


Panorama

As doenças oportunistas nos portadores de HIV são produto de dois factores: a
falta de defesas imunitárias por causa do vírus e a presença de micróbios e
outros agentes patogénicos no nosso ambiente quotidiano.

Entre as infecções e doenças oportunistas mais frequentes no mundo, figuram:

• Doenças bacterianas, como a tuberculose (causada pela Mycobacterium
tuberculosis), as infecções pelo complexo Mycobacterium avium (CMA), a
pneumonia bacteriana e a septicémia («envenenamento do sangue»).

• Doenças protozoárias, como a pneumonia por Pneumocystis carinii (PPC),
a toxoplasmose, a microsporidiose, a criptosporidiose, a isosporíase e a
leishmaniasis.

• Doenças micóticas, como a criptococose (meningite criptococócica) e a
peniciliose.

• Doenças víricas, como as causadas pelo citomegalovirtus (CMV) e os vírus
da herpes simples e da herpes zoster.

• Neoplasias associadas ao HIV, como o sarcoma de Kaposi, o linfoma e o
carcinoma de células escamosas.

Uma intervenção eficaz contra as doenças oportunistas requer não só o
fármaco ou outras terapias adequadas para uma determinada condição
médica, mas também a infraestrutura necessária para o diagnóstico, monitoria
da intervenção e aconselhar os pacientes. Assim, o uso de fármacos e testes
deve contar com o suporte de procedimentos apropriados de armazenamento,
manuseamento e administração.

O principal desafio ao escolher entre as intervenções consiste em reduzir a
morbilidade e o sofrimento das pessoas afectadas, sem ultrapassar a capaci-
dade técnica e financeira do sistema de saúde. Infelizmente, estas decisões
devem ser tomadas muitas vezes sem a ajuda de análise sistemática do custo-
benefício e do custo-eficácia. Isto se deve, em parte, às dificuldades para
recolher informação necessária para calcular os custos, mas também aos
problemas em compreender ou quantificar outros benefícios distintos da
melhoria na qualidade de vida a curto prazo.

Nas zonas com recursos escassos, deveria dar-se prioridade às necessidades
sanitárias partilhadas pela maioria ou pela totalidade da população, incluindo
os que estão infectados pelo HIV. Exemplos, a este respeito, são os medicamen-
tos para aliviar a dor nos pacientes terminais, como os afectados pelo SIDA,
ou naqueles que padecem de tuberculose. Em muitos países, os medicamentos
para tratar e prevenir a tuberculose têm uma grande utilidade geral para a
sociedade, porque: a) beneficiam indivíduos afectados pelas duas epidemias
(de HIV/SIDA e de tuberculose); b) têm uma eficácia demonstrada, e c) são
relativamente baratos, tendo em conta o número de pessoas que podem
beneficiar deles.

Só poucos sintomas e doenças oportunistas, como a candidíase orofaríngea e
vaginal, a herpes simples e a herpes zoster podem ser tratadas eficazmente
por meio de assistência domiciliária. A maioria das restantes doenças oportu-
nistas requer um diagnóstico e um tratamento que vai para além da capacida-
de de quase todos os grupos comunitários e ONG.

De um ponto de vista de saúde pública, é difícil justificar o tratamento de uma
doença que seja excessivamente dispendiosa. Daí que, nesses casos, as
considerações humanitárias ou de equidade adquiram maior importância.
Algumas dessas doenças são as infecções por CMV e CMA, a meningite
criptococócica, a peniciliose e as micoses sistémicas menos frequentes.

O programa conjunto das Nações
Unidas para o HIV/SIDA (ONUSIDA)
publica materiais sobre assuntos
relevantes para a infecção por HIV e
SIDA, as causas e consequências da
epidemia e as boas práticas na
prevenção, cuidados e apoio ao SIDA.

A Colecção Boas Práticas sobre
qualquer assunto, normalmente inclui
uma publicação resumida para
jornalistas e líderes comunitários (Ponto
de Vista); um sumário técnico dos
temas, dificuldades e soluções
(Actualização técnica); estudos de caso
de todo o mundo (Estudos de caso de
Boas Práticas); um conjunto de gráficos
de apresentação; e uma lista de
Materiais Essenciais (relatórios, artigos,
livros, audiovisuais, etc.) sobre o
assunto.

Estes documentos são actualizados à
medida das necessidades.

As séries Actualização Técnica e
Pontos de Vistas são publicados em
Inglês, Francês, Russo, Espanhol e
Português. Exemplares de materiais
Boas Práticas podem ser pedidos aos
Centros de Informação da ONUSIDA.
Para saber onde fica o mais próximo,
visite o website da ONUSIDA

(http://www.UNAIDS.org), contacte a
ONUSIDA por e-mail
(UNAIDS@UNAIDS.org ou telefone ao
(+41 22 791 4661, ou escreva para
o Centro de Informação da ONUSIDA,
20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27
Switzerland.

Os jornalistas que queiram mais
informações sobre o Ponto de Vista da
ONUSIDA, são convidados a
contactar os escritórios de Imprensa e
Informação de Genebra, (+41 22 791
4577 ou 791 3387).

Materiais Boas Práticas da ONUSIDA

Doenças oportunistas relacionadas
com o HIV: Actualização técnica da
ONUSIDA, (Versão em Inglês,
Outubro de 1998).

