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PESQUISA

Duas realidades com
um problema em comum
Estudo compara pacientes que começaram a tomar o coquetel anti-Aids em Baltimore e no Rio de Janeiro

Isis Breves

quipes do Instituto de Pes-
quisa Clínica Evandro
Chagas (Ipec/Fiocruz) e
do Departamento de Me-
dicina da Johns Hopkins

University uniram esforços para estu-
dar pacientes com HIV no Brasil e nos
Estados Unidos. Eles avaliaram o risco
e as causas de morte entre pacientes
que estavam no início da terapia an-
tirretroviral potente (HAART, na sigla
em inglês), mais conhecida como co-

quetel anti-Aids. Ao compararem pa-
cientes do Rio de Janeiro e de Balti-
more, os pesquisadores observaram
que o risco de morte durante o pri-
meiro ano da terapia foi similar nas
duas cidades. No entanto, as causas
de morte foram diferentes. Os resul-
tados do estudo ganharam as pági-
nas do periódico AIDS, que tem
grande prestígio na comunidade cien-
tífica internacional.

“No Rio de Janeiro, a maioria das
mortes estava relacionada a doenças
infecciosas, com predominância da tu-

berculose”, afirma a pesquisadora do
Ipec, Beatriz Grinsztejn, primeira au-
tora do artigo. “Já em Baltimore, as
mortes não estavam relacionadas a
doenças oportunistas da Aids, mas en-
contramos uma alta proporção de usu-
ários de drogas injetáveis, o que afeta
diretamente os resultados da terapia
antirretroviral e contribui para a pro-
gressão de doenças crônicas”, explica.

Embora outros estudos já tivessem
comparado a mortalidade de pacien-
tes com HIV na fase inicial do trata-
mento nos países desenvolvimentos e
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re. Os indivíduos incluídos no estudo
nunca tinham tomado antirretrovirais
e começaram a receber o coquetel anti-
Aids entre os anos de 1999 e 2007.
Eles foram acompanhados durante um
ano após o início do tratamento. Ao
longo desse período, 79 pacientes fa-
leceram, 34 no Rio (3.7%) e 45 em
Baltimore (5,2%). No Rio, os óbitos
ocorreram, principalmente, no primei-
ro trimestre (64,7%), enquanto, em
Baltimore, eles foram mais frequentes
no segundo semestre (48,9%).

A tuberculose, principal causa de
mortalidade entre os pacientes estuda-
dos no Rio, foi responsável por três em
cada dez óbitos na cidade brasileira,
mas esta doença não causou nenhu-
ma morte em Baltimore. “Infecções
bacterianas são mais comuns entre
pacientes de países em desenvolvimen-
to do que entre aqueles de países de-
senvolvidos”, lembram os autores no
artigo. Na cidade norte-americana, as

em desenvolvimento, o artigo publi-
cado este ano no periódico AIDS é o
primeiro que compara diretamente as
causas de morte. Como a coleta de
dados em Baltimore e no Rio seguiu
rigorosamente a mesma metodologia,
os resultados obtidos nas duas cida-
des puderam ser confrontados com
total rigor científico.

De acordo com o artigo, o diagnós-
tico tardio da infecção pelo HIV é um
problema tanto nos países em desenvol-
vimento como nos países desenvolvidos,
o que requer intervenções de saúde pú-
blica para que o vírus seja detectado mais
precocemente nos dois grupos de paí-
ses. No entanto, as diferenças identifica-
das pelo estudo no Rio e em Baltimore
indicam que Brasil e Estados Unidos ne-
cessitam de estratégias diferenciadas para
evitar a moralidade dos pacientes na fase
inicial do tratamento.

Participaram da pesquisa 1.774 pa-
cientes, 859 no Rio e 915 em Baltimo-

causas de mortalidade foram significa-
tivamente distintas: 17,8% dos óbitos
foram por problemas cardiovasculares
e 8,9%, devido a abuso de drogas.

“Baltimore, em contraste com o
Rio de Janeiro, teve uma alta propor-
ção de usuários de drogas injetáveis.
E já foi verificado que a mortalidade
entre indivíduos infectados pelo HIV-
1 usuários de drogas chega a ser de
duas a três vezes maior que a de não
usuários de drogas injetáveis”, dizem
os pesquisadores no artigo do perió-
dico AIDS. “O uso de drogas persis-
tente ou reincidente afeta diretamente
a adesão à terapia antirretroviral po-
tente e às consultas médicas, contri-
buindo para a progressão clínica da
doença e a mortalidade”, destacam
os autores da Fiocruz e da Johns
Hopkins University, duas instituições
renomadas que realizam pesquisas so-
bre Aids e oferecem assistência a in-
divíduos infectados pelo HIV.
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