergut K, Cockerell CJ. Update on the cutaneous manifestatioms of HIV infection. Dermatol Clin.
1999;17(3):445‑71.
2. Jing W. A retrospective survey of mucocutaneous manifestations of HIV infection in Malaysia. J Dermatol.
2000;27(4):225‑32.
3. Zancanaro PC, McGirt LY, Mamelak AJ, Nguyen RH, Martins CR. Cutaneous manifestations of HIV in the
era of highly active antiretroviral therapy: An institutional urban clinic experience. J Am Acad Dermatol.
2006;54:581‑8.
4. Kumarasamy N, Solomon S, Madhivanan P, Ravikumar B, Thyagarajan SP, Yesudian P. Dermatologic mani‑
festations among human immunodeficiency virus patients in south India. Int J Dermatol. 2000;39:192‑5.
5. Tschachler E, Bergstresser PR, Stingl G. HIV‑related skin diseases. Lancet. 1996;348:659‑63.
6. Ives NJ, Gazzard BG, Easterbrook PJ. The changing pattern of AIDS‑defining illnesses with the introduction
of highly active antiretroviral therapy (HAART) in a London clinic. J Infect. 2001;42:134‑9.
7. Blanes M, Belinchón I, Merino E, Portilla J, Sánchez-Payá J, Betlloch I. Current prevalence and characteris‑
tics of dermatoses associated with human immunodeficiency virus infection. Actas Dermosifiliogr.
2010;101(8):702‑9.
8. Tan J, Pina A, Borges-Costa J. Skin diseases in the era of highly active antiretroviral therapy: A retrospective
study of 534 patients. J Int Assoc Provid AIDS Care. 2018;17:2325957417752255.
9. Oliveira‑Soares R, Ferreira P, Sousa‑Coutinho V. Manifestações cutâneas de infecção VIH – estudo retrospec‑
tivo. Trab Soc Port Derm Ven. 2001;59(2):209‑13.
10. Hengge UR, Franz B, Goos M. Decline of infectious skin manifestations in the era of highly active antiret‑
roviral therapy. AIDS. 2000;14(8):1069‑70.
11. Kolokotronis A, Antoniades D, Katsoulidis E, Kioses V. Facial and perioral Molluscum contagiosum as a
manifestation of HIV infection. Aust Dent J. 2000;45(1):49‑52.
12. Kreuter A, Wieland U, Brockmeyer NH. Genital human papillomavirus‑associated (pre‑)malignant skin dis‑
eases drastically increase in the era of highly antiretroviral therapy for HIV infection. J Am Acad Dermatol.
2006;55(6):116‑7.

Manifestações dermatológicas

127

13. Kok I, Veenstra J, Rietra PJ, Dirks-Go S, Blaauwgeers JL, Weigel HM. Disseminated Penicillium marneffei
infection as an imported disease in HIV‑1 infected patients. Description of two cases and a review of the
literature. Neth J Med. 1994;44(1):18‑22.
14. Fleming DT, Wasserheit JN. From epidemiological synergy to public health policy and practice: the contri‑
buition of other sexually transmitted diseases to sexual transmission of HIV infection. Sex Transm Infect.
1999;75(1):3‑17.
15. Spielmann N, Münstermann D, Hagedorn HJ, an der Heiden M, Houareau C, Gunsenheimer-Bartmeyer B,
et al; German HIV-1 Seroconverter Study Group. Time trends of syphilis and HSV‑2 co‑infection among men
who have sex with men in the German HIV‑1 seroconverter cohort from 1996‑2007. Sex Transm Infect.
2010;86(5):331‑6.
16. Leal L, Ribera M, Daudén E. Psoriasis e infección por el vírus de la immunodeficiencia humana. Actas
Dermosifiliogr. 2008;99:753‑63.
17. Patel P, Hanson DL, Sullivan PS. Incidence of types of cancer among HIV‑Infected persons compared with
the general population in the United States, 1992‑2003. Ann Intern Med. 2008;148:728‑36.
18. Rendon MI, Roberts LJ, Tharp MD. Linear cutaneous lesions of Kaposi’s sarcoma: A clinical clue to the
diagnosis of AIDS. J Am Acad Dermatol. 1988;19:327‑9.
19. Crum-Cianflone N, Hullsiek KH, Satter E, Marconi V, Weintrob A, Ganesan A, et al. Cutaneous malignancies
among HIV‑infected persons. Arch Intern Med. 2009;169(12):1130‑8.
20. Introcaso CE, Hines JM, Kovarik CL. Cutaneous toxicities of antiretroviral therapy for HIV. Part I. Lipodys‑
trophy syndrome, nucleoside reverse transcriptase inhibitors, and protease inhibitors. J Am Acad Dermatol.
2010;63(4):549‑60.
21. Introcaso CE, Hines JM, Kovarik CL. Cutaneous toxicities of antiretroviral therapy for HIV. Part II. Nonnu‑
cleoside reverse transcriptase inhibitors, entry and fusion inhibitors, integrase inhibitors, and immune recon‑
stitution syndrome. J Am Acad Dermatol. 2010;63(4):563‑9.
22. Infeção VIH/SIDA: a situação em Portugal a 30 de junho de 2020. Unidade de Referência e Vigilância
Epidemiológica, Departamento de Doenças Infeciosas. Disponível em: http://www.insa.min-saude.pt/relato‑
rio-infecao-vih-e-sida-em-portugal-2020 (Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, IP). Acedido em
abril de 2021.
23. Hamers FF, Phillips NA. Diagnosed and undiagnosed HIV-infected populations in Europe. HIV Med.
2008;9(Suppl 2):6-12.
24. Tschachler E. The dermatologist and the HIV/AIDS pandemic. Clin Dermatol. 2014;32(2):286-9.

V Secção

Capítulo 5.1

Envelhecimento e comorbilidades
Francisco Antunes

Introdução
Globalmente, a população tem vindo a envelhecer como resultado na melhoria dos
padrões de vida, na diminuição da mortalidade e no declínio da fertilidade. Em 2013,
a Joint United Nations Program on HIV/AIDS (UNAIDS) estimava que 3,6 milhões de
pessoas, com idades ≥ 50 anos estavam infetadas por vírus da imunodeficiência humana (VIH)1. A prevalência da infeção por VIH tem vindo a aumentar constantemente,
neste segmento da população, nas últimas duas décadas, em todas as regiões da
Organização Mundial da Saúde (OMS), em particular na Europa Central e Ocidental,
nos Estados Unidos da América (EUA) e no Canadá. Este aumento tem sido atribuído
a dois fatores distintos: a) Aumento da esperança de vida entre os infetados por VIH,
em terapêutica antirretrovírica (TARV); b) aumento, nalguns cenários, de pessoas que
seroconvertem em idades avançadas2-4.
Na União Europeia (UE) e na Área Económica Europeia (AEE), num período de
12 anos (2004-2015), o número de novas infeções por VIH, em pessoas com idades
≥ 50 anos, correspondeu a 2,6 por 100.000, com o aumento de 2% ao ano, naquele
período de tempo5. Em 2015, cerca de um em seis (17%) dos novos casos de infeção
por VIH na Europa foram diagnosticados nesta população5. Alguns estudos sugerem
que os idosos infetados por VIH são diagnosticados tardiamente e estão em risco
acrescido de mortalidade a curto prazo, em comparação com os adultos mais jovens6,7.
Em Portugal, em 2019, dos 778 novos casos de infeção por VIH, 24,2% foi identificada
em indivíduos com idade > 50 anos e nos casos de contacto heterossexual, 34,9%
estava neste grupo etário e destes novos casos com > 50 anos, 80,3% correspondia a
heterossexuais8.
Como consequência do aumento da expetativa de vida, os doentes jovens, atualmente diagnosticados com infeção por VIH, estarão em tratamento, pelo menos, durante 3-4 décadas, isto é, com esperança de vida quase idêntica à da população em
geral9. Em 2010, um painel de especialistas estabeleceu os 50 anos como a idade a
partir da qual os infetados por VIH passariam a designar-se por idosos ou com idade
avançada10,11.
O diagnóstico tardio está significativamente associado à idade avançada, com contagem de linfócitos TCD4+ < 350 céls/mm3 12. A contagem de linfócitos desce mais rapidamente nos idosos do que nos mais novos, tal podendo explicar a maior proporção de
idosos com linfócitos TCD4+ < 350 céls/mm3. Em Portugal, em 2019, 49,7% dos novos
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casos de infeção por VIH apresentava-se com diagnóstico tardio (TCD4+ < 350 céls/mm3)
e 15,0% em estádio de síndrome de imunodeficiência adquirida (sida)8.
Nos idosos é pouco frequente a testagem voluntária para VIH, ao contrário do que
acontece nos mais novos, estando os novos diagnósticos, naquela população, associados
ao rastreio da infeção por VIH, no contexto de uma investigação clínica, por vezes após
várias consultas ou, mesmo, no decurso de uma admissão hospitalar. A perceção baixa do
risco, as ideias erradas ou escassas sobre a infeção por VIH e a sua transmissão, partilhada
pelos prestadores de serviços de saúde e pela própria sociedade, influenciada pelo estigma
relacionado com a própria idade, o estereótipo da assexualidade a que se associam alguns
comportamentos de risco, como sejam os baixos níveis da utilização de preservativos são
as razões principais pela frequência baixa de testagem para VIH nos idosos.
Em infetados por VIH com idades ≥ 50 anos estão referidos aumentos de comorbilidades atribuídas à idade e não-associadas à sida, tais como doenças cardiovasculares, hepáticas e renais, diabetes, cancro, osteoporose, défices neurocognitivos e fragilidade (frailty), em comparação com a população em geral. Tal tem sido atribuído ao
envelhecimento e a fatores relacionados com os estilos de vida, mas, também, em
consequência da própria infeção por VIH e da imunossupressão e à ativação imunitária
persistente que estão associadas à inflamação crónica e ao próprio efeito dos antirretrovíricos (ARV). Em Portugal, 90% dos infetados por VIH com > 50 anos de idade tem,
pelo menos, uma comorbilidade não relacionada com a sida, e 34,7% dos doentes
tem três ou mais, sendo a hipercolesterolemia a mais frequente (60,8%), seguida pela
hipertensão arterial (39,7%) e por depressão/ansiedade crónicas (23,9%)13.

Epidemiologia
De 2000 a 2016, a diferença na expetativa de vida entre infetados por VIH e não-infetados tem vindo a diminuir, de 22 anos (2000-2003) para nove anos (2014-2016),
mas não foi eliminada14. Mesmo naqueles que iniciaram a TARV com a contagem de
linfócitos TCD4+ ≥ 500 céls/mm3, uma diferença de sete anos persiste14. Mais ainda, as
comorbilidades ocorrem 16 anos mais cedo nos infetados por VIH em comparação com
os não-infetados14. No entanto, o início destas comorbilidades atenua-se para 9,5 anos
com a instituição precoce da TARV14.
Apesar da descida dramática de mortalidade ocorrida a partir dos anos 90 do século passado, com a disponibilidade na Europa e nos EUA de TARV, consistindo por
um regime de três ARV, as taxas de mortalidade nos infetados por VIH nunca voltaram
aos parâmetros daquelas da população em geral, mantendo-se em valores 2-7 vezes
superiores15,16.
O risco acelerado das comorbilidades em infetados por VIH, diagnosticadas em
idades mais jovens do que na população em geral, sugere que a infeção por VIH possa antecipar o envelhecimento17.

Fisiopatologia do envelhecimento nos infetados por VIH
O envelhecimento é um processo dependente do dano celular acumulado, condicionando o decréscimo da função e o aumento da vulnerabilidade para a morte18. Os
mecanismos que aceleram ou retardam o envelhecimento caraterizam-se por primários,
antagónicos ou integrativos19. Os mecanismos primários são, em regra, lesivos para as
células, incluindo aqueles que promovem a instabilidade genética ou comprometem a
homeostase das proteínas (proteostase). Os mecanismos antagónicos têm como exemplo a senescência celular, que protege as células contra o cancro, por um lado, e
promove o envelhecimento, por outro. Os mecanismos integrativos são caraterizados
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Tabela 1. Mecanismos do envelhecimento em infectados por VIH
Comunicação intercelular alterada, com aumento da inflamação e diminuição da regulação imunitária*
Dano genómico
Encurtamento dos telómeros*
Alterações epigenéticas*
Proteostase anormal
Deteção dos nutrientes alterada, via GH/IGF-1/Insulina*
Disfunção mitocondrial*
Senescência celular*
Exaustão das células estaminais
*Processos de envelhecimento desfavoravelmente alterados no infetado por VIH.
GH: growth hormone; IGF-1: insulin-like growth factor; VIH: vírus da imunodeficiência humana.

pelo dano celular cumulativo não-compensado, com desregulação dos sistemas, como
diminuição da capacidade regenerativa das células estaminais ou alteração da comunicação intercelular em processos de desregulação da inflamação. Os infetados por VIH
apresentam níveis persistentes de inflamação crónica, mesmo aqueles com contagens
de linfócitos TCD4+ > 500 céls/mm3 e em TARV com carga vírica suprimida. Os biomarcadores, como interleucina-6, dímero-D, proteína C reativa e sCD14 estão elevados.
A infeção por VIH e a própria TARV partilham muitas destas caraterísticas associadas
ao envelhecimento, incluindo a instabilidade genética, a senescência acelerada das
células T, a diminuição da regeneração das células T naïve, a alteração da comunicação
intercelular, a inflamação reforçada e a libertação de proteínas citotóxicas20 (Tabela 1).
As causas do aumento da inflamação nos infetados por VIH são os níveis de replicação persistentes (VIH, vírus herpes, como vírus citomegálico [VCM]), a perda da regulação imunitária e a translocação microbiana no intestino. A inflamação crónica observa-se, também, na população geral dos idosos, mas em idades mais avançadas do que
naqueles com infeção por VIH. A diminuição de regulação imunitária é devida à redução
dos linfócitos TCD4+ e ao aumento da percentagem das células TCD8+ senescentes.
Os telómeros são complexos proteicos do ácido desoxirribonucleico (ADN) muito
repetitivos e não codificantes, cuja função principal é proteger o material genético das
extremidades dos cromossomas, onde estão localizados. Estes telómeros vão-se encurtando com a idade e são um marcador da idade biológica. As alterações epigenéticas
no ADN e os padrões de metilação dos histomas são biomarcadores adicionais do
envelhecimento. Estas variações afetam as funções biológicas básicas e nos infetados
por VIH foi demonstrado o aumento dos padrões de metilação no sangue e no cérebro,
a que corresponde um envelhecimento acelerado de, pelo menos, cinco anos. Os infetados por VIH revelam anomalias nas vias do fator do crescimento (GH) e do fator 1
de crescimento semelhante à insulina (IGF-1), pelo que não é de estranhar que tenham
aumento da resistência à insulina e taxas acrescidas de síndrome metabólica e de diabetes mellitus. A manipulação destas vias está em investigação intensa, no sentido de
se estabilizar o processo do envelhecimento. O envelhecimento resulta em disfunção
mitocondrial progressiva (secundária a mutações do ADN mitocondrial e à produção
aumentada de radicais livres) com redução da eficiência respiratória. A metformina pode
contrariar este fenómeno fisiológico, desacelerando este processo de envelhecimento.
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A senescência celular ocorre, como referido, pelo encurtamento dos telómeros ou
por outros mecanismos, de que resulta impossibilidade de regeneração das células, com
incapacidade de reação a antigénios novos e revelando atividade pró-inflamatória,
contribuindo, assim, para o processo do envelhecimento.
Por via destes mecanismos, as síndromes geriátricas nos infetados por VIH desenvolvem-se cerca de 15 anos antes da população em geral17,21,22.

Comorbilidades associadas ao envelhecimento
Os infetados por VIH e em TARV têm cerca do dobro do risco de enfarte do miocárdio, de morte súbita e de falência cardíaca, em comparação com a população em
geral.
Nesta população, em que os fatores de risco tradicionais estão sobrerrepresentados,
a intensificação da inflamação, o aumento da senescência das células T, a toxicidade
dos ARV e os fatores específicos associados à própria infeção por VIH contribuem para
o aumento daqueles riscos. Deste modo, a própria infeção por VIH está associada a
maior frequência das placas ateroscleróticas das artérias coronárias25.
A infeção por VIH sinaliza maior risco de cancros relacionados com a sida (sarcoma
de Kaposi, cancro do colo do útero e linfoma não-Hodgkin), assim como daqueles não-relacionados com a sida (cancro do reto e do fígado). As neoplasias não-relacionadas
com a sida, tais como a doença de Hodgkin, o melanoma e o cancro do pulmão estão,
também, a aumentar, nos infetados por VIH em TARV. Curiosamente, o risco de cancro
da próstata e da mama, duas das doenças malignas mais frequentes associadas ao
envelhecimento, na população em geral, não estão aumentadas nos infetados por VIH,
podendo mesmo ser a sua frequência menor. Para este facto, para além da maior prevalência da exposição a carcinogénicos, incluindo o tabaco e, possivelmente, o álcool,
a imunossupressão e a ativação inflamatória crónica estão associadas a maior risco para
as neoplasias associadas e não-associadas à infeção por VIH. Em relação às neoplasias
não-associadas à sida (melanoma, cancro do pulmão e do fígado) há correlação com
contagens baixas de linfócitos TCD4+. Se bem que a TARV possa mitigar o risco do
desenvolvimento de cancros associados à sida, o início daquela em indivíduos com
contagens de linfócitos TCD4+ > 500 céls/mm3 promove a redução da incidência das
neoplasias associadas a agentes infeciosos, porém com diminuição não-significativa
daquelas não-associadas a estes agentes26. Quanto à idade mais precoce de apresentação das neoplasias não-associadas à sida, nos infetados por VIH, em comparação com
a população em geral, os resultados dos estudos são controversos.
Os infetados por VIH têm risco elevado de doença renal, risco este comparável
àquele das pessoas com diabetes27. Tal como acontece para a doença cardiovascular,
os riscos tradicionais para a doença renal (coinfeção por vírus da hepatite C [VHC],
toxicidade associada à TARV e fatores específicos relacionados com a própria infeção
por VIH) são maiores do que para a população em geral. Assim como para esta população, a doença renal está, também, associada (nos infetados por VIH) com maior
causa de mortalidade global e, ainda, com aumento do risco de doença cardiovascular
e de défice neurocognitivo28. Os níveis elevados de marcadores de inflamação correlacionam-se com danos no rim, definidos pela presença de proteinúria ou pela redução
das taxas de filtração glomerular estimada (TFGe), nos infetados por VIH, tal como
acontece na população em geral. Os fatores específicos relacionados com a infeção por
VIH e que estão associados à doença renal incluem o valor da carga vírica basal e atual,
e o valor mais baixo da contagem dos linfócitos TCD4+29.
A incidência da doença renal terminal, em infetados por VIH, é significativamente
mais frequente e a idade de apresentação é menor do que na população em geral30.
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A doença hepática devida principalmente à coinfeção por vírus da hepatite B (VHB)
e VHC emergiu como uma das principais causas de morbilidade e de mortalidade associadas à infeção por VIH. Por outro lado, a esteatose hepática ou o fígado gordo
não-alcoólico, em infetados por VIH e sem coinfeção por vírus das hepatites, está associada à síndrome metabólica e pode ser mais frequente nesta população do que em
não-infetados por VIH. A data da aquisição da infeção em indivíduos mais velhos e o
consumo de álcool são indicadores de maior risco de evolução para fibrose em infetados e não-infetados por VIH e, nos primeiros, a contagem baixa de linfócitos TCD4 +
está, também, associada a maior risco de progressão para fibrose.
A TARV diminuiu dramaticamente a prevalência da demência associada à sida, mas
o défice neurocognitivo é frequente nos infetados por VIH, incluindo aqueles em TARV 31.
A história natural do défice neurocognitivo é pouco conhecida, dado que é muitas
vezes assintomático. O défice neurocognitivo está associado a risco maior de fragilidade e de maior score no índice Veterans Aging Cohort Study (VACS), um marcador de
mortalidade32. A inflamação (com a presença de marcadores da ativação monocítica) e
a doença endovascular (com manifestações prévias de doença cardiovascular) estão
implicadas na patogénese do défice neurocognitivo33,34.
Os infetados por VIH têm densidade mineral óssea reduzida e risco acrescido de
fraturas (67% tem densidade mineral óssea reduzida e 15% osteoporose)35,36. A incidência de fraturas é três vezes maior quando em comparação com a população em geral.
Para além dos fatores tradicionais para a osteoporose, nos infetados por VIH estão
descritos outros motivos envolvidos no processo, como o efeito direto das proteínas
de VIH sobre os osteoblastos e osteoclastos, e em contraste com as outras comorbilidades, a TARV potencia a perda óssea, em particular no decurso do primeiro ano, após
o início do tratamento. Outros fatores que se correlacionam com a TARV e o seu impacto na perda da densidade mineral óssea são o aumento da contagem de linfócitos
TCD4+ e o metabolismo ósseo acrescido, com maior reabsorção óssea (mediada pelos
osteoclastos) e aumento da formação óssea (por ação dos osteoblastos)37,38.

A infeção por VIH acelera o envelhecimento?
Não se sabe ao certo se a infeção por VIH acelera, por si só, o envelhecimento,
mediante processos comuns à senescência natural ou se, pelo contrário, a própria infeção é um fator de risco natural para uma série de processos crónicos, aumentando,
deste modo, a prevalência destas comorbilidades39.
Os infetados por VIH têm maior frequência das morbilidades associadas à idade –
doença cardiovascular, hipertensão, diabetes, fraturas ósseas, défices neurocognitivos,
cancro ou doença renal ou hepática17,40,41. A infeção por VIH, por si só e de forma
independente, associa-se a maior número de comorbilidades, para além de outros fatores – idade, tabagismo, antecedentes familiares de enfarte do miocárdio, hipertensão,
diabetes e hiperlipidemia. Vários estudos ilustram o risco acentuado de comorbilidades
nos infetados por VIH e, em virtude da sua apresentação em indivíduos mais jovens,
em comparação com a população em geral, tal sugere que a infeção por VIH pode
acelerar o envelhecimento17.
Quanto ao acelerar ou à acentuação do envelhecimento, depende de cada órgão
ou da comorbilidade. Para alguns processos, como para o sistema imunitário, as alterações fisiopatológicas sugerem aceleração da imunossenescência e do ponto de vista
clínico é claro, também, a aparição prematura de síndromes geriátricas – fragilidade e
multimorbilidade – para além da polimedicação. Porém, para determinadas situações,
se a infeção por VIH acelera ou acentua o envelhecimento, a resposta é menos clara,
dado que, por exemplo, a doença cardiovascular e a diabetes são mais frequentes nos
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Tabela 2. Aceleração ou acentuação do envelhecimento nos infetados por VIH?
Prós e contras
PRÓS
–– Taxas de mortalidade aumentadas e expetativa de vida diminuída, em estudos populacionais de corte
transversal
–– Taxas aumentadas de comorbilidades, síndromes geriátricas e fragilidade (frailty)
–– Evidência para o envelhecimento acelerado, como definido pelas anomalias em determinados mecanismos
biológicos do envelhecimento
CONTRAS
–– Taxas de mortalidade e expetativa de vida próximas do normal se TCD4+ > 500 céls/mm3 e carga vírica
indetetável em terapêutica antirretrovírica
–– Risco de comorbilidades similares para todas as idades
–– Processos relacionados com o envelhecimento, como o cancro da próstata e da mama e perda da audição
não aumentados
Adaptado e traduzido de Wing EJ43.

infetados por VIH, seja qual for a idade, o que sugere uma acentuação do envelhecimento (Tabela 2)42,43.

Prevenção e tratamento precoce das comorbilidades
Por viverem mais tempo, os infetados por VIH estão, cada vez mais, expostos ao
efeito, ao longo do tempo, da TARV e, também, ao risco aumentado para as comorbilidades não-associadas à sida. Estas comorbilidades interferem com as escolhas da
TARV e têm impacto na mortalidade dos infetados por VIH.
A probabilidade de polimedicação e as possíveis interações medicamentosas restringem a escolha individual da TARV, assim como podem comprometer a adesão ao tratamento, pondo em risco, deste modo, os benefícios daquela. As guias da European AIDS
Clinical Society (EACS) apresentam orientações detalhadas para o rastreio das comorbilidades, todavia os instrumentos disponíveis para a avaliação do seu risco na população
em geral (Framingham Risk Score, American College of Cardiology/American Heart Association [ACC/AHA], TFGe, Fracture Risk Assessment Tool [FRAX]) podem não estar otimizados para os infetados por VIH e, assim, subestimarem a dimensão real do risco21,44. O
único procedimento válido, desenhado para ajudar à caraterização dos efeitos dos complexos padrões de comorbilidades, nos infetados por VIH em TARV, é o índice VACS que
utiliza oito parâmetros – TCD4+, carga vírica, hemoglobina, transaminases glutâmico-oxalacética (TGO) e glutâmico-pirúvica (TGP), plaquetas, creatinina e coinfeção por VHC45.
Este índice é mais preciso para estimar todas as causas de mortalidade em infetados por
VIH em TARV (multiexperimentados e com resistências múltiplas aos ARV) e, por outro
lado, é mais adequado para as modificações do risco associado ao tratamento do que
aquele que utiliza, apenas, a idade e os biomarcadores de VIH46. Recentemente, este
índice tem sido avaliado por forma a antever as comorbilidades (além da mortalidade),
determinar a fragilidade, o risco de fraturas ou a deterioração neurocognitiva47.

Conclusões
Dada a evidência, cada vez maior, de que a infeção por VIH acelera o envelhecimento, a prioridade deve ser dada ao diagnóstico precoce e à instituição da TARV, com
supressão vírica mantida, o que reduz o risco da maioria das comorbilidades, sugerindo,
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assim, que os efeitos da infeção por VIH sobre a aceleração ou a acentuação do envelhecimento podem ser reversíveis22,41,48. As comorbilidades associadas à idade não
afetam a resposta vírica à TARV, no entanto, nos idosos a resposta imunitária pode não
ser tão robusta, como naqueles com < 50 anos de idade49. Contudo, na perspetiva do
aumento, no futuro, das comorbilidades no infetado por VIH desponta a necessidade
da implementação de um modelo interdisciplinar que incorpore os princípios dos cuidados geriátricos, prevenção e rastreio do cancro (atualmente, a causa mais frequente
de morte por causa não-relacionada com a sida), em especial do colo uterino, do canal
anal e do pulmão.
Em termos de prevenção, deve ser dada particular atenção à correção dos fatores
de risco modificáveis das principais doenças crónicas, em particular o tabagismo. O
controlo do consumo de álcool e de substâncias ilícitas e, ainda, o tratamento das
coinfeções por VHB e VHC previnem a progressão para a fibrose do fígado. No caso
dos monoinfetados, devem ser corrigidos os fatores de risco associados ao desenvolvimento do fígado gordo não-alcoólico, incluindo a adiposidade e a dislipidemia.
A atividade física e o maneio da obesidade não só contribuem para minimizar a
síndrome metabólica e as complicações que lhe estão associadas, mas, também, dificultam o declínio funcional associado ao envelhecimento.
A integração dos princípios geriátricos dos cuidados assistenciais, tais como o maneio da polimedicação e a avaliação neurocognitiva e funcional, terá cada vez maior
importância nesta população envelhecida em que as síndromes geriátricas são frequentes50,51.
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Capítulo 5.2

Alterações neurocognitivas
Isabel Nabais e Silvia Ouakinin

Introdução
Na infeção por vírus da imunodeficiência humana (VIH), as intervenções psiquiátrica
e psicológica desempenharam sempre um papel relevante quer na identificação e modificação de fatores de risco comportamentais ou que afetam o rumo da doença, quer
na determinação de intervenções específicas em diferentes fases da sua evolução clínica.
A redução da morbilidade e da mortalidade associada à infeção por VIH e o aumento da esperança de vida continuam a ser o marco após o qual se modificaram as
repercussões de nível físico, psicopatológico e psicossocial na vivência da infeção, que
assume agora contornos de uma doença crónica. Apesar dessas mudanças, salienta-se
que a prevalência de quadros psiquiátricos associados à infeção por VIH continua a ser
mais elevada do que na população em geral, particularmente as perturbações depressivas e de ansiedade1.
Viver infetado por VIH continua a ser motivo de receio de discriminação e de marginalização, o que promove um funcionamento defensivo e menos adaptativo. Estas
situações são reforçadas quando o estigma está internalizado ou quando existem experiências traumáticas de rejeição social, o que perturba a qualidade de vida do doente, a evolução da infeção e a otimização do tratamento2.

Aspetos psicológicos
Processos emocionais e adaptação ao diagnóstico
A relação bidirecional entre doença e regulação emocional/distress está dependente de variáveis individuais e externas que determinam uma reação individual e única
ao diagnóstico desta patologia, sofrendo modificações ao longo dos diferentes estádios
de evolução da infeção.
No caso da infeção por VIH, a capacidade de adaptação desempenha um papel
crucial no decurso da doença e tem que ser vista como resultado de uma interação
entre os domínios interpessoal, cognitivo, emocional, físico e comportamental, integrando as experiências e as expetativas de vida do próprio, numa dimensão sistémica.
Perante uma ameaça real à sua integridade, o indivíduo reage de acordo com a sua
personalidade, experiências prévias, mecanismos defensivos de autorregulação e contexto socioemocional3.
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Ainda hoje, o conhecimento da seropositividade para VIH traduz-se, para a maior
parte das pessoas, numa vivência de choque emocional e perturbação psicológica intensa, onde o medo da doença, da dor e da incapacidade, do confronto com a morte,
da solidão, da não-aceitação por parte dos outros e da impossibilidade de pensar o
futuro, centralizam todo o círculo existencial do indivíduo.
Em vários momentos, a compreensão da informação clínica pode ficar comprometida, tornando-se necessário rever a forma como esta foi integrada. A informação concreta, acerca da doença e do tratamento é imperiosa, reforçando sentimentos de
controlo e de esperança, com base na oferta de uma matriz segura de aceitação e
suporte. Não menos importante é a investigação dos conhecimentos e crenças acerca
da seropositividade, determinantes na forma como vai ser encarado o tratamento e a
sua adesão ao mesmo4.
As perceções individuais traduzem a vivência subjetiva do processo de doença, e a
sua adequação ou desadequação interferem na capacidade de resposta eficaz face às
situações que ocorrem ao longo da evolução clínica e no grau de distress psicológico
que a acompanha5,6.

