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CONDIÇÕES DE ACESSO AO ESTUDO
O presente relatório diz respeito ao estudo que tem por objectivo estimar o impacto do programa
“Diz não a uma seringa em segunda mão” na população de utilizadores de drogas injectadas em
Portugal (UDI).

Foi realizado por Exigo Consultores, a pedido da Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA (CNLCS).
Foi desenvolvido de forma independente pelo primeiro, sob coordenação de um especialista em
economia da saúde, sem que lhe tivessem sido impostos, à priori ou à posteriori, quaisquer tipos de
condicionalismos sobre os resultados do estudo.

As opiniões aqui expressas são fruto da análise e interpretação da Exigo Consultores e não reflectem
necessariamente outros pontos de vista.

Com o intuito de facilitar o acesso à informação aos investigadores da EXIGO, a CNLCS estabeleceu
contactos com outras instituições portuguesas que se dedicam à problemática da droga e da
toxicodependência e ao estudo das doenças infecciosas. Foi possível obter informação não publicada
pelo Centro de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis (CVEDT) sobre as estatísticas
da infecção VIH/SIDA em Portugal, estatísticas desagregadas sobre os movimentos prisionais (DGSP),
dados sobre a distribuição e recolha de seringas pela Associação Nacional das Farmácias e dados da
população de UDI acompanhada pelo Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência. A
recolha e selecção de informação proveniente das fontes supracitadas foi da responsabilidade da Exigo
Consultores. A restante informação utilizada no estudo foi retirada de fontes independentes e
devidamente referenciadas.

O acesso e utilização da informação veiculada neste relatório, é matéria que diz respeito à CNLCS.
Contudo, e uma vez que este é um relatório que tem por base um processo analítico de avaliação,
efectuado nos moldes descrito adiante, a propriedade intelectual do mesmo ficou devidamente
salvaguardada e aos investigadores não foi coarctada a hipótese de divulgação dos resultados em
publicações científicas periódicas nacionais ou internacionais.

Deste relatório imprimiram-se quatro documentos originais, três deles entregues à empresa detentora
dos seus direitos de utilização, ficando um dos originais na posse da Exigo Consultores.
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Lista de abreviaturas e definição de termos

LISTA DE ABREVIATURAS E DEFINIÇÃO DE TERMOS
CADP

Centros de Aconselhamento e Detecção Precoce do VIH/SIDA

CAT

Centro de Atendimento a Toxicodependentes

CNLCS

Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA

DNSSM

Diz Não a uma Seringa em Segunda Mão

HAART

Highly Active Antiretroviral Therapy

OEDT

Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência

PSO

Programa Substituição Opiácia

PTS

Programa de Troca de Seringas

SIDA

Síndrome de imunodeficiência Adquerida

SPTT

Serviço de Tratamento e Prevenção da Toxicodependência

TS

Terapêuticas de Substituição

UDI

Utilizadores de Drogas Injectadas

VIH

Vírus da Imunodeficiência Humana
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1. SÍNTESE

1)

Um dos factores mais marcantes da história do século passado foi a expressão que a infecção pelo vírus
da imunodeficiência humana (VIH) alcançou em todo o planeta. Inicialmente identificado com
determinados grupos de risco, rapidamente o VIH demonstrou ter capacidade de “quebrar barreiras”
e possuir potencial para a infecção transnacional e transcultural. Hoje, a infecção VIH e a expressão
da SIDA assumem proporções verdadeiramente preocupantes.

2)

Um dos comportamentos com maior risco de infecção por VIH é sem dúvida a partilha de material que
tenha estado em contacto com sangue. Os toxicodependentes utilizadores de drogas injectadas (UDI)
encontram-se especialmente expostos a esta via de infecção.

3)

Em Portugal e no resto da Europa, a preocupação com a infecção VIH/SIDA associada ao fenómeno
da toxicodependência tem estado na origem de programas específicos de minimização de consequências.
A partir do início de década de 90 verificou-se um movimento crescente de implementação de programas
de troca de seringas (PTS) como resposta aos níveis cada vez mais preocupantes da infecção VIH/SIDA
nos UDI. Em 1998, existiam nos países do sudoeste Europeu mais de 300 PTS diferentes, com cerca
de 2000 pontos, dos quais 43% se encontravam em Portugal. A contribuição do nosso país para o acesso
à troca de seringas deveu-se essencialmente ao programa “Diz não a uma seringa em segunda mão”
(DNSSM), implementado desde 1993 pela Comissão Nacional de Luta Contra a SIDA (CNLCS).
Entre 1993 e 2001 foram distribuídas e recolhidas mais de 23 milhões de seringas.

4)

Passados 8 anos sobre o seu inicio importa saber de forma tão rigorosa quanto possível, quais os benefícios
obtidos com o programa e quais as consequências económicas da alocação de recursos exigida pela
intervenção.
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5)

Com base num conjunto de pressupostos simplificadores foi desenvolvido um “motor” de risco de
infecção associado ao comportamento de partilha de seringas, adaptado à dinâmica da infecção VIH/SIDA
no contexto da utilização de drogas injectadas em Portugal. O modelo utilizado assenta num processo
temporal discreto ( tipo Markov ), com o qual foi possível estimar a ocorrência de novas infecções a
cada momento (mês) em cenários alternativos. O enquadramento do impacto do programa DNSSM
na perspectiva da sociedade, foi conseguido com um indicador de contexto epidemiológico associado
à progressão da doença, número de infecções evitadas, e pela previsão das implicações económicas
associadas ao impacto de efectividade.

6)

Os resultados obtidos permitem concluir que o impacto na saúde pública do programa DNSSM pode
ter sido de tal ordem, que os custos da sua implementação se tornam residuais quando comparados
com o potencial de poupança a ele associado. Estima-se terem sido evitadas mais de 7 000 novas
infecções por VIH durante os cerca de 8 anos de existência do programa DNSSM, por cada 10 000
UDI utilizadores existentes no início do PTS Português. De acordo com as estimativas mais conservadoras,
a tradução económica deste benefício poderá ter sido superior a 400 milhões de Euros de poupança
nos recursos financeiros alocados ao tratamento dos doentes infectados pelo VIH/SIDA.

7)

Prevê-se que o investimento efectuado na distribuição e recolha das seringas (8 milhões de ¤) tenha
um retorno associado por seringa, equivalente a 70 vezes o custo incorrido na sua distribuição (0.32 ¤).
O “value for the money” associado a cada seringa pode atingir 350 vezes o custo original.

