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Já temos os instrumentos para acabar

com a pandemia pelo HIV!

Um dos maiores desafios do médico prescritor, é a decisão sobre
medicar ou não um paciente. Esta decisão por vezes é difícil.
Para que se tenha uma decisão acertada, há que se pesar os riscos o
benefício para o paciente daquela medicação. Por vezes a decisão é
fácil: analgésicos para cefaleia, por
exemplo. Nestes casos os
benefícios são tão claros e os
prejuízos tão desprezíveis,
que a decisão se torna fácil.
Por vezes a decisão parece
fácil, mas a maioria ainda
tem dificuldades em
enxergar alguns “riscos
ocultos”, como por
exemplo, o uso mal indicado
de antibióticos que aumenta os
riscos de infecções e de infecções
mais graves e resistentes.
Tudo indica que o tratamento com antirretrovirais para o paciente
infectado pelo HIV incorre em enorme benefício, potencialmente
eliminando as manifestações oportunistas da aids e mitigando
(também potencialmente) todo um processo de desgaste de órgãos e
tecidos proporcionados pela micro inflamação crônica relacionada a
infecção pelo HIV. “Quando começar a terapia antirretroviral em
pacientes assintomáticos”. O estudo START, que é o estudo mais
impactante nesta discussão, falhou, por exemplo, em provar em suas
sub análises, que exista uma vantagem clara e estatisticamente
significante em tratar pessoas com viremia baixa. Temos observado
também em alguns locais do Brasil, que mesmo controladores de elite
tem sido tratados com antirretrovirais a partir do momento em que o
novo protocolo recomendou o tratamento de todas as pessoas
portadoras do HIV.
Virologicamente falando, tudo fica muito claro. A replicação de um
patógeno viral como o HIV é muito deletéria e deveria ser abolida
[Desquilbet et al, 2007; Hsue et al, 2004; Arnsten et al 2007; Triant
et al, 2008; Odden et al, 2007; McCutchan et al, 2007].

Desta forma, as diretrizes Brasileiras recomendando o tratamento
precoce foram “à frente no tempo” e possivelmente acertadas.
Existem evidências científicas também que os assim chamados
controladores de elite apresentem sinais de replicação do HIV quando
um método conhecido como detecção de “RNA associado à célula” é
empregado [Pereyra et al, 2000]. Mas não existem ainda evidencias
clinicas ou laboratoriais em estudos prospectivos demonstrando ser
vantajoso o tratamento dos controladores de elite. Aqui novamente, a
dúvida eterna dos médicos prescritores parece ressurgir: os
benefícios em tratar um controlador de elite superam os prejuízos do
uso crônico dos medicamentos potencialmente tóxicos? Além do
mais, ainda carecemos de experiências de longo prazo com o
tratamento com antirretrovirais com relação a eventos adversos e
toxicidades.
Por mencionar a toxicidade, é interessante notar que os pacientes
infectados pelo HIV envelhecem ou se infectam com idade mais
avançada. É claro que o tratamento medicamentoso em idosos é mais
complexo e mais tóxico. A exposição aos antirretrovirais em
pacientes idosos deve ser cuidadosamente estrategiada pelo
provedor
Isto tudo sem mencionar o
mais óbvio: o tratamento
como prevenção! Assim
sendo, diminuindo-se a
assim chamada “carga
viral populacional”,
eventos de transmissão do
HIV não mais ocorrerão.
Assim sendo, esta
pandemia pode e deve ser
eliminada. Mas será

que já temos os
instrumentos para acabar com a pandemia pelo
HIV?
Prof. Dr. Ricardo Sobhie Diaz
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