A gestão da infeção e a adesão à terapêutica
Atualmente, ainda que a ameaça de morte tenha deixado de ser sentida como
iminente, as preocupações e incertezas relativas à eficácia dos tratamentos e aos efeitos colaterais mantêm-se, embora com outros contornos.
A cronicidade da infeção por VIH pode-se associar a reações de stress intensas e
duradoras ou, no oposto, ser vivenciada de forma banalizada, descurando a adesão ao
seguimento clínico, sob o escudo de “agora já não é grave e pode ser controlado”1.
Estas representações, muitas vezes só detetadas no seguimento psicológico, carecem
de intervenção imediata para evitar o retorno a comportamentos de risco ou ao abandono do tratamento. Fazendo recurso a modelos cognitivo-comportamentais, esta intervenção deve avaliar a coerência entre processos de representação, coping e avaliação,
de modo a identificar e corrigir crenças incorretas, evitando que o tratamento seja
sentido como mais aversivo do que a própria doença e promovendo a respetiva adesão.
Ainda que muitos se adaptem aos desafios impostos pela infeção por VIH, através
de estratégias ativas e positivas, direcionadas para o controlo da situação e permitindo
um bem-estar subjetivo mais elevado, na prática clínica encontram-se inúmeras situações
de adaptação ineficaz e de contínuo sofrimento emocional7,8.
Esta perturbação psicológica encontra-se associada a adesão mais baixa aos antirretrovíricos (ARV), a maior mortalidade e a diminuição grave da qualidade de vida9. Os
profissionais de saúde têm de estar sensibilizados para detetar situações de maior
vulnerabilidade ao desenvolvimento de sintomatologia psicopatológica, promovendo
tratamento adequado. Nesta linha, o rastreio das perturbações psicopatológicas, bem
como o estudo da frequência e da severidade de acontecimentos traumáticos, pessoais
ou sociais, facilitam a promoção da saúde mental e a otimização dos tratamentos.
A nível clínico, ressalta-se a relevância que deve ser dada à história anterior à infeção por VIH, procurando detetar e intervir em psicopatologia prévia, de modo a prevenir episódios de descompensação e possíveis entraves na adesão ao regime terapêutico. Embora potencialmente mais adaptados e funcionais, muitos doentes atravessaram
períodos cíclicos de saúde e de doença ao longo dos anos, que os obriga à gestão
contínua de estímulos perturbadores da sua homeostasia interna, com excessivo desgaste e rutura cumulativa, que dificultam a reavaliação da sua vida10.
Por paradoxal que possa parecer, a perspetiva de maior expetativa de vida pode
aumentar a ansiedade e a incerteza acerca da capacidade do próprio para se reequilibrar10.
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O sentimento de cansaço e a exaustão emocional podem-se instalar, conferindo à existência sentimentos de vazio, passividade, isolamento e desinvestimento terapêutico e
vivencial.

Perturbações psiquiátricas
A investigação e a clínica têm demonstrado uma relação bidirecional entre a infeção
por VIH e o adoecimento mental, salientando o papel do stress e da neuroinflamação
como fatores que contribuem para esta associação11. Pela sua frequência na prática
clínica e importância para o doente destacam-se as perturbações depressivas e de
ansiedade, as psicóticas e as neurocognitivas associadas à infeção por VIH.

Perturbações depressivas e de ansiedade
A prevalência das perturbações depressivas é de 20-37% nos infetados por VIH e
de 6,7% na população em geral. Estes valores são inquietantes, pelo impacto da depressão no curso da infeção e na qualidade de vida e sobrevida dos doentes, tendo-se
verificado que níveis elevados de depressão são vaticinadores de um risco de mortalidade duas vezes superior12.
As perturbações depressivas mais frequentes são os transtornos de ajustamento,
com humor depressivo, ansioso ou misto, que ocorrem em resposta a um stressor psicossocial identificável e a depressão major. A sintomatologia depressiva e ansiosa,
observada na maior parte dos casos, é determinada pela expetativa negativa face à
doença ou pela incerteza face ao futuro. Os receios expressos, de medo do abandono
e medo do futuro, relacionam-se com a rejeição e com o sofrimento físico ou psicológico, que se antecipam. A ideação suicida é, com frequência, elaborada como uma
forma de terminar o sofrimento e de aliviar os familiares.
A investigação da história pessoal e familiar destes indivíduos tem revelado uma
incidência elevada de perturbações do humor em familiares, uma prevalência elevada
de perturbações afetivas prévias e abuso de substâncias. Os acontecimentos de vida
negativos, relacionados com a infeção por VIH, surgiram associados à recorrência destas perturbações afetivas13. Assim, é importante assinalar a presença ou a ausência
destes fatores de risco e de suporte social e, ainda, as perdas relacionadas com a
síndrome de imunodeficiência adquirida (sida), bem como aspetos sociodemográficos
e de fatores ligados à evolução da doença. Todos eles estão associados a perturbações
de nível ansioso ou depressivo, interferindo negativamente com o processo de ada
ptação e com a qualidade de vida.
A prevalência das perturbações de ansiedade é de cerca de 28%, bastante superior
à da população em geral (18%), podendo variar a sua expressão sintomática desde um
grau ligeiro até à presença de ataques de pânico graves e incapacitantes14. Os sintomas
somáticos e autonómicos da ansiedade, de caráter agudo ou crónico, implicam o dia
gnóstico diferencial com outras causas médicas, nomeadamente alterações metabólicas
ou as infeções oportunistas, que podem ter expressão semelhante. Períodos de maior
ansiedade, face ao confronto com a seropositividade ou com a doença, são expetáveis,
no entanto o coping desadaptativo parece associar-se a níveis elevados de ansiedade,
que se organizam, com frequência, como reações agudas ao stress ou como perturbações de ajustamento com humor ansioso.
A relação entre sintomas depressivos e de ansiedade, neuroinflamação crónica, alterações dos neurotransmissores e desregulação neuroendócrina, associadas ao stress,
têm sido descritas como fatores ilustradores da frequência destes quadros clínicos no
contexto da infeção11.
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No que se refere ao suicídio, estudos nos anos 80 do século XX apontavam para
um risco aumentado, bem como taxas de suicídios e de tentativas de suicídio mais
elevadas. Estudos posteriores salientaram a vulnerabilidade prévia destes doentes e a
existência de períodos de maior risco para comportamentos autodestrutivos, tais como
os primeiros seis meses após o diagnóstico ou na altura de evolução para sida13. Numa
revisão sistemática recente verificou-se que a taxa de suicídios em infetados por VIH é
100 vezes superior à da população em geral, e que o risco se associa à progressão da
infeção. No entanto, uma contagem de linfócitos TCD4+ elevada e a terapêutica antirretrovírica (TARV) são fatores de proteção15. É clara a necessidade de valorizar e intervir sobre a ideação suicida nestes doentes.
A intervenção terapêutica na depressão, em infetados por VIH, inclui, para além da
utilização de psicofármacos (como 1.ª linha, antidepressivos inibidores da recaptação da
serotonina), uma vertente psicoterapêutica, que se revela importante e eficaz2,6.
Quer as perturbações depressivas, quer as de ansiedade assumem um papel duplamente importante no contexto da sida, já que, para além do sofrimento e da diminuição da qualidade de vida que provocam, podem interferir negativamente na evolução
da infeção, pelo défice imunitário, que eventualmente condicionam14.

Perturbações psicóticas
A prevalência das perturbações psicóticas no contexto da infeção por VIH é, ainda,
pouco clara, com taxas de 0,2-15%16.
A ocorrência de perturbações psicóticas primárias deve ser considerada, podendo-se manifestar antes ou depois do diagnóstico da infeção por VIH. Neste caso, o dia
gnóstico de infeção por VIH é considerado como um fator de stress, que interage com
a vulnerabilidade genética e outros fatores psicossociais. Doenças como a esquizofrenia,
a perturbação esquizoafetiva ou psicoses breves enquadram-se neste grupo.
Por outro lado, as alterações orgânicas causadas por VIH ou por doenças oportunistas do sistema nervoso central (SNC) podem desencadear, também, quadros clínicos
de psicose, consideradas secundárias à infeção.
A sintomatologia, em ambos os casos, inclui alucinações ou delírio, desorganização
do pensamento, do discurso ou do comportamento e ausência de insight para a doença. As perturbações psicóticas podem surgir, ainda, associadas à TARV, como efeito
secundário de alguns dos antivíricos. O tratamento inclui a utilização de antipsicóticos
atípicos, como 1.ª linha, ou neurolépticos, tendo em atenção os efeitos secundários dos
mesmos e a necessidade de usar doses mais baixas do que é habitual. Nas psicoses
secundárias é essencial o diagnóstico e o tratamento adequados da situação médica
que desencadeou este quadro clínico16.

Perturbações neurocognitivas associadas à infeção por VIH
O envolvimento do SNC ao longo da infeção por VIH foi documentado quase
desde o início da epidemia. Nos primeiros anos, 20-30% dos doentes apresentavam
perturbações cognitivas graves, mais tarde classificadas como complexo demencial
associado à sida. Atualmente, reconhecem-se três tipos distintos de perturbações
neurocognitivas associadas à infeção por VIH (HIV-associated neurocognitive disorders
[HAND]), sendo elas: a) O défice neurocognitivo assintomático (asymptomatic neurocognitive disorder [ANI]), com prevalência de 30-35% e sem evidência de dificuldades
na execução das atividades do dia a dia; b) a perturbação neurocognitiva ligeira (mild
neurocognitive disorder [MND]), com prevalência de 20-25% e caraterizada por interferência ligeira na execução das atividades do dia a dia; c) a demência associada à
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infeção por VIH (HIV-associated dementia [HAD]), com prevalência de 2-3% e dificuldades acentuadas na realização das tarefas diárias. No geral, a prevalência de HAND na
população seropositiva para VIH é de 50-60%17.
A identificação destas formas da doença é seguramente relevante no contexto da
evolução da infeção, tendo sido demonstrada a sua interferência na adesão à terapêutica, no desempenho profissional e na capacidade de realizar tarefas de modo autónomo. As suas consequências repercutem-se na diminuição geral da qualidade de vida e
em níveis acrescidos de mortalidade para os doentes com HAND.
A patogénese destas perturbações é multifatorial, incluindo mecanismos que envolvem o papel de células do sistema imunitário, que produzindo citocinas pró-inflamatórias ativam astrócitos e células da microglia, que, por sua vez, induzem e perpetuam a
neuroinflamação, provocando disfunção e morte neuronal18.
Estudos recentes revelaram que a ansiedade, a depressão, as doenças hepática
e cardiovascular, comuns nesta população, bem como a idade são fatores que interferem com a função cognitiva19. Quer a idade, quer o risco cardiovascular estão
associados a lesões neuronais, em fases precoces da infeção e a um grau de neuroinflamação clinicamente significativo, mesmo naqueles em supressão vírica mantida.
A utilização de técnicas imagiológicas, como a ressonância magnética por espetroscopia, demonstra a associação entre estes fatores e alterações significativas no córtex
frontal (substância branca), núcleo caudado e córtex cingulado posterior 20. Por outro
lado, a exposição a episódios traumáticos na infância ou na idade adulta, acontecimentos de vida geradores de stress e a perturbação de stress pós-traumática associam-se, também, a défices cognitivos, interferindo, em particular, com a memória e as
funções executivas21.
De um ponto de vista clínico, a demência associada à infeção por VIH carateriza-se
por alterações de nível cognitivo, comportamental e motor. Os sintomas precoces a
nível cognitivo incluem alterações da memória, da concentração e da atenção, dificuldades no desempenho de tarefas complexas e lentificação do pensamento. Os sintomas
comportamentais incluem apatia, retirada social, desinteresse e perda de iniciativa, o
que, em conjunto com as alterações cognitivas e o humor lábil ou a tristeza, podem
sugerir um quadro depressivo. Por vezes, observam-se alterações psicóticas, maniformes
ou um quadro de delirium, atribuíveis a doença orgânica. De um ponto de vista motor,
as alterações mais frequentes refletem lentificação, perda de equilíbrio e dificuldades
de coordenação de movimentos finos, observando-se alterações na marcha, na postura
ou na escrita. A doença nos estádios mais avançados carateriza-se por um défice co
gnitivo global.
O seu diagnóstico implica, para além da avaliação médica, psiquiátrica e neurológica, estudos analíticos, testes neuropsicológicos e histopatológicos. A avaliação neuropsicológica inclui um conjunto de testes que percorre várias áreas do funcionamento
cognitivo, em geral as mais afetadas desde fases iniciais, isto é atenção, memória,
velocidade de processamento da informação, coordenação motora e tarefas sequenciais
complexas.
A neuroimagiologia acrescenta um contributo importante ao processo diagnóstico.
Na tomografia computadorizada (TC) observa-se um padrão de atrofia cortical, com
alargamento dos ventrículos e dos sulcos, que se relaciona com a presença de patologia demencial, mas que se pode observar mesmo na sua ausência. A ressonância
magnética (RM) confirma a atrofia cerebral e revela lesões na substância branca, com
um padrão difuso ou periventriculares e compromisso dos núcleos da base22.
A terapêutica da demência associada à infeção por VIH integra a intervenção
farmacológica dirigida ao vírus e a intervenção psiquiátrica, que inclui o uso de psicofármacos para controlo sintomático da depressão, da agitação ou do delirium, bem
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como uma vertente psicoterapêutica. A intervenção farmacológica dirigida ao vírus
inclui a TARV, a imunoestimulação para o controlo da imunodeficiência progressiva, o
que pode incluir medicação adjuvante, ainda experimental, no sentido de travar a
citotoxicidade mediada pelas citocinas, tais como agentes neuroprotetores e psicoestimulantes22.
A experiência crescente com a utilização de regimes de TARV de elevada potência
trouxe maior conhecimento sobre possíveis complicações neuropsiquiátricas, associadas
a alguns deles. Por exemplo, ARV com boa penetração na barreira hematoencefálica,
considerados de primeira linha em perturbações cognitivas/afetivas associadas à evolução da infeção, são, também, responsáveis por outras complicações neuropsiquiátricas.
De uma forma resumida, dos efeitos secundários psiquiátricos associados aos ARV
destacam-se as perturbações do humor, nomeadamente a depressão associada ao abacavir (ABC), à laminudina, ao indinavir, ao efavirenz (EFV) e à nevirapina (NVP). A mania
tem surgido associada à didanosina, à zidovudina e ao EFV; as perturbações psicóticas
têm sido descritas em regimes terapêuticos que incluem ABC, NVP ou EFV14. O EFV
tem sido associado a alterações psiquiátricas, como ansiedade, insónia, depressão e
ideação suicida, que, por vezes, remitem ao longo das primeiras semanas de tratamento, mas outras vezes podem assumir gravidade importante, implicando tratamento
psiquiátrico e a sua descontinuação. Vários autores sugerem a necessidade de monitorizar os seus efeitos a nível do SNC, em particular, em doentes com antecedentes
psiquiátricos23,24.

A intervenção psicológica e psiquiátrica
Acompanhando as várias fases de progressão da infeção, a intervenção psicológica
recorre a modelos psicoterapêuticos para atuar na vivência do indivíduo, procurando
uma integração afetiva e cognitiva desta patologia no contexto existencial. A educação
para a saúde foca-se em aspetos relativos à prevenção da transmissão de VIH e à manutenção de um estilo de vida saudável. A intervenção terapêutica incide sobre perturbações específicas, como o tratamento paralelo dos consumos aditivos, das patologias
do agir e de predisposição ao risco, bem como nas dimensões do stress agudo e
crónico, nas alterações psicopatológicas, como a ansiedade ou a depressão, na eficácia
das estratégias de coping e na perspetivação de um novo conceito de futuro.
Toda esta problemática implica o recurso a modelos integradores de avaliação, de
diagnóstico e de tratamento, em áreas que abrangem as dependências, a sexualidade,
as alterações psicopatológicas e neurocognitivas e os cuidados paliativos.
O rastreio da perturbação associada à infeção em idosos, com as morbilidades
relacionadas com a sua faixa etária, a gestão de comorbilidades em simultâneo e o
acompanhamento da gestação e puerpério em casais seropositivos e serodiscordantes
são outras das áreas atuais de intervenção prioritária25.
A intervenção farmacológica na comorbilidade psiquiátrica e nas alterações neurocognitivas, associadas à infeção por VIH, enquadra-se neste perfil de tratamento integrado e inclui uma atenção específica ao perfil de interações e aos efeitos secundários
dos fármacos. Procura-se, também, intervir precocemente na estabilização ou na reversão de padrões deficitários, estruturando estratégias de reabilitação e gestão desses
défices.
A promoção da adaptação global do indivíduo, a melhoria da saúde psicológica,
mas, também, da sua saúde física implicam o equilíbrio conseguido na gestão da doença, assim como nas vertentes quotidianas de investimento pessoal, da afetividade, da
sexualidade, do funcionamento laboral, social e de suporte e aceitação do próprio pela
sua matriz sociofamiliar.
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Considerações finais
A necessidade de considerar os fatores de ordem psicológica e psicossocial, no
sentido de compreender a progressão da infeção por VIH, é atualmente uma realidade.
A intervenção deverá contemplar um modelo integrador em saúde, preditor de menor
adversidade na doença. A par da estabilização imunitária deverá potenciar os recursos
individuais, balizar expetativas e modular a gestão do distress e da carga alostática
associada ao stress e regulação psicoemocional de uma situação clínica que é crónica.
A assunção do caráter crónico da infeção implica disponibilizar intervenções que
contemplem a avaliação subjetiva de qualidade de vida individual; o receio do estigma
e a persistência do medo do sofrimento e da morte; a avaliação das representações
individuais de doença, das respostas comportamentais e dos hábitos de saúde, delineando planos de redução de riscos a nível individual e relacional, fomentando a
aprendizagem de estratégias de comunicação e negociação, permitindo que se constitua a base de um modelo integrador que não se esgota e que ganha consistência ao
ser ajustado à realidade de vida de cada indivíduo. Desde fases assintomáticas até
estádios avançados, o desafio da intervenção nesta patologia continua a ser a promoção da resiliência, da capacidade adaptativa e do investimento num futuro possível e
mais saudável.
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V Secção

Capítulo 5.3

Doença cardiovascular
Aida Pereira

A infeção por vírus de imunodeficiência humana (VIH) constitui uma epidemia global
e a sua prevalência continua a aumentar. No final de 2015, mais de um milhão de
pessoas estavam infetadas por VIH, nos Estados Unidos da América (EUA). Entre adultos e adolescentes infetados por VIH, 63% recebeu assistência médica pontual e 49%
cuidados continuados, respetivamente, e 51% alcançou a supressão vírica1.
Em Portugal, de acordo com o relatório “Infeção VIH e SIDA em Portugal – 2020”,
da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo
Jorge (INSA), de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 foram diagnosticados 778 novos casos de infeção por VIH, menos 331 do que no ano de 2018, mantendo-se a
tendência de decréscimo, que se verifica desde o ano de 20002. Além da redução no
número anual de diagnósticos de infeção por VIH de novo, destaca-se, também, a
percentagem de diagnósticos tardios < 50% (de 54,4% para 49,7%), para a qual muito
têm contribuído os esforços para o diagnóstico precoce. A maioria (69,3%) dos casos
novos de infeção por VIH registou-se em homens (2,3 casos por cada diagnóstico em
mulheres) e a mediana das idades, à data do diagnóstico, foi de 38 anos. Em 24,1%
dos casos novos, a idade dos indivíduos infetados era ≥ 50 anos. Analisando os dados
acumulados até 31 de dezembro de 2019, foram identificados, em Portugal, 61.433 casos de infeção por VIH, dos quais 22.835 atingiram o estádio de síndrome de imunodeficiência adquirida (sida)2.
O acesso universal aos cuidados de saúde e à terapêutica antirretrovírica (TARV)
melhorou, substancialmente, o prognóstico dos infetados por VIH. Nas últimas duas
décadas, a incidência e a mortalidade, devidas às doenças definidoras de sida, reduziram-se drasticamente, enquanto o papel das comorbilidades não-associadas à sida
aumentou3. A diminuição acentuada da mortalidade global associada a causas definidoras de sida tem sido observada na proporção do aumento do número de óbitos por
outras causas, incluindo as responsáveis por doenças cardiovasculares (DCV)1. Em 2016,
na África do Sul, constatou-se que uma em cada cinco mortes era devida a DCV 4.
A TARV transformou a infeção por VIH numa condição crónica tratável, dando uma
expetativa de vida quase normal aos infetados por VIH, o que tem contribuído para o
desenvolvimento das doenças relacionadas com a idade, como a DCV, tornando-se esta
uma das principais causas de morbilidade nesta população1,4,5.
Os mecanismos pelos quais a infeção por VIH contribui para o risco acrescido
de DCV não são, totalmente, conhecidos. Os resultados de estudos realizados em
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países de alta renda sugerem que os infetados por VIH têm duas vezes mais probabilidade de desenvolver DCV, e que tanto a infeção por VIH como a TARV constituem fatores de risco, em particular os inibidores da protéase (IP) e o efavirenz,
pelas alterações que induzem no metabolismo dos lípidos e da glicose 4,6-9. O estudo de cálculo de risco cardiovascular, observado em Adverse Events on Anti-HIV
Drugs (DAD), revelou aumento significativo da incidência de enfarte agudo do
miocárdio (EAM), relacionado com a exposição à TARV, e um risco elevado de 26%
de EAM após seis anos de tratamento 10.
Para além dos efeitos metabólicos, alguns antirretrovíricos (ARV) podem induzir
outras alterações pró-aterogénicas. Estudos realizados in vitro e em voluntários saudáveis
revelaram que principalmente os IP mas, também, os nucleos(t)ídeos inibidores da
transcriptase reversa (NITR) podem danificar a função endotelial, aumentar o stress
oxidativo e a inflamação, induzindo o início precoce de marcadores de senescência em
células endoteliais e mononucleares3. O início da TARV está recomendado a todos os
infetados por VIH, independentemente do seu estado imunitário, devendo a escolha
dos ARV, a serem incluídos na terapêutica, ter em conta o risco de DCV11. Deste modo,
tanto o abacavir (ABC) como alguns IP, que estão associados a maior taxa de episódios
de DCV, devem ser evitados12,13. Enquanto o ABC pode induzir inflamação vascular e
aumento da agregação plaquetária, os IP são responsáveis pelo risco cardiovascular
através de mecanismos metabólicos, como a resistência à insulina e a dislipidemia,
associadas, em geral, à hipertrigliceridemia3.
Contudo, embora os efeitos adversos tenham diminuído com a nova geração de
ARV, o início de TARV está associado, em regra, ao aumento de lípidos no plasma
(triglicéridos e colesterol total, com elevação da lipoproteína de baixa densidade [LDL-C] e diminuição da lipoproteína de alta densidade [HDL-C]), o que pode, também,
estar relacionado com o ganho de peso após início de TARV3,14.

Fatores de risco cardiovascular tradicionais
Os infetados por VIH revelam prevalência elevada de fatores tradicionais de risco
cardiovascular, tais como tabagismo, dislipidemia e diabetes tipo 2. A importância destes fatores no risco cardiovascular está demonstrada em vários estudos de coorte,
destacando-se a associação entre VIH e DCV, superior à ligação entre TARV e DCV. No
entanto, é importante notar que tanto a TARV como a infeção por VIH podem induzir
dislipidemia e diabetes3.

Estilo de vida
O tabagismo – muito comum nos infetados por VIH (35-72%), em comparação
com a população em geral – e a cocaína estão associados ao risco de doença coronária3,15.
Os hábitos alimentares com aporte calórico elevado podem ser explicados pela
necessidade de compensação da lipoatrofia. Contudo, a incidência de dislipidemia nos
infetados por VIH, que iniciaram TARV, foi significativamente mais baixa naqueles com
dieta hipocalórica com baixo teor de gordura saturada em comparação com a daqueles
que não fizeram nenhuma intervenção dietética16.
Nos últimos anos, a atenção está sobretudo centrada no próprio vírus e na doença3.
A infeção por VIH está associada à ativação do sistema imunitário, mesmo naqueles em
supressão vírica e, portanto, a inflamação, a ativação do sistema imunitário e a disfunção endotelial, facilitada pela própria infeção, constituem os fatores-chave para o desenvolvimento e para a progressão da aterosclerose (Fig. 1)4.
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Figura 1. Fatores determinantes da doença cardiovascular em infetados por VIH (adaptado
e traduzido de Beltrán LM, et al.3).
Notas: Para além do estilo de vida e da predisposição individual, os infetados por VIH
apresentam outros fatores que determinam a doença cardiovascular (DCV). A própria infeção
por VIH determina um estado de inflamação persistente e ativação imunitária, disfunções
metabólicas e vascular. Por outro lado, embora alguns ARV possam estar associados a
alterações deletérias, a TARV tem um impacto positivo na inflamação, na ativação imunitária
e na disfunção endotelial, que supera os possíveis efeitos deletérios associados a alguns ARV
(triglicéridos e colesterol total com elevação da lipoproteína de baixa densidade [LDL-C]
e diminuição da lipoproteína de alta densidade [HDL-C]). Finalmente, os infetados por VIH
estão, com frequência, coinfetados por vírus da hepatite C (VHC), vírus citomegálico (VCM) e
vírus herpes, que podem contribuir para a DCV através de promotores da inflamação crónica
e de ativação imunitária.

A aterosclerose é uma doença inflamatória crónica, em que a formação da placa aterosclerótica é consequência da lesão da parede arterial, que resulta da deposição de lipoproteínas, da ativação endotelial e da ação de moléculas pró-inflamatórias. Os infetados
por VIH têm níveis elevados de proteína C reativa (PCR), que estão associados à aterosclerose e ao EAM. Nos infetados por VIH, níveis elevados de interleucina-6 (IL-6), de fator
de necrose tumoral α (TNF-α), de interferão γ (IFN-γ), de interleucina-1 (IL-1), da molécula de adesão intracelular (sICAM) e da molécula de adesão de células vasculares (sVCAM)
estão associados ao risco de progressão das DCV17.
A associação entre a carga vírica elevada, os marcadores de inflamação e da coagulação, PCR e D-dímeros e as DCV ficou demonstrada no estudo The Strategies for
Management of Antiretroviral Therapy (SMART), com evidência de que a disfunção endotelial melhora com a TARV18.
Os infetados por VIH têm taxas mais elevadas de DCV aterosclerótica do que a
população em geral, acabando por vivenciarem mais episódios de DCV (por exemplo,
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doença coronária e doença arterial periférica) e danos cardiovasculares subclínicos (maior
espessamento da íntima-média [IMT], calcificação coronária, alteração do índice tornozelo-braço [< 0,9 traduz-se em mortalidade cardiovascular 3-6 vezes maiores em cinco
anos]), isquemia miocárdica silenciosa ou disfunção endotelial3,19. A espessura da íntima-média da carótida (CIMT) é um marcador que tem sido usado, tanto em populações
caucasianas como africanas, para a estimativa do risco de DCV, estando associada ao
risco de EAM e de acidente vascular cerebral1. Os resultados de estudos realizados em
países de alta renda, revelaram valores de CIMT mais elevados nos infetados por VIH
em comparação com os dos não-infetados, mesmo após o ajuste de fatores convencionais de risco de DCV3.

Translocação bacteriana
A infeção VIH causa, também, danos na mucosa intestinal, favorecendo a translocação bacteriana, que estimula a ativação imunitária20. Na infeção aguda, o vírus causa
danos severos no tecido linfoide da mucosa intestinal, levando ao esgotamento maciço
de linfócitos de células T. Na infeção crónica, naqueles doentes em supressão vírica
este tecido linfoide pode não recuperar totalmente, havendo predisposição para a
translocação persistente de bactérias, apesar da TARV (Fig. 2)21.
A descrição de perturbações cardíacas associadas à infeção por VIH, sobretudo na
fase de sida, vem da era pré-TARV, como a cardiomiopatia dilatada com disfunção
ventricular esquerda, relacionada com a miocardite vírica3. Os resultados de estudos
recentes revelaram que o acesso à TARV levou à diminuição da incidência da cardiomiopatia dilatada, mas, em simultâneo, à emergência de outras alterações cardíacas,
nomeadamente a nível do miocárdio, como a esteatose cardíaca, a fibrose miocárdica
e as perturbações na função cardíaca, em comparação com o grupo comparador de
doentes não-infetados22. Além disso, os infetados por VIH apresentam risco acrescido
de morte súbita arrítmica e aumento da prevalência de QT longo e de taquicardia
ventricular tipo torsades points. A taxa de morte súbita cardíaca, devido à aterosclerose e/ou a causas arrítmicas, é 4,5 vezes maior em infetados por VIH do que na
população em geral3.
Por outro lado, a idade média da população de infetados por VIH está a aumentar
devido à eficácia da TARV e ao aumento da esperança de vida, sendo cada vez mais
o número de infetados com > 50 anos, favorecendo o desenvolvimento de comorbilidades, associadas à idade (por exemplo, obesidade, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial e doença renal crónica), muitas delas relacionadas com a DCV4.
Para além do envelhecimento cronológico, acredita-se que os infetados por VIH têm
envelhecimento biológico mais acelerado, o que contribui para o desenvolvimento
precoce de comorbilidades relacionadas com a idade e maior prevalência de comorbilidades não-infeciosas, observadas nos idosos como a diabetes do tipo 2, a DCV, a
osteoporose e a doença renal crónica (DRC)3,23.
A prevenção da DCV, nos infetados por VIH, fundamenta-se na TARV (redução da
ativação imunitária e da inflamação), na prevenção e controlo dos fatores de risco modificáveis associados ao estilo de vida (por exemplo, abandono dos hábitos tabágicos,
perda de peso, dieta saudável e prática de exercício físico) e na avaliação permanente
da frequência de outros fatores de risco cardiovascular e na estimativa do risco de DCV,
através da escala de Framingham ou de outras disponíveis5.
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Figura 2. Fatores implicados na inflamação e na ativação imunitária persistente em infetados
por VIH. (Adaptado e traduzido de Beltrán LM, et al.3).
Notas: Os doentes infetados por VIH têm estado de inflamação persistente e ativação
imunitária, apesar da supressão vírica pela TARV. Vários fatores podem estar implicados:
1) Regulação homeostática – depois de atingir um ponto de ajuste imunitário/inflamatório,
a ativação imunitária e inflamatória persistem, apesar de eliminação da resposta inicial ao
estímulo; 2) replicação residual de VIH não-detetada; 3) efeitos pró-inflamatórios de alguns
ARV; 4) translocação bacteriana através da rotura da barreira da mucosa intestinal;
5) coexistência de infeção crónica por VHC ou vírus herpes, comum nos infetados por VIH;
6) lesões vasculares estabelecidas.