I. ONUSIDA II. Série

1. Infecções oportunistas relaciona-
das com o SIDA: farmacoterapia

2. Infecções oportunistas relaciona-
das com o SIDA: diagnóstico

3. Prevalência
4. Farmacoterapia - economia
5. Serviços de diagnóstico
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As pessoas com a infecção avançada do HIV são vulneráveis a infecções ou neoplasias que se denomi-
nam «oportunistas» porque aproveitam a oportunidade que lhes proporciona um sistema imunitário
debilitado. Existem diversos tratamentos e profilaxias – alguns simples e baratos, outros extremamen-
te caros e complexos – para combater as doenças oportunistas mais comuns, mas, em muitas partes
do mundo, os sistemas de assistência e o financiamento são insuficientes para garantir a sua aplicação
universal.

A distribuição mundial das doenças
oportunistas é muito variada. O quadro
1 apresenta dados de distribuição em
seis países da África, América e do
Sudeste Asiático. Como a breve
descrição da revisão das doenças mais
comuns e das intervenções disponíveis
para o seu tratamento ou prevenção
que se segue, o quadro pretende ilustrar
unicamente as grandes diferenças
existentes de país para país. O quadro
2 oferece uma comparação dos custos
de tratamento e profilaxias para as
doenças oportunistas mais frequentes.

Candidíase

Os dois tipos principais de candidíase
são a doença localizada (da boca e a
garganta e da vagina) e a doença
sistémica (do esófago e a doença
disseminada). Acredita-se que a variante
da boca e da garganta (candidíase
orofaríngea - COF) aparece no mínimo
uma vez durante a vida inteira dos
pacientes infectados pelo HIV.

Apesar de a COF não ser a causa de
mortalidade provoca dor bucal e
dificulta engolir. O sintoma principal da
candidíase do esófago é a dor toráxica
e dificuldade que se intensifica durante
o engolir. A candidíase disseminada
causa febre e sintomas nos órgãos
afectados pela doença (por exemplo, a
cegueira quando se localiza nos olhos).

A doença localizada é tratada primei-
ramente com fármacos tópicos relativa-
mente baratos, como nistatina,
miconazol ou clotrimazole. Os agentes
antimicóticos sistémicos são normal-
mente administrados somente quando
fracassa a terapia tópica.

A candidíase sistémica requer trata-
mento com agentes antimicóticos
sistémicos, como ketoconazol,
itraconazol, fluconazol ou anfotericina
B. Um ciclo terapêutico de duas
semanas de 200 mg de ketoconazol
custa US$ 5,53. Outros antimicóticos
azólicos não estão disponíveis nos
fornecedores de genéricos e são muito
mais caros.

Criptococose

As micoses sistémicas, como a
criptococose, causam provavelmente
cerca de 5% de todas as mortes
associadas ao HIV a nível mundial. Na
maioria dos casos, a criptococose
manifesta-se como meningite e, de
forma ocasional, como doença pulmo-
nar ou disseminada. A meningite
criptocócica (CRM) é a infecção
micótica sistémica mais frequente nas
pessoas infectadas pelo HIV. Sem
tratamento, a esperança de vida é
provavelmente inferior a um mês.

A criptococose é relativamente fácil de
diagnosticar. No entanto, o seu trata-
mento (anfotericina B com ou sem
flucitosina, ou melhor, nos casos leves,
fluconazol oral) e a quimioprofilaxia
secundária são muitas vezes impossíveis
nos países em desenvolvimento, devido
ao elevado custo e à escassa disponibili-
dade dos fármacos requeridos.

Infecção por citomegalovirus
(CMV)

As estimativas sobre a incidência da
infecção por CMV variam consideravel-
mente consoante as regiões geográficas,
mas o CMV provoca um sofrimento
significativo nas pessoas infectadas pelo
HIV de todo o mundo. Entre os sintomas

figuram a febre e a diarreia devida à
colite do CMV, a dispnea devida a
pneumonite por CMV e a cegueira
causada pela retinite por CMV.

O tratamento visa aliviar os sintomas e
prevenir a cegueira, mais do que curar
a doença. Os fármacos que se utilizam
actualmente são o ganciclovir e o
foscarnet, e o cidofovir em caso dos
dois anteriores não surtirem efeito.
Todos eles têm uma grande toxicidade,
uma eficácia limitada a um custo
relativamente alto (que aumenta devido
à necessidade de vigilância estreita), e
não estão incluidos na lista de medica-
mentos essenciais da OMS.

Herpes simples e herpes
zoster

A infecção pelo vírus da herpes simples
(VHS), que provoca vesículas ao redor
da boca e dos genitais, e a infecção pelo
vírus das herpes zoster (herpes «zonal»)
não põem em perigo a vida, mas podem
tornar-se extremamente dolorosas.
Ambos afectam com frequência pessoas
infectadas por HIV; no entanto dado que
não são consideradas infecções caracte-
rísticas do SIDA, há poucos dados sobre
a sua incidência. Deve tomar-se em
conta, em todo o caso, que ambas as
infecções podem causar encefalite, que é
potencialmente mortal.

O tratamento com aciclovir tem só uma
eficácia marginal no tratamento da
infecção por herpes zoster, mas, às
vezes, pode produzir resultados
espectaculares na herpes simples
associada ao HIV com úlcera extensa.
O aciclovir é caro (US$ 45,82 e US$
170,18 em tratamento de 5 dias para
a herpes simples e de 7 dias para a
herpes zoster, respectivamente). No
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entanto, é provável que o seu custo
diminua quando deixar de estar
protegido por patente, como ocorre no
Reino Unido, onde se pode dispor de
aciclovir genérico. O aciclovir também
pode ser utilizado para tratar a
encefalite a um custo de US$
1.282,76, num tratamento intravenoso
de 10 dias.