8)

A simulação de cenários alternativos ao caso base possibilita uma visão mais abrangente do potencial
impacto do programa DNSSM. Estima-se que:
i) Um atraso hipotético de um ano no início do programa poderia ter representado mais 1 083
infecções VIH/SIDA e uma despesa adicional de 270 milhões Euros (14% superior).
ii) A eficácia inicial da distribuição de seringas junto dos UDI poderia ter sido diferente senão
existisse previamente uma rede de distribuição nacional estruturada e disponível para aderir
a este projecto (farmácias portuguesas). Uma redução de 25% no volume de seringas
distribuídas nos primeiros dois anos foi identificada com uma perda de efectividade
correspondente a 348 infecções (não evitadas) e uma despesa adicional de 90 milhões de
Euros.
iii) A implementação simultânea do programa DNSSM também nos estabelecimentos prisionais
foi identificada com uma diminuição de 638 novas infecções e a poupança de até 177 milhões
de Euros, em relação ao caso base.
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9)

Uma visão mais informativa e simultaneamente mais aproximada da realidade pode ser encontrada
através da interpretação dos resultados da análise probabilística. A simulação de Monte Carlo (10 000
iterações) efectuada permite-nos enquadrar a efectividade estimada entre [ 6300 , 8000 ] infecções
evitadas (p<0.05). Ou seja, a combinação “mais conservadora” possível da informação incorporada neste
estudo, permite afirmar com 97.5% de confiança que o impacto do programa DNSSM não foi inferior
a 6 300 infecções evitadas por cada 10 000 UDI da população de referência (1993).

10)

Concluiu-se que a implementação do programa DNSSM resultou numa utilização custo efectiva dos
recursos públicos. Há semelhança dos resultados obtidos noutros países, os custos de implementação
são largamente compensados pelos benefícios do programa.
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2. INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA
Neste capítulo, contextualiza-se a questão em investigação no estudo e a sua relevância. São também
referidas as abordagens utilizadas por outros autores que investigaram esta problemática e o impacto
dos programas de troca de seringas junto de populações de utilizadores de drogas injectadas noutros
países. A complexidade da abordagem utilizada neste exercício de modelação é justificada com um
conjunto de referências.

