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Protagonista da pesquisa em

Aids
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A
o lado de África, Argenti-
na e Estados Unidos, o
Brasil protagoniza mais
uma iniciativa sem prece-
dentes no combate à

Aids. Trata-se de um estudo único no
mundo que vai avaliar novos esque-
mas de medicamentos para prevenir
a transmissão do HIV de mãe para fi-
lho. O objetivo é identificar qual a
estratégia mais eficaz e segura para
bebês expostos ao HIV. A participação
brasileira na pesquisa é coordenada
pela infectologista Valdiléa Veloso,
diretora do Instituto de Pesquisa Clíni-
ca Evandro Chagas (Ipec) da Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz).

O estudo vai acompanhar cerca de
1.700 bebês cujas mães, portadoras do
HIV, não fizeram a profilaxia da trans-
missão durante a gravidez. Ainda não
há resultados, mas 780 crianças já es-
tão incluídas na pesquisa. Mais de 600
delas são brasileiras. O trabalho no país
envolve centros localizados em Minas
Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul e São Paulo. O Rio de Janeiro con-
centra a maioria dos cadastros até
agora: em torno de 400 no Hospital
dos Servidores do Estado e no Hospi-
tal Geral de Nova Iguaçu.

“Esse elevado número de bebês
fluminenses expostos ao HIV indica que
mais atenção deve ser dada aos servi-
ços de pré-natal no estado”, diz o
infectologista José Henrique Pilotto,
pesquisador do Ipec responsável pelo
estudo no Hospital Geral de Nova
Iguaçu, que conta com o maior núme-
ro de inclusões de bebês no estudo:
214 até novembro de 2006.

Falta de pré-natal
agrava situação da
Aids pediátrica

Para evitar a contaminação dos
bebês, recomenda-se que grávidas por-
tadoras do HIV recebam profilaxia com
medicamentos anti-retrovirais como
zidovudina (AZT), nevirapina, lami-
vudina e nelfinavir durante a gestação.
Anti-retroviral também deve ser admi-
nistrado a elas durante o parto e aos

seus recém-nascidos. Muitas dessas
gestantes, porém, ainda hoje chegam
ao parto sem saber que estão infec-
tadas pelo vírus e, conseqüentemente,
sem ter tomado os remédios. Isso
ocorre porque elas não realizam o pré-
natal ou não têm o devido acompa-
nhamento durante a gravidez. Como
as mães estão desprotegidas, o uso
do medicamento pelos bebês torna-
se ainda mais importante.

Hoje, no Brasil e em muitos lugares
do mundo, as diretrizes para prevenir a
transmissão do HIV de mãe para filho
incluem dar AZT em xarope por seis
semanas para a criança. Esse procedi-
mento tem apresentado resultados
satisfatórios, mas os pesquisadores que-
rem verificar se há formas ainda mais
eficientes de prevenção – sobretudo para
recém-nascidos que, em tese, correm
um risco maior de infecção pelo HIV pelo
fato de suas mães não terem recebido
a profilaxia durante a gestação. “A pro-
posta do estudo é verificar se o uso de
um ou dois outros medicamentos anti-
retrovirais associados ao AZT traz mais
benefícios para esses bebês que o uso
de AZT isolado”, explica Pilotto.

O procedimento da pesquisa é
administrar apenas aos bebês AZT; AZT
com nevirapina; ou AZT com lamivudina
e nelfinavir. O esquema profilático para
cada bebê é definido randomicamente,
ou seja, aleatoriamente. Os remédios
começam a ser administrados nas pri-
meiras 48 horas de vida da criança e o
tratamento dura seis semanas.

Após esse período, os bebês que
não se infectaram serão acompanha-
dos por dois anos. Esse acompanha-
mento investigará possíveis efeitos
colaterais dos coquetéis de drogas,
como dificuldades para ganhar peso e
prejuízos no crescimento.

“Duas ou três drogas juntas podem
ter um efeito potencializado contra a
transmissão do HIV, mas também po-
dem ter uma toxicidade maior. Além
disso, os coquetéis são mais caros, de
modo que, caso seja comprovado que
o AZT sozinho surte o mesmo efeito,
não se justifica a combinação das dro-
gas. O estudo busca responder a to-
das essas questões”, diz Pilotto. Os bebês
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que forem infectados pelo HIV apesar
da profilaxia ficam em acompanhamen-
to nos centros de pesquisa indefi-
nidamente e recebem cuidados médi-
cos e tratamento de acordo com as dire-
trizes do Programa Nacional de Aids.