Sarcoma de Kaposi

O sarcoma de Kaposi associado ao HIV
causa lesões de cor azul escura que
podem apresentar-se em múltiplos
lugares, como a pele, as membranas
mucosas, o aparelho digestivo, os
pulmões e os gânglios linfáticos.
As lesões podem aparecer numa etapa
precoce no decurso da infecção por HIV.

O tratamento depende dos sintomas e
da localização das lesões. Em caso de
lesões locais, tem-se utilizado injecções
de vinblastina com um certo êxito.
Também pode aplicar-se radioterapia,
especialmente nos sítios de difícil
acesso, como a parte interior da boca,
os olhos, a cara e a planta do pé. Para
a doença generalizada grave, a
quimioterapia sistémica é o tratamento
preferido.

A maioria dos medicamentos que são
utilizados para a quimioterapia do
sarcoma de Kaposi figuram na lista de
medicamentos essenciais da OMS. No
entanto, dado que os fornecedores
internacionais de fármacos genéricos
podem oferecer exclusivamente
vincristina e metotrexato, a disponibili-
dade de medicamentos para tratar a
doença nos países em desenvolvimento
é limitada.

Leishmaníase

A leishmaníase é transmitida através
da picada de flebótomos e afecta
actualmente 12 milhões de pessoas em
88 países. A sua forma mais grave é a
leishmaníase visceral - também
conhecida como kala-azar- que é

caracterizada por acessos de febre
irregular, perda de peso significativa,
itepato-ceplenomegalia e anemia (às
vezes grave).

Recentemente, detectou-se uma
crescente sobreposição entre a
leishmaníase visceral e a infecção pelo
HIV. O tratamento com antimónio
pentavalente é relativamente
dispendioso, devido, em parte, ao
custo dos medicamentos, mas também
porque é recomendado internamento
hospitalar (nos casos mais leves,
agentes de saúde qualificados podem
administrar as injecções ou infusões no
domicílio do paciente). Mesmo com um
tratamento óptimo, o tempo médio de
sobrevivência com esta coinfecção é
somente de 12 meses.

Linfoma e carcinoma de
células escamosas

Nas pessoas infectadas por HIV, o
tratamento do linfoma é controverso.
A quimioterapia, apesar do seu elevado
custo, apenas prolonga a sobrevivência,
e a qualidade de vida é deficiente ao
longo do tratamento. Os fármacos
utilizados nestes tratamentos fazem
parte da lista de medicamentos essenci-
ais da OMS e a sua disponibilidade
deveria estar assegurada, mas muitas
vezes tal não acontece, porque os
distribuidores de produtos genéricos
não podem dispor dos mesmos.
Ademais, só os sistemas de cuidados de
saúde especializados podem
administrá-los com segurança.

Doença do complexo
Mycobacterium avium (CMA)

A doença do CMA parece ser relativa-
mente pouco frequente em África, mas
no resto do mundo afecta aproximada-
mente 5% das pessoas com SIDA. Entre
os sintomas, destacam-se a febre, a
perda de peso, os suores nocturnos, a
diarreia e a fatiga progressiva.

Os fármacos recomendados para a
profilaxia são a azitromicina, a
claritromicina e a rifabutina. Para o
tratamento, a combinação de
claritromicina/etambutol/rifabutina é o
único tratamento que se provou que
aumenta a esperança de vida. Mesmo
assim, na prática, utiliza-se muitas vezes
um regime de dois fármacos, com um
antibiótico macrólido e etambutol,
porque reduz tanto as probabilidades
de toxicidade e de interacções
farmacológicas como o custo do
tratamento. Salvo o etambutol, nenhum
desses medicamentos figura na lista de
medicamentos essenciais da OMS,
devido ao seu elevado custo e pelo facto
de que não cura a doença do CMA.

Pneumonia por
Pneumocystis Carinii (PPC)

Nos países industrializados, a PPC é a
infecção oportunista associada com
maior frequência ao HIV, mas parece
ser menos prevalente em África. Os
sintomas consistem principalmente em
pneumonia com febre e transtornos
respiratórios, como tosse seca, dor
toráxica e dispnea. O diagnóstico
definitivo requer o exame microscópico
dos tecidos ou fluidos corporais.

Os casos graves são tratados inicial-
mente com trimetoprima sulfametoxazol
(TMP-SMZ) por via intravenosa, ou
melhor, com clindamicina e primaquina
oral. Os casos leves podem ser tratados
com TMP-SMZ durante todo o proces-
so. Com ambos os tratamentos, a
toxicidade (especialmente as reacções
de tipo alérgico) exige muitas vezes
mudanças na terapia.

É fortemente recomendada a prevenção
da PPC nas pessoas infectadas por HIV
com uma deterioração imunitária
significativa, sempre que a PPC constitua
um problema importante de saúde para
os indivíduos seropositivos. Também é
recomendada depois do doente ter
experimentado um primeiro episódio de
PPC. A prevenção e o tratamento da PPC
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não precisam de ser muito caros: o uso
de produtos genéricos sem marca pode
reduzir o custo da profilaxia para menos
de US$ 12,00 anuais.

Toxoplasmose

Esta doença encontra-se em 5% dos
pacientes com SIDA dos Estados
Unidos, mas com uma prevalência
maior na Europa. Não existem dados
fiáveis sobre a sua incidência nos
países em desenvolvimento, mas alguns
estudos têm demonstrado que a doença
afecta uma proporção significativa de
pacientes com SIDA. Nas pessoas
infectadas com o HIV, a toxoplasmose
manifesta-se principalmente como
encefalite ou como doença dissemina-
da. O diagnóstico é estabelecido
mediante tomografia computarizada
(TC) ou técnicas de ressonância
magnética (RM). Não pode ser
efectuada a biopsia cerebral. Se existe
uma suspeita fundada de
toxoplasmose, os pacientes podem ser
submetidos a terapias de teste, e só é
considerada a biopsia cerebral caso
não respondam a essas terapias.