Um dos factores mais marcantes da história do século passado foi a expressão que a infecção pelo vírus
da imunodeficiência humana (VIH) alcançou em todo o planeta. Inicialmente identificado com
determinados grupos de risco, rapidamente o VIH demonstrou ter capacidade de “quebrar barreiras”
e possuir potencial para a infecção transnacional e transcultural.
Hoje, a infecção VIH e a expressão da SIDA assumem proporções verdadeiramente preocupantes,
quer nos países desenvolvidos, quer naqueles em vias de desenvolvimento, embora por motivos
diferentes. Nos primeiros, por força do peso socio-económico imposto à sociedade, nos últimos pelas
proporções pandémicas que a infecção assume e pelas consequências impostas à condição humana, em
países onde não existem sequer recursos para prestar os cuidados mais básicos aos doentes infectados.
A Organização Mundial de Saúde estimava existirem em Dezembro de 2001 cerca de 40 milhões de
indivíduos infectado em todo o mundo (UNAIDS, 2001), e que desses, mais de 70% seriam do
continente africano, região onde a infecção afecta de forma mais marcada as camadas jovens da população
(15-24 anos), sendo o vector de transmissão essencialmente o contacto heterossexual. Focos epidémicos
“heterossexuais” podem ser antevistos no grande continente asiático, onde actualmente se aglomera
mais de 60% da população mundial (UNAIDS, 2002). No entanto, nalgumas partes do mundo, Europa
Ocidental, América do Norte, América Latina e países da zona do Caribe, os vectores dominantes da
transmissão têm sido os contactos homossexuais e a partilha de material resultante da utilização de
drogas injectadas.
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Um dos comportamentos com maior risco de infecção por VIH/SIDA é, sem dúvida, a partilha de
material que tenha estado em contacto com sangue. Os toxicodependentes utilizadores de drogas
injectadas (UDI) encontram-se especialmente expostos a esta via de infecção. Em Portugal e no resto
da Europa, a preocupação com a infecção VIH/SIDA associada ao fenómeno da toxicodependência
tem estado na origem de programas específicos de minimização das consequências da epidemia
VIH/SIDA. Apesar da abstinência continuar a ser o “comportamento ideal”, é comummente aceite
que existem outras formas de minimizar o risco de exposição à infecção. A diminuição ou ausência de
partilha do material de injecção (agulhas, seringas e outros materiais utilizados para o efeito), a mudança
da via de administração injectada para oral ou a estabilização dos consumos e consequente recuperação,
estão entre as medidas mais utilizadas nas iniciativas com a finalidade de reduzir o impacto negativo
da epidemia VIH/SIDA face ao comportamento da toxicodependência.
A partir do início de década de 90 verificou-se um movimento crescente de implementação de programas
de troca de seringas (PTS) como resposta aos níveis cada vez mais preocupantes da infecção VIH/SIDA
nos UDI. Em 1998, existiam nos países do sudoeste Europeu mais de 300 PTS diferentes, com cerca
de 2000 pontos, dos quais 43% se encontravam em Portugal (Pesesud-2, 2000). A forte contribuição
do nosso país para o acesso à troca de seringas deveu-se essencialmente ao programa “Diz não a uma
seringa em segunda mão” (DNSSM), implementado desde 1993 pela Comissão Nacional de Luta
Contra a SIDA (CNLCS). O programa sofreu algumas alterações desde o início da sua implementação,
tendo as maiores mudanças incidido sobre o conteúdo do chamado Kit, o qual começou por conter
apenas uma seringa, veio depois a ter também um preservativo, e ultimamente foram incluídos uma
porção de algodão e um filtro.
Através da capacidade instalada do sector farmacêutico português -farmácias, farmacêuticos e o sector
da distribuição farmacêutica- foi possível ao PTS da CNLCS criar uma rede de distribuição e recolha
de material de injecção, com mais de 600 pontos de acesso, e no qual, passados apenas 4 meses depois
do seu inicio, se trocavam em média mais de 200 mil seringas por mês. Entre 1993 e 2001 foram
distribuídas e recolhidas mais de 23 milhões de seringas.
Apesar da abrangência do programa, em Portugal como noutros países, as atitudes de risco perante a
toxicodependência não foram erradicadas. O material utilizado na injecção das drogas continua a ser
partilhado (Costa 1997, Benito-Garcia 2000). Adicionalmente a exposição dos UDI ao VIH pode também
ser condicionada por hábitos de injecção de difícil prevenção, pelo menos com recurso apenas a
programas de troca de seringas. As técnicas conhecidas como “frontloading” e “backloading” são um
exemplo do que atrás se disse. Estas e outras atitudes poderão originar diminuição da efectividade dos
PTS na prevenção da progressão da infecção VIH/SIDA no grupo dos UDI.
Isto não significa que os PTS tenham um impacto reduzido. Pelo contrário, existe evidência que os
programas de troca de seringas poderão contribuir significativamente para a redução da partilha de
seringas (Peters 1994, Stimson 1995) e para a prevenção da infecção pelo VIH (Gruer 1993, Durante
1995).
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E em Portugal será que a pujança dos números do programa de troca de seringas têm correspondência
na prevenção da infecção VIH/SIDA? A resposta a esta questão é complexa. Numa perspectiva
estritamente qualitativa a resposta é simples: o programa DNSSM terá algum efeito preventivo, mais
não seja porque permite uma substituição rápida das seringas em circulação nos meios da
toxicodependência, o que por si só já representa uma situação melhor do que aquela em que o grupo
dos UDI portugueses estaria na ausência do programa DNSSM. Mas o bom senso da perspectiva
qualitativa não pode ocultar um outro bastante mais importante, e simultaneamente mais complexo,
o da perspectiva quantitativa. Ou seja, em que medida e com que extensão contribui o programa
DNSSM para a prevenção da infecção VIH/SIDA no seio dos UDI, e num contexto mais amplo, para
a sociedade Portuguesa.
Numa óptica mais abrangente e mais informativa a questão anterior poderá ser reformulada na seguinte:
Qual o impacto para a sociedade do programa DNSSM? A resposta a esta questão é o objectivo primordial
do presente estudo.
O processo de avaliação do efeito de programas de intervenção no seio da população de toxicodependentes,
é uma tarefa complexa porque requer um exame detalhado de todos os aspectos relacionados com o
consumo problemático de drogas, e uma contextualização analítica adequada, sob pena de ser pouco
informativo para o fim a que se destina: dar consistência à política definida para a intervenção.
Desde a sua fundação que a CNLCS tem desenvolvido um importante papel na luta contra a SIDA,
o qual tem tido muito de luta contra a discriminação e contra a indiferença. Um longo e difícil caminho
foi percorrido desde então. Hoje, apesar de ainda subsistirem alguns estigmas, a SIDA já não é tabu
e a doença, em termos de saúde pública, começa a ser encarada como muitas outras, o que a faz também
sofrer dos mesmos problemas. Um deles assume especial importância, a escassez de recursos.
A escassez de recursos é matéria transversal dentro do sistema de saúde, afecta as estratégias de combate
a todas as doenças, e naturalmente, a sida não é encarada de forma diferente. Este é o problema que
está na origem de muitas discussões e o que em última análise motiva a necessidade de avaliação. No
caso do programa DNSSM, saber de forma tão rigorosa quanto possível, quais os benefícios obtidos
com o programa e quais as consequências económicas da alocação de recursos exigidos pela intervenção.
Proceder à avaliação do programa de forma prospectiva, sem oportunidade de controlar previamente
os factores de confundimento conhecidos, pode ser uma tarefa analítica estimulante e algo complexa.
A abordagem por nós sugerida passa pelo desenvolvimento e validação de um modelo bio-matemático
que possibilite uma aproximação à dinâmica da infecção VIH/SIDA nas condições verificadas na
população portuguesa de UDI, no período entre Outubro de 1993 e Dezembro de 2001. Se esta tarefa
for conseguida com sucesso, será possível estimar a ocorrência de novas infecções ao longo do tempo
e contextualizá-las com a utilização de drogas injectadas ocorrida em idêntico período.
Se assim for, mediante a aplicação de alguns pressupostos simples, será possível efectuar simulações
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para cenários alternativos com e sem a existência de PTS. A diferença entre número de infecções
geradas numa e noutra situação poderá ser encarada como uma medida da efectividade do programa
DNSSM, isto é, o número de infecções evitadas pela introdução do PTS.
Complementarmente, poderão ser determinados os custos de oportunidade social associados ao número
previsível de infecções evitadas pelo programa DNSSM. A previsível libertação de recursos na forma
de poupança (despesa não incorrida) pode então ser contextualizada no panorama das despesas com
a saúde em Portugal. A comparação explicita entre os benefícios previsíveis do programa e as suas
implicações económicas estimadas, poderá fornecer um conjunto de informações muito válidas sobre
o valor acrescentado do programa DNSSM, para a saúde e bem estar dos UDI, e num contexto mais
lato, para a sociedade portuguesa.
2.1. OS MODELOS EXISTENTES
Desde o início da epidemia que a modelação de fenómenos directa ou indirectamente relacionados
com a infecção pelo VIH ocorre com alguma frequência. Vários autores têm desenvolvido procedimentos
analíticos para investigar a dinâmica da infecção por VIH/SIDA, variando as abordagens em complexidade.
Há medida que o conhecimento sobre a doença evoluiu maior a complexidade sugerida no tratamento
matemático das diferentes dimensões relacionadas com infecção. Entre os modelos mais simples
encontram-se o EpiModel e o AIDS Impact Model, ambos desenvolvidos por instituições que apoiam
a investigação sobre a infecção VIH/SIDA (Stover, 1999). Entre os modelos mais complexos encontramse aqueles de estrutura dinâmica (por exemplo modelos de Markov) e os modelos baseados em redes
multidimensionais complexas (Koopman, 2001).
A utilização de modelos com o objectivo de avaliar intervenções de saúde pública associadas à
epidemiologia da infecção VIH/SIDA é uma prática comum, mesmo em instituições de charneira como
as Nações Unidas. A mais valia informativa do processo de modelação é também reconhecida pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) em particular na avaliação da efectividade dos programas de
prevenção da transmissão do VIH (Grassly, 2001). A utilização explícita de indicadores do contexto
epidemiológico associados à progressão da doença pode ser de grande utilidade na definição da política
de combate à SIDA, bem como na manutenção das políticas previamente definidas. No último, o valor
do processo de modelação pode ser aumentado pela utilização de modelos matemáticos, que possibilitem
a previsão do impacto de determinada intervenção através do número de novas infecções pelo VIH,
e que em simultâneo permitam a sua correlação uma série de variáveis quantitativas e qualitativas com
interesse na contextualização sócio-demográfica e epidemiológica da intervenção de origem (Grassly,
2001).
Os modelos podem ser especialmente úteis nos casos em que as intervenções não foram especialmente
“desenhadas” para serem avaliadas de forma prospectiva. São exemplos, as situações em que a urgência
da intervenção supera a necessidade de preparação atempada da sua avaliação, ou as intervenções com
maior abrangência (programas nacionais) em que a operacionalidade da avaliação em “ambiente
controlado” pode ficar comprometida pela dimensão da própria intervenção.
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Em Portugal o PTS iniciou-se a título experimental em Novembro de 1993. Rapidamente, a fase
experimental deu lugar a um programa nacional de troca de seringas através das farmácias comunitárias.
Desde então, a avaliação efectuada ao programa DNSSM tem sido essencialmente de acompanhamento
sobre a sua implementação geográfica. Apesar da sua utilidade, esta perspectiva não é suficientemente
informativa sobre a efectividade da intervenção, logo outras formas de avaliação são necessárias para
informar sobre o sucesso do programa DNSSM. A modelação matemática aplicada ao contexto específico
da utilização de drogas injectadas em Portugal foi o formato escolhido para a geração de evidência sobre
a intervenção da CNLCS. O indicador de efectividade utilizado foi o número estimado de infecções
pelo VIH evitadas por período de tempo.
Nem o processo de modelação nem o indicador de efectividade escolhidos para estimar o impacto do
programa DNSSM no risco de infecção por VIH/SIDA são inovadores. Por exemplo, o Projecto UNAIDS
em conjunto com a London School of Hygiene and Tropical Medicine desenvolveu uma ferramenta
analítica específica para a avaliação de intervenções de prevenção da transmissão do VIH especialmente
dirigidas aos UDI, o “IDU Intervention Model” (). Esta aplicação informática permite estimar o impacto
de diferentes intervenções, em diferentes contextos, com relativa facilidade e sem consumo exagerado
de tempo. No entanto, por ser demasiado abrangente nem sempre o formato parametrizado é o mais
adequado, especialmente em situações onde a dinâmica demográfica das populações UDI é mais
complexa.
Em relação aos UDI e aos programas de prevenção e de minimização de danos, os estudos de base
económica dessas actuações tem sido poucos, quando comparados com os estudos não económicos da
evolução da infecção por VIH/SIDA em diferentes populações de risco. Apesar de escassos, bons
exemplos podem ser encontrados (Strathdee, 2001; Gold, 1997; Heimer, 1996). Em Portugal, embora
não existam estudos sobre as consequências económicas da utilização dos recursos públicos (saúde)
secundários à utilização das drogas injectadas, outros existem adaptados à realidade da infecção
VIH/SIDA cujos resultados podem ser utilizados na avaliação económica do programa DNSSM.
Nomeadamente, a “análise de custos da SIDA” publicada por Giraldes e Cordeiro em 1993 e um
estudo sobre os custos da infecção VIH realizado por Forte em 1998 (não publicado). Estes dois estudos
serão descritos no capítulo dos custos (6.2).
Em resumo, nos estudos publicados na literatura diferentes autores usaram diferentes abordagens na
forma como realizaram o enquadramento teórico da avaliação das intervenções no contexto da prevenção
da transmissão do VIH em populações UDI. Segundo Jacobs (1999), podem ser identificadas as seguintes
abordagens:
- Abordagem “comportamental”, centrada no comportamento de injecção e de partilha de
material entre UDI e os seus parceiros de toxicodependência;
- Abordagem “teoria da circulação das seringas”, baseada no número de seringas em circulação
e nos contactos de risco inter-UDI gerados por essas seringas;
- Abordagem “naturalista/naive”, comparando a prevalência entre diferentes localizações
geográficas (por exemplo, duas cidades uma com PTS e outra sem PTS).
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Independentemente da abordagem, o balanço económico (impacto) das intervenções relatadas é muito
benéfico (poupança) à continuidade dos PTS, já que os custos por infecção VIH evitada com a sua
implementação, são na esmagadora maioria dos casos, muito inferiores aos custos de tratamento por
caso de infecção VIH/SIDA (Jacobs, 1999).
2.2. COMPLEXIDADE E ESPECIFICIDADE. A “NOSSA” ABORDAGEM
O programa DNSSM iniciou-se com uma fase piloto (Outubro 1993 a Dezembro 1993) tendo sido
continuado durante todo o período ao qual esta análise se reporta. Em simultâneo, vigoraram outros
programas de redução de riscos e minimizações de danos que muito provavelmente influenciaram os
comportamentos dos UDI, não sendo possível através da metodologia utilizada isolar o impacto da
complementaridade entre eles. Nomeadamente a implementação do Serviço de Prevenção e Tratamento
da Toxicodependência (SPTT) em todo o território nacional e o surgimento dos programas de substituição
opiácea (PSO), os quais contribuíram para a mudança da via de administração das drogas de dependência.
Assim, a modelação realizada pretendeu incorporar toda a informação relevante do período em análise
(Novembro 1993 a Dezembro 2001) de forma a permitir incluir mudanças comportamentais (partilha
de material de injecção), o impacto do washing out das seringas “per si”, em simultâneo com a progressão
da doença (pelos vários estadios), o efeito da introdução dos HAART na terapêutica medicamentosa
no período de incubação do VIH, e o consequente aumento da sobrevida dos indivíduos em tratamento.
Outra das componentes incluídas foi a transmissão da infecção, tendo-se diferenciado
os vários níveis de infecciosidade associados a cada fase da progressão da doença.
Metodologicamente, o modelo utilizado foi do tipo Markov com periodicidade mensal (98 ciclos), no
qual foi permitida a transição dinâmica entre um conjunto de estadios caracterizados por três dimensões
principais: a componente epidemiológica da infecção VIH/SIDA (transmissão e progressão da doença);
a componente demográfica (compartimentação da população de UDI em sub-populações diferenciadas)
e a componente comportamental (risco face ao hábito de utilização de drogas injectadas).
Na figura 1 representa-se esquematicamente a disposição das dimensões supracitadas. De acordo com
o modelo idealizado, cada indivíduo ou grupo de indivíduos de características semelhantes (UDI) pode
ser identificado e “avaliado” de acordo as sub-dimensões que caracterizam o seu estado face à infecção
e progressão na doença.

