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Organizado pelo Serviço de Doenças Infecciosas do Centro Hospita-
lar do Porto e pela Associação de Apoio às Reuniões de Infecciologia, o 
16º Encontro Nacional de Atualização em Infecciologia decorreu entre os 
dias 2 e 4 de outubro na cidade do Porto, reunindo mais de meio milhar 
de especialistas internacionais. Presidido por Rui Sarmento e Castro, o 
evento resultou num fórum de discussão e de atualização em diversas 
áreas, surgindo novidades na da infeção VIH/Sida.

Dependências acompanhou os trabalhos, tendo recolhido depoimen-
tos de alguns dos profissionais presentes.

“Estes encontros realizam-se de dois em dois anos, tendo sido inicia-
dos em 1984, sob o impulso do Dr. Rocha Marques, anterior diretor do 
Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital Joaquim Urbano. O objetivo 
foi e é criar um espaço alargado que contribuísse para a formação dos 
profissionais da saúde, que permitisse discutir abertamente os proble-
mas correntes da nossa atividade e conhecer melhor como abordar es-

tes novos problemas. Sempre denominámos estes reuniões como de 
atualização em doenças infecciosas e, de facto, a infecciologia é uma 
área da medicina sempre em efervescência. 

As áreas prioritárias de intervenção vão alterando e os conhecimen-
tos são alterados a todo o momento. Na altura do primeiro encontro e 
nos anos seguintes observávamos com muita frequência e, por vezes, 
com muita apreensão, casos de sarampo, de varicela, parotidite, febre ti-
fóide, tétano, meningites, malária, brucelose e muitas outras patologias. 
O Plano Nacional de Vacinação, a melhoria das condições higiénico-sani-
tárias, a modernização dos serviços de saúde e a atualização permanen-
te dos profissionais contribuíram para a redução, de forma muito signifi-
cativa, da incidência dessas infeções quem, de facto, nos criaram proble-
mas há 20/30 anos atrás.

A infecciologia é hoje uma área em permanente transformação, 
obrigando a uma atualização constante dos conhecimentos. Se se re-
gista uma diminuição da incidência de certas patologias, outras man-
tiveram-se, algumas reemergiram e outras apareceram pela primeira 
vez. Exemplos de doenças reemergentes são os surtos de hepatite e o 
sarampo, infeções que julgávamos controladas e que se manifesta-
ram recentemente no nosso país. Na última década, receámos o apa-
recimento do SARS também no nosso país, enfrentámos uma pande-
mia pelo vírus Influenza H1N1 e o aparecimento na ilha da Madeira e 
no continente de casos de Dengue, autóctones na Madeira e outros 
casos provenientes de Angola. Há cerca de seis anos, temíamos um 
novo Corona vírus e uma estirpe de vírus de gripe aviária, H5N1 e, 
mais recentemente, diagnosticámos no nosso país casos dispersos, 
embora geralmente importados de Chikungunya. A infeção pelo vírus 
west nile está disseminada por diversos países europeus e o vector 
responsável pela transmissão deste vírus existe no nosso país, tendo 
sido identificado um caso no Algarve em 2015, portanto, com as alte-
rações climáticas e outros problemas, não estamos livres de termo9s 
também west nile no país. Nos dias que correm, continuamos preocu-
pados com o recrudescimento da resistência de antibióticos e de es-
pécies de plasmódios resistentes a antimaláricos, com o aparecimen-
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to de estirpes de microbactérias de tuberculoses resistentes a pratica-
mente todos os anti-tuberculoses… São ainda problemas desafiado-
res as infeções em imunodeprimidos não VIH, as infeções em 
transplantados, os internados nas unidades de cuidados intensivos, 
entre outros problemas.

Em 1981, foi anunciada com algum espalhafato uma nova síndro-
me associada à imunodeficiência, a Sida. A infeção por VIH encheu-
-nos as enfermarias por muitos e muitos anos… Hoje, com a preven-
ção das infeções e o uso de fármacos muito potentes e com boa tole-
rabilidade, a frequência das infeções oportunistas e das neoplasias 
associadas à imunodepressão, causas da enorme mortalidade a que 
assistimos até 1999/2000, foi diminuindo e foram sendo substituídas 
por comorbilidades não infecciosas preocupantes. Refiro-me particu-
larmente ao problema do envelhecimento dos doentes com VIH, que 
apresentam taxas elevadas de doenças cardiovasculares, renais, he-
páticas, ósseas, do sistema nervoso central e neoplásicas, com maior 
frequência do que anteriormente.

