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A síndroma da imunodeficiência humana adquirida (SIDA), é 

uma imunodeficiência celular causada pelo vírus da 

imunodeficiência Humana (VIH) que foi pela primeira vez 

reconhecida em 1981 e que evoluiu de forma dramática para 

uma pandemia global (1-3). 

O doente infetado pelo VIH que não se encontra sob 

tratamento específico, sofre uma diminuição gradual do valor 

de linfócitos TCD4+ tornando-se altamente suscetível a uma 

variedade de doenças oportunistas que poderão ocorrer em qualquer órgão/sistema do 

organismo. Inicialmente surgem infeções ditas menores, que não colocam em perigo a vida 

do doente mas que marcam a progressão da doença, ocorrendo posteriormente, o 

aparecimento de infeções e tumores oportunistas que conduzirão, se a terapêutica 

antirretroviral (TARV) não for administrada, à morte do indivíduo em alguns anos (4). Outras 

condições clínicas não diretamente relacionadas com a fase avançada da doença ou fase de 

SIDA, vão ocorrendo adicionalmente às infeções oportunistas/tumores contribuindo para a 

morbilidade e mortalidade observada nestes doentes. Estas comorbilidades não-SIDA, 

muitas das quais são semelhantes às observadas na velhice, incluem cancro, doenças 

afetando o coração, fígado, osso e rim, fragilidade e declínio neuro cognitivo, fornecendo 

evidência indireta de que a infeção pelo VIH pode acelerar o processo de envelhecimento 

(5).  
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O aparecimento de fármacos com atividade antirretrovírica potente, e o seu uso em 

combinação no tratamento da infeção pelo VIH, veio, a partir de 1996, reduzir de forma 

marcada a morbilidade e a mortalidade associadas a esta patologia.  

O momento ideal para o início da terapêutica tem sido há muito objeto de intenso debate. O 

objetivo da terapêutica não é apenas prevenir a depleção e preservar a produção dos 

linfócitos TCD4+ pela supressão da carga viral, mas também reduzir a imunoativação e a 

inflamação persistentes contrariando a imunosenescência e as múltiplas comorbilidades não 

relacionadas com SIDA. Tendo isto em conta e a existência de esquemas terapêuticas cada 

vez mais seguros e cómodos, tem sido proposto que o início da terapêutica tenha lugar cada 

vez mais cedo no curso da infeção, de preferência logo que seja diagnosticada (6-8). No 

entanto, a terapêutica deve ser iniciada apenas se os doentes estiverem perfeitamente 

elucidados e cientes da importância da adesão a essa terapêutica e motivados para tal. 

A correta adesão à TARV é um aspeto essencial do tratamento dos doentes infetados por 

VIH. Os consumidores de drogas são um tipo de população que, caracteristicamente, pior 

cumpre regras e terapêuticas tendo a má ou irregular adesão, consequências gravosas, quer 

no que diz respeito à evolução da doença, quer no que concerne ao esforço humano e 

financeiro cometido a esta tarefa. A alta taxa de replicação do VIH, conduzindo, com 

facilidade, ao aparecimento de mutações que conferem resistência à TARV e, 

consequentemente, à falência do tratamento instituído (9), torna difícil e complexo o 

acompanhamento destes doentes. Uma supressão vírica sustentada é necessária para que 

seja possível o controlo virológico, para evitar a emergência de resistências e para preservar 

a função imunológica. Face a uma incompleta supressão vírica, existirá também uma maior 

possibilidade de transmissão à comunidade do VIH, o qual poderá apresentar já algumas 

mutações e portanto resistências aos fármacos (10,11).  

No Serviço de Doenças Infeciosas da Unidade Hospital de Joaquim Urbano (atualmente 

fazendo parte do Centro Hospitalar do Porto), grande parte dos casos de infeção VIH/SIDA 

diagnosticados e seguidos correspondiam, em 2000, a indivíduos infetados pelo uso de 

drogas por via endovenosa. Sabíamos que não era recomendável avançar para uma TARV, se 

o doente não oferecesse garantias de adesão, mas não podíamos, por outro lado, 

“abandonar” uma parcela importante dos doentes deixando-os sem tratamento médico. A 
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constatação dos maus resultados que vínhamos registando na adesão de toxicodependentes 

às terapêuticas, e também o registo de resultados encorajadores que tínhamos obtido num 

programa de administração em toma sob observação direta, de antibacilares e metadona em 

doentes dependentes de opiáceos infetados por VIH, com tuberculose (12), levaram-nos a 

repensar a estratégia de tratamento deste tipo de doentes. Era absolutamente necessário 

que houvesse uma flexibilidade por parte da instituição/profissionais de saúde de modo a ir 

de encontro à população a servir. 