Figura 1 - Organização espacial das dimensões do modelo de Markov utilizado na avaliação do programa DNSSM
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A complexidade dos dados de natureza epidemiológica (n dimensões) bem como as características
demográficas e comportamentais relacionadas com a utilização de drogas injectadas, e ainda a sua
correlação com o risco de exposição à infecção VIH/SIDA, exigem que a modelação da progressão da
infecção para um determinado grupo de UDI, num determinado contexto temporal, seja efectuada
com recurso a uma estrutura multi-dimensional bastante mais complexa que a anterior.
Na figura (2) é possível perceber esquematicamente o funcionamento do modelo Markov utilizado.
As movimentações na horizontal (para a direita) representam a progressão da doença e incorporam
informação sobre as diferentes fases em que os diferentes indivíduos infectados se encontram
relativamente ao estado da doença. A progressão na horizontal é importante na definição de movimentos
de erosão à população de UDI (por ex, morte por SIDA) e na definição no padrão de consumo de
recursos (correlação positiva com o tempo).
Movimentos verticais (cima para baixo) são essencialmente influenciados pela estrutura demográfica
e pelo comportamento (hábitos de toxicodependência) da população de UDI, mas não só. A entrada
na teia pode ser influenciada pelas características biológicas do VIH e pelo padrão da primo-infecção
VIH, uma vez que os dois primeiros meses são particularmente importantes na definição do ritmo de
progressão (incidência) infecção pelo VIH (Koopman, 2001). No capítulo 5 faz-se um enquadramento
mais rigoroso da dinâmica temporal do modelo utilizado.