Os infecciologistas, os internistas, os pediatras, os obstetras e outros 
colegas deram um grande contributo para a supressão vírica que é hoje 
conseguida em cerca de 90% dos casos e para a redução da morbilidade 
e da mortalidade. Nas hepatites víricas crónicas pouco se podia fazer há 
pelo menos três décadas atrás. Para o VHB, ainda não erradicável, come-
çam a esboçar-se estratégias para a cura e o tratamento dos infetados é 
hoje muito mais eficaz. O mesmo se pode dizer de um vírus que apenas 

cal cohen

Simpósio Gilead,  
“A beleza do que é possível”

Biktarvy (BIC/FTC/TAF) combina bictergravir – um novo inibidor da 
integrasse – com DESCOVY (FTC/TAF), um backbone com dois INTR, 
duradouro e recomendado como preferencial nas principais orientações 
terapêuticas internacionais;

Em ensaios clínicos de Fase 3, até à semana 48: >90% de eficácia e 
0 resistências

Melhor tolerado que DTG + ABC/3TC ou FTC/TAF
RCU de pequenas dimensões e posologia diária flexível

Cal Cohen, 0 que traz de novo esta solução farmacológica para este 
tipo de pacientes que terão que ser medicados para toda a vida?

Cal Cohen (CC) – Quando falamos de tratamento para toda a vida, 
claro que é suposto os pacientes manterem a supressão durante várias 
décadas. Certamente, reconhecemos que, para o atingir, essa medicação 
deverá ser segura e bem tolerada mas também sabemos que nem todos 
os pacientes a tomam todas as doses, todos os dias. E não é realista 
pensarmos o contrário. Um dos “desenhos” para o Biktarvy + FTC + TAF 
consiste na sua duração superior a 24 horas…

Deverão existir motivos que ajudem a perceber por que os doentes 
não tomam estes medicamentos todos os dias…

conhecemos em 1989, o vírus da Hepatite C. Quando começámos a tra-
tar este vírus, curávamos com Interferon e, mais tarde, também com Ri-
bavirina, cerca de 5% dos casos de doentes co-infetados. Novos fárma-
cos orais eficazes e seguros, mesmo para as chamadas populações difí-
ceis de tratar, foram sendo comercializados a partir de 2011. No nosso 
país, o uso alargado destes produtos foi autorizado no primeiro trimestre 
de 2015 e, desde essa altura, iniciaram tratamento em Portugal cerca de 
23400 doentes, com uma taxa de cura de 95%. No Centro Hospitalar do 
Porto, os Serviços de Infecciologia, Gastrenterologia e Medicina Interna 
trataram 1966 casos desde 2015, com uma taxa transposta de 95,5%. Es-
tamos a assistir à redução da transmissão deste agente, à diminuição 
dos casos de cirrose e de carcinoma hepatocelular e, consequentemente, 
à redução dos transplantes e da mortalidade. Contudo, sabemos que um 
vírus hepatotrópico, que julgávamos pouco agressivo, o vírus da Hepatite 
E, pode causar cronicidade associada à cirrose e carcinoma hepatocelu-
lar. E conhecemos mal este problema em Portugal.

Por tudo isto, afirmei que a infecciologia está sempre em ebulição e é 
necessário estarmos atentos aos novos problemas, por vezes desconhe-
cidos e aprender a lidar com essas patologias. Em suma, é preciso estu-
dar e atualizarmo-nos. Este não é um assunto apenas dos especialistas. 
Faz-se muita infecciologia fora dos hospitais. Os colegas da Medicina 
Geral e Familiar são a primeira linha do combate às infeções.

Para a elaboração do programa científico, ouvimos opiniões diversas, 
procurando apresentar temas clássicos e outros mais recentes que con-
tribuam para uma atualização eficaz. Na lista dos palestrantes, podem 
constatar que estão presentes nomes dos mais prestigiados da infeccio-
logia e de outras áreas da medicina portuguesa, bem como reconhecidos 
especialistas provenientes de Espanha, França, Itália e Reino Unido.

Foram apresentados a este 16º Encontro 173 trabalhos para discus-
são e 169 foram aprovados. Este é um número recorde. 54 serão discuti-
dos como comunicações orais e os restantes apresentados como pos-
ter. No conjunto dos trabalhos, 62% são sobre infecciologia geral e clássi-
ca, 21% sobre VIH/Sida, 11% sobre tuberculose e microbacteriosas, 8% 
sobre hepatologia, 6% sobre controlo de infecção e 5% sobre doentes 
emergentes e reemergentes. Recebemos trabalhos de todo o país, tam-
bém do Brasil e de Espanha. O elevado número de trabalhos atesta o inte-
resse cada vez maior, sobretudo dos profissionais mais novos, pela pato-
logia infecciosa. Incluindo os palestrantes, contamos com mais de 560 
inscrições, o que constitui também um número recorde e que atesta a im-
portância deste tipo de encontros”.
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josé m. gatell

Simpósio ViiV, Evidências atuais da 
TARV: Será necessário o segundo 

análogo nucleósido?

