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Qualidade de vida: 
olhando a PVHIV  

além da carga viral.

Diagnóstico tardio 
do HIV  ainda é uma 

questão que demanda 
atenção no Brasil.



A Revista ParticipatHIVos é um periódico que oferece artigos pautados 
nas mais recentes publicações. Os temas abrangem HIV/AIDS com foco nos 
desa�os enfrentados cotidianamente pelo paciente e pela equipe multi-
pro�ssional de saúde.

O recente Relatório de Monitoramento Clínico do HIV de 2018 evidenciou que 
a proporção de diagnóstico tardio de pessoas vivendo com HIV (PVHIV) no 
Brasil foi de 27% (CD4 inferior a 200 células/mm3 no momento da testa-
gem).1  A UNAIDS (Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS) 
considera que as principais barreiras à realização consciente e regular do 
teste de HIV incluem falta de conscientização individual sobre risco, estig-
ma, obstáculos legais e estruturais, além de custos associados aos serviços, 
como deslocamento até centros de saúde.2 Neste contexto, a primeira ma-
téria dessa edição traz importantes conceitos relacionados a este tema e 
disserta sobre o papel da equipe multidisciplinar no enfrentamento deste 
desa�o no Brasil.

A segunda matéria traz à tona uma re�exão importante sobre a qualidade 
de vida das PVHIV: o envelhecimento e o desenvolvimento de comorbida-
des, os impactos da terapia antirretroviral ao longo do tempo e a impor-
tância de se ter um olhar atento para a individualidade de cada PVHIV a 
�m de garantir a adequação da terapia a essas necessidades e obter assim 
melhores prognósticos em saúde.

Esperamos contribuir com sua prática clínica e ser uma fonte de leitura e 
atualização. 

Desejamos um ótimo início de ano!
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Para falarmos sobre o diagnóstico tardio do HIV, é importante o conhecimento e do-
mínio de determinados conceitos relacionados, tais como: meta 90-90-90, cascata 
de cuidado contínuo e populações-chave. 

Meta 90-90-90 do UNAIDS 

A meta 90-90-90, lançada pelo Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS 

(UNAIDS), em 1º de dezembro de 2014, na Declaração de Paris, tem como metas até este 

ano de 2020 que:1

• 90% das pessoas vivendo com HIV conheçam seu diagnóstico. 

• 90% das pessoas diagnosticadas estejam em tratamento com antirretroviral.

• Deste montante, 90% estejam com carga viral indetectável.

Artigo de capa

Diagnóstico tardio do HIV ainda 
é uma questão que demanda 

atenção no Brasil.
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Ainda que seja um modelo matemático, é uma estra-
tégia baseada no respeito à dignidade humana e na 
preocupação com o avanço do vírus, visando à dimi-
nuição de novos casos e da morbimortalidade, bem 
como bene�ciando os sistemas de saúde e economia 
dos países.2

Com o alcance dessas etapas (conhecimento do diag-
nóstico, tratamento e supressão da carga viral), pode-
-se melhorar a sobrevida de pessoas vivendo com 
HIV (PVHIV), uma vez que contribui para a prevenção 
de outras doenças como a tuberculose e, com isso, 
reduz também mortalidade e agravos causados pela 
imunode�ciência, bem como diminui a transmissão 
do vírus.2

Cascata do cuidado contínuo em 
HIV/AIDS
Refere-se à sequência de etapas que as PVHIV preci-
sam transpor desde o diagnóstico até adesão e re-
tenção durante tratamento com antirretroviral e su-
pressão viral.3 Cada etapa desta requer emprego de 
diferentes esforços para o sucesso.

Populações-chave

São populações em contextos de maior vulne-
rabilidade à exposição ao risco de contrair o HIV, 
como:4

• Homossexuais e homens que fazem sexo com ho-
mens (HSH);

• Pessoas trans;

• Pessoas que usam álcool e outras drogas;

• Pessoas privadas de liberdade;

• Trabalhadores do sexo.

As diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
de 2013 já apontavam a necessidade de preocupação 
com essas populações, incluindo especial atenção ao 

público jovem.2 A última campanha para incentivar 
e estimular a testagem para HIV, proposta pelo De-
partamento de Controle de Doenças Crônicas e In-
fecciosas (DCCI), deu evidência clara da estratégia da 
testagem junto a jovens.5

A resposta brasileira obtida por meio das campanhas 
de detecção do HIV, quando há somatória dos esfor-
ços de ações governamentais, trabalhadores da saú-
de e de movimentos sociais, tem resultados impor-
tantes frente à epidemia.6 

Centros de Testagem e 
Aconselhamento (CTAs)

Foi durante a década de 1980 que o Programa Na-
cional de HIV/AIDS/MS criou os centros de testa-
gem e aconselhamentos com o objetivo de oferecer 
testagem, con�dencialidade e anonimato aliados à 
educação em saúde e à redução de riscos e vulne-
rabilidades.7

O incremento da testagem rápida (estratégia com-
ponente da Mandala da Prevenção Combinada) dis-
ponibilizado pelos serviços públicos popularizou-se 
e difundiu a testagem, com consequente ampliação 
do diagnóstico.4 Reconhecer-se em risco de infecção 
e dispor-se à testagem permite mudanças de com-
portamento (reconhecimento das vulnerabilidades) 
e inserção em tratamento imediato e oportuno. Com 
isso, requer-se que os serviços possuam condições 
plenas de inclusão das PVHIV. 

Além disso, os CTAs desempenham papel importante 
no que se refere a atendimento, orientações e acon-
selhamento, acompanhamento da adesão e retenção 
do caso, além de apoio à atenção básica na implanta-
ção da prevenção combinada.6,7

Diagnóstico tardio 

A relação que se tem entre mortalidade por AIDS 
e início tardio do tratamento tem sido alvo de es-
tudos e comprovada amplamente pelas literaturas 
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internacional e nacional.8 Segundo Granjeiro, o pa-
ciente com diagnóstico tardio tem maiores chances 
de desenvolvimento de doenças oportunistas e ris-
co de morte, principalmente no primeiro ano além 
de implicar aumento de custos em todo o sistema 
de saúde.8

De acordo com o Relatório de Monitoramento Clíni-
co do HIV publicado em 2019, o cenário desde 2010 
vem apresentando queda importante de PVHIV com 
diagnóstico tardio. Este documento ainda aponta que, 
em relação a jovens (18 a 24 anos), houve proporções 
mais baixas na apresentação ao Sistema Único de 
Saúde (SUS) quando comparada com as demais faixas 
etárias. Mesmo assim, os indicadores desse relatório 
apresentam um patamar de 27% de diagnóstico tar-
dio no ano de 2018 (CD4 inferior a 200 células/mm3 
no momento da testagem).9

Não se pode conceber, em pleno século XXI, mesmo 
com a ampliação de diagnóstico precoce por meio 
de testagem rápida disseminada por todos os servi-
ços de saúde pelo Brasil e com a disponibilidade da 
terapia antirretroviral gratuita (garantindo as melho-
res condições de vida às PVHIV), que ainda se tenha 
altos índices de diagnósticos tardios pelo país.10,11

A equipe multipro�ssional presente principalmente 
nos CTAs, ofertando acolhimento e aconselhamen-
to, bem como estimulando a testagem, é de vital 
importância para diluir temores e incentivar cada 
vez mais o conhecimento da sorologia para HIV. No-
vas e diferentes estratégias de atuação em diferen-
tes campos devem ser cada vez mais estimuladas e 
valorizadas, tais como campanhas de testagens nos 
serviços e em locais de grande concentração de po-
pulações-chave.

O diagnóstico tardio ainda é um desa�o a ser en-
frentado para que o Brasil alcance a meta de diag-
nosticar 90% das PVHIV, disponibilizar terapia an-
tirretroviral para 90% das pessoas diagnosticadas e 
obter 90% das pessoas recebendo tratamento com 
carga viral indetectável.
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Qualidade de vida:  olhando a 
PVHIV além da carga viral.