Figura 2 - Esquema multi-dimensional de progressão no modelo de Markov utilizado na
avaliação do programa DNSSM

Às dimensões já referidas devem ser adicionadas outras que permitam dar consistência à realidade
analítica da avaliação do programa DNSSM. Existe evidência de que a troca de seringas reduz o tempo
de circulação das seringas na população de utilizadores (Kaplan, 1994). Mas, a grande questão por detrás
do racional é saber porquê e como é que esta redução se traduz numa redução do risco de infecção pelo
VIH. Uma explicação intuitiva é a de que a redução no tempo de circulação de uma seringa, diminui
o período de tempo que a seringa está disponível para uso, o que por sua vez reduz o número de
oportunidades da sua re-utilização. Se poucos UDI utilizarem cada seringa, então a probabilidade dessa
seringa ficar contaminada é diminuída, consequentemente aqueles que partilham seringas estarão
menos expostos a seringas contaminadas.
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Traduzir o comportamento epidemiológico esperado nas doenças infecciosas para a ocorrência da
infecção VIH/SIDA e adapta-lo ao caso especifico da população de toxicodependentes utilizadores de
drogas injectadas em Portugal, é o desafio que se coloca. A lógica empregue na presente avaliação é
simples, se for possível gerar um “motor” de infecção na população de UDI o qual permita uma
aproximação à dinâmica da infecção VIH/SIDA no período de Novembro de 1993 (inclusive) a Dezembro
de 2001, em Portugal, então fazendo variar alguns dos pressupostos referentes ao programa de troca
de seringas, será possível estimar a dinâmica da infecção VIH/SIDA, em idênticas condições na ausência
do programa DNSSM. Se assim for, a diferença entre a dinâmica da infecção com e sem PTS poderá
ser encarada como uma medida indirecta da efectividade do programa, representada de forma esquemática
pela área sombreada na figura 3.

Figura 3 - Dinâmica da infecção VIH/SIDA.
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3. UDI E VIH/SIDA EM PORTUGAL – 1993 a 2001
Os UDI têm vindo a ser referidos como o grupo de risco que mais contribuiu para a variação na incidência
de casos de VIH/SIDA nos últimos anos em Portugal. Neste capítulo, é analisada a evolução do grupo
no período em análise (1993-2001) e a sua segmentação em subgrupos diferenciados, quer pelo nível
de acesso ao programa DNSSM, quer por comportamentos de risco associados. É também feita uma
análise descritiva dos casos de VIH/SIDA notificados constantes da base de dados nacional (CVEDT).
Usando os dados desagregados desta base estimou-se o tempo médio de sobrevida dos UDI, após
infecção por VIH1.
3.1. CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGA EM PORTUGAL
O consumo problemático de droga em Portugal é dos mais elevados da União Europeia: 2.7-12.8
habitantes/1000 habitantes (OEDT 2001). É difícil caracterizar a população de toxicodependentes,
exceptuando aqueles que acabam por se dirigir aos centros de atendimento a toxicodependentes
(CAT’s), essencialmente devido às particularidades das “hidden populations”, sub-populações que se
“ocultam” da restante população propositadamente (ex: por razões sociais).

Figura 4 - Estimativas da prevalência do consumo de heroína em Portugal. Padronização para classe etária do 15-64 anos.
Fonte: Inquéritos à população escolar (IPDT, 1993,94,95 e 98). Inquérito à população dos 15-64 anos (CEOS, 2001) e estimativa
do OEDT (2000).
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Apesar da dificuldade, foi possível obter um cohort hipotético de 10 000 indivíduos, o qual pudesse
ser um reflexo da dinâmica demográfica de UDI entre Outubro de 1993 a Dezembro de 2001. A
estimativa utilizada para a prevalência do consumo problemático de heroína no ano de 2000, foi
construída a partir do ponto médio do intervalo indicado pelo OEDT para 2000 (0.775%), ao que foi
aplicada a proporção de heroínodependentes no total de utentes activos do SPTT em 2000, obtendose uma estimativa de 0.65% para os consumidores de heroína na população portuguesa (ano 2001) o
que corresponde em termos numéricos a 66 695 heroínodependentes.
Foi escolhida a estimativa do OEDT e não a resultante do estudo realizado em 2001 (CEOS, 2001)
devido ao facto desta população de heroínodependentes ter características de hidden population e
portanto, não ser facilmente dimensionavel a partir de um inquérito à população residente.
É difícil saber os padrões de consumo de droga (via de administração) entre os consumidores de droga,
exceptuando aqueles que se dirigem aos CAT’s. Os dados do SPTT indiciam que em Portugal os
consumidores problemáticos de droga são principalmente consumidores de opiáceos (Costa
1993,1996,1997, 1999, 2000; SPTT 1999, 2000). Assim, utilizou-se a estimativa do SPTT da via de
administração injectada da heroína, entre os seus utentes, para se dimensionar o número de UDI no
ano 2000, obtendo-se 27 482 UDI para o ano 2000.
Para os restantes anos, a estimativa do número de UDI (utilizadores do programa DNSSM) foi obtida
através do número de primeiras consultas do SPTT em cada ano, ajustadas pelo acesso e pelo tempo
que medeia entre o inicio de consumo de heroína por via injectada e a primeira consulta no SPTT,
ajustamento por uma função de Poisson. Os resultados deste procedimento estão representados na
figura (5).