Manutenção da Supressão Vírica sem TAF: TANGO 48 semanas: 
José M. Gatell

José M. Gatell, pedia-lhe um breve resumo da sua comunicação…
José M. Gatell (JG) – A minha comunicação consistiu, basica-

mente, em apresentar os resultados do estudo TANGO, um estudo de 
simplificação do tratamento anti-retroviral. Eram pacientes que ti-
nham uma carga viral plasmática suprimida, que estavam bem, que re-
cebiam um tratamento triplo e que foram aleatorizados a continuar 
com esse tratamento triplo ou a passar a um tratamento duplo com 
dolutegravir + lamivudina. Sintetizando uma longa história, a resposta 
ao tratamento duplo foi muito boa e demonstrou-se a não inferiorida-
de nem houve qualquer paciente com falência virológica. Os pacien-
tes com carga viral suprimida, que não têm antecedentes de falência 
virológicas prévias ou resistências prévias podem ser considerados 
para passarem a um tratamento duplo com dolutegravir + lamivudina. 
Foi isso que demonstrou o estudo TANGO.

Menos fármacos significa, neste caso, uma simplificação do trata-
mento?

JG – Este é um princípio geral da farmacologia. Ninguém utiliza 
mais fármacos dos que são estritamente necessários para nenhuma 
doença. No último ano e meio, o que se demonstrou foi que uma com-
binação com os fármacos dolutegravir e lamivudina ou dolutegravir e 
rilpivirina, em pacientes naïves para o caso do dolutegravir e lamivudi-
na e em pacientes suprimidos para o caso de dolutegravir e lamivudi-
na ou dolutegravir e rilpivirina é uma opção terapêutica em pacientes 
bem seleccionados. Esta será uma possibilidade a ter em conta no fu-
turo. Não significa que todos os pacientes poderão passar para dois 
fármacos mas há uma percentagem importante que poderão benefi-
ciar deste tratamento, se quisermos assim, mais simplificado ou com 
menos fármacos.

Um inquérito realizado pela ViiV concluiu que 72% dos pacientes 
com VIH temiam complicações futuras resultantes dos efeitos secundá-
rios da medicação crónica… Essa tem sido uma preocupação da ViiV?

JG – Diria que é uma preocupação em todas as partes e, obviamente, 
a ViiV partilha-a. Qualquer paciente que tenha que fazer um tratamento 
crónico terá sempre que pensar na possibilidade de surgirem complica-
ções a médio ou longo prazo. E uma das razões para explorar tratamen-
tos com menos fármacos, neste caso com dois, passa por reduzir o risco 
de complicações a médio e longo prazo.

CC – É verdade que muitos são muito bons na adesão diária mas 
também é verdade que outros não o são… Por vezes, não se sentem bem 
quando tomam porque algo aconteceu nas suas vidas, outros sentiram 
algo quando tomaram e recusam voltar a tomar. E o segredo consiste em 
não fazer depender o sucesso da ausência de uma toma.

Esta solução também parece simplificar o tratamento…
CC – Simplificar ajuda, sem qualquer dúvida e existem várias manei-

ras de o fazer. Uma consiste numa toma diária, a qualquer hora, com ou 
sem alimentação e outra passa pela ausência da necessidade de toma 
diária. Temos uma solução que dura mais do que um dia e que prevê que 
alguém vá subtrair tomas. Temos que ter consciência de que pode haver, 
por exemplo, um fim-de-semana, em que a pessoa não quer lembrar-se 
do seu VIH e, mesmo assim, precisa de ter um antivírus nas células e que 
tal atitude não implica consequências. Os químicos garantiram que estas 
moléculas duram mais nas células.

Que principais conclusões se podem extrair desta nova solução que 
aqui apresentou?

CC – Após dois anos de informação obtida a partir de ensaios clíni-
cos, concluímos que esta pode ser uma ferramenta muito fácil e podero-
sa para os pacientes. Uma pequena toma, a qualquer hora do dia é o sufi-
ciente para controlar o vírus. São precisos apenas cinco segundos para a 
toma e, nas seguintes 23 horas e 55 minutos, podem desfrutar a vida.

Há cerca de 20 anos, um diagnóstico de VIH era, basicamente, uma 
sentença de morte… Hoje, vive-se com qualidade durante muitos anos… 
Será legítimo ambicionar a cura?