Conclusão
A DCV, nos infetados por VIH, resulta da combinação de vários fatores, isto é, os
relacionados com a TARV, o impacto da própria infeção, os fatores tradicionais de risco
cardiovascular, a presença de outros fatores, como a coinfeção por VHC e de vírus
herpes, o desenvolvimento da DRC e o tabagismo (modificável). A TARV, inicialmente
considerada fator causal de DCV, agora é encarada como benéfica na prevenção do
risco de DCV, pelo controlo da replicação vírica e da subsequente redução da inflamação e da ativação do sistema imunitário.
No entanto, apesar da otimização da TARV, os infetados por VIH mantêm um estado
de inflamação persistente e de ativação imunitária, que facilitam o desenvolvimento da DCV.
A estratégia de prevenção de DCV, em infetados por VIH, deve ser direcionada contra
os fatores de risco cardiovasculares, em conjunto com a otimização do maneio da infeção por VIH.
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V Secção

Capítulo 5.4

Doença renal e óssea
Rosário Serrão

O investimento no diagnóstico mais precoce e na utilização de terapêutica mais
eficaz permitiu reduzir o número de pessoas que vivem com vírus da imunodeficiência
humana (VIH) com evolução para síndrome de imunodeficiência adquirida (sida), sendo
que a sobrevida se aproxima daquela da população em geral1. Neste sentido, outras
patologias não tradicionalmente associadas à infeção por VIH têm-se tornado relevantes
nesta população.

Doença renal
A infeção por VIH afeta o sistema renal, sendo descrita uma prevalência crescente
de doença renal crónica (DRC), de 2,4 - 47,6%, em áreas geográficas e etnias variáveis2,3.
Cada vez se compreende melhor de que forma a infeção por VIH pode afetar o
funcionamento do rim, associando-se a patologia renal, com DRC, que eventualmente
evolui para doença renal terminal, necessitando de hemodiálise, associada a prognóstico muito mau4.
Como a DRC se tornou cada vez mais comum na comunidade de infetados por VIH
idosos, esforços consideráveis têm vindo a ser implementados a fim de identificarem
os potenciais indicadores5. Como tal, é hoje comummente aceite que fatores relacionados com a infeção por VIH (como a carga vírica e a contagem de linfócitos TCD4 +),
coinfeções, fatores de risco renal tradicionais [como idade, raça negra, esta última associada ao gene da apolipoproteína L1 (APOL1)6, diabetes mellitus (DM), hipertensão
arterial (HTA) e a toxicidade associada à terapêutica antirretrovírica (TARV), sendo o
tenofovir um dos fármacos com maior impacto renal] desempenham um papel central
na incidência da DRC em infetados por VIH6. Outro fator de risco de DRC é a infeção
por vírus de hepatite C (VHC). A coinfeção com VHC está associada a aumento significativo do risco de redução da taxa de filtração glomerular, assim como do desenvolvimento de proteinúria detetável7.
O espetro de doenças renais causadas pela infeção por VIH é variado, apresentando-se, com frequência, na forma de patologia glomerular e/ou tubulointersticial8. As
lesões renais mais típicas são a nefropatia associada à infeção por VIH (HIV associated
nephropathy [HIVAN]), ocorrendo em adultos jovens de ascendência africana, pela prevalência dos alelos de risco do gene APOL1 e à contagem baixa de linfócitos TCD4+
e, por outro lado, as lesões associadas à doença mediada por complexos imunes (HIV
associated imune complex kidney disease [HIVICK]), sendo, para esta, identificados como
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Tabela 1. Avaliação da função renal em infetados por VIH
Frequência

–– Diagnóstico de infeção por VIH
–– Início de TARV

Urina tipo II
Ecografia renal

Tensão arterial
Creatinina
TFGe
Albuminúria
Marcadores da função do túbulo
proximal se tenofovir for usado (sódio
urinário, glicose, fosfato, cálcio,
bicarbonato e aminoácidos)

Contexto

Anual

––
––
––
––

6-6 meses

–– Doentes com função renal estável

3-3 meses

––
––
––
––
––
––

Doentes com DM, HTA
Coinfecção por VHC
Carga vírica > 4.000 cópias/ml
Contagem de linfócitos TCD4+ < 200 céls/mm3

Doentes com DRC, DM, HTA
Coinfecção por VHC
Carga vírica > 4.000 cópias/ml
Contagem de linfócitos TCD4+ < 200 céls/mm3
Diagnóstico de infeção por VIH
Início da TARV

DM: diabetes mellitus; DRC: doença renal crónica; HTA: hipertensao arterial; TARV: terapeutica antirretrovirica; TFGe: taxa
de filtração glomerular estimada; VHC: vírus da hepatite C; VIH: vírus da imunodeficiência humana.
Adaptado de EACS Guidelines 10.112.

fatores de risco a ascendência africana e a carga vírica elevada, ambas afetando o
parênquima renal9.
HIVAN está também associado a pior prognóstico, quando em comparação com
HIVICK, com maior risco de evolução para doença renal terminal e morte10.
Com a TARV houve declínio na incidência de HIVAN, com aumento da prevalência
de esclerose glomérulo segmentar focal. Vários estudos demonstraram melhoria geral
na função renal com início da TARV11.
O vírus nas células renais, provocando fenómenos de proliferação e de apoptose,
condiciona a lesão renal. A entrada nas células renais permite, também, que o rim
funcione como reservatório de VIH. Assim, nos infetados por VIH, é importante a avaliação do risco e a monitorização, recorrendo a indicadores de função glomerular e a
marcadores de lesão tubular quando apropriado, permitindo a identificação precoce da
doença renal ou em risco de a desenvolver e, assim, uma abordagem e seguimento
adequados (Tabela 1)12,13.

Nefrotoxicidade dos antirretrovíricos
A TARV permite, que se atinja a supressão vírica, diminuindo o impacto e o efeito
negativo da infeção por VIH nas células renais.
A lesão renal direta ocorre com disfunção tubular aguda, nefrite intersticial e cálculos renais. Os mecanismos indiretos da toxicidade renal são devidos a erros de dosagens
de medicamentos, interações medicamentosas, rabdomiólise, acidose láctica e complicações metabólicas.
Os antirretrovíricos (ARV) mais implicados nas lesões no rim são os inibidores da protéase (IP) (em particular, indinavir [IDV] e atazanavir [ATV], relegados para segundo plano
ou caídos em desuso) e o tenofovir disoproxil fumarato (TDF). O TDF é um nucleos(t)ídeo
inibidor da transcriptase reversa (NITR) potente, com um bom perfil de segurança em
geral. O efeito tóxico localiza-se na região proximal tubular, consequência do acúmulo
intracelular do fármaco, com alterações no transportador e compromisso mitocondrial.
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Tabela 2. Nefrotoxicidade dos antirretrovíricos mais recentes
Agente

Nefrotoxicidade

Raltegravir (RAL)

Rabdomiólise
Possível redução na TFGe

Elvitegravir (EVG)

Nenhum descrito

Dolutegravir (DTG)

Aumento na concentração de creatinina sérica por inibição do
transportador de catiões orgânicos (OCT – 2) no túbulo renal
proximal, sem alterar a TFGe

Bictegravir (BIC)

Muito poucos efeitos colaterais renais

Cobicistat (COBI)

Inibição da secreção tubular da creatinina sérica pelo MATE 1

Tenofovir alafenamida fumarato (TAF)

Nenhuma toxicidade renal relatada

TFGe: taxa de filtração glomerular estimada; MATE: multidrug and toxin extruder protein.
Adaptado e traduzido de Naicker S16.

Clinicamente, a disfunção do túbulo proximal pode-se manifestar como síndrome de
Fanconi (caraterizada por glicosúria, proteinúria tubular, hipofosfatemia, fosfatúria, acidose metabólica, hiperaminoacidúria, hipouricemia e hipocalemia) ou como lesão renal
aguda (LRA)14. As interações medicamentosas podem aumentar o risco de toxicidade
renal relacionada com o TDF, devido à exposição maior ao tenofovir (TFV).
O mais recente pró-fármaco, de TFV, o tenofovir alafenamida fumarato (TAF) pode
reduzir o risco de toxicidade renal, em comparação com o TDF. O TAF apresenta concentrações plasmáticas de TFV mais baixas do que TDF e com demonstração de risco
menor de toxicidade renal e óssea, dependente da exposição15.
A tabela 2 resume a nefrotoxicidade dos ARV mais recentes/mais utilizados na prática clínica16.
As combinações fixas de ARV não estão recomendadas na DRC, devendo ser utilizados ARV não coformulados, na dosagem apropriada, com ajuste da dose individualizada, de acordo com a função renal e a classe farmacológica (Tabela 3)12,17.
O número de infetados por VIH com doença renal terminal começa a ter uma curva crescente em todo o mundo. A este grupo de indivíduos não deve ser negada a
terapêutica de substituição renal, seja diálise ou transplante renal, com base no seu
status de VIH17.

Doença óssea
A densidade mineral óssea (DMO) baixa tem sido observada, com frequência, nos
infetados por VIH, com risco de evolução para osteopenia e osteoporose, com prevalência alta de fraturas, em comparação com a população em geral18.
Recentemente tem sido demonstrada a influência do microbioma intestinal no metabolismo ósseo, atraindo a atenção como um novo alvo em perspetiva para o equilíbrio
do seu efeito na DMO. O seu fundamento está, principalmente, concentrado na modulação da interface entre o sistema imunitário e as células ósseas19.
Em 2013, a National Osteoporosis Foundation (NOF) incluiu a infeção por VIH e a
TARV como fatores de risco para osteoporose e fraturas por fragilidade20. Como suporte para esta decisão, as análises de vários estudos de coorte tinham concluído que,
quando emparelhados por idade e sexo, os infetados por VIH correm maior risco de
fraturas ósseas.

Sem ajuste de dose; < 10: sem dados PK

Não recomendado (nenhum dado PK para BIC para TFGe < 15 ml/min)
Não recomendado

Sem ajuste de dose

Sem ajuste de dose
Sem ajuste de dose
Sem ajuste de dose
Sem ajuste de dose
Sem ajuste de dose
Uso fármacos individuais
Não recomendado

25 mg qd 24 h

25 mg qd 24 h

100 mg qd 24 h

200 mg qd 12 h

800/100 mg qd 24 h
600/100 mg qd 12 h

800/150 mg qd 24 h

1 x 400 mg qd 12 h ou
2 x 600 mg qd 24 h

50 mg qd 24 h

300/50 mg qd 24 h

25/200/25 mg qd 24 h

25/200/50 mg qd 24 h

10/200/150/150 mg qd 24 h

TAF

RPV

DOR

ETR

DRV/r

DRV/c

RAL

DTG

DTG/3TC

RPV/TAF/FTC

BIC/TAF/FTC

EVG/c/TAF/FTC

Sem dados

Não recomendado

Dados limitados

300 mg qd 7 dias*

*Pós-diálise
ABC: abacavir; ARV: antirretrovírico; BIC/TAF/FTC: bictegravir coformulado com tenofovir alafenamida fumarato e emtricitabina; DOR: doravirina; DRV/c: darunavir potenciado com cobicistat; DRV/r: darunavir
potenciado com ritonavir; DTG/3TC: dolutegravir coformulado com lamivudina; DTG: dolutegravir; ETR: etravirina; EVG/c/TAF/FTC: elvitegravir potenciado com cobicistat e coformulado com tenofovir
alafenamida fumarato e emtricitabina; EVG/c: elvitegravir potenciado com cobicistat; FTC: emtricitabina; PK: farmacocinética; qd: uma vez ao dia; RAL: raltegravir; RPV/TAF/FTC: rilpivirina coformulada
com tenofovir alafenamida fumarato e emtricitabina; RPV: rilpivirina; TAF: tenofovir alafenamida fumarato; TDF: tenofovir disoproxil fumarato; 3TC: lamivudina; TFGe: taxa de filtração glomerular estimada.
Adaptado de EACS Guidelines 10.122.

Não recomendado

300 mg qd 48 h

300 mg qd 24 h

TDF

50-25 mg qd 24 h*

100 mg qd 24h

50-25 mg qd 24 h

200 mg qd 72 h
150 mg qd 24 h

300 mg qd 24 h

200 mg qd 96 h

Hemodiálise

200 mg qd 24 h

200 mg qd 96 h

< 10

3TC

10-29

FTC

sem ajuste de dose

30-49

300 mg qd 12 h ou
600 mg qd 24 h

> 50 ml

ABC

ARV

eGFR (ml/min)

Tabela 3. Ajustes de doses e efeitos renais dos antirretrovíricos
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Doença renal e óssea

Tabela 4. Fatores de risco para a osteoporose na população em geral e em infetados por VIH
Tradicionais

Relacionados com VIH

Idade

TARV

Raça

Coinfeção de hepatite B ou C

Baixo IMC

TCD4+ baixos

Fratura prévia

Inflamação crónica

Abuso de álcool

Hipogonadismo masculino

Fumador

Défice de hormona do crescimento

Glucocorticoides
Insuficiência vitamina D
IBP
Anticonvulsivantes
Comorbilidades
Quedas
IBP: inibidor da bomba de protões; IMC: índice de massa corporal; TARV: terapêutica antirretrovírica; VIH: vírus da
imunodeficiência humana.
Adaptado e traduzido de Guaraldi G, et al.21.

Nos infetados por VIH, a perda óssea está aumentada por dois fatores essenciais:
a) infeção por VIH e suas consequências diretas; b) TARV, principalmente durante os
primeiros anos de tratamento. A contribuição para a perda de DMO de cada um destes fatores é, ainda, controversa. Nos infetados por VIH sob TARV, a osteoporose parece ser cerca de três vezes maior do que nos não-infetados.
Vários estudos demonstraram que alguns fatores relacionados com a infeção por
VIH encontram-se diretamente associados à DMO baixa, tais como a duração da infeção
por VIH, a carga vírica e estádios mais avançados da própria infeção.
Os infetados por VIH têm uma série de fatores de riscos para a osteoporose e para
a fratura de fragilidade (Tabela 4)21. O início da TARV é, com frequência, associado
(longe de ser consensual) à perda de massa óssea em 2-6% na anca e na coluna,
nos dois anos após o início do tratamento, com a sua estabilização ou aumento
posterior, apesar da manutenção da TARV 22. Este padrão de perda óssea é observado
com a maioria dos ARV, embora estejam referidas algumas diferenças entre eles. Assim,
os regimes contendo TDF estão associados a taxas mais altas de perda óssea, enquanto aqueles com raltegravir (RAL) estão relacionados com perda menor de DMO ou,
inclusivamente, ganho23.

Avaliação de osteopenia/osteoporose
Os cuidadores dos infetados por VIH, tanto nos cuidados primários como hospitalares, devem conhecer o risco do aumento da doença do osso e como este deve ser
regido.
A avaliação do risco de fratura em indivíduos infetados por VIH está recomendada em homens e mulheres com idade superior a 40 anos, usando o algoritmo de
risco (Fracture Risk Assessment Tool [FRAX ®])24. Note-se, contudo, que o algoritmo
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FRAX® pode subestimar o risco de fratura em infetados por VIH, pois alguns destes
fatores são específicos, associados à infeção por VIH, e, parcialmente, independentes
da DMO.
A medição da DMO da coluna e da anca por densitometria óssea (DEXA) deve ser
considerada em mulheres na pós-menopausa e em homens com idade superior a
50 anos, se estiverem presentes os fatores de risco clínicos ou se indicado pelo FRAX
(https://www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool) (Tabela 4)21,24.
Em indivíduos com DMO baixa (Z-score ≤ 2 em mulheres na pré-menopausa e homens com idade < 50 anos ou T-score ≤ 2,5 em mulheres pós-menopáusicas e homens
com idade ≥ 50 anos) outras causas secundárias de osteoporose devem ser excluídas.

Conclusão
Tudo aponta para que os infetados por VIH estejam em risco aumentado de doença
renal, apesar da melhoria do risco com a TARV. O início da TARV, no momento do dia
gnóstico da infeção por VIH, como recomendado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), significa antecipar o impacto na prevalência e no padrão da doença renal. Assim
sendo, a conjugação de diagnóstico precoce e a monitorização da doença renal, em
infetados por VIH, é essencial para a preservação da função renal ou para a redução
da progressão para a falência renal terminal.
No contexto da infeção por VIH, a doença avançada e o início da TARV desempenham um papel significativo na saúde óssea dos infetados por VIH. A avaliação dos
fatores de risco no início e a seleção criteriosa da TARV são fundamentais para que se
alcance o sucesso da eficácia do tratamento e se minimize o risco de toxicidade metabólica potencial (como DMO baixa, com o risco de fraturas subsequentes). A TARV
inicial não induz apenas perda de 2-6% na DMO, mas também deixa os doentes com
risco de fraturas, neste período de janela catabólica precoce. Os mecanismos que causam a perda óssea são complexos e incluem fatores associados ao próprio vírus, os
medicamentosos, o hospedeiro e o ambiente. A adoção de uma intervenção proativa
é fundamental na prevenção, por forma a minimizar as consequências da perda óssea
e a morbilidade associadas às fraturas por fragilidade.
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COVID-19 e infeção por VIH
Francisco Antunes

COVID-19 e VIH
Na pandemia por coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2)
e responsável pela doença coronavírus 19 (COVID-19), os idosos, do sexo masculino e,
ainda, aqueles com várias comorbilidades (hipertensão, doença cardiovascular e diabetes) foram identificados como em risco para doença grave e morte. Para aqueles infetados por vírus da imunodeficiência humana (VIH), alguns estudos sugerem incidência
elevada para COVID-191-3. Admite-se que a imunodeficiência possa estar associada a
1,25 vezes de risco aumentado de evolução para COVID-19 grave, sendo a prevalência
de infetados por VIH, hospitalizados por COVID-19, de 1,22% e a mortalidade de
12,35%4,5.
O défice da imunidade celular, nos infetados por VIH, em particular naqueles com
contagens de linfócitos TCD4+ < 200 céls/mm3, pode ter consequências clínicas mais
graves, na sequência da infeção por SARS-CoV-2, dado que os doentes com COVID-19
revelam, também, depleção transitória das células T6-9. Após ajustamento por sexo e
idade, os infetados por VIH estão significativamente em maior risco de serem hospitalizados por COVID-19 do que os não-infetados, sugerindo taxas mais elevadas de
doença grave10.
As taxas de hospitalização, nos infetados por VIH, são maiores naqueles que não
estão em supressão vírica e naqueles com contagens baixas de linfócitos TCD4+, sugerindo que a doença mais avançada aumenta a gravidade da COVID-1910.
As taxas mais altas de hospitalização em infetados por VIH, em comparação com
os não-infetados, persistem, mesmo naqueles com contagens elevadas de linfócitos
TCD4+, sugerindo que fatores adicionais possam estar associados a estas taxas elevadas
de hospitalização, incluindo outras comorbilidades, o stress de se viver com uma doença crónica e determinantes sociais da COVID-19 grave.
As taxas de hospitalização são, também, mais altas para aqueles com idades superiores a 40 anos ou com história documentada de utilização de substâncias injetáveis 10.
As taxas elevadas de mortalidade, nos infetados por VIH, estão associadas às taxas
altas de hospitalização, mas não a maior mortalidade nesta população10. Estas taxas
são cerca do dobro, em comparação com os não-infetados por VIH. O único fator associado à mortalidade hospitalar, em infetados por VIH, é a idade, com 3-4 vezes maior
risco de morte, naqueles com idades superiores a 40 anos. Tal reflete o que é bem
conhecido nos infetados por VIH, em que o risco de mortalidade aumenta com a
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idade, independentemente do estádio da própria infeção. Estes achados refletem, também, o risco elevado da gravidade da COVID-19, em adultos idosos, potenciado pelas
comorbilidades, tais como diabetes, hipertensão e doenças crónicas pulmonares e
cardiovasculares10. Aqueles com o diagnóstico de infeção por VIH, hospitalizados e
morrendo com COVID-19, são mais jovens do que aqueles sem diagnóstico desta condição, o que suporta a noção da aceleração da sua idade biológica. A idade média
dos infetados por VIH, hospitalizados com COVID-19, é de 55 anos, cerca de uma
década mais nova do que aquela da população em geral9.
No que diz respeito à contagem dos linfócitos TCD4+ e a sua correlação com a
mortalidade hospitalar, os resultados são inconsistentes, dado que na análise de alguns
estudos não foi encontrada associação significativa, noutros as contagens inferiores a
200 céls/mm3 foram significativamente associadas à diminuição da sobrevivência nos
doentes hospitalizados com COVID-19 e infetados por VIH10-12.
Este envelhecimento prematuro, nos infetados por VIH, é devido à inflamação crónica (pela própria infeção por VIH) ou pela prevalência elevada de alguns comportamentos de risco, como, por exemplo, o tabagismo.

Sistema imunitário e infeção por VIH e COVID-19
Os infetados por VIH têm, em geral, o sistema imunitário desregulado. A resposta
rápida e coordenada da imunidade inata é vital para a defesa contra as infeções víricas,
mantendo um equilíbrio no sistema imunitário, caraterizado pela estabilidade do balanço entre as populações de linfócitos TCD4+ (células T efetoras e memória). Qualquer
desequilíbrio resulta no enfraquecimento do sistema imunitário, caraterizado pela ativação e proliferação de algumas células que levam à perturbação da homeostase, como
é o caso de doentes com COVID-19 grave, com níveis elevados de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias, com consumo elevado de células TCD4+ e TCD8+, redução dos
linfócitos T reguladores e distúrbio do ambiente da imunidade inata, com tempestade
citocínica e agravamento do dano tecidual13,14. Para além disto, alguns doentes desenvolvem a síndrome hiperinflamatória, caraterizada pela hipercitocenia fulminante e fatal,
com falência multiorgânica14. Se bem que esta situação seja rara nos infetados por VIH,
em doentes com COVID-19 esta síndrome hiperinflamatória (designada, também, por
linfohistiocitose hemofagocítica secundária) pode resultar em maior gravidade da
COVID-19, a que está associada mortalidade elevada.
No entretanto, é de referir que a componente importante e determinante da infeção
por VIH não é apenas a contagem de linfócitos TCD4+, mas também a carga vírica e
o acesso e a adesão à terapêutica antirretrovírica (TARV). A adesão inadequada à TARV
está associada a contagens baixas de linfócitos TCD4+, a carga vírica elevada e a risco
de evolução para sida e de morte.

Os antirretrovíricos no tratamento da COVID-19
Lopinavir/ritonavir, num estudo clínico aleatorizado, não demonstrou qualquer benefício, comparado com placebo, em adultos hospitalizados com COVID-19, assim como
darunavir na prevenção de SARS-CoV-2 e na proteção contra o agravamento da função
respiratória15,16. Apesar de tenofovir disoproxil fumarato (TDF) e tenofovir alafenamida
fumarato (TAF) poderem inibir a polimerase de SARS-CoV-2, a atividade in vitro de TDF
é controversa. Deste modo, nos infetados por VIH não existe qualquer evidência científica que justifique a mudança da TARV para outro regime de antirretrovíricos (ARV).
Quanto à profilaxia pré-exposição (PrEP), ela é eficaz para a prevenção da infeção
por VIH e não existe qualquer prova do seu efeito na SARS-CoV-2.
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Os inibidores do recetor C-C da quimiocina do tipo 5 (CCR5), em particular maraviroc (MVC), parecem ter alguma atividade sobre SARS-CoV-2, estando em curso estudos para a avaliação da sua eficácia contra a COVID-19. Leronlimab é um anticorpo
monoclonal que está em investigação como candidato à terapêutica da infeção por VIH
e os resultados têm sido promissores no tratamento da COVID-19 grave17.

A infeção por VIH na pandemia por COVID-19
A quarentena, o distanciamento social e as medidas de confinamento, relacionadas
com a pandemia por COVID-19, reduziram o acesso aos testes de diagnóstico da infeção
por VIH, o que implica maior dificuldade a que se atinjam os objetivos globais da Joint
United Nations Program on HIV/AIDS (UNAIDS), em relação ao primeiro dos 90-90-9018.
Por outro lado, a oportunidade de ligação aos cuidados de saúde dos infetados
por VIH, o início e a sustentabilidade da TARV podem, também, estar comprometidos
pela pandemia, dado que a maioria das atividades clínicas para as doenças não-COVID-19
foram suspensas/adiadas. Assim, torna-se essencial que seja retomada, de imediato,
toda a prestação de serviço clínico relacionada com a prevenção, diagnóstico e tratamento de todas as outras doenças (não-COVID-19) e, em particular, assegurada a retenção dos infetados por VIH na TARV e na disponibilidade de ARV para a PrEP.

Vacina da SARS-CoV-2 para adultos infetados por VIH
Os infetados por VIH, em particular aqueles com imunodeficiência pronunciada
(TCD4+ < 350 céls/mm3), viremia detetável e, também, com comorbilidades podem
estar em risco de COVID-19 grave, pelo que nesta população a vacinação deve ser
considerada prioritária. Os dados disponíveis sobre a segurança das vacinas (Pfizer
BNT162b2, Moderna, e AstraZeneca), em infetados por VIH, são limitados, porém não
há razões para que haja receio de efeitos adversos adicionais. Nos infetados por VIH,
em particular aqueles em estádios mais avançados (TCD4+ < 200 céls/mm3), o efeito
imunogénico de algumas vacinas pode ser inferior àquele registado para a população
em geral, mas não se sabe se tal se aplica às vacinas para a SARS-CoV-2.
Para aqueles com COVID-19 no passado, a vacinação está recomendada, dada a
possibilidade de enfraquecimento da imunidade induzida pela infeção prévia por SARS-CoV-2.

Conclusões
–– Se bem que os mecanismos que sustentam o risco acrescido dos infetados por VIH,
para a infeção por SARS-CoV-2 e para a COVID-19 grave, não estejam totalmente
compreendidos, a coinfeção por VIH e SARS-CoV-2 tem implicações múltiplas;
–– A prevalência dos infetados por VIH em doentes hospitalizados por COVID-19 parece ser mais alta, em comparação com a população em geral, o que sugere maior
suscetibilidade para SARS-CoV-2;
–– A infeção por VIH é um marcador de risco acrescido para COVID-19 mais grave,
independentemente da contagem de linfócitos TCD4+ e, mesmo, no contexto de
supressão vírica;
–– Não há evidência do efeito protetor dos inibidores da protéase ou de TDF e TAF
contra a COVID-19;
–– Pelo risco acrescido de evolução para COVID-19 grave, aos infetados por VIH deve
ser dada prioridade de vacinação contra a COVID-19, em relação à população em
geral.
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V Secção

Capítulo 7

Gravidez e transmissão
mãe-filho de VIH
Alexandra Zagalo

Introdução
Na história da pandemia da infeção por vírus da imunodeficiência humana (VIH) e
da síndrome de imunodeficiência adquirida (sida) um dos sucessos inequívocos é o da
prevenção da transmissão vertical materno-fetal.
Atualmente, no caso da mulher submetida a terapêutica antirretrovírica combinada (TARV), com supressão vírica sustentada ao terceiro trimestre da gravidez e,
especialmente, na altura do parto, a taxa de transmissão vertical alcança valores
de 0–0,5%.
O relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS) “Infecção VIH e Sida em Portugal
– 2020”, referente a 2019, revela que, nesse ano, não houve nenhuma criança (idade ≤ 15 anos) com diagnóstico de infeção por VIH. Tal acompanha a tendência
progressivamente decrescente de casos de infeção em crianças, nos últimos 10 anos
e, em particular, nos últimos cinco anos, nos quais foram diagnosticados 16 casos de
infeção em crianças. De salientar que, na sua grande maioria, eram referentes a casos
importados1.
Apesar dos sucessos alcançados no combate à infeção por VIH nos últimos anos,
segundo dados da The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) / World
Health Organization (WHO) de 2020, referentes ao ano de 2019, o número de infetados
por VIH atinge valores de 38 milhões com 1,7 milhões de novos casos no mesmo período, dos quais 150.000 correspondem a infeções em crianças menores de 15 anos, a
esmagadora maioria das quais adquiridas por transmissão vertical2.
Em 2019, todas as semanas, 5.500 mulheres dos 15–24 anos foram infetadas por
VIH. Considerando todas as novas infeções em indivíduos com mais de 15 anos, 47%
corresponde a mulheres, atingindo esse valor 59% dos novos casos na África Subsariana. Nessa mesma área geográfica, cinco em cada seis novas infeções ocorreram em
mulheres dos 15–19 anos2.
Atualmente, o número de mulheres com mais de 15 anos infetadas por VIH é
de 19,2 milhões, correspondendo a 53% da população infetada no mesmo grupo
etário e sendo esta desproporção predominante no caso de mulheres jovens e adolescentes2.
Destes dados se infere que a esmagadora maioria das mulheres infetadas se encontra em idade fértil, o que torna óbvio a importância do seguimento correto da
mulher grávida infetada por VIH, no sentido de se eliminar a transmissão vertical 2.
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Como nota de otimismo, é de salientar que, no período em estudo, 85% (63–100%)
das mulheres grávidas a nível mundial tivera acesso à TARV durante a gravidez2. Como
contraponto negativo, e apesar de haver, apenas, dados parciais, estes números baixaram
no decorrer de 2020, principalmente em países africanos, decorrentes da pandemia por
coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2)3.

Transmissão perinatal
As mulheres grávidas infetadas por VIH, não submetidas a TARV, não transmitem
invariavelmente a infeção aos filhos – a taxa de transmissão para VIH-1 é de 15–40%,
sendo a taxa de transmissão por VIH-2 menor, com valores abaixo de 5%. No risco de
transmissão perinatal, o fator decisivo é o valor da carga vírica plasmática materna,
sendo o risco de transmissão tanto maior quanto maior esse valor, principalmente na
altura do parto.
A transmissão perinatal pode ocorrer em três períodos:
1. In utero, durante a gravidez (23%);
2. No periparto (65%);
3. No período pós-parto, durante a amamentação (12%), principalmente no início
desta, sendo o risco tanto maior quanto mais prolongado for o tempo de aleitamento materno.
A publicação dos resultados do estudo Pediatric AIDS Clinical Trials Group (PACTG
076), em 1994, esteve na origem da recomendação da administração de TARV, na altura em monoterapia com zidovudina (AZT), num regime constituído por três fases, isto
é, AZT oral à grávida, AZT por via endovenosa (EV) durante o trabalho de parto e, finalmente, AZT em solução oral ao recém-nascido (RN), o qual cumpriria aleitamento
artificial exclusivo4. Apenas com esta estratégia conseguiram-se reduções de 70% na
taxa de transmissão de VIH (5–8%).
Estes valores foram há muito tempo ultrapassados, atingindo-se atualmente nos
casos em que a mulher é submetida à TARV de acordo com as indicações atuais, eventualmente complementada por cesariana eletiva, profilaxia precoce e correta no RN e
aleitamento artificial exclusivo, taxas de transmissão entre 0–0,5%, como já referido.
O reconhecimento de que estão disponíveis esquemas de TARV eficazes para a
prevenção da transmissão vertical, permite a implementação de medidas para a prevenção da infeção do RN.
No sentido de se diminuir a transmissão vertical, estabeleceram-se os seguintes
objetivos:
1. Diminuição do número de gestações não vigiadas, levando, idealmente, ao seguimento correto de todas elas;
2. Implementação do rastreio da infeção por VIH em todas as grávidas, independentemente da sua perceção de terem sido expostas ao risco de contágio, de modo
sistemático e com o seu consentimento;
3. Realização do rastreio precoce da infeção por VIH, com repetição do mesmo nas
rotinas trimestrais, com, pelo menos, uma determinação no terceiro trimestre;
4. Caso exista exposição persistente ao risco de infeção por VIH, com sintomatologia
suspeita de infeção aguda no terceiro trimestre da gravidez, mesmo com teste
serológico negativo, deverá ser pesquisada a carga vírica para VIH, assim como
repetição da respetiva serologia, de modo a não deixar escapar eventual seroconversão, no final da gravidez;
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5. Identificação de outras patologias (toxicofilia, infeções sexualmente transmissíveis
e patologia familiar), que possam pôr em risco o seguimento adequado e a
adesão à TARV;
6. Encaminhamento precoce da grávida infetada para a consulta de especialidade
(infeciologia/alto risco obstétrico), da responsabilidade de um especialista em doenças infeciosas, com experiência em infeção por VIH, em colaboração estreita com
o obstetra. Esta consulta deverá ser, idealmente, multidisciplinar, de modo a se
otimizar o seguimento da mulher;
7. Testagem do parceiro sexual.