A doença é tratada com Pirimetamina
e sulfadiazina. A quimioprofilaxia
primária da PPC com TMP-SMZ, ou
dapsona e pirimetamina também
oferece protecção para a
toxoplasmose. A quimioprofilaxia

secundária é realizada com
pirimetamina mais sulfadiazina e
leucovorina. Apesar de que a
pirimetamina está disponível de forma
generalizada, a combinação desses
fármacos é tóxica para a medula óssea
na dosagem recomendada para a
profilaxia. O uso do profiláctico de
leucovorina (também denominada
folinato de cálcio), que é administrada
para prevenir os efeitos colaterais da
pirimetamina e como profilaxia
secundária, é extremamente caro.

Tuberculose

A tuberculose é a principal doença
oportunista associada ao HIV nos
países em desenvolvimento.

A estratégia de tratamento de curta
duração sob observação directa (DOTS)
é recomendada pela OMS para tratar a
tuberculose de forma eficaz, tanto nas
pessoas infectadas pelo HIV como
naquelas que não estão.

O tratamento completo requer seis a
oito meses e uma combinação de
antibióticos. Além de curar o doente,
também previne a subsequente propa-
gação da doença. É por isso que tratar
os casos infecciosos de tuberculose tem
importantes benefícios para a sociedade
em geral e constitui o principal pilar da
estratégia de controle da tuberculose da

OMS. (Para mais informação, vide A
tuberculose e o SIDA na Colecção «Boas
Práticas» da ONUSIDA). É recomenda-
do o tratamento profiláctico com
isoniazida como medida para conservar
a saúde nas pessoas infectadas por HIV
vulneráveis à tuberculose, como as que
têm um teste cutâneo positivo para a
tuberculose ou as que vivem em zonas
onde a doença é endémica. Foi
demostrado que a profilaxia da
tuberculose aumenta a sobrevivência
das pessoas infectadas por HIV vulnerá-
veis à tuberculose (vide o artigo de
O’Brien e Perriens na secção de
Material essencial seleccionado). A
justificação do financiamento público da
profilaxia da tuberculose nos países em
desenvolvimento está à espera da
confirmação da sua rentabilidade em
comparação com o tratamento dos
casos de tuberculose infecciosa. No
entanto, dado o baixo custo incremental
do tratamento com isoniazida (US$
5,15 para a prevenção por ano,
segundo o International Drug Price
Indicator Guide de 1996), quando se
detecta que uma pessoa infectada por
HIV, justifica-se plenamente proporcio-
nar-lhe profilaxia da tuberculose,
sempre que for economicamente viável.
(Vide WHO Policy Statement on
Preventive Therapy against Tuberculosis
in People Living with HIV, na secção de
Material essencial seleccionado).



Antecedentes

6

Outubro de 1998 Doenças oportunistas relacionadas com o HIV: Actualização Técnica da ONUSIDA

Quadro 1. Doenças oportunistas características do SIDA: prevalência em seis países1

Doença oportunista ou neoplasia Côte Brasil México Tailândia EUA Zaire2 Infraestrutura
D’Ioire necessária3

Aspergilose 3% 3-7% Especializada

Micobacteriose atípica 4% 5-6% 2% 4% Especializada

Bacteriemia 7% 4% Especializada

Candidíase 24% 5% 30% 11% 13% Mínima

CMV 26% 5% 65-69% 4% 5% 13% Especializada

Criptococose 5% 5% 7-11% 2% 7% 19% Média

Criptosporidiose-isosporíase 4% 14% 8% 4% 6,2% <2% Especializada

Enterite não específica4 12% 13% Mínima

Herpes (sistémica) 6% 5% 10% 4% Mínima

Histoplasmose 3% 5-10% 8% <2% Especializada

Sarcoma de Kaposi 13% 5% 30-43% 21% 13% Média

Linfoma 4% 4% 10% 0,7% Especializada

Nocardiose 5% <2% Especializada

Peniciliose 4-25% Especializada

Leucoencefalopatia multifocal
progressiva (LMP) o encefalite por HIV 6% 11% 7% 0,6% Especializada

Pneumonia por Pneumocystis carinii 4% 22% 24% 26% 64% <2% Média

Pneumonia 5% 16% 34% Especializada

Toxoplasmose 21% 14-34% 17% 2% 3% 11% Especializada

Tuberculose 54% 41% 28% 20% 3% 41% Especializada

Outras 9% 9% Média

Fonte: Perriens J. Clinical aspects of HIV-related opportunistic diseases in África: tuberculosis and candidiasis: Universidade de
Gent., 1994.

