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Risco acrescido de doença renal com alguns ARV

Fotografias do CROI 2015, por Robb Cohen www.RobbsPhotos.com. Agradecimento ao International Antiviral
Society-USA

Três medicamentos antirretrovirais estão associados a um ligeiro aumento da taxa de
problemas renais ao longo do tempo, de acordo com uma análise do grande estudo de coorte
observacional D:A:D. São estes o tenofovir, atazanavir potenciado e lopinavir potenciado.
Os investigadores analisaram o risco de desenvolvimento de doença renal crónica – eGFR
abaixo de 60 ml por minuto – em pessoas cuja função renal era normal no momento de entrada
na coorte. A taxa de filtração glomerular (eGFR) estimada é uma medida indireta da quantidade

de sangue que os rins filtram por minuto e é um teste utilizado para avaliar a função renal.
No geral, o risco foi baixo – menos de 1% dos participantes (210 pessoas) desenvolveram
doença renal crónica.
Como esperado, vários fatores foram associados à doença renal – idade avançada, pressão
arterial elevada, hepatite C, diabetes, doença cardiovascular, ter tido anteriormente contagem
elevada de células CD4 e ter consumido drogas por via injetada.
Mas também houve associação com o uso de alguns antirretrovirais, com um risco aumentado
de acordo com uma maior duração da exposição da pessoa ao medicamento. A incidência foi
de 2,2% após seis anos sob tenofovir; 4% após seis anos sob atazanavir potenciado; e de 4%
após seis anos sob lopinavir potenciado.
Após o ajuste com outros fatores de risco de doença renal, cada ano sob tenofovir foi associado
a um aumento de 12% do risco relativo, cada ano sob atazanavir potenciado associado a um
aumento de 27% e cada ano sob lopinavir potenciado associado a um aumento de 16%.
A contrastar, o abacavir não foi associado com o aumento do risco, nem outros inibidores da
protease. Contudo, não houve dados suficientes para analisar qualquer outro medicamento
individualmente.
Apesar da doença renal crónica permanecer pouco comum e ser mais influenciada por fatores
de risco “tradicionais” do que por antirretrovirais, os médicos provavelmente terão em conta
estes dados quando optarem pela escolha de medicamentos, em especial, em pessoas que
têm outros fatores de risco para problemas renais.

Links relacionados:
Consulte a notícia na íntegra no aidsmap.com
Veja o webcast da apresentação

Incentivos financeiros não ajudaram a cascata do
tratamento em cidades norte-americanas

Imagem da apresentação de Wafaa el-Sadr, no CROI 2015.

Um estudo americano que oferecia incentivos financeiros às pessoas para que
comparecessem à consulta após o rastreio do VIH, para permanecerem nos cuidados de
saúde e para manterem carga viral indetetável, não teve sucesso nos seus objetivos e na
maioria de doentes. Contudo, a intervenção melhorou os resultados em alguns serviços
pequenos e de baixa performance.
Os incentivos financeiros já demonstraram anteriormente serem eficazes a reter pessoas que
usam drogas nos cuidados de saúde. E, também, melhoraram os resultados da infeção pelo
VIH em alguns países africanos.
O estudo foi conduzido na cidade de Washington DC e o Bronx em Nova Iorque, duas áreas
urbanas caracterizadas pela precariedade e problemas sociais. Várias dezenas de locais de
rastreio do VIH e profissionais de saúde foram randomizados para ou continuar com os
cuidados padrão ou oferecer incentivos financeiros. As pessoas que tinham sido
diagnosticadas com infeção pelo VIH recebiam $25 dólares americanos se comparecessem
nos cuidados de saúde no período de três meses, com um montante adicional de $100 dólares
americanos se completassem um plano de cuidados de saúde com o médico. Receberiam
adicionalmente mais $70 dólares americanos a cada três meses se comparecessem às
consultas e se tivessem supressão viral.
Contudo, os incentivos financeiros não tiveram nenhuma diferença estatística significativa com
a proporção de pessoas que foram às consultas em três meses, nem com a proporção das
pessoas com supressão viral. Houve um aumento pequeno (8%), mas estatisticamente
significativo de doentes que foram a quatro de cinco consultas.
Os resultados melhores foram observados nos serviços que anteriormente tinham piores
resultados – pequenos serviços e de baixa performance. Os investigadores acreditam que os
incentivos financeiros podem ainda ter um papel importante na melhoria da cascata do
tratamento em locais e populações específicos.

Links relacionados:
Consulte a notícia na íntegra no aidsmap.com
Veja o webcast da apresentação

Cancro, cancro do pulmão e tabagismo

Painel com Elizabeth Yanik e Matthias Egger, no CROI 2015. Crédito da fotografia: Robb Cohen
www.RobbsPhotos.com.