Monitorização laboratorial
De um modo geral, a monitorização laboratorial da mulher grávida, infetada por
VIH, é semelhante à da mulher grávida não infetada, mantendo a periodicidade habitual.
Para além das rotinas habituais, incluindo hemograma, serologia da sífilis, toxoplasmose, rubéola e hepatite B, deve ser incluída monitorização da enzimologia hepática e
renal (2-4 semanas depois do início ou de alteração da TARV e, depois, trimestralmente), assim como serologia de vírus citomegálico (VCM) e vírus da hepatite C (VHC).
Complementando a monitorização habitual da mulher grávida, devem ser efetuados
os seguintes estudos específicos:
1. Determinação do perfil genotípico de resistências, antes do início da TARV. A terapêutica deve ser iniciada ainda antes do resultado do teste, com ajuste posterior,
caso seja necessário e decorrendo do resultado do teste. Se se verificar insucesso
terapêutico, depois de confirmada junto da mulher adesão adequada ao tratamento, o teste deverá ser repetido, devendo ser considerados resultados anteriores,
caso estejam disponíveis, assim como o historial da TARV prévia. Nos casos de
doentes experimentadas, com múltiplas resistências a fármacos e sob um esquema
em falência, deve-se realizar, idealmente, teste fenotípico de resistências;
2. Determinação da carga vírica na primeira consulta, antes do início/alteração da TARV,
duas e seis semanas depois, e a partir daí mensalmente até se obter supressão
vírica sustentada, podendo, posteriormente, ser efetuada com intervalos de dois
meses. Determinação da carga vírica às 36 semanas de gestação, permitindo uma
decisão sobre a via do parto, e o mais próximo possível da data do mesmo;
3. Pesquisa do alelo HLA-B*5701;

4. Monitorização dos linfócitos TCD4+, de três em três meses. Se o valor dos linfócitos TCD4+ < 200 céls/mm3, considerar avaliação mais apertada e iniciar
profilaxias, de acordo com o indicado para o adulto infetado por VIH.

Terapêutica antirretrovírica durante a gravidez
Na mulher infetada por VIH, a gravidez não parece acelerar a progressão da infeção,
independentemente do seu estado imunitário, assim como a infeção por VIH não parece alterar significativamente o curso da gestação.
A instituição de TARV, na mulher grávida, baseia-se na assunção de que fármacos
que são benéficos para a mulher não devem ser evitados durante a gravidez, exceto
se o conhecimento de efeitos adversos para a mulher, feto ou RN ultrapassarem os
benefícios dos mesmos. De igual modo, não devem ser utilizados fármacos que não
alcancem níveis terapêuticos durante os diferentes trimestres da gravidez.
O objetivo da TARV é obter supressão vírica (carga vírica plasmática de VIH-1
< 50 cópias/ml) completa no terceiro trimestre e, especificamente, na altura do parto.
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Tabela 1. Terapêutica antirretrovírica preferencial para a mulher grávida sem tratamento
prévio (drug naïve)
Fármaco

Comentário

NITR
TDF/FTC

Fármacos indicados se coinfeção por VHB

TAF/FTC

Fármacos indicados se coinfeção por VHB
Não recomendado nas primeiras 14 semanas de gestação

ABC/3TC

Se pesquisa de HLA-B*5701 for negativa;
Se AgHBs negativo

IIN
DTG

Não recomendado nas primeiras oito semanas de gestação

RAL

400 mg bid

IP
DRV/r

600 mg/100 mg bid, com comida

AgHBs: antigénio de superfície de vírus da hepatite B; ABC/3TC: coformulação de abacavir e lamivudina; bid: duas vezes
por dia; DTG: dolutegravir; DRV/r: darunavir potenciado com ritonavir; IIN: inibidor da integrase; IP: inibidor da protéase;
NITR: nucleos(t)ídeo inibidor da transcriptase reversa; RAL: raltegravir; TAF/FTC: coformulação de tenofovir alafenamida
e emtricitabina; TDF/FTC: coformulação de tenofovir disoproxil fumarato e emtricitabina; VHB: vírus da hepatite B.

A escolha de TARV durante a gravidez deve ser individualizada, tomando em
conta a exposição anterior a antirretrovíricos (ARV), resultado de testes de resistência,
comorbilidades, interações medicamentosas, conveniência na administração, farmacocinética durante os diferentes trimestres da gravidez, experiência da utilização dos ARV
durante a gravidez e perfil de segurança.
A escolha da TARV, na mulher grávida, fundamenta-se na combinação de, pelo
menos, três ARV ativos5,6,7.
No contexto da profilaxia da transmissão vertical podem estar presentes vários
cenários:

Grávida não submetida a terapêutica antirretrovírica prévia
(drug naïve)
A gravidez constitui uma indicação absoluta para início de TARV, incluindo as mulheres elite controllers. As recomendações para o início de terapêutica, assim como a
escolha do esquema terapêutico deverão seguir os mesmos critérios do adulto infetado
por VIH, com algumas particularidades. A TARV deve ser prescrita a todas as mulheres
grávidas infetadas por VIH, no sentido de se evitar a transmissão perinatal e para otimizar a saúde da própria mulher.
O início da TARV deve ser imediato, visto que a supressão vírica precoce está associada a menor risco de transmissão de infeção. A TARV deverá ser iniciada, mesmo
sem o resultado de teste de resistências/resultado da determinação do alelo HLA-B*5701.
Posteriormente, poder-se-á ajustar, a TARV ao resultado do teste de resistência.
Para se conseguir supressão vírica completa, a terapêutica deve ser combinada,
consistindo, em regra, na associação de três fármacos, dois nucleos(t)ídeos inibidores da
transcriptase reversa (NITR) associados a um inibidor da cadeia de transferência da integrase (IIN) ou a um inibidor da protéase (IP), potenciado por ritonavir (RTV) (Tabela 1).
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Grávida já submetida a terapêutica antirretrovírica
De um modo geral, as mulheres grávidas infetadas por VIH que se encontrem sob
TARV e que se apresentem no primeiro trimestre da gravidez devem manter o mesmo
tratamento, assumindo que ele é tolerado, com eficácia documentada por supressão
vírica sustentada e sem toxicidade espectável. No entanto, e considerando-se que o
fator mais importante na profilaxia da transmissão vertical é a supressão vírica, a eventual alteração desses fármacos deve ser ponderada, optando-se por um regime alternativo eficaz e exequível para a mulher8.
Cada vez mais mulheres infetadas por VIH engravidam sob TARV com novos ARV
sobre os quais há pouca experiência na gravidez, assim como poucos dados disponíveis
sobre o seu perfil de segurança ou de farmacocinética durante a gestação, levantando
dificuldades ao clínico sobre a decisão de manutenção ou não desses mesmos ARV,
tanto mais que pode haver indicações não totalmente concordantes.
Atendendo a um aparente maior risco de defeitos no tubo neuronal, com o dolutegravir (DTG), a British Association e a European AIDS Clinical Society só recomendam
a sua utilização a partir das oito semanas de gestação6,7. Em contrapartida não são
colocadas restrições nas guias americanas e a Organização Mundial da Saúde (OMS)
inclui o DTG na primeira linha da TARV, independentemente do estado de gravidez5.
Atendendo a que, por regra, à data da primeira consulta o prazo de oito semanas já
se encontra ultrapassado, não haverá necessidade de alterar o esquema da TARV, devendo, no entanto, ser equacionadas eventuais complicações. A escolha do DTG em
mulheres em idade fértil e que desejem engravidar deverá ponderada, dado que estão
disponíveis esquemas alternativos eficazes.
Tenofovir alafenamida fumarato associado a emtricitabina (TAF/FTC) só deve ser
utilizado a partir das 14 semanas de gestação, atendendo a que nos respetivos estudos
de avaliação de eficácia e segurança só foram incluídas mulheres grávidas das 14 às
28 semanas de gestação9. Nestes casos, poder-se-á considerar a alteração da TARV,
para tenofovir disoproxil fumarato associado a FTC (TDF/FTC) ou abacavir associado a
lamivudina (ABC/3TC), se não houver infeção por vírus da hepatite B (VHB) e se o
HLAB*5701 for negativo.
Não existem dados relacionados com esquemas de terapêutica dupla de DTG +
3TC ou de DTG com rilpivirina (RPV), motivo pelo qual nestes casos se deve proceder
à alteração do esquema da TARV ou acrescentar um terceiro fármaco ao regime de
DTG/3TC ou DTG/RPV.
Se a mulher se encontrar sob terapêutica constituída por três NITR, esta deve ser,
também, alterada.
De igual modo, pode ser necessário ajustar a posologia dos ARV, de acordo com
variações previsíveis de farmocinética no decorrer da gravidez, mudando a posologia
habitual, de que são exemplos a alteração de darunavir/ritonavir (DRV/r), utilizado na
dose diária de 800 mg/100 mg para 600 mg/100 mg de 12/12 horas, ou de raltegravir
(RAL) prescrito em toma única diária de 1.200 mg para 600 mg de 12/12h.
Nos casos em que a mulher se encontre sob um regime potenciado por cobicistat
(c), nomeadamente DRV/c, atazanavir/c (ATZ/c) ou elvitegravir/c (EVG), deve-se considerar que estes regimes estão associados a níveis plasmáticos dos ARV menores, decorrentes de alterações fisiológicas durante a gravidez, com subsequente risco de falência vírica, principalmente nos segundo e terceiros trimestres da gravidez. Assim,
deverá ser ponderada alteração da TARV para um esquema com melhor eficácia durante todo o período de gravidez5.
Apesar dos estudos de farmacocinética da RPV demonstrarem descida na concentração plasmática, no segundo e terceiro trimestres da gravidez, os níveis plasmáticos
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alcançados parecem ser suficientes, podendo manter-se esquemas que incluam este
fármaco, sendo, no entanto, necessário uma monitorização mais apertada, com determinação mais frequente da carga vírica de VIH-15.
A utilização de efavirenz (EFV) durante a gravidez, principalmente no decorrer do
primeiro trimestre, tem sido controversa, com descrição de risco potencial de defeitos
no tubo neuronal, no entanto estudos de meta-análise não confirmaram estes achados,
com resultados semelhantes aos encontrados em RN não expostos ao fármaco. Assim,
e atendendo a que o risco não é maior do que na população em geral, este ARV pode
manter-se durante a gravidez. No que diz respeito a mulheres que se encontrem sob
regime contendo nevirapina (NVP), esta pode ser mantida, independentemente do
valor de linfócitos TCD4+ na altura (mesmo que > 250 céls/mm3), devendo ser ajustada
a sua posologia para 200 mg duas vezes ao dia.
No caso de se constatar que não existe supressão vírica sob TARV, deve-se avaliar
a adesão, realizar teste de resistência aos ARV, antes da mudança de esquema terapêutico, e escolher outra TARV, baseada na história de exposição prévia aos ARV, com
posterior ajuste, após o resultado do teste de resistências.

Grávida com carga vírica detetável às 36 semanas
Nos casos em que não se consegue obter supressão vírica às 36 semanas de gestação, mesmo após otimização de TARV, deve-se programar cesariana (CST) eletiva para
as 38 semanas de gestação, assim como instituição de profilaxia intraparto com AZT
por via EV.

Grávida com início de seguimento tardio
Nos casos em que o início de seguimento é tardio, após as 28 semanas de gestação, a TARV deve ser iniciada de imediato. Se carga vírica > 100.000 cópias/ml, a TARV
escolhida deve incluir um IIN (RAL ou DTG)10.
Deverá ser equacionada a necessidade de se proceder a CST eletiva às 38 semanas
de gestação, assim como eventual instituição de profilaxia intraparto com AZT por via EV.

Grávida em trabalho de parto, sem terapêutica antirretrovírica
Neste caso, deve-se proceder à CST, sendo mandatória a administração de AZT por
via EV, de acordo com a posologia preconizada, se a situação obstétrica o permitir. O
RN deve iniciar profilaxia combinada o mais precocemente possível.
O início de TARV intraparto/neonatal poderá ter algum tipo de efeito, atendendo
a que o maior risco de transmissão se verifica durante o parto. A administração dos
ARV à mãe, nomeadamente com aqueles que atravessem rapidamente a barreira feto-placentária (NITR; não-nucleosídeos inibidores da transcriptase reversa [NNITR]; RAL),
poderá ser considerada como profilaxia pré-exposição numa altura em que se verifica
exposição intensa a VIH materno, presente nas secreções vaginais e no sangue. De
referir que, atualmente, a administração de dose única de NVP intraparto não está indicada11.

Via do parto
A decisão sobre a via de parto deve ser discutida com a mulher, e a sua opinião
deve ser tomada em consideração. No que diz respeito à escolha da via de parto, esta
está dependente do valor da carga vírica plasmática às 36 semanas de gestação, sendo
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que a CST só tem indicação formal por causas relacionadas com infeção por VIH se
esta for > 1.000 cópias/ml5. Neste caso, a CST deve ser programada para as 38 semanas de gestação, antes do início do trabalho de parto e antes da rotura de membranas,
procedendo-se, de igual modo, à profilaxia intraparto com AZT, por via EV12.
Não existe benefício acrescido para CST, nos casos em que a mulher se encontra
sob TARV, com carga vírica indetetável, podendo o parto ser planeado por via vaginal.
O parto vaginal deve ser eutócico, devendo-se evitar as manobras instrumentais (fórceps/
ventosa), a monitorização interna e a rotura artificial da bolsa de águas. A clampagem
do cordão umbilical deve ser precoce.
Nos casos em que o início de seguimento e TARV sejam tardios ou em que a carga vírica seja positiva, embora inferior a 1.000 cópias/ml, esta decisão deve ser individualizada5.

Profilaxia intraparto
A utilização de AZT por via EV, durante o parto, é mandatória, de acordo com o
protocolo ACTFG-076, como arma para a profilaxia intraparto. O AZT deve ser administrado em perfusão, com dose inicial de carga na primeira hora correspondendo a
2 mg/kg, mantendo perfusão de 1 mg/kg/h até ao parto. O início da administração
deve coincidir com o início do trabalho de parto (contrações regulares e/ou rotura da
bolsa de águas). Nos casos em que se programe CST, a administração do AZT deve
ser iniciada três horas antes do ato cirúrgico, mantendo-se a perfusão até ao fim da
intervenção.
No entanto, tal como foi mencionado, a administração de AZT por via EV, durante
o parto, mantém indicação formal se carga vírica plasmática for > 1.000 cópias/ml, às
34–36 semanas de gestação ou se este valor for desconhecido5. No caso de se confirmar supressão vírica sustentada, no decorrer da gravidez, a administração deste ARV
pode não ser mandatória12,13. Atualmente, há situações em que a administração de AZT
por via EV, durante o parto, poderá ser dispensável, nomeadamente na mulher sob
TARV estável, com supressão vírica mantida, com uma determinação da carga vírica
próxima da data do parto e que não apresente fatores de risco, como prematuridade,
hemorragia ou suspeita de coriamniotite12,13.
Durante o trabalho de parto deve-se manter a TARV prescrita, tanto quanto possível, no horário habitual.

Prevenção da transmissão materno-fetal da infeção por VIH-2
Não estão disponíveis dados clínicos com orientações precisas para a instituição
de profilaxia da transmissão materno–fetal de VIH-2. A infeção por VIH-2 tem caraterísticas diferentes das de VIH-1, com um período assintomático muito prolongado,
baixa replicação vírica, resposta diferente aos ARV e um perfil de mutações de resistências diferente.
Decorrente da baixa replicação vírica e da menor excreção genital do vírus, a taxa
de transmissão vertical de VIH-2 é muito reduzida (0–4%), independentemente da
intervenção terapêutica, correspondendo a transmissão perinatal 20–30 vezes menor
do que a observada com VIH-114,15. No entanto, estão descritos casos comprovados de
transmissão perinatal de VIH-2, motivo pelo qual, decorrente da experiência clínica e
extrapolando os resultados obtidos na profilaxia da transmissão vertical para VIH-1, a
profilaxia da transmissão perinatal para VIH-2 está indicada, com algumas especificidades:
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1. Deverá ser iniciada com um esquema de TARV com dois NITR associados a um IP
potenciado e/ou um IIN;
2. A escolha do IP potenciado deve ter em consideração a diferente suscetibilidade
diversa aos IP disponíveis, devendo ser selecionado preferencialmente DRV, LPV ou
ou saquinavir (SQV), todos em regime de duas vezes ao dia;

3. VIH-2 é intrinsecamente resistente aos NNITR, motivo pelo qual estes fármacos
não devem ser utilizados no decorrer da gravidez, intraparto ou como profilaxia
neonatal ao RN. A enfuvirtida é, de igual modo, ineficaz;
4. As restantes estratégias (escolha da via de parto, profilaxia intraparto, profilaxia para
o RN e inibição do aleitamento materno) são semelhantes às indicadas para a infeção por VIH-1;
5. Nos casos em que haja indicação para potenciar o esquema profilático do RN,
nomeadamente se carga vírica materna detetável à data de parto, deve ser ponderado a terapêutica tripla, com a utilização de dois NITR e de um IIN, nomeadamente RAL (atendendo à maior experiência com o fármaco e à disponibilidade de
formulações pediátricas), ficando o RN sob profilaxia com AZT, 3TC e RAL.

Nos casos raros de coinfeção pelos dois tipos de vírus, devem ser seguidas as recomendações para VIH-1, com a ressalva de que a escolha de recair em ARV com
atividade comprovada para VIH-2, como já mencionado.

Vigilância materna
Após o parto, deve-se manter o seguimento materno, assegurando-se os cuidados
assistenciais à mulher, com indicação de prosseguir com TARV, seja mantendo o esquema utilizado durante a gravidez ou decidindo alterá-lo de acordo com as indicações.
Dado que tem sido demonstrada perda de seguimento/abandono da TARV após o
parto, devem ser adotadas estratégias ativas para manter a mulher em seguimento/
tratamento.
O aleitamento artificial deve ser promovido com fórmula láctea, fornecida gratuitamente até aos 12 meses de vida e, simultaneamente, deve-se proceder à ablactação,
com instituição de terapêutica com cabergolina16.
Atualmente, e decorrente da eficácia da TARV, no caso de mulheres com supressão
vírica sustentada, tem-se vindo a colocar a hipótese de amamentação materna. No
entanto, deve-se salientar que em países com recursos económicos para tal, o meio de
alimentação mais seguro continua a ser o aleitamento artificial, sem qualquer risco de
transmissão de VIH, motivo pelo qual este tipo de alimentação continua a ser o recomendado6,7.
De igual modo, deve ser proposta terapêutica anticoncetiva adequada, de acordo
com os planos de parentalidade da mulher, tomando em consideração possíveis interações medicamentosas. Caso exista um esquema alternativo de TARV com eficácia
garantida, poder-se-ão ajustar os ARV de modo a otimizar a contraceção escolhida.
O período pós-parto é, de igual modo, uma oportunidade para rever a serologia
de VIH do parceiro sexual e de testar filhos mais velhos, no caso em que a infeção por
VIH tenha sido identificada durante a gravidez.

Vigilância do recém-nascido
A vigilância do RN é mandatória, com instituição de profilaxia com AZT, por via
oral, nas primeiras horas de vida, idealmente nas primeiras quatro horas, a qual se deve
manter, de um modo geral, durante quatro semanas.
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Às quatro semanas de vida preconiza-se a profilaxia para a pneumonia por Pneumocystis jirovecii com cotrimoxazol, a qual deverá ser mantida, enquanto não for excluída infeção por VIH. Na criança infetada por VIH, a profilaxia deve ser mantida durante o primeiro ano de vida.
Nos casos em que se considere que existe risco alto de transmissão vírica (grávida
sem supressão vírica, sem TARV ou com início tardio da mesma ou, ainda, resistência
documentada, nomeadamente ao AZT) pode-se aumentar a duração da profilaxia para
seis semanas e pode-se instituir terapêutica combinada com profilaxia tripla (com adição
da NVP ou de RAL) (AZT/3TC/NVP ou RAL)17. A utilização de LPV não é recomendada
para crianças com menos de 14 dias.
A criança deve ser mantida sob vigilância médica regular até esclarecimento da sua
situação em relação à infeção por VIH, devendo-se prolongar esse seguimento, mesmo
nos casos em que a criança não se encontre infetada, no sentido de avaliar eventual
toxicidade decorrente de exposição in utero aos ARV.
Todos os RN, filhos de mães seropositivas para VIH, revelam a presença de anticorpos anti-VIH adquiridos, passivamente, por via transplacentária. Estes anticorpos
podem persistir até aos 18 meses de vida, motivo pelo qual a serologia não tem interesse para o diagnóstico de infeção por VIH em crianças com idade inferior àquela.
No sentido de se confirmar ou excluir a infeção por VIH no RN, há que recorrer a
testes moleculares polimerase chain reaction (PCR) - ácido ribonucleíco (ARN) ou PCR
- ácido desoxirribonucleíco (ADN) (PCR-ARN ou PCR-ADN). Nos casos de RN submetidos a TARV combinada e, idealmente, com replicação vírica suprimida, o método
escolhido deverá ser a pesquisa de PCR-ADN, o mesmo se passando nos casos em
que o resultado da carga vírica por PCR-ARN tenha sido muito baixa, podendo traduzir falsos-positivos.
O primeiro teste de diagnóstico molecular (PCR-ADN) deverá ser realizado o mais
precocemente possível, antes das primeiras 48 horas de vida, sendo que um teste
positivo indica infeção adquirida in utero. Os testes moleculares devem ser repetidos
às seis semanas (ou, pelo menos, duas semanas depois de se interromper a profilaxia
oral ao RN) e às 12 semanas (ou, pelo menos, oito semanas depois de terminar profilaxia oral). A criança com exposição perinatal a VIH está infetada se tiver dois testes
moleculares positivos.
A criança, não submetida a amamentação materna, é considerada não infetada
quando apresenta dois testes moleculares negativos, um deles efetuado depois do mês
de idade e o outro depois dos quatro meses. O mesmo se passa se tiver um teste
serológico negativo após os seis meses de idade e não houver qualquer evidência
clínica ou laboratorial sugestiva de infeção por VIH.
No caso da criança submetida a amamentação materna, a exclusão da infeção só
pode ser feita depois de dois testes víricos negativos, realizados 2-6 semanas depois
da suspensão do aleitamento materno. Após os 18 meses de idade, apenas as crianças
infetadas apresentam anticorpos para VIH.
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Antirretrovíricos
Manuela Doroana

Introdução
A infeção por vírus de imunodeficiência humana (VIH) é uma doença crónica com
bom prognóstico, dada a inovação no campo da terapêutica ao longo de três décadas
(1987 a 2021). Na tabela 1 estão enumerados os antirretrovíricos (ARV) disponíveis que
constam das várias recomendações sobre terapêutica antirretrovírica (TARV)1-5.

Classes terapêuticas
Consoante o mecanismo e o local de ação, os ARV estão divididos em quatro classes terapêuticas: a) inibidores da transcriptase reversa (ITR), os quais são subdivididos
em nucleos(t)ídeos (NITR) e não-nucleosídeos (NNITR); b) inibidores da protéase (IP); c)
inibidores da transferência da integrase (IIN); d) inibidores de entrada (IE).

Inibidores da transcriptase reversa
Nucleos(t)ídeos inibidores da transcriptase reversa
Desta classe terapêutica são enumerados os NITR por ordem cronológica - zidovudina (AZT), didanosina (ddI), zalcitabina (ddC), estavudina (d4T), lamivudina (3TC), abacavir (ABC) e emtricitabina (FTC). Destes, fazem parte dos principais esquemas terapêuticos a associação de ABC + 3TC e de FTC com o nucleotídeo tenofovir disoproxil
fumarato (TDF) ou com tenofovir alafenamida fumarato (TAF), sem espaço para os
restantes NITR, dada a sua maior toxicidade e menor eficácia6,7.

Abacavir +

lamivudina

ABC é um análogo da guanosina com biodisponibilidade de 86%, metabolizado
no fígado e utilizado na dose de 600 mg/dia, sem necessidade de ajuste na insuficiência renal. Não estão descritas interações medicamentosas e os alimentos não
interferem com a absorção. A mutação mais vezes associada ao ABC é a M184V ou
M184I, podendo aparecer outras, tais como a K65R, L74V e D67N, o que condiciona
a perda da sua eficácia1. O ABC deve ser associado a outro nucleosídeo e a associação disponível num primeiro regime deve ser a coformulação ABC/3TC no sentido da
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Tabela 1. Fármacos para a terapêutica da infeção por VIH
Classe terapêutica

Antirretrovíricos

Regimes

N(t)ITR

3TC
FTC
ABC
TDF/TAF

Recomendado
Recomendado
Recomendado
Recomendado

NNITR

RPV
ETR
DOR

Alternativo
Terapêutica de resgate
Alternativo

IP

ATV
DRV

Alternativo
Alternativo e terapêutica de resgate

IIN

RAL
EVG
DTG
BIC

Recomendado e alternativo
Alternativo
Recomendado e terapêutica de resgate
Recomendado

IE

MVC
FTR
IBA

Terapêutica de resgate
Terapêutica de resgate
Terapêutica de resgate

e
e
e
e

alternativo
alternativo
alternativo
alternativo

ABC: abacavir; ATV: atazanavir; BIC: bictegravir; DOR: doravirina; DRV: darunavir; DTG: dolutegravir; ETR: etravirina;
EVG: elvitegravir; FTC: emtricitabina; FTR: fostemsavir; IBA: ibalizumabe; IE: inibidores da entrada; IIN: inibidores
da integrase; IP: inibidores da protéase; MVC: maraviroc; NITR: nucleos(t)ídeos inibidores da transcriptase reversa;
NNITR: não-nucleosídeos inibidores da transcriptase reversa; RAL: raltegravir; RPV: rilpivirina; TAF: tenofovir alafenamida
fumarato; TDF: tenofovir disoproxil fumarato; 3TC: lamivudina.

simplificação da toma - um comprimido único, associado a um NNITR, a um IP ou a
um IIN (dolutegravir [DTG] em coformulação [ABC/3TC/DTG]) 8. O efeito colateral mais
importante do ABC é a hipersensibilidade, observada em cerca de 8% dos casos,
estando associada à presença de HLA-B*57016. Assim, testa-se o HLA-B*5701 e, no
caso de positividade, o ABC está contraindicado. O ABC tem sido associado a risco
acrescido de enfarte agudo do miocárdio (EAM), pelo que não deve ser prescrito a
doentes com antecedentes de doença cardíaca, bem como a idosos, em que o risco
de EAM é maior6,9.
O 3TC é um análogo da citosina, com biodisponibilidade de 80%, metaboliza-se
no fígado e é excretada pelo rim. A dose é de 300 mg/dia, devendo ser reduzida para
150 mg no caso de insuficiência renal. Não tem interações medicamentosas e os alimentos não alteram a sua absorção. A resistência a 3TC é mediada pelas mutações
M184V e M184I1. Sendo bem tolerada, há apenas referência ao risco de toxicidade
mitocondrial (acidose láctica com esteatose hepática e lipodistrofia), sendo que esta
toxicidade é inerente a todos os NITR1. A prescrição da coformulação ABC/3TC
(600 mg/300 mg) está recomendada apenas para doentes com carga vírica basal
< 100.000 cópias/ml, pela sua menor eficácia, exceto quando associada ao DTG.

Emtricitabina +

tenofovir

FTC é um análogo da citidina, ativa tanto contra VIH-1 como contra VIH-2 e sobre
vírus da hepatite B (VHB). A biodisponibilidade é de 93% (superior à do 3TC), os alimentos não interferem com a sua absorção e a semivida intracelular é de 39 horas,
superior, também, à do 3TC. FTC é metabolizado no fígado e excretado pelo rim, pelo
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que, no caso de insuficiência renal, a dose deve ser reduzida para dias alternados.
O padrão de resistência é sobreponível ao de 3TC, sendo muito bem tolerado. A dose
é de 200 mg/dia, associado a TDF (300 mg) ou a TAF (10 mg) coformulados em comprimido único.
O TDF está classificado como nucleotídeo muito potente, caraterizado pela sua
elevada eficácia, estando, no entanto, associado a disfunção renal e à perda da densidade mineral óssea. Neste contexto, outro pró-fármaco de tenofovir (TFV), o TAF, apresenta menor toxicidade do que o TDF sobre o rim e o osso7,9-11. O TDF é rapidamente transformado no seu metabolito ativo (tenofovir disoproxil) e a sua elevada exposição
sistémica está associada à diminuição da taxa de filtração glomerular. Comparado com
o TDF, o TAF permite concentrações plasmáticas menores de TFV e concentrações
intracelulares elevadas de difosfato de tenofovir, o componente com atividade antivírica. Assim, o TAF apresenta a mesma eficácia que o TDF, contudo com menor efeito
na densidade mineral óssea e de toxicidade renal. O TAF pode ser utilizado em doentes com taxa de filtração glomerular (TFG) > 30 ml/min, enquanto com TDF a recomendação é > 70 ml/min9,10. O TAF está disponível em várias coformulações – rilpivirina
(RPV)/FTC/TAF, darunavir (DRV) potenciado com cobicistat (COBI)/FTC/TAF, elvitegravir
(EVG)/COBI/FTC/TAF e bictegravir (BIC)/FTC/TAF em forma de comprimido único5. Em
relação às resistências, a K65R é selecionada essencialmente pelo TDF bem como a
L74I e a Y115F1. O TAF tem atividade sobre VHB tal como o TDF. Há evidência de que
está associado a ganho de peso, demonstrado naqueles doentes que mudaram de TDF
para TAF, assim como a dislipidemia (aumento das lipoproteínas de alta densidade [HDL]
e baixa densidade [LDL]) 3.