1 Dados de estudos de autópsias, excepto Brasil (uma série de autópsias e uma série clínica), Tailândia (duas séries clínicas) e Estados Unidos (uma série clínica).
2 República Democrática do Congo.
3 Infraestrutura necessária para diagnosticar e tratar.
4 O diagnóstico clínico para enterites não específicas não identifica a causa. Permite que se leve a cabo o tratamento, mas não necessariamente o mais eficaz.
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Quadro 2. Custos comparativos do tratamento e da profilaxia de doenças oportunistas comuns em adultos

Doença oportunista Medicamento e dose Duração Custo do plano tearapêutico Fonte (b)
ou do tratamento por ano
(em US$) (a)

Candidíase Ketoconazol, 200 mg uma 14 dias 5,53 IDPIG
vez por dia

Fluconazol, 50 mg um 7 dias 26,34 BNF
por dia

Itraconazol líquido, 100 mg 7 dias 82,92 BNF
duas vezes por dia

Criptococose Anfotericina B, 1mg/kg 14 dias 164
por dia (+/–)

(tratamento agudo) Flucitosina,100 mg/kg/dia 14 dias Preço indisponível BNF
por via oral
Fluconazol, 800 mg por dia ver dose 622 BNF
oral durante 2 dias
seguidos por 600 mg diários

Criptococose Anfotericina, 1mg/kg/dia 8 semanas 657 BNF
(tratamento de Fluconazol, 400 mg/dia 8 semanas 1685 BNF
 consolidação) Itraonazol líquido, 400 mg/dia 8 semanas 1238 BNF

Criptococose Fluconazol, 200 mg Prolongada 5493 p.a BNF
uma vez por dia

(profilaxia secundária) Anfotericina, 50 mg duas Prolongada 610 p.a BNF
vezes por semana

Infecção Ganciclovir, 1 g três vezes por
por citomegalovirus dia por via oral Prolongada 21.968 BNF

(profilaxia) Ganciclovir, 5 mg/kg Prolongada 12.358 BNF
uma vez por dia

Foscarnet, 90 mg/kg Prolongada 18.148 BNF
uma vez por dia

Cidofovir, 5 mg/kg/14 dias Prolongada 29.071(c)

Infecção por Ganciclovir, 5 mg/kg 14 dias 959 BNF
citomegalovirus duasvezes por dia

(tratamento) Foscarnet, 90 mg/kg 14 dias 1160 BNF
duas vezes por dia

Cidofovir, 5 mg/kg uma 14 dias 2236(c)

vez por semana

Herpes simples Simples: Aciclovir, 200 mg 5 dias 45,82(d) BNF
cinco vezes por dia

e herpes zoster Zoster: Aciclovir, 800 mg 7 dias 170(d) BNF
cinco vezes por dia

Encefalite: Aciclovir, 10 mg/kg
por via i.v. três vezes por dia 10 dias 1283(d) BNF

Sarcoma de Kaposi Bleomicina, 15 unidades, e Um ciclo 25,84 BNF
vincristina, 2 mg, Cada 3 semanas 33,58 BNF

Doença pelo complexo Azitromicina, 1, 25g Prolongada 923 p.a BNF
uma vez por semana

Mycobacterium avium (dose Americana 1,2g)

(profilaxia) Claritromicina, 500 mg Prolongada 1860 p.a BNF
duasvezes por dia

Rifabutina, 300 mg uma vez Prolongada 3176 p.a BNF
por dia

Doença pelo complexo Claritromicina, 500 mg duas
vezes por dia Prolongada 1860 p.a BNF

Quadro 2. (continua na pág 8)
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Doença oportunista Medicamento e dose Duração Custo do plano tearapêutico Fonte (b)

ou do tratamento por ano
(em US$) (a)

Mycobacterium avium + etambutol, 15 mg/kg uma vez por dia Prolongada 34,68 p.a IDPIG

(tratamento) +/- rifabutina, 450 mg uma Prolongada 4764 p.a BNF
vez por dia

Tuberculose por Isoniazida, 300 mg diários Un ano 5,15 p.a IDPIG

Mycobacterium
(profilaxia)

Tuberculose por Rifampicina, 600 mg uma vez por dia 6 meses Combinado IDPIG

Mycobacterium Isoniazida, 300 mg uma vez por dia 6 meses 22,72 +
(tratamento) Pirazinamida, 2 uma vez por dia 2 meses 11,11/ciclo IDPIG

960mg uma vez/dia

Pneumonia por Pneumocystis Trimetoprima-sulfametoxazol, Prolongada 11,39 p.a IDPIG

carinii Dapsona, 100 mg por dia Prolongada 3,58 p.a IDPIG
(profilaxia) Dapsona, 100 mg por dia, Prolongada 10,83 p.a IDPIG

e pirimetamina, 25 mg três
vezes por semana

Pneumonia por Trimetoprima-sulfametoxazol, 21 dias PO 3,93 IDPIG
Pneumocystis 90 mg/kg/dia

Carinii  I.V. 611 BNF
(tratamento) Claritromicina, 600 mg 21 dias PO   253 BNF

quatro vezes por dia

Primaquina, 15 mg uma vez por dia  I.V. 1370 BNF

PO  0,11 IDPIG

Toxoplasmose Sulfadiazina, 2 g três vezes por dia 6 semanas 217 BNF

(tratamento) mais pirimetamina, 200 mg 6 semanas 4,19 IDPIG
em doses divididas

posteriormente, 50 mg diários, e folinato 6 semanas 244 BNF

cálcico, 15 mg diários
(todos por via oral)

Clindamicina, 600 mg por via 6 semanas 507 + BNF
oral quatro vezes por dia mais 4,19 +
pirimetamina e folinato

cálcico, como antes 244

Toxoplasmose Sulfadiazina, 1 g três vezes por dia Prolongada 944 p.a+ BNF

(profilaxia Mais pirimetamina, 25 mg Prolongada 16,97 p.a+ IDPIG
secundária) pirimetamina e folinato

e folinato cálcico, 15 mg Prolongada 2125 p.a BNF
uma vez por dia

Clindamicina, 450 mg três Prolongada 4411 p.a+ BNF
vezes por dia

e pirimetamina e folinato 16,97 p.a+

Cálcico como antes 2125 p.a

Quadro 2. (continuação)

a) Po-via oral; I.V - via intravenosa (IV); p.a- por ano

b) Fontes: IDPIG: International Drug Price Indicator Guide 1996; BNF: British National Formulary, número 33 (Março de 1997)

c) Preços do Middlesex Hospital (medicamento introduzido recentemente que não figura na BNF).

d) Os preços de aciclovir correspondem a produtos de marca; na BNF ainda não são indicados os preços reduzidos dos genéricos.