 

 

 

 

Aspeto exterior do CTC 
 

 

 

 

E assim, em Janeiro de 2001 foi criado no Hospital de Joaquim Urbano, com a colaboração 

do Instituto da Droga e Toxicodependência (IDT), um Centro de Terapêutica Combinada 

(CTC) para implementação de programas de administração diária e sob observação direta de 

TARV e metadona, em doentes toxicodependentes com infeção por VIH. Para conseguir tal 

objetivo foi constituída uma equipa de trabalho multidisciplinar com a participação de 

infeciologistas, enfermeiros, psiquiatras, psicólogos, e assistentes sociais (12,13). Esta equipa 

incluía também uma educadora social, entretanto não mantida por falta de recursos 

humanos. O CTC mantém-se em funcionamento. Apesar do Hospital de Joaquim Urbano ter 

sido recentemente (Julho de 2016) incluído no espaço do Hospital de Santo António/Centro 

Hospitalar do Porto, o CTC mantém-se em funcionamento nos terrenos do antigo Hospital 

de Joaquim Urbano. 

Os doentes elegíveis para admissão no CTC são doentes infetados pelo VIH, com 

toxicodependência ativa de opiáceos (confirmada por uma pesquisa de opiáceos positiva), a 

necessitar de TARV, com ou sem história de terapêutica prévia, residentes na cidade do 

Porto ou nos concelhos limítrofes. Os doentes reunindo aquelas condições são admitidos 



NEWSLETTER  
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA DO ACES PORTO ORIENTAL 

 

    

    

agosto 2017 

através do internamento ou do ambulatório. Doentes já em tratamento com metadona em 

estruturas do IDT, se infetados pelo VIH e reunindo os critérios de inclusão no CTC, podem 

também ser transferidos para aquela unidade. Estruturas de proximidade com quem o 

hospital tem protocolos de colaboração podem também referenciar doentes. Ao doente 

elegível é explicado o modo de funcionamento e as regras do CTC, sendo-lhe apresentado 

um contrato terapêutico que o doente, se concordar, assina após ter esclarecido todas as 

dúvidas. 

  

 

Momento da toma da medicação e metadona.  
Os doentes que tenham que fazer a TARV em mais do 
que uma toma, fazem uma toma presencial, levando 
depois consigo a(s) outra(s) toma(s) em pequenos 
copos plásticos. 

 

 

 

 

A TARV é administrada diariamente sob observação direta incluindo sábados, domingos e 

feriados (apenas recentemente encerra aos domingos/feriados). Após a toma da terapêutica, 

é administrada a metadona. As profilaxias ou terapêuticas de infeções oportunistas (como 

por exemplo a terapêutica da Tuberculose, Pneumocistose ou Toxoplasmose) são instituídas 

quando necessárias.  

São fornecidos passes para transporte e, em casos excecionais, habitualmente de forma 

transitória, a terapêutica é feita no domicílio, sendo levada a casa dos doentes pelos nossos 

enfermeiros e sendo o doente transportado em ambulância ao hospital para consultas, 

quando necessário. O pequeno-almoço é oferecido antes ou após a toma da medicação de 

acordo com as restrições terapêuticas. 

Os doentes são avaliados periodicamente em consultas de rotina pelas várias especialidades 

envolvidas, incluindo uma avaliação clínica e analítica através de exames complementares 
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que permitem a avaliação do sucesso da TARV, assim como da ocorrência de eventuais 

infeções oportunistas ou de outras patologias e de efeitos secundários.  

 

 

 

 

 

A equipa do CTC foi formada tendo em conta a personalidade de cada técnico, assim como a 

sua capacidade em estabelecer relações interpessoais com este tipo de doentes. 