Não-nucleosídeos inibidores da transcriptase reversa
Dos NNITR, nevirapina (NVP), efavirenz (EFV), etravirina (ETV), RPV e doravirina
(DOR), os dois últimos são os mais recomendados nos esquemas terapêuticos. A NVP
foi retirada de uso, dado o risco de toxicidade hepática ou de toxidermia e o EFV
pelo padrão de neurotoxicidade foi substituído pela RPV ou pela DOR. A ETV é um
NNITR de 2.ª geração, utilizada só na terapêutica de resgate, associada a um IP,
sendo eficaz nalgumas estirpes de VIH-1 já com mutações de resistência, nomeadamente ao EFV1,12. Os NNITR não apresentam atividade antivírica para VIH-2, nem para
o grupo O de VIH-1 e, do ponto de vista geral, caraterizam-se pela barreira genética
baixa1.

Rilpivirina
A RPV foi licenciada em 2011 e é uma diarilpirimidina, que inibe a replicação de
VIH-1 e que tem atividade contra as estirpes selvagens e de algumas com mutação
K103N, sendo considerada um NNITR de 2.ª geração13. A dose é de 25 mg/dia, sendo
melhor absorvida com uma refeição calórica, pois em jejum a sua biodisponibilidade
reduz-se cerca de 40%. A RPV está, também, disponível em coformulação RPV/FTC/
TDF ou RPV/FTC/TAF, num comprimido único, mas estes regimes passaram a alternativos, dada a melhor tolerabilidade dos IIN3,5,11. A RPV não está recomendada para
doentes com ARN-VIH > 100.000 cópias/ml, pois nesta condição demonstrou ter menor
eficácia13. Devido às interações medicamentosas não deve ser administrada simultaneamente com inibidores da bomba de protões. O padrão de resistência é sobreponível
ao do EFV, mas a mutação de resistência mais frequente é a E138K. A RPV é bem
tolerada, com poucas reações secundárias e, nomeadamente, com melhor perfil neuropsiquiátrico do que o EFV. Em 2020 foi aprovada uma nova coformulação de RPV/
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DTG (25 mg/50 mg) para ser utilizada nos doentes em supressão vírica sob TARV estável, por período de tempo > 6 meses, no sentido de simplificação do tratamento 14.

Doravirina
Licenciada em 2018, DOR é um inibidor NNITR da piridinona de VIH-1, tem semivida de 15 horas, sendo metabolizada e excretada, essencialmente, pelo fígado, não
necessitando de alimentos para ser absorvida, com excreção renal < 10%, não sendo
necessário ajuste de dose na insuficiência renal, bem como na insuficiência hepática15.
A eficácia da DOR é sobreponível à dos outros NNITR, sendo muito melhor tolerada,
nomeadamente menos efeitos neuropsiquiátricos e com melhor perfil lipídico, utilizada
(em combinação) na dose de 100 mg/dia e coformulada DOR/3TC/TDF, para doentes
sem terapêutica prévia (como regime alternativo) ou para doentes em supressão vírica
em que se queira simplificar a terapêutica3. Não se conhecem interações medicamentosas, nomeadamente com inibidores da bomba de protões15.

Inibidores da protéase
Dos IP disponíveis, a partir de 1996 (saquinavir [SQV], indinavir [IDV], amprenavir
[APV], fosamprenavir [FPV], nelfinavir [NFV], lopinavir [LPV], atazanavir [ATV] e DRV),
apenas ATV e DRV estão referenciados nos regimes alternativos da TARV, dado o melhor perfil de tolerabilidade e de eficácia, em relação aos outros IP1-3.

Atazanavir
O ATV é um azapéptido que inibe a protéase de VIH-1, sem atividade sobre VIH-2.
ATV apresenta, como reação adversa, hiperbilirrubinemia não conjugada e, por vezes,
icterícia semelhante à da síndrome de Gilbert, o que pode comprometer a adesão à
terapêutica, pelo fator estético. Se bem que raramente, pode ocorrer nefrolitíase3. O ATV
está contraindicado na insuficiência hepática grave, dado que é metabolizado pela
enzima CYP3A do citocromo P450. O ATV potenciado com ritonavir (ATV/r) tem menor
barreira genética à resistência do que o DRV/r. A dose é de 300 mg/dia associada a
100 mg de ritonavir3.

Darunavir
O DRV foi licenciado em 2006 e é o IP preferencial nos regimes alternativos da
TARV ou na terapêutica de resgate3,15,16. Os alimentos melhoram a sua absorção e a
biodisponibilidade aumenta cerca de 80% quando potenciado com 100 mg de ritonavir
ou quando coformulado com COBI 150 mg (DRV/COBI). A dose de administração é
diferente para doentes a iniciar a TARV (800 mg/dia) e para aqueles experimentados
(600 mg 2x/dia)16. O DRV tem barreira genética elevada, necessitando de várias mutações de resistência para que ocorra falência terapêutica e, por isso, está recomendado
para doentes em que haja dúvidas na adesão ao tratamento. Como reações adversas
refira-se o exantema, vómitos, dislipidemia, diabetes e aumento do risco cardiovascular3.
O DRV é substrato e inibidor da CYP3A4, pelo que são várias as interações medicamentosas, devendo ser utilizado com precaução nos doentes com disfunção hepática,
e como o COBI diminui a depuração da creatinina, devido à inibição da secreção tubular e, assim recomendada para doentes com TFG > 70 ml/min. A coformulação DRV/
COBI/FTC/TAF (800 mg/150 mg/200 mg/10 mg) em comprimido único é segura em
relação aos parâmetros renal e ósseo17.
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Tabela 2. Comparação entre os inibidores da integrase
Parâmetros

RAL

EVG

DTG

BIC

1200 mg 1x/dia

150 mg 1x/dia

50 mg 1x/dia*

50 mg 1x/dia

Não

Sim
EVG/COBI/TAF/FTC

Sim
DTG/ABC/3TC
DTG/3TC

Sim
BIC/TAF/FTC

Bom perfil

Mau perfil (COBI)

Perfil médio
(metformina)

Bom perfil

Eficácia

83%

87%

90%

90%

Tolerabilidade

Boa

Boa

Boa

Boa

Baixa

Baixa

Elevada

Elevada

Interferência com alimentos

Não

Sim

Não

Não

Segurança

++

+

++

++

Creatinine sérica aumentada

Não

Sim (COBI)

Sim (inibição da
secreção tubular)

Não

Dose
Comprimido único
Coformulação
Interações medicamentosas

Barreira genética

*Em terapêutica de resgate, 50 mg 2x/dia e não-coformulado.
ABC: abacavir; BIC: bictegravir; COBI: cobicistat; DTG: dolutegravir; EVG: elvitegravir; FTC: emtricitabina; RAL: raltegravir;
TAF: tenofovir alafenamida fumarato; TDF: tenofovir disoproxil fumarato; 3TC: lamivudina.

Inibidores de transferência da integrase
Os IIN têm vindo a emergir nos regimes terapêuticos, em detrimento, principalmente, dos NNITR e dos IP, dada a sua eficácia elevada e boa tolerabilidade, estando
disponíveis RAL, EVG, DTG e BIC. Desde 2019 RAL, DTG e BIC fazem parte dos regimes preferenciais para o início da TARV2,3,5.

Raltegravir
O RAL foi o primeiro IIN licenciado (em 2007). RAL não apresenta interações medicamentosas, mas desaconselha-se a sua ingestão simultânea com sais de ferro, de
alumínio ou de magnésio e com antiácidos. O RAL tem duas formulações, de 400 mg
e de 600 mg, estando recomendada a dose de 400 mg, em duas tomas diárias, ou
numa toma única de dois comprimidos de 600 mg. O RAL é dos quatro IIN o único
que não está disponível coformulado em comprimido único. O RAL é, em geral, associado a FTC/TDF ou a FTC/TAF. A resistência ao RAL está ligada às mutações N155H
e Q148/H/K/R, que se podem desenvolver em paralelo, com mutações acessórias, como,
por exemplo, a G140S. O RAL tem boa tolerabilidade, estando descritas apenas cefaleias, insónias, tonturas, irritabilidade e aumento da creatinofosfoquinase (CPK) (raro), a
que se podem associar miosite e rabdomiólise5.

Elvitegravir
O EVG foi o segundo IIN a ser licenciado (em 2012), coformulado num comprimido
único EVG/COBI/FTC/TDF ou EVG/COBI/FTC/TAF, esta última com melhor perfil renal
e ósseo10,11. Algumas das interações medicamentosas estão relacionadas com o COBI
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(potenciador sem qualquer atividade antivírica), não devendo ser utilizado com estatinas,
rifampicina, amiodarona, derivados da ergotamina e anticonvulsivantes10,11. Os antiácidos
e os sais de ferro, magnésio e cálcio interferem com a sua absorção. Como efeitos
secundários são de referir náuseas, vómitos e mialgias por aumento da CPK5.

Dolutegravir
O DTG foi licenciado em 2013, como IIN de 2.ª geração, com barreira genética
elevada, superior à do RAL e à do EVG5,20. O DTG está disponível para adultos na dose
de 50 mg e coformulado (DTG/ABC/3TC [50 mg/600 mg/300 mg] desde 2014 e DTG/3TC
[50 mg/300 mg] desde 2019). A coformulação DTG/3TC, do ponto de vista de eficácia
não demonstrou inferioridade em relação à coformulação DTG/ABC/3TC5,16,18,19.
Interações medicamentosas estão descritas com a metformina, antiácidos e anticonvulsivantes. As reações secundárias são raras e cerca de 80% relacionadas com o sistema nervoso central (SNC), nomeadamente distúrbios do sono, irritabilidade e tentativa de suicídio, havendo também a referir hipersensibilidade, hepatotoxicidade e
aumento de peso3,5. Em relação à função renal, em coformulação está recomendada
quando a TFG > 50 ml/min, dado que o DTG inibe a secreção tubular, aumentando a
creatinina sérica. As coformulações não devem ser utilizadas nos coinfetados por VHB,
nos que tenham risco cardiovascular ou com HLA-B*5701 positivo. Apesar da eficácia
do DTG, nos doentes em falência vírica ao RAL e ao EVG, não deve ser utilizado na
presença da mutação Q148H/K/R associada a, pelo menos, duas mutações secundárias
(G140S, L74M ou E138T)17,18.

Bictegravir
O BIC foi licenciado em 2018, como IIN de 2.ª geração, tendo barreira genética
elevada, tal como o DTG. O BIC mostrou menos reações adversas e interações medicamentosas do que DTG5,20. O BIC está recomendado coformulado, em comprimido
único (BIC/FTC/TAF [50 mg/200 mg/25 mg]). As reações adversas mais frequentes são
cefaleias, náuseas e diarreia, estando recomendado em doentes com TFG > 30 ml/min
e podendo ser utilizado nos coinfetados por VHB5,20,21.

Inibidores de entrada
Maraviroc
O MVC é inibidor do correcetor CCR5, tendo sido licenciado em 2008. O MVC
está, apenas, indicado para a terapêutica de resgaste em doentes experimentados, com
estirpes de VIH multirresistente. O MVC é substrato da gp-P e da CYP3A4, pelo que
a dose depende da presença de inibidores ou indutores desta isoenzima, havendo
necessidade da sua redução quando associado a IP ou aumento da dose com os NNITR
(600 mg/dia) e sem alteração de dose quando em combinação com IIN22. Não há necessidade de ajuste da dose na insuficiência hepática ligeira a moderada, bem como
na insuficiência renal. O MVC não tem interferência com os alimentos, sendo bem tolerado e seguro (com poucos efeitos secundários – cefaleias, astenia, tonturas e hipotensão postural). O MVC tem propriedades imunomodeladoras, reduzindo a ativação
imunitária, sendo eficaz nos infetados com vírus que utilizem, apenas, o recetor CCR5
para a sua entrada na célula hospedeira, o que ocorre, essencialmente, na fase aguda
e precoce de doença, pois mais tarde os vírus passam a ter capacidade de utilizar
outros correcetores, nomeadamente o CXCR4. Assim, a sua utilização está dependente
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de um teste de tropismo1. A resistência ao MVC relaciona-se com os casos de infeção
por VIH com tropismo para CXCR4.

Fostemsavir
Fostemsavir (FTR) é um pró-fármaco do temsavir, inibidor de entrada, que foi licenciado em 2020 e que atua prevenindo a conexão de VIH ao recetor CD4 por ligação
a gp120. O FTR está recomendado para doentes muito experimentados em falência
terapêutica. Os efeitos adversos mais frequentes são a síndrome inflamatória de reconstituição imunitária, prolongamento do QT e hepatotoxicidade, principalmente nos casos
de coinfeções por vírus hepatotrópicos. A dose recomendada é de 600 mg, duas vezes
ao dia, em associação com outros ARV, em terapêutica otimizada de base23.

Ibalizumabe
Ibalizumabe (IBA) é um anticorpo monoclonal recombinante humanizado que atua
como inibidor de entrada pós-ligação à molécula CD4, utilizado para o tratamento de
infetados por VIH multirresistentes e em associação com outros ARV, em terapêutica
otimizada. O IBA tem a capacidade de recuperação das células TCD4+, tendo mecanismos mínimos de adquirir resistências e com risco baixo de toxicidade. O IBA é de
administração endovenosa, com dose 2.000 mg de quatro em quatro semanas23.
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Capítulo 2

Terapêutica para o adulto
Francisco Antunes

Introdução
O tratamento etiológico da infeção por vírus da imunodeficiência humana (VIH) teve
início duas décadas atrás com a zidovudina (AZT), em que se demonstrou que a utilização deste antirretrovírico (ARV) acarretava benefícios clínicos nos infetados por VIH,
em estádios avançados da doença e com evidência de imunossupressão1. Posteriormente, concluiu-se que a vantagem relativamente à evolução para síndrome de imunodeficiência adquirida (sida) não era substancial, quando se comparou o início imediato da
terapêutica antirretrovírica (TARV) com AZT com o seu início mais tardio2-4. À medida
que um maior número de análogos nucleos(t)ídeos inibidores da transcriptase reversa
(NITR) se tornou disponível, foi sendo comprovado que as combinações destes ARV
traziam benefícios adicionais, com maior durabilidade da eficácia, quando comparado
com os resultados da monoterapia5. Em 1995, quando os inibidores da protéase (IP) se
tornaram disponíveis, os resultados dos estudos, em doentes em estádios avançados
da infeção por VIH, demonstraram que esta classe de ARV, quando utilizada em combinação com dois NITR, trazia benefício clínico adicional, quando em comparação com
a terapêutica de combinação, apenas com dois NITR6-10.
A TARV (com dois a três ARV), definida em termos de supressão vírica e de preservação dos linfócitos TCD4+, é complexa, está associada a vários efeitos colaterais e
com interações medicamentosas e, ainda, é de adesão difícil. Por outro lado, o desenvolvimento de mutações associadas à resistência pode tornar aquela terapêutica menos
eficaz e, em alguns casos, mesmo ineficaz.

Quando iniciar a terapêutica antirretrovírica
Ao longo do tempo, a decisão, relativamente ao início da terapêutica, não foi fácil,
particularmente nos indivíduos assintomáticos e com linfócitos TCD4+ > 200 céls/mm3 8.
As vantagens e as desvantagens de se iniciar de imediato o tratamento ou protelar-se
para mais tarde foram, cuidadosamente, consideradas (Tabela 1).
Até ao início do ano de 2020, cerca de 30 ARV de seis classes diferentes foram
aprovados na Europa. Muitos dos ARV antigos já não são utilizados na prática clínica,
substituídos pelos mais recentes – mais potentes e com menos toxicidade, menos tomas
diárias e, ainda, menos comprimidos. Este vasto armamentário terapêutico permite opções
múltiplas para individualização da TARV. Apesar da potência dos regimes terapêuticos
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Tabela 1. Riscos e benefícios de se iniciar de imediato ou de se protelar a terapêutica
antirretrovírica em indivíduos assintomáticos, com infeção por vírus da imunodeficiência
humana
Início imediato
Benefícios
–– Controlo da replicação vírica mais fácil e mantido
–– Prevenção ou retardo no compromisso do sistema imunitário
–– Aumento do tempo de sobrevida até à doença (sida)
–– Risco menor de resistência, com a supressão vírica completa
–– Potencial diminuição do risco de transmissão de VIH
Riscos
–– Compromisso da qualidade de vida, pelos efeitos adversos dos ARV
–– Efeito cumulativo potencial de reações adversas
–– Desenvolvimento mais precoce de resistências, caso a supressão vírica não seja completa
–– Risco de transmissão de vírus resistentes aos ARV, se a eficácia não for completa
–– Limitação de futuras opções terapêuticas
–– Desconhecimento da durabilidade dos ARV disponíveis
Início protelado
Benefícios
–– Ausência de efeitos negativos na qualidade de vida
–– Ausência de efeitos adversos
–– Retardo no desenvolvimento de resistências
–– Preservação do número máximo de ARV e de futuras opções terapêuticas, quando o risco de doença
associada à infeção por VIH for maior
Riscos
–– Potencial depleção irreversível do sistema imunitário
–– Dificuldade maior em suprimir a replicação vírica
–– Risco maior de transmissão de VIH
ARV: antirretrovíricos; VIH: vírus da imunodeficiência humana; sida: síndrome de imunodeficiência adquirida.

disponíveis, a replicação residual de VIH persiste em reservatórios, nos santuários. Como
resultado, mesmo a descontinuação temporária da TARV resulta em rebote vírico em
quase todos os doentes, pelo que para se manter a supressão vírica com os ARV disponíveis, o tratamento é para toda a vida. A rigorosa adesão a um tratamento de longo
termo é um desafio, principalmente para os infetados por VIH assintomáticos. A adesão
intermitente pode levar à seleção de mutações de resistência, limitando, assim, opções
futuras. Em dezembro de 2020, a European Medicines Agency (EMA) aprovou o primeiro regime injetável de formulação de ação prolongada, com a combinação de rilpivirina
(RPV) e cabotegravir (CAB) para o tratamento de infetados por vírus da imunodeficiência
humana do tipo 1 (VIH-1). Esta combinação destina-se ao tratamento de manutenção
daqueles com carga vírica indetetável (< 50 cópias/ml) sob TARV e desde que não se
tenha evidenciada resistência à classe dos não-nucleosídeos inibidores da transcriptase
reversa (NNITR) e dos inibidores da integrase (IIN). Tal permite a substituição de tomas
diárias de ARV por uma injeção intramuscular mensal ou de dois em dois meses11.
Os principais objetivos da TARV estão referidos na tabela 212.
A TARV está recomendada para todos os infetados por VIH, independentemente da
contagem de linfócitos TCD4+, dado que comporta benefícios individuais (redução de
comorbilidades associadas e não-associadas à sida e de todas as causas de mortalidade)
e redução do risco de transmissão de VIH5,8,9. O começo da TARV, no mesmo dia do
diagnóstico da infeção por VIH, é exequível e aceitável. Nesta circunstância, a TARV deve
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Tabela 2. Objetivos e princípios da terapêutica antirretrovírica
Objetivos
––
––
––
––
––
––

Atingir e manter a supressão vírica plasmática
Melhorar a função imunitária, demonstrada pelo aumento da contagem dos linfócitos TCD4+
Prolongar a sobrevida
Reduzir as comorbilidades associadas a VIH
Melhorar a qualidade de vida
Reduzir o risco de transmissão de VIH

Princípios
–– Os regimes disponíveis de TARV não erradicam VIH – o rebote vírico ocorre rapidamente após
a interrupção do tratamento, com diminuição dos linfócitos TCD4+ e risco de progressão da doença
–– A adesão rigorosa ao tratamento é fundamental, para evitar o rebote vírico e a seleção potencial
de mutações de resistência aos ARV
–– O regime de TARV inclui, de preferência, três (mas, pelo menos, dois) ARV ativos, de acordo com
os resultados do teste de resistência
ARV: antirretrovíricos; TARV: terapêutica antirretrovírica; TCD4+: linfócitos T com a glicoproteína CD4 na sua superfície;
VIH: vírus da imunodeficiência humana.
Traduzido e adaptado de Pau AK, et al.12.

ser instituída após um teste de rastreio positivo e antes do teste confirmatório da carga
vírica para VIH (ácido ribonucleico-vírus da imunodeficiência humana [ARN-VIH]). O início
imediato da TARV deve ser considerado, especialmente nas seguintes condições: a) No
caso do diagnóstico na fase aguda, em particular no contexto de sintomas e sinais de
meningoencefalite (em horas); b) vontade manifestada pelo doente de iniciar o tratamento de imediato; c) em caso de perda provável da retenção do doente no seguimento se
o início da TARV não for no próprio dia13. No entanto, os doentes devem estar informados
sobre a infeção por VIH, devem entender os objetivos do tratamento e estarem disponíveis
para o início da TARV. Antes do início da TARV é recomendável que se realize um teste
de genotipagem (de resistência), todavia, a terapêutica pode ser antecipada, antes de se
dispor do respetivo resultado e, posteriormente, proceder-se à sua correção, se necessário.
Para estes casos está recomendado um ARV da classe dos IIN ou dos IP, dado que a
resistência transmitida é muito pouco frequente, contrariamente aos NNITR10.
O início da TARV está indicado na fase aguda da infeção por VIH (os benefícios
são maiores durante as primeiras semanas, após a infeção por VIH – antes do desenvolvimento dos anticorpos – mas, aparentemente durante os primeiros seis meses), por
reduzir o volume do reservatório latente (para VIH) e a ativação imunitária, podendo,
também, proteger da infeção as células memória T centrais14,15. Todavia, o início precoce da TARV não previne a instalação do reservatório latente de VIH, pelo que a
descontinuação do tratamento não é recomendada, dado que o benefício não persiste,
pelo rebote vírico subsequente.

Regimes para início da terapêutica antirretrovírica
A seleção da TARV depende das caraterísticas individuais do doente. Na escolha
do tratamento, os seguintes fatores devem ser considerados16:
–– Carga vírica (ARN-VIH) plasmática e contagem dos linfócitos TCD4+;
–– Genotipagem de VIH (de preferência, na altura do diagnóstico) para avaliação de
mutações primárias (transmitidas) de resistência aos ARV;
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–– Comorbilidades prévias ao tratamento – cardiovasculares, hepáticas, renais e psiquiátricas;
–– Coinfeções – vírus da hepatite B (VHB), vírus da hepatite C (VHC) e Mycobacterium
tuberculosis;
–– Medicações concorrentes que possam ter interações medicamentosas com alguns
ARV, tais como os inibidores da bomba de protões, varfarina, metadona e corticoides inalados;
–– Queixas que possam potenciar os efeitos colaterais do tratamento, tais como diarreia, azia e depressão;
–– Gravidez em curso ou desejo potencial em engravidar;
–– Experiência do doente com medicações crónicas e estimativa da capacidade de
adesão;
–– Especificidade de alguns dos ARV:
• Resultados do teste HLA-B*5701 e AgHBs negativos, quando se considera o
tratamento com abacavir (ABC);
• A carga vírica (ARN-VIH) e a contagem de linfócitos TCD4+, no caso de tratamento com rilpivirina (RPV) ou ABC exceto em combinação com dolutegravir
(DTG) ou darunavir potenciado com cobicistat (DRV/c);
• ABC deve ser utilizado com cautela em doentes com risco cardiovascular elevado (> 10%).
Os regimes preferenciais para o início da TARV são os referidos na tabela 313. Apenas os ARV licenciados para o início da TARV pela EMA foram considerados. Atualmente estão disponíveis ARV genéricos, e o seu uso pode levar à poupança de custos e
os regimes de TARV devem ser talhados de acordo com o perfil das resistências13. Em
alternativa, desde que nenhum dos regimes preferenciais sejam indicados ou estejam
disponíveis (tabela 4)13.

Estratégias de substituição em indivíduos
em supressão vírica
As estratégias de mudança (switching) tem sido explorada, por definição, em indivíduos em supressão vírica, com carga vírica (ARN-VIH) < 50 cópias/ml por, pelo menos,
seis meses. Estas mudanças terapêuticas, no contexto dos indivíduos com carga vírica
suprimida, têm as indicações apresentadas na tabela 513.
Os princípios desta estratégia devem fundamentar-se nos seguintes pressupostos13:
–– Especial atenção deve ser dada aos efeitos adversos ou à tolerabilidade de alguns
dos ARV – só porque a carga vírica para VIH está suprimida, não se deve assumir
que o indivíduo está bem adaptado e tolera o regime terapêutico;
–– Os objetivos da modificação da TARV são eliminar ou melhorar os efeitos adversos,
facilitar o tratamento das comorbilidades e melhorar a qualidade de vida;
–– A mudança da TARV não deve comprometer a supressão vírica (em indivíduos sem
falências víricas prévias e sem resistências arquivadas, a mudança de regime comporta um risco mínimo de falência, se for escolhido um dos regimes de TARV de
primeira linha);
–– História clínica completa, incluindo os valores das cargas víricas (ARN-VIH), a tolerabilidade e os resultados dos testes de genotipagem devem ser cuidadosamente
avaliados;
–– A possibilidade de interações medicamentosas com o novo regime deve ser atentamente revista;
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Tabela 3. Regimes para o início da terapêutica antirretrovírica em infetados por vírus
da imunodeficiência humana
Regime

Dose

IIN + 2 NITR
DTG/ABC/3TC

DTG/ABC/3TC 50/600/300 mg qd

DTG + TAF/FTC
ou TDF/FTC*

DTG 50 mg + TAF/FTC 25/200 mg qd
ou TDF/FTC 300/200 mg qd

BIC/TAF/FTC

BIC/TAF/FTC 50/25/200 mg qd

RAL + TAF/FTC
ou TDF/FTC*

RAL 400 mg bid ou RAL 1200 mg (600 mg x 2) qd
+ TAF/FTC 25/200 mg qd
ou TDF/FTC 300/200 mg qd

I I N + NITR
DTG + 3TC**
ou DTG/3TC**

DTG 50 mg + 3TC 300 mg qd
ou DTG/3TC 50/300 mg qd

ABC: abacavir; bid: duas vezes ao dia; DTG: dolutegravir; FTC: emtricitabina; IIN: inibidores da integrase; qd: uma vez ao dia;
RAL: raltegravir; TAF: tenofovir alafenamida fumarato; TDF: tenofovir disoproxil fumarato; 3TC: lamivudina.
*Se o TDF/FTC não estiver disponível, pode associar-se o TDF com o 3TC (em comprimidos separados).
**DTG + 3TC ou DTG/3TC não deve ser usado se AgHBs positivo e/ou carga vírica > 500.000 cópias/ml.

Tabela 4. Regimes alternativos para o início da terapêutica antirretrovírica
NNITR + 2NITR
–– DOR + TAF/FTC ou TDF/FTC ou TDF/3TC
–– DOR/TDF/3TC
–– RPV + TAF/FTC ou TDF/FTC ou TDF/3TC
–– RPV/TAF/FTC ou RPV/TDF/FTC
IP/r ou IP/c + 2NITR
–– DRV/c ou DRV/r + TAF/FTC ou TDF/FTC ou TDF/3TC
–– DRV/c/TAF/FTC
Outras combinações
IIN + 2NITR
–– RAL qd ou bid + ABC/3TC
–– EVG/c/TAF/FTC
–– EVG/c/TDF/FTC
NNITR + 2NITR
–– EFV + ABC/3TC
–– EFV + TAF/FTC ou TDF/FTC ou TDF/3TC
–– EFV/TDF/FTC
IP + 2NITR
–– ATV/c ou ATV/r + ABC/3TC
–– DRV/c ou DRV/r + ABC/3TC
–– ATV/c ou ATV/r + TAF/FTC ou TDF/FTC ou TDF/3TC
IIN + IP
–– RAL 400 mg bid + DRV/c ou DRV/r
ABC: abacavir; ATV/c: atazanavir potenciado com cobicistat; ATV/r: atazanavir potenciado com ritonavir; bid: duas vezes ao dia;
DOR: doravirina; DRV/c: darunavir potenciado com cobicistat; DRV/r: darunavir potenciado com ritonavir; EFV: efavirenz;
EVG/c: elvitegravir potenciado com cobicistat; FTC: emtricitabina; IIN: inibidor da integrase; IP/c: inibidor da protéase
potenciado com cobicistat; IP/r: inibidor da protéase potenciado com ritonavir; NITR: nucleos(t)ídeos inibidor da transcriptase
reversa; NNITR: não-nucleos(t)ídeo inibidor da transcriptase reversa; qd: uma vez ao dia; RAL: raltegravir; RPV: rilpivirina;
TAF: tenofovir alafenamida fumarato; TDF: tenofovir disoproxil fumarato; 3TC: lamivudina.
Notas: DOR – não é eficaz para VIH-2; DRV/r – risco cardiovascular; EVG/c – contraindicado quando insuficiência renal;
EFV – efeitos neuropsiquiátricos e não é eficaz para VIH-2 ou VIH-1 grupo O; ATV/r ou ATV/c – toxicidade renal,
hiperbilirrubinemia; RPV – não deve ser usada TCD4+ < 200 céls/mm3 ou carga vírica > 100.000/ml; ABC – não deve ser usado
HLA-B*5701 ou AgHBs positivo e em combinação com ATV/c ou ATV/r ou EFV se carga vírica > 100.000/ml; RAL + DRV/c
ou DRV/r não deve ser usado TCD4+ < 200 céls/mm3 ou carga vírica > 100.000/ml.
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Tabela 5. Estratégias de substituição da terapêutica antirretrovírica em indivíduos com
supressão vírica mantida (carga vírica < 50 cópias/ml)
Indicações
a) Toxicidade documentada (AZT e d4T – lipoatrofia; EFV e DTG – toxicidade sobre SNC; IP – diarreia;
ATV – icterícia; TDF – densidade mineral óssea baixa; DTG e BIC – aumento do peso)
b) Toxicidade a longo prazo, proatividade na prevenção da lipoatrofia (AZT e d4T) e da tubulopatia renal
proximal (TDF)
c) Interações medicamentosas entre ARV aquando do início do tratamento da infeção por VHC
d) Gravidez planeada (evitar EFV ou 3 NITR)
e) Envelhecimento ou comorbilidades, com risco de impacto negativo, por exemplo, dislipidemia (IP de
primeira geração e EFV), risco cardiovascular (ABC ou DRV) ou osteoporose (TDF)
f) Simplificação, reduzindo o número de comprimidos, a frequência das tomas e/ou as interferências com
os alimentos (melhorando a adesão e reduzindo a necessidade de monitorização)
g) Proteção contra a infecção por VHB, incluindo no regime terapêutico TDF
h) Fortalecimento do regime, aumentando a barreira à resistência por forma a prevenir a falência vírica
ABC: abacavir; ARV: antirretrovírico; ATV: atazanavir; AZT: zidovudina; BIC: bictegravir; d4T: estavudina; DTG: dolutegravir;
EFV: efavirenz; IP: inibidor da protéase; NITR: nucleos(t)ídeos inibidores da transcriptase reversa; SNC: sistema nervoso central;
TDF: tenofovir disoproxil fumarato; VHB: vírus da hepatite B; VIH: vírus da imunodeficiência humana.
Traduzido e adaptado de EACS, 202013.