As doses são calculadas para um paciente com média de 60 kg. Se for possível as ampolas intravenosas serem utilizadas mais de
uma vez ou a solução reconstituída ser guardada, as doses são calculadas com o número de miligramas para o ciclo terapêutico e
depois são convertidas no número de ampolas (p.ex., ganciclovir). Quando isto não for possível, é calculado o número de ampolas
para cada dose (p.ex., 60 mg de anfotericina exigiriam 2 x ampolas de 50 mg/dia).
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Falta de advocacia

Devido à grande variedade de infec-
ções relacionadas com o HIV e o
número de terapias possíveis, a
profilaxia e a gestão das doenças
oportunistas (incluindo o seu diagnósti-
co, terapia e cuidados paliativos) são
questões difíceis de recomendar. Os
pacientes e suas famílias podem
reivindicar o acesso a um fármaco
concreto de que ouviram falar. No
entanto, é mais difícil que consigam
estar suficientemente informados para
promover com eficácia um “pacote”
completo de equipamento, serviços,
material de laboratório, kits de testes e
formação de pessoal necessários para
enfrentar todo o espectro das doenças
oportunistas.

É possível que as organizações
representativas enfrentem o mesmo
problema de conhecimentos insuficien-
tes, ou tenham demasiadas prioridades
de outra índole para concentrar-se
nesta questão meramente técnica.
Mesmo o pessoal médico que, a nível
técnico, compreende com clareza o
que é necessário, muitas vezes, carece
de meios ou de motivação para fazer
com que esses conhecimentos sejam
traduzidos numa advocacia eficiente.

Em alguns lugares, é difícil ou perigoso
que as pessoas que vivem com o HIV
façam abertamente a sua própria
advocacia, ou que as organizações o
façam em seu nome.

Falta de Infraestruturas

Uma intervenção eficaz contra as
doenças oportunistas requer não só o
fármaco ou outros medicamentos
apropriados para uma infecção médica
concreta, mas também a infraestrutura
necessária para diagnosticar essa
infecção, supervisar a intervenção e
aconselhar os pacientes. Igualmente, o
uso de fármacos e os testes deve contar
com o apoio de procedimentos
apropriados de armazenagem,

manuseamento e gestão (Para uma
discussão mais detalhada sobre os
medicamentos relacionados com o HIV,
vide a Actualização técnica O acesso
aos medicamentos. Também é pertinen-
te neste contexto a Actualização
técnica sobre Métodos de teste de HIV).

Tal como se observa no quadro 1, a
infraestrutura necessária para prevenir,
diagnosticar e tratar as doenças
oportunistas e as neoplasias pode
classificar-se (de uma forma um tanto
arbitrária) em três níveis.

Mínima: O diagnóstico pode ser feito
por observação dos sintomas ou com o
uso de um simples microscópio; os
procedimentos de diagnóstico,
terapêuticos e paliativos não são
invasivos; o seguimento dos pacientes
não requer um pessoal altamente
qualificado. É necessário um investi-
mento relativamente pequeno na
equipa. O sucesso no diagnóstico,
tratamento e cuidados paliativos
(incluindo para os pacientes terminais)
exige principalmente que o pessoal
tenha conhecimentos e uma experiên-
cia suficiente para reconhecer os
sintomas e prescrever fármacos que
possam ser armazenados com facilida-
de, assim como equipamento para
funcionar com um microscópio simples.
As iniciativas de assistência
domiciliária e de saúde comunitária
podem tornar-se muito eficazes no
tratamento e no seguimento dos
pacientes.

Exemplos disso são a candidíase oral,
a tuberculose pulmonar, as herpes e a
meningite criptococócica.

Média. O diagnóstico requer uma
equipa de radiologia ou para culturas,
enquanto que os procedimentos de
diagnósticos e tratamento requerem
pessoal qualificado e laboratório bem
organizado. É necessário um investi-
mento significativo para adquirir o
equipamento e para cobrir os gastos
correntes. Alguns exemplos são a

tuberculose extrapulmonar, a
criptosporidiose - isosporíase, a PPC e
o sarcoma de Kaposi.

Especializada: Os requisitos de
diagnóstico incluem a endoscopia e a
tomografia computarizada (TC); o
diagnóstico e o tratamento exigem um
pessoal altamente qualificado e
especializado; o investimento no
equipamento e os gastos de funciona-
mento são elevados; o seguimento dos
pacientes pode tornar-se complexo.
Alguns exemplos incluem a
toxoplasmose, a doença por CMA e a
infecção por CMV.

Ao passar de um nível para o outro, os
custos e os requisitos de capacitação
aumentam espectacularmente.

Informação insuficiente para
tomada de decisões

Ao estimar as intervenções e a
infraestrutura de apoio que é exigida
para lutar contra as infecções oportu-
nistas e as neoplasias relacionadas
com o HIV, os responsáveis pela
tomada de decisões devem saber:

• Quais são as taxas de incidência
das doenças relacionadas com o
HIV na sua área de responsabilida-
de?

• De que regimes se dispõe para
tratar ou prevenir as doenças em
causa, e qual é o seu custo?

