
Uma elegibilidade 
mais alargada 

para a TARV e um 
leque mais vasto 

de opções para 
a utilização de 

medicamentos ARV 
oferecem novas 
oportunidades 

para salvar 
vidas, melhorar 

os resultados 
clínicos e reduzir a 
incidência do VIH, 

mas, por outro 
lado, colocam 

desafios aos 
responsáveis pela 
formulação e pela 
implementação de 

políticas em muitos 
países.1

Esta nota informativa foi desenvolvida com 
vista a aconselhar uma abordagem faseada 
aos parceiros de implementação, gestores de 
programas de terapia antirretroviral (TARV), 
gestores de aprovisionamento e outras partes 
relevantes. O derradeiro objetivo consiste 
em assegurar que as novas diretrizes para o 
tratamento do VIH da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) sejam implementadas de 
forma eficaz, com uma transição harmoniosa 
para os novos regimes recomendados, sem 
que os produtos atualmente utilizados sejam 
desperdiçados ou atinjam o fim do seu prazo 
de validade. 

Contexto
As recentes Diretrizes consolidadas sobre a 
utilização de medicamentos antirretrovirais 
para o tratamento e prevenção da infeção pelo 
VIH: recomendações para uma abordagem 
em saúde pública da OMS recomendam um 
regime preferencial de tratamento baseado no 
tenofovir (TDF) em combinação com lamivudina 
e efavirenz (TLE) ou TDF com efavirenz e 
emtricitabina (TEE). Além disso, a OMS 
recomenda que os países devem descontinuar 
a utilização de estavudina (d4T) nos regimes 
de primeira linha. A implementação destas 
recomendações implica a transição de quase 
um milhão de pacientes em regimes baseados 
em d4T e uma transferência gradual de cerca 
de 2.000.000 a 3.800.000 pacientes em 
regimes de zidovudina (AZT) para TLE ou TEE. 
Tal como se verificou em anteriores alterações 
de regime, qualquer transição importante de 
pacientes é um passo significativo que exige um 
planeamento cuidadoso em termos de gestão do 
aprovisionamento e da cadeia de abastecimento. 

As recomendações que promovem a Opção B+ 
na prevenção da transmissão de mãe para filho 
e a iniciação do tratamento em adultos com 
uma contagem de 500 células CD4/mm³ ou 
menos irão também aumentar a procura por 
medicamentos antirretrovirais (ARV). 

Desafios 
A cadeia de abastecimento enfrenta três 
grandes desafios na sequência destas novas 
recomendações:   
1. Os fornecedores aprovados* de formulações 

de combinação em dose fixa de TEE 
e TLE estão a funcionar perto da sua 
capacidade máxima para satisfazer o atual 
nível de pacientes num dos regimes TDF 
recomendados. Os principais compradores, 
a OMS e as agências doadoras estão em 
conversações com os fabricantes com vista 
a aumentar a capacidade das linhas de 
produção com a maior brevidade possível, 
mas este acréscimo será faseado ao longo 
do resto do ano de 2013 e de 2014. 

2. Atualmente, o tempo que medeia entre a 
encomenda e o momento da entrega para 
as formulações de TEE e TLE é de 8 meses 
em média, incluindo já o tempo de fabrico e 
a entrega ao país. 

3. Os compradores e os parceiros de 
implementação com pacientes em regimes 
baseados em d4T e em AZT possuem stocks 
e encomendas em curso que devem ser 
levados em conta no processo de transição 
para evitar que os produtos que podem ser 
utilizados sejam desperdiçados ou atinjam o 
fim do seu prazo de validade.

* Aprovados ou provisoriamente aprovados pela Food and Drug 
Administration (FDA) dos EUA ou pré-qualificados pela OMS.  
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Para mais informações, contacte: 

Organização Mundial da Saúde 
Departamento do VIH/SIDA
20, avenue Appia 
1211 Geneva 27 
Suíça

Endereço de correio eletrónico: hiv-
aids@who.int 
www.who.int/hiv 
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RECOMENDAÇÕES
Os programas devem ser 
cuidadosamente planeados e deve 
ser discutido com os fornecedores 
o ritmo a que poderão ser 
disponibilizadas maiores quantidades 
de produtos baseados em TDF. Tal 
exigirá um processo de transição 
gradual. De forma a garantir que 
existe oferta para poder satisfazer 
a procura prevista, é altamente 
recomendado um programa faseado. 