Estudo internacional
também testa três novos
medicamentos anti-HIV

Além da Fiocruz e dos dois hospitais
fluminenses, integram a pesquisa, no Bra-
sil, a Universidade Federal de Minas Ge-
rais, a Universidade de São Paulo e a Uni-
versidade de Ribeirão Preto, além dos hos-
pitais Conceição e Fêmina e do Comple-
xo Hospitalar da Irmandade Santa Casa
da Misericórdia, em Porto Alegre. Desde
o início do estudo, em abril de 2004, a
Fiocruz faz todas as análises de amostras
de sangue de mães e bebês recrutados
no país, o que evidencia a ampla experi-
ência da instituição nessa área. Esse tra-
balho está a cargo do Laboratório de Aids
e Imunologia Molecular do Instituto
Oswaldo Cruz (IOC), que, sob coordena-
ção da imunologista Mariza Morgado,
também participa ativamente da pesqui-
sa. É lá, por exemplo, que são realizados
o PCR RNA, para medir a quantidade de
vírus na mãe, e o PCR DNA, para deter-
minar se o bebê foi ou não infectado.

Os laboratórios Boehringer Ingelheim
Pharmaceuticals e GlaxoSmithKline doa-
ram os medicamentos usados na pesqui-
sa, que tem patrocínio do Instituto Nacio-
nal de Saúde e Desenvolvimento Huma-
no da Criança (NICHD) e do Instituto Nacio-
nal de Alergias e Doenças Infecciosas
(NIAID), ambos da rede de Institutos Naci-
onais de Saúde (NIH) dos Estados Unidos.

Os recursos transferidos para a
Fiocruz por conta do estudo já foram
convertidos, por exemplo, em novos
equipamentos e kits para diagnóstico
e acompanhamento da infecção pelo
HIV. “Nossa participação já rendeu trei-
namentos para profissionais nas ma-
ternidades do Rio de Janeiro. Eles de-
vem atuar ativamente na identificação
de gestantes que chegam em traba-
lho de parto e não fizeram o teste de
HIV”, acrescenta Pilotto.

Dentro desse mesmo esforço interna-
cional, inserem-se, ainda, outras duas
frentes de trabalho, também com parti-
cipação da Fiocruz. Uma testa três novos
medicamentos em pacientes. A outra
avalia duas estratégias para prevenir a
transmissão do HIV em casais soro-
discordantes, isto é, casais em que ape-
nas um dos parceiros é portador do vírus.
São outros exemplos do protagonismo
brasileiro no combate à epidemia de Aids.

Amostra de material de mães e bebês são analisadas no Instituto Oswaldo Cruz

edição 2006 do Estudo
Sentinela Parturiente, que
visa monitorar a taxa de pre-
valência de gestantes infec-
tadas pelo HIV, já está con-

cluída para o Sudeste, o Sul e o Centro-
oeste do país. Nessas regiões, estima-se que
0,54% das grávidas sejam portadoras do
vírus da Aids. Embora esse percentual seja
semelhante ao encontrado em 2004, ou-
tros resultados deste ano demonstram as
conquistas do centro-sul no combate à trans-
missão do vírus de mãe para filho. “São
avanços que precisam ser estendidos para
o resto do país”, destaca a epidemiolo-
gista Célia Landmann Szwarcwald, do
Centro de Informação Científica e Tecno-
lógica (Cict) da Fiocruz. Ela coordena o
estudo ao lado de Aristides Barbosa Júnior,
do Programa Nacional de DST e Aids.

Nas regiões Sudeste, Sul e Centro-
Oeste, entre as gestantes que apresentam
o cartão de pré-natal na hora do parto,
85% têm o resultado do teste de HIV
preenchido. Além disso, 76% das mães
que não têm cartão de pré-natal são
submetidas a esse teste no momento do

Desigualdades
regionais da Aids

Pilotto: “Serviços de pré-natal devem
receber mais atenção”

A
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parto. Em relação à sífilis, porém, o qua-
dro é bem menos animador. Em torno
de 77% das grávidas não fazem o
segundo teste da doença, que deve ser
realizado no último trimestre de gesta-
ção. Doença sexualmente transmissível,
a sífilis pode causar má formação do feto,
abortamento, sérias conseqüências à
saúde da criança bebê ou até levá-la à
morte. “É preocupante que tantas ges-
tantes não sejam submetidas ao segun-
do teste da doença”, comenta Célia.

Para as regiões Norte e Nordeste o
estudo ainda está em andamento, mas
os dados já coletados revelam um quadro
ainda precário nessas regiões. O teste de
HIV tem cobertura muito baixa. Apenas
56% das gestantes que levam o cartão
de pré-natal na hora do parto têm o resul-
tado do teste de HIV preenchido. “As desi-
gualdades regionais continuam marcantes,
o que evidencia a necessidade de políticas
públicas que priorizem o Norte e o
Nordeste”, recomenda Célia.