Na prática

Em 2016, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou novas estratégias de combate ao HIV com a ambi-
ciosa meta de “acabar com a epidemia da AIDS como ameaça à saúde pública dentro do contexto de as-
segurar vidas saudáveis e promover bem-estar para todos em todas as idades.” Diferente da meta anterior, 

que focava somente em tratamento, esse alvo é mais amplo e abrange as pessoas vivendo com HIV (PVHIV) na 
totalidade.1

Graças aos novos avanços no tratamento, a expectativa de vida de uma PVHIV é próxima à de pessoas vivendo 
sem o vírus. Jovens que iniciaram o tratamento antirretroviral em 2010 já têm expectativa de vida 10 anos mais 
alta comparados aos que começaram o tratamento em 1996.2 A supressão viral está no centro do manejo da 
PVHIV, mas não é mais o único objetivo do tratamento. Alcançar a indectectabilidade ainda é parte essencial da 
cascata do cuidado contínuo e não se pode menosprezar o impacto que o diagnóstico precoce e o tratamento 
adequado podem ter na redução da cadeia de transmissão.3 Mas, e quanto aos que já atingiram a supressão 
viral? Para essas pessoas, ter mais qualidade de vida passa a ser a maior preocupação.

A qualidade de vida das PVHIV relacionada à saúde pode ser dividida em: comorbidades não relacionadas ao 
HIV e qualidade de vida autorreferida. Devido à disponibilidade e variedade de tratamento, as PVHIV estão 
vivendo mais, e o envelhecimento dessa população eleva o risco de outras morbidades como doenças car-
diovasculares, renais, entre outras.3 Isso traz mais desa�os ao manejo desse paciente, devido à necessidade de 
se coordenar diferentes intervenções terapêuticas. Para o paciente, isso pode signi�car mais consultas, maior 
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tempo de internação e estresse. A qualidade de vida 
autorreferida, por sua vez, é uma métrica mais subje-
tiva, relacionada ao bem-estar geral.3 

Um estudo do Reino Unido que comparou em tor-
no de 3 mil PVHIV com mais de 7 mil pessoas sem o 
vírus demonstrou que o nível de qualidade de vida 
autorreferida foi signi�cativamente inferior em PVHIV. 
Os níveis baixos se mantiveram mesmo quando a 
análise foi restrita somente a pacientes em supressão 
viral.4 Outro estudo, na Alemanha, com quase 900 
participantes, mostrou que as queixas mais comuns 
em PVHIV eram: fadiga, falta de energia, insônia, de-
pressão, disfunção sexual e mudança na aparência. 
Os participantes do estudo estavam em tratamento 
antirretroviral (TARV) e, apesar do sucesso imunovi-
rológico, mais de 60% dos pacientes reportaram ao 
menos um sintoma.5

A equipe multidisciplinar não deve mais se conten-
tar em apenas com a indetecção da carga viral de 
seu paciente: existe um arsenal de medicamentos 
cada vez mais potentes e drogas mais seguras e su-
primir a carga viral já não é mais o único desa�o do 
tratamento da PVHIV.8 Por isso, avaliar a troca da te-
rapia, mesmo de esquemas que funcionam, se torna 
uma possibilidade de melhora da qualidade de vida 
da PVHIV.6 

A equipe multidisciplinar tem papel fundamental no 
cuidado das PVHIV, desde o acolhimento, combate ao 
estigma e preconceito até a busca permanente pela 
boa adesão.7 Cada pro�ssional tem seu papel e, com 
o auxílio de uma equipe multidisciplinar, a PVHIV pode 
ser vista de maneira holística, em que o foco não seja 
somente no vírus. Para que tenham sucesso em atender 
às demandas das PVHIV, os serviços de saúde precisam 
ser mais integrados e focados nas pessoas, para que a 
meta da OMS seja cumprida e que a epidemia da AIDS 
chegue ao �m.3
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