–– A descontinuação do TDF não é recomendada em coinfetados por VHB, a não ser
que seja substituído por tenofovir alafenamida fumarato (TAF);

–– Quando da mudança do regime terapêutico, a monitorização da eficácia, tolerabilidade e toxicidade estão recomendadas às quatro a oito semanas seguintes.

Falência vírica
–– Definição
• Supressão incompleta, definida como carga vírica (ARN-VIH) > 200 cópias/ml,
seis meses após o início da terapêutica;
• Rebote, definido como carga vírica (ARN-VIH) > 50 cópias/ml, após carga vírica
prévia indetetável.
–– Medidas gerais
• Revisão da potência esperada do regime;
• Avaliação da adesão, tolerabilidade, interações medicamentosas e com os alimentos e problemas psicossociais;
• Realização de teste de resistência enquanto na TARV em falência e avaliação
histórica dos testes de resistência para mutações arquivadas;
• Considerar a monitorização dos níveis terapêuticos dos ARV (therapeutic drug
monitoring [TDM]);
• Revisão do histórico da TARV;
• Identificação das opções terapêuticas, combinações/ARV ativos e potencialmente ativos.
–– Maneio da falência vírica
• Carga vírica > 50 e < 200 cópias/ml
◊◊
Avaliação da adesão;
◊◊
Avaliação da carga vírica 1-2 meses depois;
◊◊
Não sendo possível a genotipagem, considerar a mudança do regime baseado na TARV prévia e no histórico das resistências
• Carga vírica confirmada > 200 cópias/ml
◊◊
Modificação do regime logo que possível (o regime escolhido depende dos
resultados do teste de resistência);
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Se não forem identificadas mutações de resistência, avaliação da adesão e
monitorização dos níveis terapêuticos;
◊◊
Se identificadas resistências, mudança para um regime fundamentado no
histórico da TARV;
◊◊
Objetivo do novo regime – carga vírica < 50 cópias/ml, nos seis meses
seguintes
–– Mutações de resistências demonstradas
• Recomendações gerais
◊◊
No novo regime, selecionar, pelo menos, duas e, de preferência, três ARV
ativos;
◊◊
O novo regime deve incluir pelo menos um IP totalmente ativo (por exemplo, DRV) mais um ARV totalmente ativo de uma das classes, apesar da
resistência para os outros ARV da mesma classe (por exemplo, IIN e NNITR)
e/ou de uma classe não utilizada anteriormente;
◊◊
Adiar a mudança da TARV se menos de dois ARV ativos (exceto se TCD4+
< 100 céls/mm3 ou se em risco de deterioração clínica);
◊◊
Se as opções forem limitadas, considerar a inclusão em ensaios clínicos de
novos fármacos, com resultados promissores, como ibalizumabe (anticorpo
monoclonal) ou o inibidor de fusão fostemsavir;
◊◊
A interrupção da terapêutica não está recomendada, devendo ser considerada a manutenção de lamivudina (3TC) ou de FTC, mesmo na presença da
mutação de resistência M184V/I, caso não haja outra opção;
◊◊
No caso de opções terapêuticas múltiplas disponíveis, os critérios de escolha incluem a simplicidade do regime, os riscos de toxicidade, as interacções
medicamentosas e as futuras opções terapêuticas.
◊◊

De notar que nos casos de carga vírica elevada (> 100.000–500.000 cópias/ml), o
tempo até se atingir a supressão vírica pode ser > 6 meses.

Testes de resistência
O desenvolvimento de mutações de resistência é uma das limitações bem conhecidas da TARV. A expansão da utilização da TARV pode resultar no aumento proporcional da resistência aos ARV.
A TARV é qualificada não só em relação à potência, tolerabilidade e conveniência,
mas também em relação à durabilidade. A resistência aos IP, potenciados com ritonavir
ou cobicistat, é muito rara. Apesar do risco da resistência nunca poder ser eliminado
por completo, tem vindo a diminuir e os novos ARV têm a capacidade de controlar
estirpes de VIH resistentes17.
Os vírus transmitidos com mutações de resistência podem reverter para o tipo selvagem (wild type), sendo recomendada a inclusão de um teste genotípico de resistência,
de preferência na altura do diagnóstico da infeção por VIH, dado que muitas mutações
persistem durante apenas 4-6 semanas, sem efeito na capacidade replicativa do vírus18.

Interesse da determinação da carga vírica de ARN-VIH
O início ou a modificação da TARV devem ser orientados pela monitorização da
carga vírica (ARN-VIH) e da contagem dos linfócitos TCD4+, para além da avaliação do
estado clínico do infetado.
Quando se decide iniciar a TARV, aconselha-se a avaliação dos níveis de ARN-VIH,
imediatamente, antes e 4-8 semanas depois, dado que com a utilização de um regime
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de combinação de fármacos potentes, na maioria dos indivíduos aderentes, verifica-se
acentuada diminuição da carga vírica (aproximadamente 1,0 log10), naquele intervalo
de tempo, permitindo, deste modo, avaliar a eficácia inicial do tratamento. A carga
vírica continua a diminuir ao longo do tempo, tornando-se indetetável (< 50 cópias/
ml), na maioria dos casos, pelas 16–24 semanas. O decrescimento da carga vírica, até
níveis indetetáveis, depende de vários fatores, tais como valor inicial dos linfócitos
TCD4+, carga vírica inicial, potência do regime terapêutico, adesão, prévia exposição
aos ARV e, ainda, presença de infeções oportunistas. Naqueles casos em que a resposta vírica não atinge a magnitude atrás referida, o doente deve ser reavaliado,
quanto à adesão e às condições que possam dificultar a absorção dos ARV, às interações medicamentosas, devendo ser repetida a carga vírica de ARN-VIH, por forma a
documentar o insucesso terapêutico e, ainda, considerar a modificação do regime
terapêutico.
A modificação mínima significativa, na carga vírica, é reconhecida quando se verificam aumentos ou descidas superiores a três vezes ou a 0,5 log10, relativamente ao
valor, imediatamente, anterior. A diminuição significativa dos linfócitos TCD4 + corresponde à descida > 30% do valor inicial do número absoluto de células e à baixa > 3%
daquele valor inicial, em percentagem de células19. Em 20% dos indivíduos pode-se
verificar discordância nos valores evolutivos do número de linfócitos TCD4+ e nos níveis
da carga vírica de ARN-VIH20. Em regra, a carga vírica e as suas tendências evolutivas
parecem ser mais informativas, relativamente à TARV, do que os valores da contagem
dos linfócitos TCD4+, podendo, no entanto, haver exceções.
A contagem de linfócitos TCD4+ é útil para se avaliar a necessidade de profilaxia
das infeções oportunistas. Se a contagem de linfócitos TCD4+, antes do início do tratamento for < 200 céls/mm3, a monitorização é recomendada de três em três ou de
quatro em quatro meses, até que a carga vírica (ARN-VIH) esteja suprimida e a contagem das células TCD4+ > 350 céls/mm3, pelo período de um ano. Depois disso, a
contagem de linfócitos TCD4+ deve ser avaliada de seis em seis meses, até que a
carga vírica para VIH se mantenha suprimida durante dois anos, com contagens de
TCD4+ persistentemente estáveis > 500 céls/mm3. A partir desta altura, a monitorização
repetida dos linfócitos TCD4+ deixa de ser necessária, a não ser que ocorra falência
vírica ou que haja alguma intercorrência que possa causar imunossupressão.

Estratégias para melhorar a adesão e a eficácia da terapêutica
A adesão é uma determinante importante, no que se refere à intensidade e à duração da supressão da carga vírica. Alguns fatores relacionados com menor adesão
foram identificados, tais como dificuldade na relação médico-doente, dependência
ativa de drogas e de álcool, doença do foro psiquiátrico (principalmente depressão),
nível educacional baixo e incapacidade para identificar a sua medicação e, ainda, acesso difícil aos cuidados médicos ou à própria medicação, assim como a violência doméstica e a discriminação21. O receio dos efeitos metabólicos e da alteração da configuração corporal podem estar associados com adesão menor.
Por forma a melhorar a adesão, diversas estratégias são recomendadas:
–– Negociar um regime terapêutico que o doente compreenda e aceite;
–– Educar a família e os amigos, relativamente à importância da adesão, assim como
envolvê-los no plano de tratamento;
–– Escolher um regime de tratamento simples, reduzindo o número de comprimidos e
de frequências das doses, por forma a minimizarem-se as interações medicamentosas e os efeitos colaterais.
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O primeiro regime terapêutico prescrito aos doentes é considerado como a melhor
oportunidade para o controlo, a longo prazo, da replicação vírica.
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Capítulo 3

Terapêutica para crianças
e adolescentes
José Gonçalo Marques

Introdução
A infeção por vírus da imunodeficiência humana (VIH) na criança é quase exclusivamente adquirida por transmissão mãe-filho (TMF), in utero, no período perinatal ou pela
amamentação.
O facto de ocorrer numa idade em que o sistema imunitário não completou ainda o
seu desenvolvimento, justifica a maior rapidez de progressão da doença. Na história natural das crianças infetadas por TMF, cerca de 20% evoluíam para síndrome de imunodeficiência adquirida (sida) ou morte no primeiro ano de vida1. A infeção que ocorre in
utero pode ser particularmente grave, com manifestações precoces de doença2. No entanto, 40-50% das crianças sobreviviam até aos 10 anos de idade sem terapêutica
antirretrovírica (TARV), pelo que algumas crianças que escapam ao rastreio de TMF
podem só ser diagnosticadas na adolescência1.
O maior número fisiológico de linfócitos no lactente e na criança jovem contribui
para as cargas víricas elevadas observadas, não sendo raro atingirem 7 log10. Por outro
lado, motiva que os valores de contagens de linfócitos TCD4+, para avaliação do grau
de imunossupressão, variem de acordo com o grupo etário3 (Tabela 1).
No início, com a TARV só se esperava a melhoria da evolução clínica, atrasando a
progressão para sida e controlando a doença de órgão. Em particular, era difícil atingir
carga vírica indetetável na criança, pela limitação dos fármacos disponíveis, a má tolerabilidade das formulações pediátricas, a maior variabilidade da farmacocinética, as
cargas víricas iniciais mais elevadas (6-7 log10) e, ainda, num número significativo de
casos, a capacidade efetiva limitada dos cuidadores em cumprir o plano terapêutico.
A TARV disponível nos últimos anos permite, em quase todas as crianças: a) Atingir
e manter a carga vírica indetetável; b) preservar ou restaurar a função imunitária (prevenção de infeções oportunistas e manutenção de resposta eficaz à vacinação); c) prevenir,
melhorar ou resolver doença de órgão que não apresente já lesões irreversíveis (por
exemplo, pneumonite intersticial linfoide [PIL], cardiomiopatia, encefalopatia, nefropatia
e púrpura trombocitopénica); e) melhorar a qualidade de vida, preservando as funções
cognitivas, uma vida normal e descendência livre de infeção; f) eliminar a mortalidade
e a transmissibilidade.
A recomendação para o início da TARV é universal e independente da contagem de
linfócitos TCD4+ e da carga vírica. Aquela deve ser iniciada tão precocemente quanto
possível, para evitar a degradação do sistema imunitário e o estabelecimento de doença
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Tabela 1. Estádios de imunossupressão por grupo etário (Centers for Disease Control and
Prevention [CDC])
Estádio

< 1 ano CD4+

1 a 5 anos CD4+

≥ 6 anos CD4+

céls/ul

%

céls/ul

%

céls/ul

%

1

≥ 1500

≥ 34

≥ 1000

≥ 30

≥ 500

≥ 26

2

750-1499

23-33

500-999

22-29

200-499

14-25

3

< 750

< 26

< 500

< 22

< 200

< 14

A percentagem (%) só deve ser considerada quando não houver acesso ao valor dos linfócitos TCD4+.
Adaptado e traduzido de Centers for Disease control and Prevention3.

de órgão, que possa comprometer o seu futuro. Por este motivo, a profilaxia pós-parto,
iniciada no recém-nascido de mãe com infeção por VIH com elevado risco de TMF deve
ser encarada como tratamento preventivo (ver Gravidez e transmissão mãe-filho de VIH).
Sempre que possível, deve combinar três fármacos ativos, de acordo com o resultado
do teste de suscetibilidade identificado nas estirpes víricas detetadas na amostra materna. Esta abordagem tem o potencial de limitar a formação de reservatórios e, eventualmente, permitir períodos longos de remissão sem TARV4,5. Contudo, não estão indicadas estratégias de suspensão programada da TARV.
Os maiores desafios atuais são, assim, o diagnóstico precoce, a garantia da adesão
ao tratamento e a minimização da toxicidade associada aos fármacos6,7.

Particularidades da terapêutica antirretrovírica na criança
Na escolha da TARV para a criança alguns aspetos têm particularidades relativamente ao tratamento do adulto. A exposição in utero e perinatal aos antirretrovíricos (ARV)
pode condicionar a aquisição da infeção com vírus resistentes a alguns destes fármacos.
Numa pequena série nacional, a taxa de resistências primárias aos ARV foi de 15,6% 8.
O valor da carga vírica nos lactentes e nas crianças é muito elevado e a resposta
à TARV pode ser mais lenta do que no adulto. Também, a monitorização da contagem
de linfócitos TCD4+ deve ter em conta os valores normais para a idade (Tabela 1).
A farmacocinética dos ARV modifica-se com a idade, de acordo com a maturação
hepática e renal. A posologia tem, assim, de ser adaptada de acordo com a evolução
da idade e do peso da criança, para evitar risco de toxicidade por sobredosagem e
falência terapêutica por subdosagem.
Os lactentes e as crianças, sem capacidade de deglutição de comprimidos, necessitam de formulações pediátricas, cuja palatabilidade é, muitas vezes, má.
Vários fármacos novos não estão, ainda, aprovados para idades pediátricas e outros
estão aprovados a partir de idades específicas.
Tal como no adulto, antes do início da terapêutica, deve-se proceder à avaliação
de resistências aos ARV, por genotipagem, exposição prévia a fármacos, tipificação do
alelo HLA-B*5701, coinfecções (por exemplo, tuberculose, criptococose e hepatite B ou
C) e risco de interações medicamentosas.
Os potenciais problemas devem ser identificados, antecipados (nomeadamente os
eventuais efeitos adversos da TARV) e discutidos antes do início do tratamento.
A avaliação da adesão à terapêutica tem de ter em conta a criança e os seus cuidadores. Num estudo envolvendo dois hospitais nacionais, a falência terapêutica associou-se nitidamente ao não-controlo da carga vírica do progenitor9.
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Na criança, qualquer esquema terapêutico deve incluir, pelo menos, três ARV.
As opções de TARV variam de acordo com a idade, atendendo à possibilidade de
utilização dos diferentes ARV por grupo etário10.
–– Os fármacos disponíveis a partir do nascimento são zidovudina (AZT), lamivudina (3TC)
ou emtricitabina (FTC), nevirapina (NVP), raltegravir (RAL) (este em ≥ 2 kg e ≥ 37 semanas) e maraviroc (MVC) (aprovado pela US Food and Drug Administration [FDA]);
–– Lopinavir potenciado com ritonavir (LPV/r) está aprovado a partir dos 14 dias de vida;
–– Abacavir (ABC) e dolutegravir (DTG) (formulação pediátrica) a partir de um mês de
idade, apenas nas recomendações pediátricas americanas;
–– Tenofovir disoproxil fumarato (TDF) e etravirina (ETR) a partir dos dois anos de idade;
–– Efavirenz (EFV), atazanavir potenciado com ritonavir (ATV/r) e darunavir potenciado
com ritonavir (DRV/r), a partir dos três anos de idade;
–– Bictegravir/tenofovir alafenamida fumarato/emtricitabina (BIC/TAF/FTC), a partir dos
seis anos de idade e peso ≥ 25 kg;
–– Elvitegravir/cobicistat/tenofovir alafenamida fumarato/emtricitabina (EVG/COBI/TAF/
FTC), a partir dos 25 kg de peso;
–– Rilpivirina (RPV), a partir dos 12 anos e 35 kg de peso.
Os esquemas iniciais preferenciais de TARV, atualmente recomendado, na ausência
de resistências a estes fármacos e respeitando as indicações por grupo etário, são os
seguintes10:
–– 3TC + ABC (até um a três meses) associado, até aos três anos, a LPV/r (≥ 14 dias
de vida) ou a RAL. Nos casos com carga vírica muito elevada e, sobretudo, se
dúvidas subsistem de 100% de adesão, deve-se dar preferência a LPV/r, pela barreira genética mais alta a resistências, em comparação com RAL. Quando esteja
aprovada e disponibilizada a formulação de DTG, permitindo a sua utilização a partir
de um mês de idade, este será o fármaco preferido;
–– BIC/TAF/FTC, a partir dos seis anos de idade e peso ≥ 25 kg10.
Não estão, ainda, aprovados para crianças e adolescentes regimes com, apenas,
dois fármacos, mesmo após se atingir, de forma consistente, a indetetabilidade e na
ausência de imunossupressão.

Quando alterar a terapêutica antirretrovírica
A TARV pode ser alterada, tendo em linha de conta: a) Redução do risco de toxicidade aos ARV; b) simplificação do regime para toma única diária e formulações combinadas; c) formulações com melhor palatabilidade; d) falência terapêutica.
A falência vírica não ocorre se se cumprirem as regras já bem estabelecidas para a
TARV. Aquela tem como causa principal a má adesão ao tratamento, mas deve-se rever
sempre o historial de resistências, a adequação da posologia, eventuais problemas de
absorção e interações medicamentosas.
A falência vírica é definida pela deteção em amostras repetidas de carga vírica (ADN-VIH) plasmática ≥ 200 cópias/ml, após seis meses de TARV. Contudo, no lactente a indetetabilidade pode não ser atingida nesse prazo e se a carga vírica se encontra em descida contínua pode-se manter o mesmo esquema de TARV, com monitorização frequente10.
Episódios isolados de carga vírica detetável com valores < 500 cópias/ml, que retornam à indetetabilidade (blips), não devem ser interpretados como falência vírica.
Contudo, os blips podem indiciar a progressão para a falência vírica.
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A resposta imunitária após se atingir a indetetabilidade é, em regra, boa, mas pode
ser muito lenta, quando a contagem de linfócitos TCD4+ é muito baixa no início do
tratamento. A contagem de linfócitos TCD4+ persistentemente baixa ou em fraca recuperação obriga à investigação de outras etiologias associadas que a justifiquem, como
infeções (tuberculose, toxoplasmose, infeções ativas por vírus citomegálico [VCM] ou de
Epstein-Barr [VEB]), neoplasias (raro na criança), desnutrição ou toxicidade medicamentosa. Estas situações e a síndrome inflamatória de reconstituição imunitária são também
causas possíveis de aparente falência clínica em crianças que atingiram cargas víricas
indetetáveis e boa recuperação imunitária.
Uma vez atingida a carga vírica indetetável, não está identificado que haja um regime de TARV que seja mais eficaz para a recuperação imunitária.
Algumas manifestações clínicas associadas à infeção por VIH podem melhorar ou
mesmo reverter por completo sob TARV, como é o caso da PIL, da trombocitopenia,
das formas ligeiras de miocardiopatia, da doença renal e do compromisso cognitivo.
Contudo, há lesões que não são reversíveis e podem suscitar a falsa ideia de falência
clínica – como é o caso da diplegia espástica, bronquiectasias, vasculopatia e miocardiopatia graves.
Nem todas as falências terapêuticas requerem mudança imediata da TARV, desde
que não haja deterioração clínica ou imunitária evidente. Se o teste genotípico de resistências (realizado antes da suspensão do regime terapêutico) não revela mutações
associadas aos ARV, que estão a ser administrados, é sugestivo de que a criança não
está a tomar a medicação. Neste caso, a estratégia é a mudança para um esquema de
TARV que garanta boa adesão.
Estudos de farmacocinética não estão facilmente disponíveis, mas teriam grande
utilidade na suspeita de toxicidade, interação medicamentosa, disfunção renal ou hepática, carga vírica detetável com (aparente) boa adesão à terapêutica e em regimes
terapêuticos com pouca experiência, no grupo etário em que está a ser usado.

Particularidades da adolescência
A população adolescente, com infeção por VIH, pode ser considerada em três grupos:
–– Os que adquiriram infeção por TMF e têm já um longo período de seguimento e
de TARV. Neste grupo é relevante a acumulação de mutações de resistência a ARV,
por terem iniciado o tratamento com fármacos e esquemas atualmente considerados
obsoletos e podem estar patentes efeitos adversos da medicação e sequelas de
complicações da infeção (como diplegia espástica e bronquiectasias);
–– Os que tendo adquirido infeção por TMF só foram diagnosticados na adolescência.
Por regra, o diagnóstico é suspeitado por infeção “sentinela”, como zoster, envolvendo três ou mais dermátomos ou toxoplasmose;
–– Os que adquirem a infeção na adolescência, em que o quadro clínico e a sua
abordagem é mais semelhante à do adulto.
Porém, há situações comuns a estes três grupos que merecem especial atenção, isto
é, a menor adesão, a consciência de efeitos adversos da medicação e a sexualidade.
Para lidar com estas questões é preciso trabalhar a capacidade de revelação do
diagnóstico, em primeiro lugar dos cuidadores ao próprio e, depois, do próprio aos
conviventes e parceiros. A revelação diminui o risco de não-adesão e de transmissão
e, ainda, possibilita a profilaxia pós-exposição (PPE) sexual.
Neste período deve-se considerar a simplificação da TARV, a preparação para a autonomia no tratamento e no acesso aos cuidados de saúde e a preparação para a transição
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Tabela 2. Transição da consulta de adolescentes para a consulta de adultos
Investigar antes da transição

Preparação entre equipas

–– Conhecimento sobre a doença e comorbilidades
–– Conhecimento sobre formas transmissão,
comportamentos preventivos, sexualidade
e planeamento familiar
–– Autonomia quanto a medicação e acesso
a cuidados de saúde
–– Suporte familiar e recursos na comunidade
–– Projeto de vida independente
–– Instrução e emprego

–– Relatórios e discussão do caso entre as equipas
– médica, enfermagem, psicólogos e serviço social
–– Seleção do futuro médico – voluntário, disponível,
paciente e, de preferência, o mesmo médico da
mãe/do pai
–– Primeira consulta conjunta

para a consulta de adultos, para minimizar o risco de não adesão e abandono das consultas.
No grupo de TMF, com frequência o adolescente e os seus cuidadores tornaram-se
“pediatria dependentes”, com maior frequência de sintomas psiquiátricos, défice de
atenção e depressão, de etiologia multifatorial, que dificultam a adesão ao tratamento
e conduzem a comportamentos de risco.
Todos estes fatores obrigam a que a preparação da transição seja programada com
tempo, para que seja encarada como um processo natural e positivo, o que obriga a
uma boa interligação entre as duas equipas. A tabela 2 resume a estratégia que se tem
vindo a utilizar.
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Capítulo 1

Intervenções biomédicas
Francisco Antunes

Introdução
A nível populacional, os esforços para reduzir a progressão da infeção por vírus da
imunodeficiência humana (VIH) falharam. A infeção por VIH/síndrome de imunodeficiência adquirida (sida) (VIH/sida) é a principal causa de morte, especialmente na África
Subsariana1,2.
O número de infetados por VIH tem aumentado de forma sustentada, atingindo
38,0 milhões (31,6–44,5 milhões), em 20193. A incidência global da infeção por VIH
atingiu o seu pico em 1997, com 3,3 milhões (3,2–3,4 milhões) de novas infeções e,
após um período de declínio rápido, entre 1997 e 2005, tem-se mantido estável nos
últimos anos, com 1,8 milhões (1,2–2,2 milhões), em 20193. Por outro lado, a mortalidade global associada à sida atingiu os valores mais elevados em 2005, com 1,8 milhões
(1,7–1,9 milhões) de mortes, para 690.000 (500.000–970.000), em 20193. No entretanto,
regista-se heterogeneidade substancial nos níveis e tendências da infeção por VIH e da
sida entre países. Se bem que a maioria dos países tenha vindo a registar diminuição
da mortalidade e das novas infeções, outros países têm mostrado abrandamento ou
aumento destas taxas.
Elevada prevalência da infeção por VIH persiste, apesar dos esforços na prevenção.
A criação da Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), em 1996, do
Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, em 2002 e, ainda, o U.S. President’s
Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), em 2003, galvanizou a mobilização dos recursos para combater a epidemia por VIH. Desde o início deste século, a comunidade
internacional disponibilizou 109,8 biliões de dólares americanos para travar aquela
epidemia4.
A situação corrente reflete o insucesso na aplicação de medidas de prevenção
verdadeiramente eficazes. As três exceções são a utilização dos antirretrovíricos (ARV)
na prevenção da transmissão mãe-filho (PTMF), na promoção do uso do preservativo
nos trabalhadores do sexo e nos seus clientes, na Tailândia, e os programas de troca
de agulhas e seringas nos centros urbanos.
Na PTMF, os ARV são utilizados durante a gravidez e no pós-parto, para reduzir o
risco de transmissão mãe-filho de VIH. A nível populacional, a implementação da PTMF
reduz a transmissão de 35% para 1–5%.
Este modelo de tratamento como prevenção (treatment as prevention [TasP]) tem aplicabilidade para todos os tipos epidémicos, para interromper a transmissão heterossexual,
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de homens que têm sexo com homens (HSH), em utilizadores de drogas injetadas (UDI)
e, ainda, da transmissão mãe-filho. Os resultados dos ensaios clínicos, o aumento da
disponibilidade de ARV (melhor tolerados) permitem considerar a TasP como uma intervenção realística para reverter a epidemia por VIH.
Por outro lado, os ARV, para além da sua utilidade na PTMF, na profilaxia pós-exposição (PPE) e na TasP têm vindo a demonstrar a sua eficácia na profilaxia pré-exposição (PPrE) ou pre-exposure prophylaxis (PrEP). A PrEP oral, com tenofovir disoproxil
fumarato (TDF) está recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), desde
2015, como método adicional de prevenção para indivíduos com risco substancial de
infeção por VIH5. Outros métodos biomédicos de prevenção estão no horizonte, como
o cabotegravir injetável de longa duração.

Preservativos e microbicidas
Desde o início da epidemia, os preservativos são considerados como barreira física
eficaz contra a transmissão de VIH, nas relações hétero e homossexuais para ambos os
parceiros. Vários estudos confirmaram que os preservativos de látex protegem contra a
transmissão de VIH, nas relações homo e heterossexuais. Por outro lado, para além de
se comportarem como método de barreira contra a infeção por VIH (estima-se que
reduzem o risco de transmissão de VIH em 80–90%), são eficazes como método de
contraceção e de prevenção de outras infeções sexualmente transmissíveis (IST).
As maiores barreiras à utilização eficaz do preservativo são o uso inapropriado (por
exemplo, com deslizamento e rotura, aplicação tardia e remoção precoce, colocação
pelo lado errado e lubrificação inadequada), o ajuste inadequado (interferindo com o
prazer) e a não-adesão. O uso apropriado do preservativo e a sua integridade são
essenciais na prevenção da infeção por VIH.
Os preservativos femininos estão disponíveis desde 1993 e foram desenhados para
darem à mulher o controlo da relação sexual e da contraceção. O preservativo feminino deve ser colocado antes da relação sexual, protegendo o intróito, a vagina e o colo
do útero do contacto com o pénis e das secreções penianas. O uso do preservativo
feminino está limitado pela aceitabilidade e pelo custo. Este pode deslizar para fora da
vagina, quebrar ou rasgar-se, podendo haver exposição ao pénis, por má direção quando este é inserido na vagina, fora da bainha do preservativo.
Os microbicidas são uma barreira promissora à transmissão retal e vaginal de VIH.
Se bem que produtos diversos tenham sido avaliados neste contexto, o tenofovir e
outros ARV parecem ser mais eficazes na redução da transmissão vírica. Os microbicidas
(gel, creme, películas e esponjas ou anéis intravaginais) são aplicados, topicamente, na
vagina ou no reto. São vários os mecanismos de ação: a) Surfactantes – atuam por rotura
das membranas e inativação do agente patogénico; b) agentes tampões – mantêm ou
aumentam os mecanismos naturais de defesa da vagina; c) agentes bloqueadores – desenvolvem uma barreira entre o agente patogénico e as células recetoras da mucosa; d) inibidores da fusão de VIH, por bloqueio do correcetor; e) inibidores da replicação de VIH
na célula hospedeira. Destes, os mais promissores são os inibidores da replicação vírica
(tenofovir em gel – redução da transmissão em 54% e dapivirina [não-nucleosídeo inibidor
da transcriptase reversa] em anel vaginal, reduz, também, a transmissão em mais de 50%)6,7.
A OMS recomendou, recentemente, a utilização do anel vaginal de dapivirina (DPV-VR)
para a prevenção da infeção por VIH em mulheres de risco substancial de se infetarem
(incidência de VIH > 3 por 100 pessoas/ano)8,9.
A formulação do tenofovir gel vaginal não é bem tolerada quando aplicada no reto,
tendo sido necessário reduzir a concentração de glicerina. Este microbicida retal tem
revelado segurança e aceitabilidade.
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Circuncisão masculina
A circuncisão masculina médica voluntária é um método de prevenção custo-efetivo,
de intervenção única que permite proteção parcial para toda a vida contra a transmissão da infeção por VIH da mulher para o homem. Este método reduz o risco de aquisição de infeção no homem em 66%. A circuncisão masculina médica voluntária está
apenas indicada para países com prevalência elevada da infeção por VIH e níveis baixos
de circuncisão masculina, como é o caso de países da África Oriental e Austral.