Figura 5 – Estimativa (mensal) do número de UDI em Portugal, 1993-2001

Por questões analíticas, é usado um cohort inicial de 10 000 UDI referente a Outubro de 1993, cuja
tendência, para o caso base, é idêntica à do gráfico acima. Portanto, todas as variáveis não relativas exógenas ao modelo - foram calibradas para este cohort. Segundo o processo de estimação utilizado,
verifica-se que no período entre Outubro de 1993 e o final do ano de 1995, a população de UDI
apresentou uma tendência linear de crescimento. Nos anos de 1996 a 1999, houve uma aceleração
nesse ritmo de crescimento, verificando-se depois uma desaceleração a partir do final de 1999. No
relatório de 2001, o OEDT aponta para uma diminuição geral do consumo de heroína injectada.
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3.1.1. UDI – POR SUBGRUPOS
Para efeitos de modelação o cohort de UDI foi compartimentado em 4 sub-grupos:
i. População Utilizadora de Drogas Injectadas não reclusa (UDILib)
ii. População Utilizadora de Drogas Injectadas reclusa (UDIPris)
iii. População Utilizadora de Drogas Injectadas em Recuperação não reclusa (UDIRecLib)
iv. População Utilizadora de Drogas Injectada em Recuperação reclusa (UDIRecPris)
A evolução do cohort, composto por estes quatro subgrupos, pode analisar-se no gráfico seguinte

Figura 6 – Evolução do “cohort” de UDI, por subgrupo populacional

A restante população (15-64 anos), que “renova” estes subgrupos, foi dividida em:
v.) População Não Utilizadora de Drogas Injectáveis não reclusa (NUDILib)
vi.) População Não Utilizadora de Drogas Injectáveis reclusa (NUDIPris)
Os subgrupos dos UDIRecLib e UDIRecPris foram dimensionados de acordo com estimativas do
SPTT, uma vez que correspondem aos UDI acompanhados por aquele instituto. O número de UDIPris
foi estimado a partir de dois estudos da população reclusa realizados em 1989 e 2001 que informam
sobre a percentagem de reclusos que se injecta dentro dos estabelecimentos prisionais (Torres, 2001;
Rodrigues, 1989). Os UDILib são calculados por diferenças dos restantes subgrupos, face à estimativa
total de UDI calculada anteriormente.
A composição dos grupos representados graficamente é dinâmica, incluindo já os movimentos
populacionais inter sub-grupos de UDI e movimentos de entrada e saída face aos outros dois grupos
incluídos na análise (NUDILib e NUDIPris), assim como, as mortes por overdose, por VIH/SIDA e
por outras causas que afectam a população portuguesa da classe etária dos 15-64 anos de idade.
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3.2.VIH/SIDA ENTRE TOXICODEPENDENTES
A prevalência/incidência de VIH/SIDA entre toxicodependentes pode ser inferida, directamente através
de inquéritos aos grupos que se dirigem ao SPTT (grupo mais acompanhado) ou indirectamente através
da base de notificações (VIH) nacional.
3.2.1. NÚMEROS E TENDÊNCIAS DAS NOTIFICAÇÕES DE CASOS VIH/SIDA
A distribuição dos casos notificados ao CVEDT (até 31/03/2002) por grupo de risco era a seguinte:
Tabela I – Casos Notificados ao CVEDT, por grupo de risco

Grupo Risco

Numero Notificações

DADOR
DESCONHECIDO
HEMOFILICO
HETEROSSEXUAL
HOMO OU BISSEXUAL
HOMO/TOXICODEPENDENTE
MÃE/FILHO
NOSOCOMIAL
TOXICODEPENDENTE
TRANSFUSIONADOS

261
450
110
5834
2416
195
172
1
10131
209

Total

19779

Somados os casos classificados como TOXICODEPENDENTE1 Injecting drug user, segundo a
classificação utilizada pelo EuroHIV e pelo CVEDT e os casos HOMO/TOXICODEPENDENTE2
Homo/bisexual male and injecting drug user, segundo a classificação utilizada pelo EuroHIV e pelo
CVEDT, obtém-se um total de 10 326 casos de VIH/SIDA. Estes correspondem a 52.2% do total de
notificações recebidas até à data, pelo Centro de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis.
No universo de casos notificados, são os UDI o grande grupo responsável pela maior parte dos casos
de VIH. Mas será que esta relação é constante no tempo?
A base do CVEDT padece, como é normal no caso de uma doença de notificação não obrigatória, de
problemas de sub-notificação e de sub-representatividade. De facto, casos de VIH podem estar
diagnosticados mas não notificados e casos de infecção podem não estar diagnosticados e
consequentemente não notificados.

1

- Injecting drug user, segundo a classificação utilizada pelo EuroHIV e pelo CVEDT

2

- Homo/bisexual male and injecting drug user, segundo a classificação utilizada pelo EuroHIV e pelo CVEDT

Estimativa do Impacto do programa
“Diz não a uma seringa em segunda mão”

20

no risco de infecção por VIH/SIDA
na população portuguesa de Utilizadores de Droga Injectada

E X I G O
C O N S U LT O R E S

3. UDI e VIH/SIDA em Portugal - 1993 a 2001
3.2.1. Números e tendências da base de dados do CVEDT

Explicações para as diferenças observadas caem fora do âmbito desta análise. No entanto poderá ser
argumentado que o maior acompanhamento das populações de toxicodependentes pode ter como
consequência um conhecimento mais próximo do verdadeiro número de casos de infecção nesta
população. Na prática a proporção de casos de infecção entre utilizadores de drogas injectadas e não
utilizadores pode estar artificialmente distorcida.
Esclarecimentos adicionais sobre este problema poderão ser obtidos na sequencia da implementação
dos Centros de Aconselhamento e Detecção Precoce do VIH/SIDA (CADP da CNLCS), os quais
pretendem garantir consultas anónimas, confidenciais, gratuitas e voluntárias.
Com base nas notificações recebidas no CVEDT e com recurso a uma metodologia apropriada “bootstrapping” não paramétrico do tempo entre infecção e diagnóstico - foi possível colmatar falhas de
informação de forma a obter estimativas da ocorrência de novas infecção por VIH no tempo (ver figuras
7 e 8).

Figura 7 – Número de casos VIH (UDI) notificados ao CVEDT até 31/03/2002.
Distribuição por data estimada de infecção.