• Quais são os custos não
medicamentosos de enfrentar as
doenças oportunistas (como o
tempo do pessoal médico, a
aquisição e funcionamento do
equipamento de diagnóstico, o
armazenamento e o transporte de
fármacos, etc)?

O principal desafio ao escolher entre
as diferentes intervenções consiste em
reduzir a morbilidade e o sofrimento
das pessoas necessitadas sem ultrapas-
sar a capacidade financeira e técnica
do sistema de saúde.
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Infelizmente, estas decisões devem
tomar-se muitas vezes sem a ajuda de
análises sistemáticas do custo-
benefício e do custo-eficácia. Isto
deve-se, em parte, dificuldades na
recolha da informação como se
indicou anteriormente, é difícil
recolher a informação necessária para
calcular os custos. Outro factor
coadjuvante é que não se compreen-
dem bem nem se quantificam
fácilmente os benefícios diferentes de
uma melhoria imediata na qualidade
de vida. Por exemplo, ficou provado
que a profilaxia da doença por CMA
com azitromicina pode aumentar a
sobrevivência, mas, não está claro
qual é o prolongamento exacto da
esperança de vida.

O desafio da justiça

Tendo em conta a falta de dados
epidemiológicos completos em muitas

regiões e as dificuldades para realizar
análises sistemáticas do custo-
benefício e do custo-eficácia, o
processo de decisão sobre que
intervenções merecem o financiamento
público é baseado muitas vezes em
cálculos mais políticos e menos
fundamentados de um ponto de vista
metodológico, do que desejaria a
maioria dos administradores sanitári-
os. Isto envolve o problema adicional
de assegurar a equidade e a não
discriminação no processo de tomada
de decisões, e enfatiza uma vez mais
a necessidade de uma advocacia bem
informada.

Nas zonas com grande escassez de
recursos, deve-se dar prioridade às
necessidades sanitárias partilhadas
pela maioria ou por toda a população,
incluindo as pessoas infectadas pelo
HIV. Exemplos disto são os fármacos
para aliviar a dor nos pacientes

terminais e para tratar ou prevenir a
tuberculose.

Uma resposta completa às necessida-
des criadas pelas doenças oportunistas
relacionadas com o HIV requer a
participação das diversas partes
interessadas. Por um lado, as pessoas
infectadas ou afectadas pelo HIV
devem conhecer (e crer) nas possibili-
dades do tratamento das doenças
oportunistas se tiverem que advogar a
favor delas. Por outro lado, os sistemas
de saúde têm que estar preparados
para tomar decisões sobre que
intervenções podem e devem oferecer.
Num ponto intermédio, as ONG e as
organizações comunitárias têm um
papel importante a desempenhar, tanto
na promoção, como na prestação de
assistência.
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Prevenção das doenças
oportunistas

As intervenções que previnem o
aparecimento de doenças oportunistas
podem dar lugar a progressos signifi-
cativos na qualidade de vida das
pessoas que vivem com o HIV. Na
secção de Material essencial seleccio-
nado são citadas duas fontes úteis para
quem deseje mais informação sobre
esta questão. Na França, o livro Prise
en charge des personnes atteintes par
le VIH (Cuidado para as pessoas
afectadas pelo HIV) está distribuído de
forma generalizada entre os médicos e
apresenta uma grande quantidade de
informação prática sobre o tema. Nos
Estados Unidos, as directrizes para a
prevenção de doenças oportunistas são
publicadas e actualizadas em conjunto
pela US Public Health Service (USPHS)-
Serviço de Saúde Pública dos Estados
Unidos- e pela Infectious Diseases
Society of América (IDSA) - Sociedade
para as Doenças Infecciosas da
América. Estas directrizes podem ser
encontradas no seguinte endereço na
Internet: http://www.thebody.com/
cdcoiguide/guidelines1.html.

Mobilização da comunidade

Em diversos contextos de todo o
mundo, os grupos comunitários e as
ONG estão a trabalhar para proporci-
onar assistência domiciliária às
pessoas com o HIV/SIDA. No entanto,
há que ter em conta que só poucos

sintomas e doenças oportunistas, como
a candidíase orofaríngea e vaginal ou
a herpes zoster e as herpes simples
podem ser tratadas eficazmente através
da assistência domiciliária.

A maioria das doenças oportunistas
requer um diagnóstico e um tratamento
cuja complexidade supera a capacidade
dos grupos comunitários e das ONG.

Prioridades nas despesas
públicas

Em caso de recursos limitados, como
ocorre na maioria dos sistemas de
cuidados de saúde, o melhor padrão
para tomar decisões é o que tem em
conta tanto os custos como o efeito
“secundário” das intervenções para as
doenças oportunistas relacionadas com
o HIV. O termo “secundário” significa
aqui que o padrão deve valorizar não
só os benefícios de uma determinada
intervenção para pacientes individuais
infectados por HIV, mas também os
benefícios que traz para outras
pessoas, incluindo as que não estão
infectadas pelo HIV.

O diagnóstico, tratamento e prevenção
da tuberculose constituem provavelmen-
te o melhor exemplo de intervenção
pública de alta prioridade face às
infecções oportunistas. Mesmo sem
uma informação exacta sobre a
prevelência do HIV ou sobre os índices
do custo-benefício dessas intervenções
num determinado contexto, pode
afirmar-se que estas intervenções têm

um grande proveito geral para a
sociedade, por diversos motivos:

• Beneficiam as pessoas afectadas
por - ou expostas às - duas epide-
mias: o HIV/SIDA e a tuberculose.

• Têm uma eficácia demonstrada.

• Tanto os custos farmacológicos como
os custos associados são relativa-
mente baixos, tendo em conta o
número de pessoas que beneficiam
da intervenção.