A equipa de enfermagem, contactando diariamente com os utentes, consegue ter uma 

perceção das suas dificuldades na toma da medicação, dos eventuais efeitos laterais que 

podem surgir, do seu estado geral ou de outro tipo de problemas. Estes técnicos são 

essenciais neste programa tendo tido formação específica. Sendo conhecedores da(s) 

terapêutica(s) que os doentes realizam, estão aptos a agir de imediato ou, caso seja 

necessário e conforme o problema em causa, a avisar o infeciologista, o psiquiatra, o 

psicólogo ou o assistente social que atuarão de imediato e em conformidade.  

A intervenção psiquiátrica, psicológica e social, é perspetivada numa lógica de redução de 

riscos. Pretende-se essencialmente ajudar a criar as condições para que os doentes adiram 

ao tratamento à TARV e a efetuem sem interrupções e com sucesso, melhorar a sua atitude 

perante a infeção VIH e o seu tratamento e a sua capacidade para a auto-administração, 

futura e independente, dos fármacos. Pretende-se também contribuir para a melhoria do 

bem-estar físico e social destes doentes. Tenta-se trabalhar a reinserção social e profissional. 

Dois aspetos da sala de espera. Pode-se ver o quadro de avisos (com as listas dos doentes com consulta ou 

colheitas a realizar) e o aparelho para a diminuição da transmissão da tuberculose (Hospi-GardR IsocleanR - 

sistema de filtração de partículas aéreas usado para evitar a transmissão de tuberculose). 
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Ao melhorar a qualidade de vida dos doentes, criam-se as condições para um trabalho 

posterior mais exigente, caso os doentes o pretendam. Face à elevada percentagem de 

doentes sem abrigo ou fora do seu domicílio habitual, o apoio social foi considerado 

essencial neste trabalho. Através do trabalho da assistente social, criam-se as condições para 

poder contar com o rendimento mínimo garantido, o subsídio de doença, apoios para 

alojamentos, refeições e medicação, assim como o apoio para regularização de documentos. 

Promoveu-se ainda a articulação com o Centro de Apoio e Motivação de Toxicodependentes 

(Casa de Vila Nova) e outras instituições para resolução de situações de urgência social e 

sanitária. 

Foi conseguida também a articulação com outras instituições e outros locais onde os doentes 

podem realizar cursos de formação e praticar desporto entre outras atividades. Tentamos 

promover a inclusão dos doentes no mercado de trabalho após uma avaliação e validação de 

competências 

Sensivelmente uma vez cada dois meses, são realizados testes à urina, com o objetivo de se 

avaliar a existência de consumos de drogas ilícitas. 

Para os doentes abstinentes de drogas, com a doença estabilizada e com uma atividade 

profissional que os impeça de se deslocarem diariamente ao hospital, criámos um programa 

transitório entre este e o ambulatório vulgar. Nesta situação, o doente desloca-se ao hospital 

apenas uma vez na semana, acompanhado por um familiar. Nesse dia, efetua uma toma da 

medicação presencial, faz um teste para opiáceos, cocaína e metadona, e o familiar levanta a 

metadona e a medicação para a semana seguinte. Uma vez por mês, mostra o recibo do 

ordenado, comprovativo da sua atividade profissional. 

Alguns doentes foram contratados pela Associação de Apoio às Reuniões de Infeciologia 

(AARI), associação de médicos de Infeciologia do Serviço de Doenças Infeciosas, realizando 

trabalhos no espaço do antigo Hospital de Joaquim Urbano/CTC; de jardinagem, limpeza dos 

espaços, obras de manutenção ou remodelação e serviço de pequenos-almoços aos outros 

utentes. Os doentes nestas circunstâncias recebem almoço diário e uma contribuição 

monetária mensal. 
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Uma vez por semana, ocorre uma breve reunião onde, perante alguns elementos da equipa 

(tenta-se sempre que pelo menos um elemento de cada uma das valências esteja presente), 

são colocados problemas pontuais ou casos “problemáticos” (aqueles doentes que 

necessitam de uma maior atenção ou de uma mais rápida intervenção por parte de um dos 

elementos ou de toda a equipa). São também analisados os mapas de adesão mensal e o 

mapa dos testes à urina. Os doentes que se encontram estabilizados clínica e 

psicologicamente, são também analisados e encaminhados para avaliação e validação de 

competências, cursos de formação ou oportunidades de emprego.   