Figura 8 – Número de casos VIH (não UDI) notificados ao CVEDT até 31/03/2002.
Distribuição por data estimada3 de infecção

3 - “Bootstrapping” não paramétrico, a partir dos casos com data de infecção conhecida (n=429).
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3. UDI e VIH/SIDA em Portugal - 1993 a 2001
3.2.2. VIH2 entre toxicodependentes
3.2.3. Estimativa da sobrivivência após infecção por VIH1/SIDA

Apesar de ser reconhecida a sub-notificação e a sub-representatividade da base em termos de números
absolutos da infecção por VIH/SIDA em Portugal, a informação constante no sistema nacional de
notificações, reveste-se de particular interesse, quando analisada da perspectiva da tendência que os
números apresentam.
As curvas de tendência foram ajustadas apenas para o período entre Nov-93 a Jan-98, uma vez que o
tempo médio que decorreu entre infecção e a notificação ao CVEDT foi de 3.86 [3.53;4.18] anos
(n=429). Numa perspectiva conservadora, no ajuste da tendência usou-se o limite superior do intervalo
a 95% de confiança da estimativa do delay médio (4.18 anos). Portanto, a informação para além deste
ponto encontra-se ainda muito incompleta e será actualizada através de notificações a receber pelo
CVEDT em anos vindouros, sendo, neste momento, não passível de interpretação. Se os tempos entre
eventos (infecção, diagnóstico, notificação) se mantiverem, provavelmente em 2006, será possível
analisar a evolução dos casos de VIH/SIDA notificados entre estes dois grupos, para o período omisso
(Fev-1998 a Dez-2001).
Como é evidente nos gráficos acima, denotam-se duas tendências diferentes. No caso das notificações
correspondentes aos UDI verifica-se tendência decrescente a partir da fase de estabilização notada em
1996. Ao contrário, as novas infecções nos indivíduos classificados como não UDI apresentam tendência
crescente desde 1993.
3.2.2.VIH2 ENTRE TOXICODEPENDENTES
Apesar de 6.29% das notificações em Portugal serem casos de VIH2 (ou VIH1\VIH2), no grupo UDI
apenas 2.07% são de infecções por VIH2. Uma proporção de VIH2 mais elevada (entre casos de VIH)
é característica dos países africanos. A sua prevalência em Portugal pode ser justificada pelos movimentos
migratórios das ex-colónias portuguesas. Contudo, e por razões metodológicas, neste modelo são
simuladas apenas as novas infecções por VIH1.
3.2.3. ESTIMATIVA DA SOBREVIDA APÓS INFECÇÃO POR VIH1/SIDA
Para se proceder ao cálculo dos custos incorridos com uma nova infecção por VIH/SIDA é necessário
usar, para além do custo de tratamento unitário por ano, a estimativa de tempo de sobrevida após a
infecção. Vários estudos têm abordado esta questão, sabendo-se hoje que um indivíduo infectado com
VIH1, em tratamento, pode sobreviver até 17 anos após a infecção. Contudo nem sempre foi assim, e
a introdução da terapêutica anti-retrovírica contribuiu decisivamente para este fenómeno.
Na falta de estimativas para Portugal desta variável utilizou-se o tempo de sobrevida após infecção por
VIH/SIDA obtido por bootstrapping não paramétrico (figura 9).
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3. UDI e VIH/SIDA em Portugal - 1993 a 2001
3.2.4. Mortes por infecção VIH/SIDA

Figura 9 – Estimativa da sobrevida após infecção por VIH1 em UDI Portugal4.

Noutros estudos foram utilizados tempos de sobrevida entre 10 e 17 anos, dependendo essencialmente
da sua data de realização (Strathdee, 2001; Gold, 1997). Devido à importância que esta variável tem
nos custos de tratamento dos novos casos de infecção por VIH/SIDA será sujeita a análise de sensibilidade
apropriada.
3.2.4. MORTES POR INFECÇÃO VIH/SIDA
A base do CVEDT vai recebendo actualizações quanto à mortalidade por VIH/SIDA. Por outro lado
o INE também regista a SIDA como uma das causas de morte. No gráfico seguinte encontram-se as
sucessões de casos de morte por VIH/SIDA segundo o INE e segundo o CVEDT. Por ora, não serão
tecidos quaisquer comentários às diferenças estatísticas encontradas.

Figura 10 – Mortes por VIH/SIDA em Portugal. Fonte CVEDT, INE

4-A

esperança de vida após infecção por VIH1 (sobrevida) nos UDI em Portugal ocorrida antes de 1992 foi obtida a partir da

base de dados do CVEDT. Nos restantes anos foi efectuado um ajuste logarítmico até 15 anos de sobrevida para as infecções
ocorridas em 2001.
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4. O programa DNSSM - 1993 a 2001
4.1. Rede de distribuição

4. O PROGRAMA DNSSM – 1993 a 2001
Neste capítulo, procede-se à caracterização genérica do programa DNSSM e referem-se elementos
estatísticos associados à sua implementação, nomeadamente os postos de troca activos, o volume de
seringas recolhidas e distribuídas assim como os encargos financeiros resultantes da sua implementação.
4.1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Figura 11 – Postos activos de troca de seringas do programa DNSSM

A figura 11 contem informação sobre os pontos de acesso ao programa DNSSM. No eixo das ordenadas
principal (esquerda) deve ler-se o número de farmácias activas em cada mês e no eixo secundário
(direita), o número de outros postos de troca.
Como é evidente da análise do gráfico, as farmácias são a grande estrutura que suporta o programa
DNSSM, com uma adesão ao programa que se tem mantido elevada, apesar do decréscimo verificado
após a fase inicial.
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4. O programa DNSSM - 1993 a 2001
42. Seringas recolhidas e distribuídas

Desde o início do programa foi colocada na rua uma carrinha móvel, para tentar abranger uma franja
da população UDI mais alargada. Inicialmente no bairro do Casal Ventoso e depois no da Curraleira.
Desde 1999 têm sido protocoladas iniciativas com outras entidades com o objectivo, entre outros, a
troca de seringas junto dos UDI. O incremento verificado no número de outros postos de troca deve-se essencialmente ao seu aparecimento.
4.2. SERINGAS RECOLHIDAS E DISTRIBUÍDAS
Uma das condições do PTS da CNLCS é a da cedência de um “kit” no retorno de uma seringa utilizada.
Este facto em teoria consubstancia uma troca de 1:1. A verificar-se este pressuposto o número de
seringas distribuídas deverá ser igual ao número de seringas recolhidas.
O número de seringas distribuídas e recolhidas pelo programa DNSSM está representado na figura
abaixo. Como se pode verificar, apesar de o programa DNSSM ser baseado na troca, existe um
desfasamento entre o número de seringas distribuídas e recolhidas, em cada mês. A diferença média
mensal é de 13%. A explicação para esta diferença poderá estar relacionada por exemplo com a adesão
de novos indivíduos ao programa, aos quais é dada uma seringa inicial, ou com situações em que
indivíduos recebem mais seringas do que aquelas que efectivamente devolvem, motivadas por
dificuldades de contagem no acto da troca.
O volume de seringas recolhidas foi estimado desde Novembro de 1993 a Dezembro de 1998, altura
em que não existiam estimativas do volume de seringas recolhidas. Actualmente essa estimativa
é efectuada pela ANF com base nos níveis de enchimento dos contentores recolhidos.