A terapêutica antirretrovírica como prevenção da transmissão
da infeção por vírus da imunodeficiência adquirida
Em 2019, a UNAIDS calculava que cerca de 68%, 53% e 85%, respetivamente, de
adultos, crianças e grávidas tiveram acesso à terapêutica antirretrovírica (TARV) 3. A
UNAIDS estimava que para cada 10% de aumento de cobertura na TARV, a transmissão
a nível populacional reduz-se em cerca de 1%10.
A concentração de VIH no sangue correlaciona-se com o risco de transmissão mãe-filho e sexual11. O risco de transmissão da infeção por VIH é muito baixo em heterossexuais e em HSH, se a carga vírica é < 200 cópias/ml no parceiro infetado12.
No entanto, um dos aspetos mais preocupantes em relação à segurança das relações
sexuais não protegidas, apesar da carga vírica (ARN-VIH) indetetável, é a discrepância
entre os níveis de VIH no plasma e nos fluídos genitais. Nos indivíduos em TARV, com
carga vírica plasmática indetetável, a respetiva concentração genital tende a acompanhar
aquela, mas a correlação é imperfeita.
No estudo HIV Prevention Trials Network (HPTN) 052, que incluiu parceiros serodiscordantes, em que o infetado por VIH era submetido a TARV, foi demonstrada proteção
de 96%13. Este resultado, com dados robustos de carga vírica e a incidência da infeção
monitorizada de uma população aleatorizada, forneceu evidência definitiva de que a
TARV diminui, substancialmente, a transmissão de VIH em heterossexuais.
Resultados de estudos em São Francisco, nos Estados Unidos da América (EUA), e
em Vancouver, no Canadá, identificaram redução acentuada das novas infeções por VIH,
respetivamente em HSH (–60%) e em UDI (–42%), que foi correlacionada com a expansão da TARV14,15. Contudo, não se excluiu a coincidência de terem sido tomadas outras
medidas importantes que possam ter contribuído para o declínio da infeção por VIH.
Para que a TARV tenha impacto significativo do ponto de vista populacional é necessário que, pelo menos, 80–90% dos infetados esteja em tratamento.
A TasP é uma componente essencial de estratégia de prevenção da infeção por VIH.
Porém, será mais eficaz no contexto de intervenções de prevenção adicionais, dado que
a TasP visa apenas o infetado por VIH. Na proteção do indivíduo não-infetado por VIH,
medidas eficazes têm sido adotadas, tais como PrEP, circuncisão médica masculina, microbicidas e, ainda, a PPE, esta limitada a situações específicas, incluindo violação, rotura do
preservativo e exposição a fluídos de um indivíduo com possibilidade de estar infetado
por VIH, para além da modificação de comportamentos de risco e do uso do preservativo, de utilização de agulhas e seringas descartáveis e substituição opioide e, ainda, PTMF16.
Algumas destas medidas são apresentadas e discutidas noutros capítulos deste
manual.

Vacinas
Vacinas para prevenir a infeção por VIH e tratar a progressão da doença parecem
ser o meio mais eficaz no controlo da epidemia por VIH. Apesar do otimismo inicial,
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há 35 anos, a descoberta de uma vacina eficaz para a infeção por VIH tem sido muito difícil.
Várias estratégias têm sido utilizadas, para tentar estimular as respostas imunitárias
humoral e celular, incluindo ADN recombinante e vetores víricos (poxvirus e adenovirus),
utilizando a gp120 de VIH-1. Vários estudos têm revelado resultados desapontadores
usando a gp12017,18.
O único estudo em que os resultados mostraram alguma eficácia foi o RV144 Trial19.
Um dos importantes achados deste estudo é de que os anticorpos não-neutralizantes
(nNAG) poderiam neutralizar VIH-1 in vivo, não estando a eficácia da vacina nem relacionada com os anticorpos neutralizantes (bNAb), nem com as respostas dos linfócitos
citotóxicos (CTL). Recentemente, foi demonstrado que os bNAb, apesar de não controlarem a replicação vírica, devido à emergência de mutantes, têm capacidade neutralizante sobre os isolados víricos. As futuras estratégias de vacina contra VIH incluem a
indução de bNAb por imunização ativa e, por outro lado, a vacina CTL pode merecer
interesse, porém condicionada pela variabilidade de VIH. Os progressos na compreensão da imunologia relacionada com VIH e a sua correlação com os mecanismos imunitários protetores têm revigorado o interesse para a investigação na vacina para VIH,
com a perspetiva de novas estratégias20. De entre estas estratégias, tem sido dado
especial realce à coadministração de componentes da gp120 com outros candidatos a
vacina ou melhorando as formulações21,22.
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Capítulo 2

Profilaxia pré-exposição
Joaquim Oliveira

Introdução
A intervenção preventiva designada profilaxia de pré-exposição (PrEP) a vírus da
imunodeficiência humana (VIH) consiste na utilização de antirretrovíricos (ARV) com o
objetivo de reduzir o risco de indivíduos não-infetados contraírem a infeção por VIH 1.
Trata-se de um estratégia com eficácia demonstrada em vários ensaios clínicos, em
estudos de implementação prática, mas também em estudos de vida real (Tabela 1) 1-3.
A PrEP continua, apesar de todas estas evidências, a causar alguma polémica em
alguns setores da sociedade e também entre os profissionais de saúde4. Uns olham
para a eficácia e os benefícios colhidos desta intervenção, outros avaliam negativamente a sua utilização, considerando que é um “prémio” e, mesmo, uma promoção destes
comportamentos de risco.
A utilização da PrEP foi aprovada pela Food and Drug Administration (FDA), em
2012, com base nos resultados de ensaios clínicos na população de homens que fazem
sexo com homens (HSH)5-8. Em 2014, os Centers for Diseases Control and Prevention
(CDC) publicaram orientações clínicas sobre a utilização da PrEP, expandindo as indicações para outros grupos, incluindo homens e mulheres heterossexuais, utilizadores de
drogas injetadas (UDI) e parceiros sexuais de indivíduos infetados9. Desde 2014, a
utilização de PrEP em HSH é considerada uma recomendação forte pela Organização
Mundial da Saúde (OMS) e, atualmente, o seu uso pode ser considerado em todos
aqueles com risco significativo de se infetarem por VIH, não limitando esta intervenção
a grupos populacionais específicos10.
Na Europa, a utilização de PrEP em adultos com risco elevado de se infetarem por
VIH foi incluída nas orientações da European Aids Clinical Society (EACS), desde 2015.
Em 2016, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) autorizou o uso de tenofovir
disoproxil fumarato/emtricitabina (TDF/FTC) para PrEP, em combinação com outras estratégias preventivas. Em Portugal, a PrEP teve início pelo Despacho n.º 4835/2017 de
2 de junho de 2017 e pela norma da Direção-Geral da Saúde (DGS) 025/2017 de
28/11/2017, atualizada a 16/05/201811. A sua implementação foi lenta e diferente em
cada centro hospitalar, mas atualmente encontra-se disponível na maioria dos centros
de referência para a infeção por VIH.
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Evidência da eficácia e segurança da profilaxia pré-exposição
Vários ensaios clínicos tiveram como objetivo demonstrar a eficácia e a segurança
da PrEP, em diferentes populações com elevado risco de se infetarem por VIH, incluindo HSH, homens e mulheres heterossexuais e UDI (Tabela 1)1-3. A coformulação TDF/
FTC foi a que demonstrou melhores resultados quanto à eficácia, sendo o esquema
atualmente aprovado para a PrEP, na Europa1,12. Mais recentemente, com base no estudo DISCOVER, a coformulação tenofovir alafenamida fumarato (TAF)/FTC foi aprovada pela FDA3,13. Os resultados dos ensaios clínicos que demonstraram eficácia mais
significativa foram efetuados em HSH. Destes, importa relevar os seguintes: Pre-exposure Prophylaxis Initiative (iPrEx), publicado em 2010, Pragmatic Open-Label Randomised
Trial of Pre-exposure Prophilaxis (PROUD) e Intervention Préventive de l’Exposition aux
Risques avec et pour les hommes Gays (IPERGAY)14-16.

Tabela 1. Revisão dos estudos realizados em humanos sobre eficácia e segurança
da profilaxia pré-exposição populaçãoa
Estudoa
(Data)

População estudada
(n)/Países

Agente de PrEP
(via de
administração)c

Eficácia
global na
redução da
incidência
de VIH
% (IC 95%)

Eficácia
ajustada após
determinação
sérica
de TDF
% (IC 95%)

West African
Trial (2007)

Mulheres (n = 936)
Gana, Camarões
e Nigériab

TDF (oral)

NRb

NR

CAPRISA 004
(2010)

Mulheres (n = 889)
África do Sul

TDF (gel vaginal)

39% (6-60%)

–

iPrEx (2010)

HSH (n = 2.499)
Perú, Equador, Brasil,
Tailândia, EUA e África
do Sul

TDF/FTC (oral)

44% (15-63%)

92% (40-99%)

FEM-PrEP
(2011)

Mulheres (n = 2.120)
Quénia, África do Sul
e Tanzânia

TDF/FTC (oral)

Sem eficácia

NR

Partners PrEP
(2011)

Casais serodiscordantes
(n = 4.758)
Quénia e Uganda

TDF (oral) TDF/FTC
(oral)

67% (44-81%)
75% (55-87%)

86% (67-94%)
90% (58-98%)

TDF2 (2011)

Homens e Mulheres
(n = 1.219)
Botswana

TDF/FTC (oral)

62% (22-83%)

85% (NS)

US MSM Safety
Trial (2013)

HSH (n = 400) EUA

TDF (oral)

NR

NR

Bangkok
Tenofovir Study
(2013)

UDI (n = 2.413)
Tailândia

TDF (oral)

49% (10-72%)

70% (2-91%)

VOICE (2015)

Mulheres (n = 5.029)
África do Sul, Uganda
e Zimbabué

TDF (oral) TDF/FTC
(oral) TDF (gel vaginal)

Sem eficácia

NR

(Continua na próxima página)
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Tabela 1. Revisão dos estudos realizados em humanos sobre eficácia e segurança
da profilaxia pré-exposição populaçãoa (continuação)
Estudoa
(Data)

População estudada
(n)/Países

Agente de PrEP
(via de
administração)c

Eficácia
global na
redução da
incidência
de VIH
% (IC 95%)

Eficácia
ajustada após
determinação
sérica
de TDF
% (IC 95%)

FACTS-001
(2015)

Mulheres (n = 2.059)
África do sul

TDF (gel vaginal)

Sem eficácia

–

IPERGAY
(2015)

HSH (n = 414)
França e Canadá

TDF/FTC (oral)

86% (40-98%)

NR

PROUD (2015)

HSH (n = 544)
Reino Unido

TDF/FTC (oral)

86% (64-96%)d

NR

IPM 027/The
Ring Study
(2016)

Mulheres (n = 1.959)
África do Sul e Uganda

Dapivirina (anel
vaginal)

31% (p = 0.04)

–

MTN020/
Aspire (2016)

Mulheres (n = 2.629)
Malawi, África do Sul,
Uganda e Zimbabué

Dapivirina (anel
vaginal)

27% (1-46%)

–

DISCOVER
(2019)

Homens e mulheres
trans (n = 5387)
Europa e América
do Norte

TAF/FTC (oral)
vs TDF/FTC

NRe

NR

aTodos

os estudos referidos neste quadro foram prospetivos, aleatorizados e duplamente cegos, à exceção do estudo PROUD
(estudo aleatorizado, open-label), cujo objetivo foi avaliar a efetividade no “mundo real” da PrEP.
estudo West African Trial foi interrompido precocemente na Nigéria e Camarões por motivos operacionais, pelo que não foi
possível realizar a análise da eficácia de forma conclusiva.
cEm todos os estudos que avaliaram a PrEP oral, a administração foi feita de forma contínua em toma diária, à exceção do
estudo IPERGAY, em que a administração foi intermitente (antes e após a relação sexual). Relativamente à PrEP por via tópica,
a aplicação do gel vaginal contendo TDF foi efetuada de forma intermitente (antes e após a relação sexual) e o anel vaginal
contendo dapivirina foi colocado mensalmente.
dIC 90%.
e
TAF/FTC não inferior a TDF/FTC; TAF/FTC: 0,16 infeções/100 pessoas/ano vs. TDF/FTC: 0,34 infeções/100 pessoas/ano.
HSH: homens que fazem sexo com homens; IC: intervalo de confiança; NR: não reportado; NS: não significativo; TAF/FTC:
coformulação tenofovir alafenamida fumarato/emtricitabina; TDF: tenofovir disoproxil fumarato; TDF/FTC: coformulação tenofovir
disoproxil fumarato/emtricitabina; UDI: utilizadores de drogas injetadas; VIH: vírus da imunodeficiência humana.
Adaptado e traduzido de Chou R1 e Desai M2.
bO

A relação entre a adesão e a eficácia da PrEP, na redução do risco de aquisição da
infeção por VIH, foi avaliada em vários ensaios clínicos (Tabela 1)1,2,17,18. No estudo
iPrEx, em que a eficácia global da PrEP na redução do risco de seroconversão foi de
44%, verificou-se aumento da eficácia para 92%, naqueles com níveis séricos de TDF
detetáveis7. No estudo Bangkok Tenofovir Study a eficácia à PrEP aumentou de 49%
para 70% nos indivíduos que apresentaram maior adesão19. O estudo PROUD revelou
redução significativa do risco relativo de infeção por VIH no grupo de participantes a
quem foi administrado TDF/FTC de imediato, em comparação com o grupo que foi
submetido à PrEP após um período de um ano, traduzindo eficácia de 86%14. O estudo IPERGAY avaliou a eficácia do uso intermitente de TDF/FTC, antes e após a relação
sexual, tendo demonstrado redução do risco de infeção por VIH em 86%20. Esta dependência da adesão é uma fragilidade desta intervenção, sendo, por isso, de saudar
a investigação em novas modalidades de administração (por exemplo, fármacos de
semivida longa e implantes de libertação prolongada).
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Tabela 2. Indivíduos elegíveis para PrEP
O grupo de indivíduos a quem deve ser proposto PrEP inclui os que:
–– Têm sexo com parceiros cujo estatuto para VIH é desconhecido, têm infeção por VIH não tratada
(ou tratada) mas sem supressão vírica
–– Têm sexo com parceiros que podem ter múltiplos parceiros sexuais
–– Têm sexo em festas ou outros ajuntamentos de alto risco ou com parceiros que participam nestes
–– Têm eles próprios ou os parceiros sexo transacional (sexo por dinheiro ou bens)
–– Tiveram diagnóstico de IST bacteriana nos últimos 12 meses
–– Utilizam substâncias modificadoras do comportamento durante o sexo
–– Injetam eles próprios ou os parceiros substâncias (por exemplo, drogas ilícitas, hormonas ou silicone)
–– Efetuaram PPENO e mantêm práticas sexuais de risco ou tiveram vários cursos de PPENO
–– São mulheres a tentar engravidar com um parceiro infetado por VIH
–– São mulheres com risco mantido de se infetarem por VIH durante a gravidez, com utilização inconsistente
de preservativo com parceiros infetados por VIH com viremia não suprimida.
IST: infeções sexualmente transmissíveis; PrEP: profilaxia pré-exposição; PPENO: profilaxia pós-exposição não ocupacional;
VIH: vírus da imunodeficiência humana.
Adaptado e traduzido de Vail RM23.

Para além da análise de eficácia, os diferentes estudos avaliaram a segurança da utilização da PrEP relativamente à emergência de resistências, efeitos colaterais e potencial
aumento de comportamentos sexuais de risco. Documentou-se a presença de mutações
de resistência em 5,9% dos participantes que apresentaram seroconversão durante o
período de estudo, correspondente a 0,18% do total de participantes expostos à PrEP18,21.
A principal mutação documentada foi a M184V/I, tendo sido rara a emergência da
mutação K65R.
A PrEP foi bem tolerada na maioria dos estudos, sendo os efeitos colaterais mais
referidos as náuseas (12%), a diarreia (7%) e a cefaleia (1%), não tendo sido documentados efeitos adversos graves, nomeadamente a nível renal1,12,14,18.
Relativamente à avaliação do impacto da PrEP no comportamento sexual dos participantes, os estudos não demonstraram redução no uso do preservativo ou aumento
no número de parceiros sexuais1,18. No estudo PROUD documentou-se aumento na
frequência de outras infeções sexualmente transmissíveis (IST) no grupo de participantes
que iniciou a PrEP de imediato, nomeadamente Neisseria gonorrheae, Chlamydia trachomatis e sífilis, no entanto, esta diferença não se revelou significativa, tendo sido
atribuída ao rastreio mais intensivo de outras IST neste grupo14. Noutros estudos, em
que os participantes sabem que estão sob ação de TDF/FTC, foi documentada diminuição do uso do preservativo e aumento de IST1,2.

Quem é elegível para profilaxia de pré-exposição?
São vários os grupos populacionais onde se demonstrou efetividade e que podem
beneficiar da PrEP. De acordo com a norma da DGS e outras recomendações de sociedades e organismos internacionais são elegíveis para PrEP todos aqueles com comportamento de risco para se infetarem por VIH, nomeadamente: a) HSH sem utilização
consistente de preservativo; b) parceiros sexuais de infetados por VIH e com viremia
não controlada; c) profissionais do sexo. Também, são elegíveis para PrEP: a) Indivíduos
com diagnóstico de IST nos últimos 6-12 meses; b) aqueles a quem foi prescrito PPE
não-ocupacional; c) UDI com partilha de material de injeção (Tabela 2)9,11,17,22,23.
Infelizmente, apesar de todas estas indicações, o número de indivíduos em PrEP
fica muito aquém daquele que seria desejável24. As razões para este facto são várias,
podendo destacar-se: a) Pouca divulgação; b) acesso limitado e difícil às consultas
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Tabela 3. Avaliação analítica basal e periódica do indivíduo candidato ou em PrEP
–– Hemograma e bioquímica (incluindo função renal com cálculo da taxa da filtração glomerular).
Repetir um mês após início da PrEP e depois a cada três meses
–– Serologia para hepatites A, B e C. Repetir hepatite C pelo menos uma vez/ano
–– Rastreio da sífilis. Repetir um mês após início da PrEP e depois a cada três meses
–– Rastreio da gonorreia e da clamidiose por técnica da amplificação de ácidos nucleicos (em todos os locais
de atividade sexual – vagina/uretra, urina, boca e canal anal). Repetir um mês após início da PrEP
e depois a cada três meses
–– Rastreio da infeção por VIH por teste ELISA de 4.ª geração. Repetir um mês após início da PrEP
e depois a cada três meses
–– Rastreio de gravidez em mulheres em idade fértil. Repetir em cada consulta na ausência de contraceção
eficaz
PrEP: profilaxia pré-exposição; ELISA: Enzyme-linked immunoassay; VIH: vírus da imunodeficiência humana.
Adaptado e traduzido de BHIVA/BASHH17 e Vail RM23.

centralizadas em grandes centros hospitalares; c) falta de perceção do risco; d) barreiras administrativas; e) estigma; f) atitude dos profissionais de saúde; h) necessidade de
múltiplas deslocações ao hospital (consultas, análises e levantamento de medicação).
Tal não obsta a que esta intervenção deva ser expandida e diversificados os locais de
avaliação e prescrição de PrEP, como sejam as consultas de medicina geral e familiar
e as organizações de base comunitária25,26.

Implementação prática da profilaxia de pré-exposição
Avaliação clínica
Atualmente, a PrEP apenas pode ser dispensada nas consultas específicas dos centros hospitalares, que fazem parte da rede de referência para a infeção VIH/síndrome
da imunodeficiência adquirida (sida). Por isso, quem tem indicação de PrEP deve ser
encaminhado para estas consultas, a partir de todos os locais onde os elegíveis possam
ser identificados (organizações de base comunitária, centros de saúde, centros de dia
gnóstico e aconselhamento da infeção VIH). Estes indivíduos podem também, de modo
próprio, recorrer diretamente a estes locais e solicitar avaliação.
Na primeira consulta procede-se à colheita de história sexual, especificando as práticas sexuais, o número de parceiros, a utilização de preservativos, a história de IST no
próprio e nos seus parceiros sexuais. São também inquiridos relativamente à utilização
de drogas ou modificadores do sistema nervoso central durante as práticas sexuais, bem
como de estimulantes sexuais. A colheita da história deve ser efetuada de acordo com
as regras GOALS, aproveitando esta atividade como uma oportunidade de educação para
a saúde23. É importante inquirir sobre a presença de comorbilidades e sobre medicação
concomitante que possam constituir risco adicional para doença renal ou óssea9,11,17.

Avaliação laboratorial
O controlo analítico tem por finalidade excluir infeção por VIH, verificar o estado
vacinal para as hepatites A e B (propondo vacinação aos não-imunes), rastreio de outras
IST (sífilis, gonorreia, clamidiose e hepatite C), para além da avaliação da função renal
(Tabela 3). É efetuada, também, adequação de vacinação para o vírus do papiloma
humano (VPH) (formalmente indicada até aos 26 anos, de acordo com as recomendações
nacionais e internacionais)11,17. Um óbice importante ao uso desta vacina é o seu custo,
que é suportado por muitos.
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Prescrição de profilaxia de pré-exposição
Todos os elementos atrás referidos são importantes na avaliação do risco de aquisição da infeção por VIH, tendo sido propostos vários modelos, mais ou menos inclusivos, nas diferentes normas9,11,17,22,23,27. Decorrente da ponderação efetuada (após exclusão de infeção por VIH e/ou de sintomas presentes de infeção vírica aguda por VIH),
procede-se à prescrição de PrEP sem esquecer de realçar, uma vez mais, que esta intervenção não substitui os comportamentos seguros, nomeadamente a utilização consistente do preservativo.
Apenas a associação de TDF/FTC está aprovada para PrEP na União Europeia (EU)
e em Portugal12. Nos EUA, a TAF/FTC foi também aprovada para este fim em outubro
de 20193,13.
É importante envolver os interessados na decisão sobre a PrEP e ter o cuidado de
focar os seguintes aspetos11,17,23:
–– Apresentar a questão da escolha do regime posológico, diário ou dependente de
episódios de comportamento de risco, também designada 2-1-1 (dois comprimidos
antes do episódio de risco, um comprimido 24 h depois e outro às 48 h após o
episódio de risco). De salientar que esta estratégia 2-1-1 não é aplicável no sexo
feminino em virtude da menor concentração de TDF nos tecidos vaginais17;
–– Esclarecer claramente que a efetividade está dependente da adesão (tema a repetir em cada consulta);
–– Alertar para o facto de que a PrEP apenas se torna “efetiva” após sete dias de
toma diária, podendo ser colocada a eventual opção por dose de “carga” (dois
comprimidos na primeira toma) para redução deste tempo17;
–– Obrigatoriedade de realçar a informação de que a PrEP não protege contra as
outras IST (hepatite C, sífilis, gonorreia e clamidiose), o que releva, também, a necessidade de manutenção da proteção com preservativo e da necessidade de vigilância periódica (um mês após início e depois a cada três meses), com o objetivo
de se monitorizarem os eventuais efeitos secundários (clínicos e analíticos), efetuar
os rastreios de IST (alertar que estas são, na maioria das vezes, silenciosas e completamente assintomáticas) e de infeção por VIH11,17,23;
–– Elucidar sobre os sintomas da síndrome vírica aguda por VIH e explicar a necessidade de contactar imediatamente o médico assistente, caso tal aconteça, pelo
risco de emergência de mutações de resistência. Reforçar que a medicação de PrEP
não é eficaz no tratamento da infeção VIH, de onde resulta a necessidade do dia
gnóstico precoce na rara eventualidade de esta ocorrer12,17.
A avaliação custo-efetividade desta intervenção foi testada em diversos cenários,
sendo tanto mais positiva quanto maior for o risco basal. Com a introdução dos genéricos, os custos baixaram significativamente tornando-a mais acessível2,28,29. Contudo,
esta intervenção não deve ser considerada para toda a vida do indivíduo e, também,
nunca isoladamente, devendo sempre ser enquadrada num pacote de intervenção de
promoção de uma vida sexual segura.
Relativamente à ocorrência de falências com a PrEP, foram descritos muito poucos
casos, a maioria deles relacionados com infeções por VIH não diagnosticadas. Contudo,
estão descritos alguns casos de infeções por exposição a VIH com resistência aos ARV
utilizados. É importante manter uma vigilância cuidadosa da ocorrência de infeção por
VIH e promover o diagnóstico precoce para minimizar a emergência de mutações de
resistência2,21,24.
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Conclusão
Em resumo, a PrEP constitui uma ferramenta importante de prevenção (em associação com as outras intervenções eficazes), segura e bem tolerada e com uma taxa de
efetividade elevada, mas muito dependente da adesão à terapêutica. Aguardam-se com
expetativa novas modalidades de administração, que poderão ultrapassar algumas das
debilidades da presente administração.
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VII Secção

Capítulo 3

Profilaxia pós-exposição
Fernando Maltez

Consideram-se dois tipos de exposição potencial a vírus da imunodeficiência humana (VIH). A ocupacional e a não ocupacional e, em consequência, duas modalidades
de profilaxia para reduzir o risco de transmissão, a profilaxia pós-exposição ocupacional
(PPEO) e a profilaxia pós-exposição não ocupacional (PPENO).

Profilaxia pós-exposição ocupacional
Define-se exposição ocupacional (EO) como o risco acidental de exposição percutânea, de mucosas ou de pele não íntegra, a sangue, fluidos corporais, potencialmente infetantes, equipamentos ou superfícies ambientais contaminadas, envolvendo o
trabalhador de saúde (médico, enfermeiro, auxiliar, aluno, voluntário ou outro) em locais
de prestação de cuidados de saúde ou em laboratórios.
Quando ocorre e é provável a exposição a VIH, o início de PPEO deve ser equacionado rapidamente. Nessas circunstâncias é fundamental recolher informação detalhada sobre as caraterísticas do acidente, nomeadamente do procedimento que estava a
ser realizado, do uso ou não de equipamento de proteção, do tempo decorrido, bem
como do estado clínico, sérico e vírico da fonte da exposição1-4.

Avaliação do risco
O risco de transmissão ocupacional de VIH é avaliado de acordo com o tipo de
exposição, de fluido corporal ou de material contaminado envolvidos, e a infeciosidade
da fonte (Tabela 1).

Tipo de exposição
O trabalhador de saúde pode ser infetado, essencialmente, de três formas:
–– Por via percutânea (75-90% dos acidentes), por picada de agulha ou de ferida por
instrumento cortante, inoculando sangue, fluido orgânico sanguinolento ou outro
material potencialmente infetante, como líquidos pleural, peritoneal, pericárdico,
cefalorraquidiano, sinovial, amniótico ou tecidos. O risco médio de transmissão de
VIH, após exposição percutânea a sangue infetado, foi estimado em 0,3-0,4% e é
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Tabela 1. Indicações de profilaxia pós-exposição ocupacional para VIH, de acordo com o tipo
de exposição
Tipo de exposição
Lesão percutânea

Recomendar

Exposição das mucosas

Considerar

Exposição pele não íntegra

Considerar

Exposição pele íntegra

Não recomendar

Mordedura

Considerar

Fluído orgânico
Sangue

Recomendar

Material com sangue visível

Recomendar

LCR, líquidos pleural, amniótico e pericárdico

Recomendar

Sémen, secreções vaginais e tecidos

Recomendar

Urina, fezes, expetoração e saliva

Não recomendar

Estado da fonte
Serologia para VIH conhecida

Recomendar

Serologia para VIH desconhecida

Considerar

Não consente serologia para VIH

Considerar

Serologia para VIH negativa

Não recomendar

LCR: líquido cefalorraquidiano; VIH: vírus da imunodeficiência humana.

tanto maior quanto maior a inoculação e mais profunda a lesão. Um corte tem
risco mais elevado do que uma picada. Importa perceber se a exposição foi a agulha oca ou sólida, qual o volume injetado, se foi retirada recentemente do doente
e, no caso de laceração, qual é o tipo de instrumento e profundidade do golpe.
Se a lesão for mínima, até poderá não estar indicada profilaxia;
–– Por contacto de sangue, fluidos orgânicos sanguinolentos ou de outro material,
potencialmente infetante, com as mucosas (ocular, nasal e bucal), sem que seja
necessária a presença de solução de continuidade (5–12% dos acidentes). Neste
tipo de exposição importa precisar o tipo de fluido, o volume e a duração do contacto. O risco médio de transmissão de VIH foi calculado em 0,06-0,5%;
–– Por contacto de sangue, fluidos orgânicos sanguinolentos ou de outro material,
potencialmente infetante, com soluções de continuidade da pele, como feridas,
abrasões, bolhas e arranhões (5-12% dos acidentes). O risco médio de transmissão
foi estimado em 0,1%.
A pele intacta é uma barreira eficaz contra a infeção por VIH, e a contaminação
com sangue ou outros fluidos potencialmente infetantes não necessita de PPEO1-9.

Profilaxia pós-exposição

209

Tipo e quantidade de fluido corporal
Os fluidos infetantes são o sangue e, ainda, os líquidos orgânicos com sangue e o
material de laboratório com concentração elevada de vírus. Também o sémen e as
secreções vaginais são fluidos infetantes, mas não estão implicados na EO. Os líquidos
cefalorraquidiano, sinovial, pleural, peritoneal, pericárdico e amniótico não sanguinolentos são, potencialmente, infetantes, mas o risco de transmissão é desconhecido.
Os fluidos não infetantes, com risco de transmissão de VIH desprezível, são as fezes,
as secreções nasais, a saliva, a expetoração, o suor, as lágrimas, a urina e os vómitos
não sanguinolentos, não estando recomendada PPEO. Por outro lado, o leite materno
não é responsável por EO.
O tipo e a quantidade de fluido inoculado são os aspetos mais importantes para a
decisão de profilaxia. O risco é diferente entre a agulha oca que esteve colocada numa
veia ou artéria e a agulha sólida que apenas atravessou a pele. A contaminação por
sangue ou fluido sanguinolento tem risco maior, comparativamente a materiais não
sanguinolentos (não quantificado), enquanto os acidentes de laboratório podem ser,
particularmente, de risco, por poderem envolver grande quantidade de sangue1-4,6,9.

Infeciosidade da fonte
A história clínica da fonte deve ser recolhida nas primeiras 48 horas. Se a infeção
por VIH é conhecida, deve ser averiguada a terapêutica antirretrovírica (TARV) realizada,
a existência ou não de falências prévias, testes genotípicos de resistência e cargas víricas
recentes. Se está em fase aguda da infeção por VIH, de síndrome de imunodeficiência
adquirida (sida) ou em fase terminal de doença, a probabilidade de transmissão é maior.
Se está sob TARV e com carga vírica suprimida, é menor a probabilidade de transmissão.
Se a infeção na fonte é desconhecida, deve ser pedida de imediato a serologia para
VIH e, também, para vírus da hepatite B (VHB) e vírus da hepatite C (VHC). Se a fonte
não pode ser testada ou houver recusa, o risco deve ser calculado, tendo em conta o
tipo de exposição, a prevalência de VIH na população onde a fonte potencial de transmissão está inserida e os indícios clínicos de infeção por VIH1-4,6,9.