A incidência de cancros é muito elevada em norte-americanos que vivem com VIH e com idade
superior a 65 anos, apesar do uso generalizado da terapêutica antirretroviral, segundo os
dados apresentados no CROI. O risco de cancro pode ser estar ligado tanto à infeção pelo VIH
como à idade.
Os investigadores recolheram dados de 5% das pessoas a usar Medicare (programa nacional
de seguro de saúde para pessoas com mais de 65 anos nos Estados Unidos da América)
entre 2002 e 2009, juntamente com a ligação de dados de registros de cancro. Havia dados
para mais de 450 000 pessoas, incluindo algumas centenas que tinham sido diagnosticadas
com infeção pelo VIH.
No geral, em cinco anos 10,2% dos adultos mais velhos que vive com VIH era diagnosticado
com cancro. Em termos absolutos, os maiores números de tipos de cancro eram da próstata e
pulmão. Mas as taxas de cancro da próstata não eram mais elevadas nos homens que vivem
com VIH do que nos homens seronegativos.
Contudo, as taxas em alguns tipos de cancro eram significativamente mais elevadas nos
homens que vivem com VIH do que nos homens seronegativos. Tal aplicou-se tanto nos
cancros definidores de SIDA (por exemplo, o linfoma não-Hodgkin, OR 3,0 e sarcoma de
Kaposi, OR 79,2) e outros tipos de cancro reportados serem mais comuns em pessoas mais
jovens que vivem com VIH (por exemplo cancro anal, OR 32,4 e cancro do pulmão, OR 1,5).
Um segundo estudo analisou as taxas do cancro em mais de 39 000 norte-americanos que
vivem com VIH, excluindo os cancros definidores de SIDA. Quase 600 participantes do estudo
foram diagnosticados com um cancro não definidor de SIDA durante o período de dez anos,
com o cancro do pulmão a ser o mais comum. Os investigadores pretendiam calcular quanto
dos cancros não definidores de SIDA poderiam ser atribuídos ao tabagismo, em vez de outros
fatores de risco associados à infeção pelo VIH (fração atribuível à população).
Concluíram que 37% dos cancros poderiam ser evitados se as pessoas que vivem com VIH
tivessem as mesmas taxas de tabagismo que a população geral. Fumar era, de longe, o
principal fator de risco modificável – mais do que evitar a supressão imunológica abaixo de 200
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células/mm , carga viral detetável ou infeção por hepatite viral.

Patrick Mercie orador do CROI 2015. Fotografia de Liz Highleyman, hivandhepatitis.com.

Enquanto os investigadores evidenciam a importância de programas que podem ajudar as
pessoas que vivem com VIH a parar de fumar, foram apresentados os resultados de um ensaio
randomizado para cessar de fumar com varenicline (Champix®/Chantix®). Os fumadores que
vivem com VIH em França recebiam varenicline ou placebo durante doze semanas, juntamento
com aconselhamento para parar de fumar.
O medicamento ajudou significativamente mais pessoas a parar de fumar, mas após 48

semanas, apenas 17,6% não estava a fumar em comparação com 7,2% das pessoas que
receberam placebo. Estas taxas são comparáveis com as observadas em pessoas
seronegativas para a infeção pelo VIH sob varenicline, bupropion (Zyban®, Wellbutrin®),
substitutos de nicotina como pensos, ou apenas aconselhamento. Nenhuma intervenção
demonstrou ter sucesso com mais de um quarto a um terço de pessoas que as usam.
Combinar intervenções pode ser mais eficaz do que um método isolado.

Links relacionados:
Consulte o artigo Study finds high rates of cancer among older people living with HIV
Veja o webcast da apresentação
Consulte o artigo Smoking is the biggest risk factor for non-AIDS-defining cancers in people
living with HIV
Veja o webcast da apresentação
Consulte o artigo Varenicline helps people with HIV stop smoking, but success rate remains
low
Veja o webcast da apresentação

Retardar o tratamento para a hepatite C leva a
cancro do fígado e morte

Cindy Zahnd, oradora do CROI 2015. Fotografia de Liz Highleyman, hivandhepatitis.com.