Mesmo nas sociedades com recursos e
instalações “mínimas”, as pessoas que
vivem com o HIV/SIDA, incluindo os
pacientes terminais deverian dispor de
um pacote básico de cuidados paliati-
vos.

No caso de infecções que só podem ser
tratadas a um custo muito elevado, a
decisão a tomar é mais controversa.
Alguns exemplos disso são as doenças
por CMV e CMA, as infecções micóticas,
como a meningite criptococócia, a
peniciliose e as micoses sistémicas menos
frequentes, como a histoplasmose e a
coccidioidomicose. Todas elas compor-
tam custos terapêuticos e profilácticos
muito elevados. Os governos deveriam
examinar quais dessas doenças são
frequentes na sua população, depois
decidir se se justifica ou não subsidiar as
terapias disponíveis. Em muitos casos, o
único critério exequível consiste em
proporcionar fármacos paliativos que
aliviem o sofrimento causado por estas
doenças.
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Dormont Pj (ed). Prise en charge des
personnes atteintes par le VIH, edição
de 1996, Paris: Flammarion, 1996.
Trata-se de um guia prático e
abrangente para o tratamento do HIV,
publicado com o apoio do Ministério
Francês do Trabalho e Serviços Sociais.
É distribuído de forma generalizada
entre os médicos na França.

Steward GJ (ed). Managing HIV. Sydney:
The Australasian Medical Publishing
Company, 1996. A parte 5 deste livro
oferece uma revisão exaustiva sobre
como deveriam ser diagnosticadas e
tratadas as doenças oportunistas
relacionadas com o HIV.

US Public Health Service e Infectious
Diseases Society of America.
Guidelines for the Prevention of
Opportunistic Diseases in Persons
Infected With Human Immunodeficiency
Virus: A Summary. Disponível na
Internet:http://www.thebody.com/cdc/
oiguide/guidelines1.html. Esta resenha
da prevenção das infecções oportunis-
tas relacionadas com o HIV inclui
recomendações terapêuticas e directri-
zes para quem tenha animais domésti-
cos, as práticas higiénicas e de como
evitar a exposição ao meio ambiente.
Publica-se em espanhol uma versão
específica para a América Latina e as
Caraíbas.

Kaplan JE al. Preventing opportunistic
diseases in human immunodeficiency
virus-infected persons: implications for
the developing world. American
Journal of Tropical Medicine and
Hygiene 1996; 55 (1): 1-11. Neste
artigo, é discutido como poderiam/
deveriam ser adoptadas as directrizes
do USPHS/IDSA para que se adaptem
às necessidades dos países em desen-
volvimento.

Leishmania and HIV: in
gridlock.Genebra: OMS/ONUSIDA,
1998 (WHO/CTD/LEISH/98.9/
UNAIDS). Este documento pretende
ajudar os responsáveis pela tomada de
decisões a configurar e estabelecer
prioridades nas estratégias para lutar
contra a ameaça crescente da
coinfecção por leishmania/HIV.

Management Sciences for Health,
Managing Drug Supply: The Selection
Procurement, Distribution, and Use of
Pharmaceuticals (2nd edition). Boston:
Kumarian Press, 1998. Manual
exaustivo com estudos de casos
práticos sobre todos os aspectos da
selecção, procurement, distribuição e
uso dos fármacos.

WHO Policy Statement on Preventivc
Therapy against Tuberculosis in People
Living with HIV. Geneva: OMS, Agosto

de 1998. Recomendações para os
governos baseadas numa reunião de
especialistas regionais, que incluem
discussões sobre os benefícios e sobre
a eficácia em função dos custos.

Marco M et al. The Ol Report:
A Critical View of the Treatment and
Prophylaxis of HIV-related
Opportunistic Infections (version 2.0).
Nova Iorque: The Treatment Action
Group (TAG), 1998. Este relatório
aborda as infecções oportunistas desde
o desenvolvimento dos inibidores de
proteasa. Inclui capítulos sobre as
infecções bacterianas e a tuberculose
relacionada com o SIDA.

Van der Horst CM et al. Treatment of
cryptococcal meningitis associated with
the acquired immunodeficiency
syndrome. New England Journal of
Medicine, 1997, 337: 15-21. Os
autores apresentam um ensaio onde se
testou o tratamento da meningite
criptococócica relacionada com o SIDA
utilizando anfotericina B mais
flucitosina. Entre os resultados desta-
cam- se uma maior percentagem de
esterilização do líquido
cefalorraquídeo e uma diminuição da
mortalidade.

@ Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV/SIDA, 1998. Reservados todos os direitos. Esta publicação pode ser livremente revista, citada, reproduzida
ou traduzida, parcial ou integramente, desde que se mencione a sua origem. Não poderá ser vendida nem utilizada com fins comerciais sem autorização prévia por
escrito da ONUSIDA (contacto: Centro de Informação da ONUSIDA, Genebra, vide pág. 2). As opiniões expressas cujo autor é citado pelo nome são da exclusiva
responsabilidade deste. As denominações empregues nesta publicação e a forma sob a qual são apresentados os dados que nela figuram não implicam, por parte
da ONUSIDA, qualquer juízo sobre o estatuto jurídico de países, territórios, cidades ou zonas, ou sobre as suas autoridades, nem sobre o traçado das suas fronteiras
ou limites. A referência a empresas ou a produtos comerciais não implica que a ONUSIDA os aprove ou recomende de preferencia a outros da mesma natureza que
não sejam mencionados. Salvo erro ou omissão, uma letra inicial maiúscula nos nomes dos produtos indica que são de marca registada.