Avaliação do trabalhador de saúde
A pele, as lesões percutâneas e as mucosas afetadas pelo contacto com sangue ou
outros fluidos orgânicos devem ser, de imediato, lavadas com água e sabão. As feridas
devem sangrar debaixo de água a correr, durante vários minutos, não se devendo espremer ou esfregar as áreas afetadas. O uso de antisséticos não está contraindicado,
mas a eficácia não está comprovada. Nas situações de projeção de fluidos corporais,
que atinjam a conjuntiva ocular ou outras mucosas, estas devem ser irrigadas, em
abundância, com água ou solução salina isotónica.
Ao trabalhador de saúde deverá ser solicitada serologia – basal (até 72 horas) para
VIH, VHB e VHC (também na fonte, se desconhecidas), carga vírica (se quadro clínico
compatível com infeção aguda), hemograma, transaminases, ureia e creatinina e teste
de gravidez, se esta for suspeitada, devendo-se notificar o acidente. Se aplicável, poderá ser necessária vacinação para hepatite B e/ou gamaglobulina humana hiperimune
anti-hepatite B, nos não imunizados para VHB e, de igual modo, anatoxina antitetânica
e vacina do tétano nos indivíduos não vacinados, quando as lesões foram provocadas
por objetos suscetíveis de transmitição.
A decisão de iniciar PPEO deve ser acompanhada de aconselhamento sobre práticas sexuais, risco de gravidez, impedimento de doação de sangue, tecidos ou esperma,
necessidade de seguimento clínico e laboratorial e de apoio psicológico (Fig. 1)1-4,6,9-11.
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Exposição a fluído potencialmente
infetante por VIH

Não

PPE não indicada

Não

PPE não indicada

Não

PPE não indicada. Efetuar
seguimento e serologias

Sim
Exposição percutânea ou outra com
risco significativo de transmissão
de infeção por VIH
Sim
Exposição ocorreu há menos 72 h
Sim
Doente/fonte infetado por VIH
ou forte suspeição
Sim

Não

PPE não indicada, exceto se risco
elevado de infeção por VIH
recentemente adquirida

Se não se confirma
síndrome vírica aguda

Se fonte é seropositiva para VIH
ou testes indeterminados

Parar PPE

Manter PPE 4 semanas

Iniciar PPE

Figura 1. Algoritmo de decisão de profilaxia pós-exposição ocupacional para VIH
PPE: profilaxia pós-exposição; VIH: vírus da imunodeficiência humana.

Seleção da profilaxia
A eficácia da PPEO não é de 100%. A prescrição de TARV deve ser acompanhada
da informação dos potenciais riscos e benefícios, efeitos adversos, necessidade de
adesão e de avaliação das comorbilidades e a exposição a medicamentos, que possam
influenciar a sua seleção. A PPEO deve ser iniciada precocemente, de preferência nas
primeiras duas horas e nunca depois de 72 horas após a exposição (depois de 36 horas, o benefício diminui), e prescrita durante quatro semanas. Porque os novos antirretrovíricos (ARV) não foram testados quanto à eficácia na profilaxia pós-exposição, os
regimes devem incluir os fármacos mais eficazes e melhor tolerados no tratamento. Na
sua escolha devem-se considerar as genotipagens realizadas na fonte, quando disponíveis, podendo-se usar o mesmo esquema terapêutico da fonte, em caso de carga vírica suprimida. Se não se souber o estado sérico da fonte e a PPEO estiver indicada,
esta deve ser iniciada, podendo ser suspensa quando houver a informação de que a
fonte é negativa (Tabela 2). A PPEO está indicada em qualquer fase da gravidez, mas
a amamentação deve ser evitada até seis meses após a exposição (teste negativo). Em
caso de indivíduo com função renal basal diminuída, isto é, com taxa de filtração glomerular (TFG) < 60 ml/min/1,73 m2) pode ajustar-se a dose de tenofovir disoproxil fumarato (TDF)/emtricitabina (FTC), optar-se por tenofovir alafenamida (TAF)/FTC ou,
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Tabela 2. Regimes antirretrovíricos para profilaxia pós-exposição
Regime preferencial
TDF/FTC (300 + 200 mg) – 1 comprimido/dia
+
RAL (400 mg) – 1 comprimido de 12/12 horas
ou
DTG (50 mg) – 1 comprimido/dia
Regimes alternativos
TDF/FTC (300 + 200 mg) – 1 comprimido/dia
+
DRV (800 mg) + RTV (100 mg) – 1 comprimido/dia
ou
DRV (800 mg)/COBI (150 mg) – 1 comprimido/dia
ou
ATV (300 mg)/RTV (100 mg) – 1 comprimido/dia
ou
ATV (300 mg)/COBI (150 mg) – 1 comprimido/dia
TDF/FTC (300 + 200 mg)/EVG (150 mg)/COBI (150 mg) – 1 comprimido/dia
TDF/FTC (300 + 200 mg)/RPV (25 mg) – 1 comprimido/dia
Regime preferencial para grávidas
TDF/FTC (300 + 200 mg) – 1 comprimido/dia
+
RAL (400 mg) – 1 comprimido de 12/12 horas
Regimes alternativos para grávidas
TDF/FTC (300 + 200 mg) – 1 comprimido/dia
+
DRV (800 mg)/RTV (100 mg) – 1 comprimido/dia
ATV: atazanavir; COBI: cobicistat; DTG: dolutegravir; EVG: elvitegravir; FTC: emtricitabina; RAL: raltegravir; RPV: rilpivirina;
RTV: ritonavir; TDF: tenofovir disoproxil fumarato.

mesmo, recorrer a azidotimidina (AZT)/lamivudina (3TC), se TFG < 30 ml/min/1,73 m2,
até conhecimento de HLA B5701 e substituição por abacavir (ABC)/3TC3-6,11-16.

Profilaxia pós-exposição não-ocupacional a VIH
A exposição não-ocupacional é definida como o contacto percutâneo, endovenoso
ou direto, da pele e das mucosas, com fluidos corporais, potencialmente infetantes,
que ocorre fora do contexto ocupacional de trabalhadores de saúde. Esta definição
engloba todos os incidentes esporádicos e acidentais em que haja contacto com sangue
ou fluido orgânico (esperma, secreções vaginais e retais) com risco de transmissão de
VIH, incluindo exposição sexual não protegida ou com preservativo que se rompe ou
liberta, troca de material entre utilizadores de drogas injetadas (UDI), feridas por mordedura, exposição a leite materno ou outros fluidos com sangue e, ainda, a transmissão
nosocomial, isto é, a exposição acidental de um doente em instituição de saúde a
profissional infetado por VIH.
A PPENO é mais utilizada em situações de violação, de sexo consensual não protegido e de lesões percutâneas acidentais, mas pode, de igual modo, beneficiar o
membro não infetado de casais serodiscordantes, os trabalhadores cuja atividade envolva contacto com objetos conspurcados com sangue ou fluidos, potencialmente infetantes ou, ainda, as vítimas de agressão com material contaminado5-8,14,15.
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Tabela 3. Risco estimado de transmissão da infeção por VIH conforme os tipos de exposição
Tipo de exposição

Risco estimado

Partilha de agulhas com pessoa infetada

0,67% (1 em 150)

Relação anal recetiva, sem preservativo, com parceiro infetado

0,5% a 3,0% (6 em 200)

Relação vaginal recetiva, sem preservativo, com parceiro infetado

0,1% a 0,2% (1 a 2 em 1.000)

Relação anal penetrativa, sem preservativo, com parceiro infetado

0,065% (1 em 1.500)

Relação vaginal penetrativa, sem preservativo, com parceiro infetado

0,05% (1 em 2.000)

Sexo oral recetivo, sem preservativo, com ejaculação, com parceiro infetado

0,01% (1 em 10.000), segundo
alguns autores

Sexo oral penetrativo, sem preservativo, com ejaculação, com parceiro
infetado

0,005% (0,5 em 10.000),
segundo alguns autores

Avaliação do risco
Para além da informação que é comum recolher em acidentes por EO, importa
avaliar história de consumo de drogas, história sexual e de comportamentos da fonte,
que ajudem a perceber o seu estado infecioso e o risco de contrair a infeção (Tabela 3).
Quando se trata de exposição por via parentérica, deve-se indagar se foi por picada acidental com agulha, qual a profundidade da lesão, se estava presente sangue
fresco e se houve partilha de seringas e agulhas – situações em que a PPENO é recomendada. Dada a elevada prevalência de infeção por VIH em UDI, o conhecimento da
seropositividade não é indispensável para a valorização do risco. Se a origem da seringa ou da agulha for deste grupo populacional, a PPENO deve ser aconselhada, quando a lesão é perfurante, mesmo que superficial ou com pequena hemorragia.
Se a exposição foi sexual, deve-se indagar qual o tipo da relação e se foi usado
preservativo. Quando a fonte está infetada por VIH, há risco acrescido de transmissão
se a infeção é aguda, em estado de sida ou de doença avançada, em caso de infeções
sexualmente transmissíveis (IST) ou de lesões ulceradas genitais no indivíduo exposto
ou na fonte e com evidência de sangue menstrual ou de hemorragia no ato sexual.
O risco é, particularmente, importante (0,8-3%) no caso de sexo recetivo anal, com
ejaculação, sem preservativo ou com rotura ou uso incorreto do mesmo, e é menor
no caso de sexo anal penetrativo, vaginal recetivo e penetrativo – situações em que
a PPENO é recomendada. Apenas no sexo oral penetrativo, sem ejaculação, está
desaconselhada. Se o estado sérico da fonte é desconhecido, há risco acrescido com
história de UDI, de prostituição, de homossexualidade, de múltiplos parceiros sexuais
ou de parceiro sexual infetado por VIH. No caso particular de violação, dada a impossibilidade de se conhecer o estado do agressor, deve-se tentar recolher informação
relativa a estes comportamentos e às caraterísticas da violação que possam aumentar
o risco, isto é, se houve penetração anal ou vaginal, se houve ejaculação (ou não),
se estiveram envolvidos vários violadores e se havia lesões prévias no violador ou na
vítima. A PPENO deve ser considerada sempre que haja sinais sugestivos de violência
sexual.
A transmissão de VIH por mordedura humana parece ser extremamente rara e a
prescrição de PPENO só está recomendada quando dela resulta ferida profunda e
sangrante. Não está indicada quando a integridade cutânea está mantida7,8,17-20.

213

Profilaxia pós-exposição

Risco elevado de exposição

Risco desprezível

≤ 72 horas

> 72 horas

Infeção por VIH
conhecida na fonte

Infeção por VIH
desconhecida na fonte

PPENO
recomendada

Avaliação
caso a caso

Risco elevado de exposição a VIH

PPENO não
recomendada
Risco desprezível de exposição a VIH

Exposição de:
Vagina, reto, olhos, boca ou outras mucosas,
pele não integra ou contacto percutâneo.

Exposição de:
Vagina, reto, olhos, boca ou outras mucosas,
pele não integra ou contacto percutâneo.

Com:
Sangue, sémen, secreções vaginais,
secreções retais, leite mamário ou qualquier
fluído corporal contaminado com sangue visível.

Com:
Urina, secreções nasais, saliva, suor, lágrimas
não contaminadas com sangue visível.

Quando:
A fonte é conhecida de estar infetada por VIH.

Quando:
A fonte é conhecida ou suspeita de estar
infetada por VIH.

Figura 2. Algoritmo de decisão de profilaxia pós-exposição não ocupacional a VIH
PPENO: profilaxia pós-exposição não-ocupacional; VIH: vírus da imunodeficiência humana.

Avaliação da pessoa exposta
A decisão de se iniciar PPENO, tomada após a avaliação do risco, é acompanhada
das mesmas medidas gerais, laboratoriais e de aconselhamento utilizadas na implementação da PPEO e, tal como nesta, poderá haver lugar a vacinas para hepatite B e tétano (Fig. 2). Na exposição sexual poderá estar indicado o tratamento de IST (sífilis,
infeção por Chlamydia e gonorreia). Nas mulheres em idade fértil, deve ser avaliada a
possibilidade de gravidez e, se justificado, disponibilizado o teste para esta condição,
podendo haver indicação para contraceção de emergência (pílula do dia seguinte) com
levonorgestrel (dois comprimidos de 750 µg)5,7,14.

Seleção da profilaxia
Tal como na PPEO, deve ser iniciada até 72 horas após a exposição (idealmente,
nas primeiras duas horas) e administrada durante 28 dias. A PPENO não é 100% eficaz,
pelo que a decisão de a iniciar, particularmente após esse período, deve ser tomada
caso a caso e após esclarecimento dos riscos e benefícios. Os ARV são escolhidos com
base no perfil de efeitos colaterais, na comodidade posológica e nas taxas de conclusão. As opções terapêuticas e as questões relacionadas com a toxicidade e adesão à
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Tabela 4. Seguimento pós-exposição
Consulta

Hemograma
completo

Enzimas
hepáticas

Função
renal

Serologias
VIH/VHB/
VHC

IST

Teste de
gravidez

Basal

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Semana 1

Sim

Semana 2

Sim

Sim

Sim

Sim

Semana 3

Sim

Semana 4-6

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Mês 3

Sim

Mês 6

Sim

Sim

IST: infeção sexualmente transmissível; VHB: vírus da hepatite B; VHC: vírus da hepatite C; VIH: vírus da imunodeficiência
humana.

TARV são idênticas às da PPEO, não existindo dados sobre regimes de profilaxia mais
eficazes neste tipo de exposição12-16,21,22.

Seguimento pós-exposição
Na PPEO e na PPENO, a vigilância deve ser mantida durante seis meses e prolongada até 12 meses, se a fonte é coinfetada por VIH e VHC. As serologias para VIH,
VHB e VHC devem ser repetidas entre as quatro e seis semanas, aos três meses e aos
seis meses, se indicado.
Durante esse período, há que vigiar os efeitos adversos da medicação, a adesão,
os sintomas e o estado emocional do trabalhador de saúde ou do indivíduo exposto
e reforçar as precauções para prevenir a transmissão secundária, especialmente nas
primeiras 6-12 semanas (sexo seguro, dádivas de sangue/órgão, amamentação, gravidez
e práticas seguras de administração endovenosa de drogas). O intervalo de tempo de
risco de seroconversão e de transmissão da infeção a parceiro sexual é de três a seis
meses. A TARV pode ser reajustada, caso haja novas informações sobre a fonte.
No caso de exposição sexual, o rastreio de sífilis deve ser feito às quatro a seis
semanas e seis meses após a exposição e de infeção por Chlamydia e gonorreia, também às quatro a seis semanas, nos que não foram tratados empiricamente na avaliação
basal ou que estão assintomáticos. De igual modo, o teste de gravidez deve ser repetido às quatro a seis semanas (Tabela 4).
Os indivíduos com indicação para PPEO devem ser referenciados a consultas de
medicina ocupacional ou de infeciologia (no caso de profissionais pertencentes a empresas prestadoras de serviços ou a organismos de saúde privados) e os indivíduos com
indicação para PPENO devem ser acompanhados em consultas de infeciologia, mesmo
que as medidas de profilaxia tenham sido recusadas11,13,14.
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VIII Secção

Capítulo 1

Cura ou remissão a longo prazo
Saraiva da Cunha

Introdução
A procura da cura da infeção por vírus da imunodeficiência humana (VIH) é uma força
motriz persistente para a investigação neste domínio da virologia, e tem sido o mote para
inúmeras intervenções de figuras públicas ilustres, reuniões e publicações científicas 1,2.
A definição de cura e remissão a longo prazo não são consensuais, pois falta ainda
uma uniformização internacional da terminologia usada. Para alguns, o termo “cura”
aplicar-se-ia, tão-só, à noção de erradicação vírica, correspondendo, por isso, à eliminação completa do vírus do organismo humano, objetivo, por enquanto, dificilmente
alcançável. Outros, definem um objetivo menos ambicioso, preferindo investigar uma
“cura funcional” ou “remissão a longo prazo”, significando isto que os indivíduos infetados por VIH conseguiriam manter o vírus sob controlo imunitário3.
As razões que justificam o enorme investimento realizado neste domínio são muito
diversas e podem resumir-se a dois motivos fundamentais3:

Insuficiências da terapêutica antirretrovírica
Tal como é praticada atualmente, a terapêutica antirretrovírica (TARV) não tem capacidade curativa. Quando se interrompe a TARV, assiste-se, inexoravelmente, ao crescimento da carga vírica no prazo de duas a três semanas, sendo, por isso, uma terapêutica para toda a vida dos doentes e exigindo um grau elevado de adesão, para
evitar o risco de falência, com potencial elevado para induzir o desenvolvimento de
resistências. Os seus custos são elevadíssimos e a tolerabilidade, tendo indiscutivelmente melhorado nos últimos anos, não é ainda a desejável. Os efeitos secundários do foro
cardiovascular, renal, neurológico, hepático, ósseo e metabólico são, ainda, uma realidade, o mesmo sucedendo com as inúmeras interações medicamentosas.

Imunoinflamação crónica
A infeção crónica por VIH tem sido responsabilizada pela constante estimulação
imunitária de que resulta um estado de imunoinflamação crónica, ao qual tem sido
atribuída a responsabilidade pelas inúmeras doenças/comorbilidades que atingem estes
doentes ao longo do seu, cada vez mais longo, trajeto de vida. A erradicação vírica
permitiria suprimir este estímulo imunitário e prevenir a disfunção imune.
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Os entusiastas da investigação sobre a “cura” da infeção viram reforçado o seu
propósito quando foi publicamente conhecido o caso do “doente de Berlim” – Timothy Ray Brown – que conseguiu erradicar a infeção por VIH (faleceu, recentemente,
por recidiva da sua leucemia, após > 13 anos de suspensão da TARV). Em circunstâncias muito idênticas, o mesmo sucesso foi conseguido no designado “doente de
Londres” e, aparentemente, também no “doente de Dusseldorf”4,5. As circunstâncias
em que este feito foi conseguido foram excecionais e, por isso, dificilmente se repetirão no futuro.
Os resultados de um estudo retrospetivo dos doentes incluídos no ensaio clínico
SPARTAC, que consistiu no tratamento em fases muito precoces da infeção por VIH,
durante períodos distintos (0, 12 e 48 semanas), seguidos da suspensão da terapêutica
e da vigilância por longos períodos de tempo dos doentes envolvidos, vêm comprovar
o efeito benéfico da TARV precoce na remissão a longo prazo6. Os diversos estudos
sobre este interessante assunto têm mostrado, contudo, resultados muito discrepantes7.

Principais dificuldades
Os vírus apresentam diferentes estratégias de penetração e replicação intracelular.
O ciclo de replicação de VIH, ao contrário do que sucede, por exemplo, com o vírus
da hepatite C (exclusivamente citoplasmático), contempla uma fase de integração do
ácido desoxirribonucleico (ADN) pro-vírico no cromossoma da célula hospedeira, onde
pode permanecer por longos períodos de latência.
Apesar da viremia plasmática poder ser controlada através da instituição da TARV,
o vírus consegue escapar, refugiando-se em locais de acesso mais difícil aos antirretrovíricos (ARV), a que se convencionou chamar santuários anatómicos8. De localização
diversa, os mais importantes parecem ser o sistema nervoso central, os órgãos linfoides
(com particular destaque para o tecido linfoide intestinal), o rim e os órgãos genitais.
Por outro lado, não se exclui a possibilidade de persistir nestes locais uma replicação
vírica residual, indetetável pelos testes de biologia molecular usuais, com que se determina o valor da carga vírica e, por isso, se podem considerar estes santuários como
uma reserva ativa.
Descendo ao nível celular, os linfócitos TCD4+ de memória parecem constituir o
reservatório mais importante, estimando-se que possam existir cerca de um milhão
destas células em cada indivíduo, onde o vírus, sob a forma de ADN pro-vírico, está
escudado da ação da TARV e do sistema imunitário. Outras células, incluindo algumas
imunocompetentes (células NK, células dendríticas, monócitos, macrófagos, linfócitos
CD4+ naïve, micróglia, astrócitos e célula pluripotencial T de memória), podem ser,
também, sede de latência vírica9. Este reservatório celular, em que o vírus se pode
eternizar, considera-se como reserva latente, por contraponto à reserva ativa.
Por fim, outro obstáculo consiste na inexistência de um teste laboratorial que, consensualmente, seja aceite como indicador de cura ou de remissão a longo prazo. Nenhum
dos testes atualmente utilizados preenche os critérios ideais, pelo que, também, nesta
área é necessário maior investimento. A sensibilidade dos testes de rotina não permite
detetar cargas víricas plasmáticas inferiores a 20 cópias/ml e a quantificação da dimensão do reservatório natural do vírus é, praticamente, impossível. A técnica mais utilizada para quantificar a dimensão dos reservatórios é a Quantitative Viral Outgrowth Assay
(QVOA), mas que não é, ainda, a solução ideal, pois chega a subestimar até 60 vezes
o valor real dos reservatórios, em virtude de nem todos os pró-vírus serem estimulados
a produzir partículas víricas viáveis. A próxima geração das técnicas de sequenciação
genética está a ser adaptada ao estudo da cura da infeção por VIH, permitindo a
quantificação, de forma mais eficaz, dos reservatórios do vírus10.
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Principais estratégias de cura ou remissão a longo prazo
Apesar das dificuldades antecipadas, não deixa de surpreender a extensa investigação sobre este tema. Embora sem resultados que se possam transpor para a prática
clínica, várias linhas de pesquisa têm sido seguidas.

Eliminação dos focos de latência
Esta estratégia procura expor os vírus que se escondem nos santuários naturais,
estimulando a sua replicação, para depois os destruir pela ação de fármacos com ação
antivírica ou de substâncias tóxicas para os vírus. Esta estratégia ficou conhecida na
terminologia anglo-saxónica como Shock (ou Kick) and Kill11.
Para estimular a replicação vírica (a componente Shock), têm sido propostos vários
fármacos, que possuem atividade inibitória sobre a enzima histona deacetilase, que é
responsável por manter o ADN pro-vírico integrado no estado de latência – ácido valproico, vorinostat, panobinostat e romidepsin, entre outros. A componente Kill seria
potenciada com o recurso a anticorpos neutralizantes ou vacinas terapêuticas. Contudo,
os resultados obtidos não são particularmente entusiasmantes e, como estratégia isolada, parece condenada ao fracasso, já que as células de latência, ao contrário do que se
esperava com a sua estimulação, permanecem viáveis e com vírus replicativos de novo.
Esta estratégia de erradicação pode ser, profundamente, influenciada pela intensa
investigação na cura das doenças neoplásicas e vir a beneficiar, no futuro, de todos os
avanços que se registem neste domínio12.

Impedir a constituição dos reservatórios
Durante algum tempo acreditou-se que se a TARV fosse iniciada precocemente, se
conseguiria impedir a constituição dos reservatórios naturais do vírus13 – esperança que
se revelou efémera, quando se percebeu que estes reservatórios se constituem logo
nos primeiros dias após o contágio, sendo praticamente impossível iniciar a TARV antes
da sua constituição.
A semivida de VIH nos linfócitos TCD4+ de memória ultrapassa os 43 meses, estimando-se, em modelos matemáticos, que seriam necessários mais de 70 anos de TARV
para se conseguir erradicar o vírus destas células de latência.
Para tornar este objetivo ainda mais difícil de alcançar, o diagnóstico e o tratamento tardio dos infetados por VIH são uma realidade que não se tem conseguido inverter.
Em Portugal, no ano de 2019, cerca de 50% dos novos casos diagnosticados tinha
linfócitos TCD4+ < 350 céls/mm3.

Aumentar a resposta imune
Com o intuito de permitir a remissão a longo prazo, tem sido estudada intensamente a possibilidade de estimular a resposta imunitária contra VIH, de forma a se
conseguir manter a viremia controlada, mesmo após a suspensão da TARV. Para isso,
têm sido seguidas três estratégias distintas:
1. A estratégia vacinal, através do que se convencionou designar por vacinas terapêuticas;
2. A estimulação imune através dos agentes inibidores dos controladores do sistema
imune (immune checkpoint inhibitors);
3. Através da administração de anticorpos neutralizantes de largo espetro14.
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A primeira não tem conseguido grandes avanços, pois das quase duas dezenas de
vacinas em investigação nenhuma conseguiu até agora ultrapassar a fase II dos ensaios
clínicos. Os resultados do estudo BCN02 (NCT02616874), em que se avaliou a eficácia
de uma vacina terapêutica designada por HIVconsv foram, recentemente, publicados,
mostrando que 23% dos doentes que interromperam o tratamento mantinha a viremia
controlada até às 32 semanas, o que alimenta a esperança de que a vacina possa ter
a capacidade de induzir o controlo da infeção por um período de tempo, por enquanto, ainda indeterminado15.
Já quanto à segunda linha de investigação, que foi, de início, estudada na cura de
doenças oncológicas, aguardam-se, com grande expetativa, os resultados dos primeiros
ensaios clínicos com fármacos como o ipilimumabe (anti-CTLA-4), o pembrolizumab e
o nivolumabe (ambos anti-PD-1), individualmente e em associação.
Por último, a utilização de anticorpos neutralizantes está igualmente a ser objeto
de intensa experimentação, com o intuito de ajudar o sistema imunitário a destruir as
células infetadas, que exprimam antigénios de VIH. Os estudos HVTN 703 e 704 destinam-se a avaliar a eficácia do anticorpo VRC01 na terapêutica e na prevenção da
infeção por VIH, aguardando-se a sua conclusão.

Terapêutica génica
A manipulação genética é, hoje, um dos assuntos candentes das sociedades mais
evoluídas. Como seria de esperar, também na infeção por VIH se procuram aplicar os
conhecimentos já adquiridos. Da história natural da infeção já se sabia que a presença
de correcetores celulares, para além do recetor principal CD4, era essencial para a
entrada do vírus nas células. O recetor das quimiocinas CCR5 desempenha um papel
determinante e todos os indivíduos com uma deficiência congénita deste recetor (através da mutação Δ32) são, naturalmente, mais resistentes à infeção.
A manipulação genética, com o intuito de induzir a mutação Δ32 nas células de
indivíduos infetados, parecia ser uma estratégia a seguir, tendo sido apresentado um
ensaio muito preliminar com resultados promissores mas que não teve continuidade16.
Uma outra linha de investigação, procura manipular geneticamente o ADN pro-vírico integrado, através de ferramentas como as zinc-finger nucleases ou a Clustered
Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats – associated nucleases (CRISPR-Cas9),
com o intuito de se conseguir extirpar este fragmento genético, pondo fim ao estado
de latência prolongado, que carateriza a infeção por VIH17.
Finalmente, uma abordagem que se pode enquadrar na manipulação genética é a
estratégia denominada Block and Lock, que consiste em inibir o gene promotor do
início de transcrição do ADN pro-vírico, impedindo a replicação vírica e mantendo um
estado de latência persistente, conseguindo-se o objetivo da cura funcional18.

Perspetivas futuras
Entre 1-8% do genoma humano é constituído por fragmentos genéticos de retrovírus endógenos sem capacidade patogénica, como resultado da coexistência, durante
milhares de anos, do homem com estes microrganismos. Especula-se se uma situação
idêntica não poderia ser conseguida para a infeção por VIH. Para isso, seria necessário
extirpar (ou silenciar) alguns genes de virulência, uma vez mais através de manipulação
genética, com recurso a ferramentas de edição genética, como o sistema CRISPR/Cas9.
Qualquer estratégia de cura ou remissão a longo prazo, aplicada isoladamente,
estará provavelmente condenada ao fracasso. Só atuando a diversos níveis e com ações
complementares se poderão conseguir resultados positivos19.
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A estratégia complementar, ao associar a intervenção sobre os santuários, a manipulação genética e a estimulação imune, parece ser a mais promissora. Enquanto os
objetivos de cura e remissão a longo prazo não forem conseguidos, resta-nos a utilização racional da TARV.
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Foto 1. Esquema do ciclo replicativo de VIH. Estão assinaladas e numeradas (1-9) as etapas
principais do ciclo replicativo e a tracejado vermelho as estruturas víricas que resultam do
processo replicativo (CRT, CPI, ADN pro-vírico, ARNm, e partículas víricas imatura e infeciosa).
CA: cápside; CRT: complexo de retrotranscrição; CPI: complexo de pré-integração;
SU: glicoproteína de superfície; TM: glicoproteína transmembranar;Vpr: proteína vírica R.
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Foto 2. Pneumocystis jirovecii. A: Quistos após coloração pela metenamina prata.
B: Quistos após coloração pela imunofluorescência indireta com anticorpos monoclonais.
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Foto 4. Toxoplasma gondii – quisto
Foto 3. Toxoplasmose do Sistema Nervoso
Central – tomografía axial computorizada
cerebral com contraste, revelando múltiplas
lesões bilaterais em anel.

observado no encéfalo de doente
falecido por encefalite toxoplásmica.

Foto 5. Cryptococcus – liquor com tinta

da China.

Foto 7. Candidose oral hipertrófica.

Foto 6. Candidose oral
pseudomembranosa.

Foto 8. Candidose oral eritematosa.
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Foto 10. Cryptosporidium – coloração
Foto 9. Queilite angular.

ácido-alcool resistente (Ziehl-Neelsen)
modificada.

preparação de fezes a fresco.

Foto 12. Retinite por VCM –
exsudados algodonosos e hemorrágicos
perivasculares.

Foto 13. Sarcoma de Kaposi – lesões
de coloração arroxeada em doente de
pele branca.

Foto 14. Sarcoma de Kaposi – lesão
castanho-escura em doente de pele negra.

Foto 11. Cystoisospora belli –
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Foto 15. Sarcoma de Kaposi – lesões
em placa no membro inferior.

Foto 16. Sarcoma de Kaposi – lesões
nodulares no tronco.

Foto 17. Sarcoma de Kaposi – lesões
na glande.

Foto 18. Sarcoma de Kaposi – lesões
na face.

Foto 19. Sarcoma de Kaposi – lesão no
palato duro.

Foto 20. Sarcoma de Kaposi – lesão
volumosa na cavidade oral.
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Foto 21. Linfoma não-Hodgkin –
localização parotídea.

Foto 22. Herpes-zoster após introdução
de terapêutica antirretrovírica.

Foto 23. Zona – erupção vesicular
cutânea seguindo o trajecto de um
dermátomo.

Foto 24. Molusco contagioso no pénis e
área púbica.

Foto 25. Molusco contagioso na face
– sulco nasogeniano.

Foto 26. Condilomas no pénis.
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Foto 27. Condilomas perianais.
Foto 28. Múltiplas verrugas planas
no tronco e cabeça.

Foto 29. Tricoleucoplasia oral –
espessamento epitelial nos bordos da
língua.
Foto 30. Onicomicoses dos primeiros
quatro dedos da mão direita.

Foto 31. Pitiríase versicolor do dorso.

Foto 32. Esporotricose.

Foto 33. Histoplasmose africana –
lesão ulcerada cutânea.

Foto 34. Lesões cutâneas de
histoplasmose progressiva disseminada.
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Foto 35. Angiomatose bacilar.

Foto 36. Sífilis secundária (sifílides no
escroto e pápulas nas coxas).

Foto 37. Sífilis primária (cancro duro).

Foto 38. Sífilis – lesões da lues maligna.

Foto 39. Escabiose – forma crostosa
(sarna norueguesa).

Foto 40. Nódulos e pápulas no dorso
– dermatite pós-Kalazar.

Foto 41. Botão do oriente.

Foto 42. Dermite seborreica.
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Foto 43. Prurigo nodular.

Foto 44. Placa eritemato-acastanhada
na perna – sarcoma de Kaposi.

Foto 45. Papulose bowenóide – lesões
perianais, semelhantes a condilomas.

Foto 46. Toxidermia fixa no nariz
(pós-toma de paracetamol).

Foto 48. Estriação
Foto 47. Manchas
Foto 49. Distrofia ungueal
eritematosas e lesões em ungueal longitudinal
alvo pós-toma de ibuprofeno. pós-toma de zidovudina. mediana pós-toma de ritonavir.