CC – Claro que sim, absolutamente. Por que não? Sei que, na Gilead, 
há gente muito inteligente a trabalhar na cura, procurando formas que, 
passam, em última instância, pela destruição das células infetadas. E há 
algum progresso quanto ao atingimento desse objetivo através de sim-
ples medicação, evitando transplantes. Estamos a evoluir muito, com 
muito esforço de pesquisa e investigação, tal como sucedeu com a He-
patite C.
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O auto teste para diagnóstico do VIH foi recentemente disponibiliza-
do… É fiável? Existe evidência científica relativamente a esta ferramen-
ta?

Isabel Aldir (IA) – Sim, é muito fiável e muito específico, ou seja, 
quando um resultado dá reactivo, a probabilidade de isso corresponder a 
uma infecção é muito alta. Claro que carece sempre de uma confirmação 
e da repetição de uma análise mas, não sendo sinónimo, é muito provável 
que um resultado reactivo corresponda a uma infecção.

… O que poderá levar a pessoa a entrar num estado alarmante e de 
extrema preocupação…

IA – Claro que é natural que a pessoa, perante um resultado reac-
tivo, se sinta preocupada, assustada, com muitas dúvidas… e a forma 
mais imediata de ver respondidas algumas dessas dúvidas é através 
do contacto, por exemplo, com a Saúde 24 porque está disponível 24 
horas, porque se tem a oportunidade de falar com um profissional de 
saúde perfeitamente treinado e esclarecido para responder e que 
pode também fazer a referenciação dessa pessoa para um serviço de 
saúde. O mesmo se aplica a uma pessoa que tenha um resultado não 
reactivo e que queira esclarecer determinadas questões, sendo que a 
pessoa que tenha um resultado reactivo também poderá sentir-se 
mais confortável ao falar com o seu médico de família ou com uma 
organização de base comunitária… Como em tudo na vida, o mais im-
portante é tentar manter alguma calma e frieza e não se preocupar de-
masiado ou pensar que a vida acaba naquele momento. Voltando um 

pouco atrás, é um resultado que carece de confirmação mas, mesmo 
que se venha a chegar à conclusão de que essa pessoa vive com VIH, 
hoje, face ao conhecimento e aos medicamentos que temos disponí-
veis, a vida dessa pessoa é em tudo semelhante à que não tem a infe-
ção. E o mais perigoso de tudo é a pessoa viver com a doença e não 
saber. O momento de saber é positivo no sentido em que permite à 
pessoa ter acesso aos cuidados de saúde de que precisa.

Será já o VIH/Sida uma doença normal para o comum dos cidadãos 
e, como tal, imune ao estigma?

IA – Ainda não. O estigma e a descriminação foram muito maiores 
no passado mas, hoje, em 2019, ainda se mantém e é uma área sobre a 
qual devemos falar de forma aberta e reconhecer que existe, pois só as-
sim poderemos continuar a tomar atitudes para que, um dia, possamos 
dizer que já não há.

Na área dos CAD foram conseguidos resultados muito importantes 
relacionados com a infeção e a transmissão… Hoje, o foco está muito 
mais noutras populações… Em que medida terá o fenómeno a ver com 
uma percepção distorcida do risco?

IA – Sim, tem. Há uma percepção muito diferente do risco por parte 
do próprio, também por parte dos profissionais de saúde e isso leva a 
que, por um lado as pessoas não se protejam e, por outro, que o diagnós-
tico seja feito numa fase mais tardia. De facto, na população consumido-
ra de drogas, fruto de todas as boas práticas que se instituíram e se man-
tiveram, temos hoje uma situação muito positiva. O número de novas in-
feções entre os dependentes de drogas e em pessoas que consomem 
drogas por via injetável é muito reduzido. Pelo contrário, na população 
que se infecta por via sexual, particularmente por via heterossexual, a 
percepção de risco é muito pequena e, como tal, não há a adopção de 
medidas de prevenção e daí resultam novas infeções. O que faz com que 
nunca seja de mais insistirmos que esta é uma doença que diz respeito a 
todos nós e não a uma população em particular. Todos devemos ter 
consciência disso e ter atitudes que visam reduzir o risco de contrair a 
doença.

Não faria sentido que este teste fosse também aplicado a outras in-
feções, nomeadamente a Hepatite C?

IA – É uma questão de não existir ainda comercializados auto testes 
para Hepatite C ou B. Mas sim, certamente que, se num futuro existirem, 
poderá fazer-se o mesmo percurso e serem disponibilizados para venda 
na farmácia comunitária.

isabel aldir