 

Em Julho de 2015, foi realizado o estudo estatístico da 

população seguida nos cerca de 15 anos de CTC (14), 

os resultados são então apresentados. 

Desde Janeiro de 2001 e até Julho de 2015, foram 

incluídos neste programa um total de 410 doentes. 

Destes, 357 (87,1%) eram do sexo masculino e 53 

(12,9%) do sexo feminino. A idade média à data de 

admissão era de 36,2 anos. À entrada, 271 doentes 

(66,1%) tinham experiência prévia em TARV, 255 (62,2%) classificavam-se em classe clínica C 

(CDC) (15) e 269 (65,6%) apresentavam um valor de linfócitos TCD4+ <200/mm3. Os valores 

médios de TCD4+ e de carga vírica para o VIH eram, respetivamente: 177,5/mm3 e 242587,9 

c/ml. O Anticorpo para o vírus da Hepatite C (VHC) era positivo em 398 doentes (97,1%) e o 

Antigénio de superfície do vírus da Hepatite B em 26 (6,3%).  

Durante a permanência no programa, 282 doentes (68,8%) tiveram uma adesão adequada à 

TARV. Dos 410 doentes, 115 (28%) não registaram qualquer intercorrência. Nos restantes 

295 (72%), foram registadas infeções oportunistas/patologias relacionadas com SIDA em 105 

(25,6%), infeções relacionadas com infeção VIH mas não definidoras de SIDA em 85 (20,7%) 

e outras intercorrências em 276 doentes (67,3%). 

Dos 410 doentes admitidos, 175 (42,7%) encontravam-se ainda no programa em 2015. A 

razão que motivou a saída dos restantes 235 (57,3%) foi: morte em 71 (17,3%), transferência 

para ambulatório (doentes que realizaram desmame da metadona e ofereciam condições 
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para a auto-administração independente da TARV) em 66 (16,1%), transferência para outro 

centro (estruturas do Sistema Nacional de Saúde ou do IDT mais próximas da residência dos 

doentes) em 42 (10,2%), abandono em 34 (8,3%) e exclusão por comportamento 

inadequado em 22 (5,4%). 

As causas de morte foram: relacionadas com cirrose em 21 doentes (29,6%), infeções não 

relacionadas com SIDA em 13 (18,3%), causas relacionadas com SIDA em 11 (15,5%), causas 

violentas (overdose, quedas, acidentes, suicídio) nos restantes 10 (14,1%), neoplasias em 8 

(11,3%), outras causas médicas em 4 (5,6%) e por causa não apurada em 4 (5,6%). 

Os valores médios finais (os últimos registados) de linfócitos TCD4+ e de carga vírica para o 

VIH nos 410 doentes, foram, respetivamente: 474,1/mm3 (versus 177,5/mm3 à entrada) e 

6161,8 c/ml (versus 242587,9 c/ml à entrada). Os valores médios de TCD4+ e de carga vírica 

para o VIH, nos 175 doentes no programa em 2015, eram, respetivamente: 577,7/mm3 e 

4573,8 c/ml. Destes 175 doentes, 159 (90,9%) apresentam um valor de TCD4+> 200/mm3, 

164 (93,7%) apresentam um valor de carga vírica <20c/ml e 170 (97,1%) <200c/ml. 

   

Podemos assim concluir que a administração da TARV, juntamente com metadona, sob 

observação direta permitiu uma elevada adesão e consequentemente uma maior eficácia da 

terapêutica. Numa população difícil e em fase avançada da doença foi possível melhorar 

substancialmente a carga vírica e o estado imunológico dos doentes. Salienta-se ainda a 

percentagem elevada da co-infecção pelo VHC e a cirrose e suas complicações como 

principal causa de morte.  

Atualmente com a disponibilidade de terapêuticas antiVHC (16) mais fáceis de tolerar, mais 

cómodas de administrar e de eficácia claramente superior, a grande maioria dos doentes 

que frequentam este centro já foram tratados com sucesso, estão em tratamento ou 

pondera-se o seu tratamento a curto prazo.  

Ana Aboim Horta, Assistente Hospitalar Graduada em Doenças Infecciosas, Serviço de Doenças Infecciosas -

 Centro Hospitalar do Porto, Porto 

Marta Marques, interna de Infeciologia, Serviço de Doenças Infecciosas - Centro Hospitalar do Porto, Porto 
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