Se as pessoas que vivem com hepatite C e coinfetadas pelo VIH retardarem o tratamento para a
hepatite C até terem doença hepática avançada, permanecem em risco de complicações
relacionadas com o fígado e morte, de acordo com um estudo de modelação matemática.
Durante a era de regimes terapêuticos para a hepatite C baseados no interferão, os
especialistas recomendavam que os doentes adiassem o tratamento até terem sintomas de
progressão da doença. Apesar de os novos tratamentos para a hepatite C serem mais eficazes
e terem muito menos efeitos secundários, os seus custos elevados levaram a restrições do
seu uso, com algumas seguradoras e entidades de saúde a cobrir apenas o tratamento às

pessoas mais doentes.
O modelo matemático foi baseado nos dados dos homens que têm sexo com homens, na
Suíça.
Concluiu-se que se o tratamento para a hepatite C com os novos medicamentos tivesse início
um ano após o diagnóstico, 2% dos doentes teriam eventualmente CHC (um tipo de cancro do
fígado) e 3% morreria de complicações relacionadas com o fígado. Não houve vantagem em
iniciar o tratamento no período de um mês de diagnóstico do que em um ano.
Contudo, se o tratamento retardasse até os doentes desenvolverem fibroses graves (fase F3),
8% teria CHC e 10% morreria de complicações relacionadas com o fígado. Adicionalmente,
retardar até cirrose (fase F4) aumentaria a proporção de 20 para 25% respetivamente.
De notar que o risco destes episódios não desceu para zero, mesmo depois do tratamento com
terapêuticas modernas. A maioria dos episódios ocorreria após a hepatite C ter sido curada em
doentes que previamente tinham fibroses graves e cirrose.
Retardar o tratamento teria também impacto no período de tempo de infecciosidade dos
doentes. Tal seria de cerca de 5 anos numa pessoa tratada no período de um ano, mais de 15
anos se se retardasse até ao desenvolvimento de fibroses graves, e quase 20 anos se se
retardasse até à cirrose.
Estas conclusões fundamentam o início precoce do tratamento, antes de danos graves
ocorrerem. Mas um segundo estudo indica que, neste momento, quase metade dos
americanos que vivem com VIH têm fibrose grave e cirrose. Estes casos estão concentrados na
geração “baby boom”, que atualmente têm idades compreendidas entre os 50 e 70 anos.

Links relacionados:
Consulte a notícia na íntegra no aidsmap.com
Veja o webcast da apresentação

Perguntas sobre maraviroc para PrEP

Julie Fox, oradora do CROI 2015. Fotografia de Liz Highleyman, hivandhepatitis.com.

Considerando que a investigação da PrEP (profilaxia pré-exposição) se focou no
tenofovir/emtricitabina (Truvada®), os investigadores exploram outros agentes antirretrovirais de
várias formas (e.g. comprimidos, géis e anéis vaginais).
Em particular, o comprimido do inibidor de entrada maraviroc (Celsentri®/Selzentry®) que está
a ser testado num ensaio de fase 2. O maraviroc pode ser uma opção atrativa porque atua
numa fase muito inicial, bloqueando o VIH de se anexar ao coreceptor CCR5 que o VIH
normalmente utiliza para entrar nas células – outros medicamentos antirretrovirais interferem
com a replicação viral após o VIH já ter entrado na célula hospedeira.
Adicionalmente, há esperança que novas formulações da PrEP possam alcançar níveis
elevados do fármaco nos tecidos vaginais e retais após uma única dose. Tal poderia permitir
dirigir melhor a prescrição de PrEP com base em eventos específicos.
Contudo, foram também apresentadas conclusões de um estudo laboratorial que demonstrou
que uma dose única não é suficiente. Poucas horas após a toma do maraviroc, foram
recolhidas amostras de tecidos retais e vaginais para biopsia e foram subsequentemente
expostos ao VIH.
Enquanto elevadas concentrações do medicamento no tecido foram observadas quatro horas
depois da toma da dose, estes valores desceram logo depois. O mais importante é que o efeito
protetor antiviral foi limitado.
Contudo, alguns investigadores questionam se estas análises laboratoriais são um indicador
de confiança para o desempenho real nas pessoas que vivem com VIH. E o estudo não é
escalrecedor sobre a proteção conferida por múltiplas doses de maraviroc.

Links relacionados:
Consulte a notícia na íntegra no aidsmap.com
Veja o webcast da apresentação

BMS-663068, novo medicamento para pessoas
experimentadas no tratamento

Detalhes do folheto da NAM “Como funciona o tratamento”, que ilustra diferentes etapas do ciclo de vida do VIH

quando alvo dos medicamentos antirretrovirais.