Diagnosticada a tempo,
transmissão vertical do HIV

cai de 14% para 1%

O Ministério da Saúde preconiza uma
série de ações para evitar a transmissão
vertical do HIV, isto é, de mãe para filho.
“Durante o pré-natal, toda gestante tem o
direito e deve realizar o teste de HIV. Quan-
to mais precoce o diagnóstico da infecção
pelo HIV na gestante, maiores são as chan-
ces de evitar a transmissão para o bebê. O
tratamento é gratuito e está disponível no
Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o
portal informativo do Programa Nacional
de DST e Aids (www.aids.gov.br). O uso
de medicamentos anti-retrovirais (AZT) em
gestante e recém-nascido, a cesariana
programada e a substituição do aleitamen-
to materno podem reduzir o risco de trans-
missão do HIV da mãe para o filho.

Se a infecção pelo HIV é diagnosticada
a tempo e todas as recomendações são
cumpridas, a ocorrência da transmissão verti-
cal cai de 14% para menos de 1%. Percen-
tuais inferiores a 1% já são observados nos
países desenvolvidos. No Brasil, contudo,
sete em cada 100 bebês nascidos de mu-
lheres portadoras do HIV são infectados pelo
vírus. A situação é mais crítica nas regiões
Norte e Nordeste, onde esse índice atinge
13% e 11%, respectivamente.

A metodologia do Estudo Sentinela
Parturiente de 2006 é diferente da usada
nos anos anteriores, o que limita as possi-
bilidades de comparação dos novos resul-
tados com os antigos. Este ano, os dados
estão sendo coletados diretamente dos car-
tões de pré-natal e dos prontuários hospi-
talares das gestantes. Em 2004 e em 2002,
eram feitos exames de sangue e entre-
vistas com as mães. “Além de reduzir os
custos, pois dispensa o exame de sangue,
a nova metodologia é mais confiável,
porque ela se baseia em documentos
médicos, e não nas respostas das mulheres,
que podem, por exemplo, não lembrar se
fizeram o teste de HIV. Outra vantagem
da análise dos cartões e prontuários é
facilitar a identificação das falhas nas rotinas
dos serviços de saúde”, explica Célia.

A nova metodologia está sendo
utilizada para obter informações sobre
15 mil gestantes, distribuídas por 150
maternidades de 129 municípios do país.
Todos os dados do centro-sul já foram
coletados. No Norte e no Nordeste, cerca
de 1.400 grávidas já foram incluídas na
pesquisa, mas esse número deve chegar
a cerca de 7.500 até o final do estudo.

Proposto pelo antigo Programa
Global de Aids da Organização Mundial
de Saúde (OMS) e mantido pelo Progra-
ma Conjunto das Nações Unidas para
HIV/Aids (Unaids), o Estudo Sentinela
começou na década de 90, quando a

prevalência da infecção pelo HIV era
monitorada em três diferentes grupos:
gestantes; pacientes com doenças sexual-
mente transmissíveis; e adultos de ambos
os sexos atendidos em emergências. Atual-
mente, a pesquisa é feita somente com
grávidas. “Verificou-se que a prevalência
da infecção pelo HIV em gestantes refletia
a situação da população feminina como
um todo e, assim, ajudava também a
estimar a prevalência na população total.
Além disso, a coleta de dados tende a ser
mais fácil, pois o trabalho se concentra nas
maternidades”, explica Célia.

Aids é um problema mais
recente no Norte e Nordeste

Inicialmente, no Brasil, as materni-
dades se ofereciam, voluntariamente,
para participar do estudo, que consistia
apenas no exame de sangue das gestan-
tes. A partir de 2000, no entanto, optou-
se pela amostragem probabilística, na
qual as instituições participantes são
selecionadas de forma aleatória. Rea-
lizado de dois em dois anos, o estudo
teve outra novidade metodológica em
2002, quando, além do teste de HIV,
passaram a ser realizadas também
entrevistas com as mães. Em 2002 e em
2004, as metodologias usadas foram
exatamente as mesmas, o que permitiu
comparações. Nesse período, constatou-
se aumento na cobertura do teste de HIV
em gestantes: de 72% para 78% no Sul;
de 24% para 31% no Nordeste; e de
19% para 26% entre mães analfabetas.

Embora o Norte e o Nordeste apre-
sentem menor cobertura do teste de HIV
e maior transmissão vertical, essas regiões
exibem taxas de prevalência de gestantes
infectadas pelo vírus inferiores às do
centro-sul. À primeira vista, esse quadro
pode parecer paradoxal, mas a expli-
cação está na dinâmica de disseminação
da Aids no Brasil e no mundo. “Essas
menores taxas no Norte e no Nordeste
não representam uma situação mais
confortável. Pelo contrário. Elas indicam,
na verdade, que a Aids é um problema
mais recente nessas regiões, pois o HIV
chegou ao país pelo Sudeste e pelo Sul.
Ao contrário de outras doenças, a Aids
surgiu entre as camadas mais ricas e só
depois se estendeu às populações mais
empobrecidas”, lembra Célia.

O teste de HIV deve
ser realizado durante
o pré-natal