As prioridades sugeridas são as 
seguintes: 

[1] iniciação de novos pacientes 
elegíveis para TARV num regime 
baseado em TDF;  

[2] transição de pacientes atualmente 
em regimes baseados em d4T 
para um regime baseado em TDF, 
num programa faseado a fim de 
permitir a utilização dos atuais 
stocks e encomendas de d4T; 

[3] transição de pacientes atualmente 
em regimes baseados em AZT 
para um regime baseado em TDF, 
num programa faseado a fim de 
permitir a utilização dos atuais 
stocks e encomendas de AZT e 
levando em conta a velocidade 
à qual maiores quantidades 
de produtos TDF podem ser 
encomendadas e entregues.

Há também que reconhecer que 
nem todos os países podem realizar 
a transição ao mesmo tempo ou 
ao mesmo ritmo. Estão disponíveis 
conselhos sobre estes desafios, bem 
como sobre a forma como os países e 
programas podem coordenar as suas 
transições e necessidades de produtos, 
junto dos seguintes organismos: 

•	 OMS:	Serviço	de	Diagnóstico	
e Tratamento da SIDA. 
Contacte Vincent Habiyambere 
(habiyamberev@who.int); 

SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO  
E TRATAMENTO DA SIDA

•	 Governo	dos	Estados	Unidos	da	
América: Divisão da Cadeia de 
Abastecimento para a Saúde, 
Gabinete do VIH/SIDA da Agência 
dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional 
(USAID). Contacte Christine 
Malati (cmalati@usaid.gov), Mike 
Hope (mhope@usaid.gov) ou, 
para esclarecimento de dúvidas, 
USGTx@usaid.gov; 

•	 Fundo	Global	de	Luta	contra	a	
SIDA, a Tuberculose e a Malária. 
Contacte Martin Auton (Martin.
Auton@theglobalfund.org) 
ou Ade Fakoya (ade.fakoya@
theglobalfund.org); 

•	UNITAID.	Contacte	Taufiqur	Rahman	
(rahmant@unitaid.who.int). 

Conclusões 
A transição para os novos regimes irá 
assegurar que os pacientes recebam 
o tratamento mais eficaz. É possível 
efectuar esta transição, desde que 
seja bem planeada e coordenada, 
reconhecendo que uma transição plena 
não pode ter lugar em todos os países 
e em todas as populações de pacientes 
em simultâneo. Será necessário um 
esforço significativo de cooperação 
e de colaboração para alcançar 
uma transição harmoniosa que não 

coloque nenhum paciente em risco de 
interrupção do tratamento.

A OMS, em conjunto com os parceiros, 
está a planear reuniões regionais 
para discussões presenciais sobre os 
desafios associados à transição. Estas 
terão lugar em: 

•	 Região	Africana	da	OMS:	23-25	de	
julho em Pretória, África do Sul, e 
11-13 de setembro em Acra, Gana; 

•	 Região	do	Sudeste	Asiático	
da OMS: 23-25 de julho em 
Yogyakarta, Indonésia; REFERÊNCIA 

1. Diretrizes consolidadas sobre a utilização de 
medicamentos antirretrovirais para o tratamento 
e prevenção da infeção pelo VIH: recomendações 
para uma abordagem em saúde pública. Genebra, 
Organização Mundial da Saúde, 2013. .

•	 Região	do	Pacífico	Ocidental	
da OMS: 16-18 de setembro em 
Pequim, China;

•	 Região	do	Mediterrâneo	Oriental	
da OMS: 9-19 de setembro em 
Casablanca, Marrocos; 

•	 Região	das	Américas	das	OMS:	fins	
de agosto, local a determinar; 

•	 Região	Europeia	da	OMS:	outubro,	
local a determinar. 

Outras reuniões regionais sobre temas 
específicos serão também utilizadas 
como oportunidade para divulgar 
novas diretrizes e debater estas 
questões.