Resultados encorajadores de 48 semanas de um ensaio de fase 2b da Bristol-Myers Squibb
com BMS-663068 (fostemsavir) foram apresentados no CROI.
Pertence a uma nova classe de medicamentos – inibidores de ligação. O BMS-663068 liga-se
diretamente à proteína gp120 que faz parte dos “picos” na superfície do VIH, prevenindo assim a
ligação viral e entrada para as células-T CD4. Os bloqueadores do CCR5 como o maraviroc
(Celsentri®/Selzentry®) e os inibidores de fusão como enfuvirtida (Fuzeon®) funcionam numa
fase mais tardia; o BMS-663068 é ativo independentemente da estirpe do VIH utilizar os
coreceptores CCR5 ou CXCR4.
O estudo recrutou 254 pessoas experimentadas no tratamento, com a maioria dos participantes
a ter falhado os regimes de tratamento de primeira e segunda linha e ter desenvolvido
problemas de resistência medicamentosa. Dois em cinco participantes tinham contagem de
3

células CD4 abaixo de 200 células/mm . Com o recrutamento dos participantes a ocorrer em
países de médio rendimento, mais mulheres, mais pessoas de etnia africana e mais pessoas
com subtipos do VIH para além do subtipo B participaram no estudo.
Os participantes foram randomizados para receber BMS-663068 (uma de quatro doses, uma ou
duas vezes por dia), com raltegravir e tenofovir. As pessoas do braço de controlo estavam sob
atazanavir potenciado com ritonavir, raltegravir e tenofovir.
Após 48 semanas, as taxas de resposta eram semelhantes – entre 61 e 82% das pessoas sob
BMS-663068 tinham carga viral indetetável (com variações de acordo com o esquema de
doses), comparado com 71% do braço do atazanavir. O novo medicamento foi, na generalidade,
seguro e bem tolerado em todas as doses testadas.
Análises de potenciais interações medicamentosas sugerem que o BMS-663068 pode ser
seguro quando administrado com darunavir e/ou etravirina, sem necessidade de ajuste de
dose. Estes medicamentos são amplamente usados em pessoas experimentadas.

Links relacionados:
Consulte a notícia na íntegra no aidsmap.com

Cobertura de notícias do aidsmap.com

Esperamos que as notícias sobre o CROI 2015 tenham sido úteis.
Pode encontrar a cobertura online em www.aidsmap.com/croi2015 incluindo:
l

todas as nossas notícias

l

l

os nosso boletins de notícias em inglês, francês, espanhol, português, italiano e
russo
notícias de outras fontes selecionadas pelos nossos editores

l

seleção de tweets da conferência.

Partilhe, por favor, os links e informações com os colegas e redes de contactos.
E lembre-se que publicamos notícias durante todo o ano e que há diversas maneira para estar
em contacto connosco
l

Subscreva um dos nossos boletins regulares via e-mail, como Prevenção do VIH:
Europa (mensal), ou HIV update

l

Faça o download da app para iPhone ou Android das notícias do aidsmap

l

Encontre-nos no Facebook ou siga-nos no Twitter.

Links relacionados:
www.aidsmap.com/croi2015

Apoie o nosso trabalho

Esta mensagem, enviada por um apoiante, fez-nos sorrir! Como organização de solidariedade,
necessitamos de donativos e agradecemos todos os que recebemos, sejam pequenos ou
grandes.
Acreditamos veementemente que uma informação independente, clara e baseada em evidência
científica está no centro do fortalecimento da capacidade das pessoas para tomarem decisões
sobre a sua saúde e viver durante mais tempo, vidas felizes e com mais saúde.

Se quiser apoiar o nosso trabalho através de um donativo, poderá fazê-lo online através da
página www.aidsmap.com/donate.
Muito obrigado.

Links relacionados:
www.aidsmap.com/donate

Tradução disponibilizada por:

- Grupo Português de Activistas sobre Tratamentos VIH/SIDA

Acompanhe a NAM pelo Facebook: esteja actualizado com todos os projectos,
recentes resultados e novos desenvolvimentos que estão a acontecer no mundo da
NAM.
Siga a NAM pelo Twitter para aceder às notícias dos nossos editores, que irão

acompanhar os principais temas da conferência à medida que vão sendo
divulgados. As nossas notícias têm ligação em www.twitter.com/aidsmap_news e,
também, através de mensagens pelo www.twitter.com/aidsmap.
Siga todas as notícias da conferência ao subscrever o nosso formato RSS.

A NAM é uma reconhecida organização de base comunitária, com sede no Reino Unido. Proporciona informações cor
mundo para pessoas que vivem com a infecção pelo VIH e profissionais desta área.
Faça um donativo, marque a diferença em www.aidsmap.com/donate
Para mais informações, por favor entre em contacto com a NAM:
Telefone: +44 (0)20 7837 6988
Fax: +44 (0) 20 7923 5949
E-mail: info@nam.org.uk
Site: www.aidsmap.com
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Registered office: Acorn House, 314-320 Gray’s Inn Road, London, WC1X 8DP
Company limited by guarantee. Registered in England & Wales, number: 2707596
Registered charity, number: 1011220
Para cancelar a subscrição, por favor visite a nossa página: http://www.aidsmap.com/page/1492854/