Figura 12 - Distribuição e recolha mensal de seringas pelo programa DNSSM
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4. O programa DNSSM - 1993 a 2001
4.3. Encargos financeiros com o programa

4.3. ENCARGOS FINANCEIROS COM O PROGRAMA
O programa DNSSM é financiado pelo Estado Português através de receitas da Santa Casa da
Misericórdia. A sua fase piloto (3 meses de 1993) foi financiada pela ANF. O programa é gerido pela
ANF e é promovido pela CNLCS.

Figura 13 -Encargos financeiros totais e parciais por seringa distribuída do programa DNSSM

Desde Novembro de 1993 a Dezembro de 2001 foram gastos 8.027.911¤ com o programa DNSSM
(figura 13, tabela II). Estes custos incluem os custos de produção e recolha das seringas e os custos de
manutenção da distribuição através da carrinha móvel (Casal Ventoso, Curraleira). Não incluem portanto
os custos operacionais relacionados com as equipas de rua ou outras entidades convencionadas. O custo
por seringa distribuída manteve-se relativamente constante. Significa isto que a variação observada nos
custos totais se deve essencialmente a aumento no volume de seringas distribuídas e recolhidas.
Tabela II – Encargos Financeiros com o programa DNSSM
Ano

1993

Volume de
Seringas
Distribuídas

277.095

Volume de
Seringas
Recolhidas

Encargos
Financeiros
(¤) *

277.095

89.641 ¤

Encargos
Financeiros
($)*

17.971.395

Encargo por
seringa
distribuída
(¤)
0,32 ¤

1994

2.440.705

2.440.705

789.574 ¤

158.295.438

0,32 ¤

1995

2.853.005

2.853.005

922.954 ¤

185.035.748

0,32 ¤

1996

2.913.915

2.913.915

968.898 ¤

194.246.646

0,33 ¤

1997

3.250.185

3.250.185

1.085.663 ¤

217.655.958

0,33 ¤

1998

3.048.765

3.048.765

992.075 ¤

198.893.148

0,33 ¤

1999

2.992.165

2.889.403

950.962 ¤

190.650.674

0,32 ¤

2000

3.502.437

2.958.285

1.078.963 ¤

216.312.724

0,31 ¤

2001

3.485.694

3.081.185

1.149.180 ¤

230.389.919

0,33¤

Total

24.763.966

23.712.543

8.027.911 ¤

1.609.451.650

0,32 ¤
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5. Modelação
5.1. Descrição sumária do modelo utilizado

5. MODELAÇÃO
Neste capítulo descreve-se sumariamente o modelo utilizado na avaliação do impacto do programa
DNSSM e a teoria que o suporta. São abordadas algumas questões referentes ao processo de modelação,
tais como: a questão da divisão da população UDI em subgrupos e as suas transições inter e intra
populacionais; as fases da infecção por VIH e a “infecciosidade” associada; a modelação do processo
de remoção de seringas do circuito e o consequente tempo médio de circulação ; o número médio de
reutilizações de uma seringa e finalmente o modelo de infecção utilizado. A prevalência inicial de
VIH/SIDA no grupo dos UDI é também analisada, assim como os comportamentos de risco
(nomeadamente partilha de material de injecção e comportamentos de selecção de parceiros).
5.1.DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO MODELO UTILIZADO
No que respeita às características demográficas o modelo foi compartimentado de acordo com a estrutura
apresentada na figura 14. Identificam-se 6 sub-grupos populacionais, dos quais 4 de UDI e 2 de não
UDI. Nas populações utilizadoras de drogas injectadas faz-se distinção entre indivíduos em reclusão
e acompanhados ou não pelo SPTT. A segmentação sugerida permite incorporar diferenças de acesso
ao programa e diferenças nos comportamentos de risco observados nestes grupos. Por exemplo, é sabido
que os hábitos de injecção nos indivíduos UDI se modificam após a sua entrada no sistema prisional.
Em média o consumo de heroína injectada diminui 2/3 (Torres, 2001).
Para que as dimensões dos grupos identificados na figura 14 mantenham a dinâmica referenciada na
figura 6 do capítulo 3, é necessário utilizar uma matriz de probabilidade de transição temporal entre
eles. O dinamismo da matriz de transição que define a dimensão demográfica do processo de Markov,
pode ser exemplificado com o grupo dos utilizadores de drogas injectadas acompanhado pelo SPTT
(UDIRecLib). A cada momento da modelação (mês) este grupo recebe UDIs provenientes dos UDI
não reclusos e não acompanhados pelo SPTT (UDILib) e dos UDIRecPris. Estes dois movimentos
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5. Modelação
5.2. Fase da infecção e infecciosidade

de entrada no grupo UDIRecLib definem o ritmo de novos UDIs utentes do SPTT. Ainda neste grupo,
podemos identificar dois movimentos relacionados com a diminuição da sua dimensão. Os indivíduos
que cumprem com sucesso os esquemas terapêuticos e abandonam a via de administração injectada
transitando para a população (NUDILib). E os indivíduos que abandonam este grupo por assumirem
comportamentos de risco mais elevados. Estes movimentos são complementados a cada momento por
um vector de entradas e saídas motivados pelo aparecimento de novos casos de utilização de drogas
por via injectada e pela mortalidade geral e específica de cada sub-grupo (casos de morte por VIH/SIDA
incluídos).
População Portguesa

NUDILib

UDILib

NUDIPris
UDIPris
UDIRecPris
UDIRecLib

Figura 14 – Estrutura populacional, por subgrupos

Com excepção dos modelos causais baseados na informação individual dos indivíduos em análise, todos
os outros modelos suportam-se em medidas de tendência central como forma de obviar problemas
metodológicos e ou computacionais. Dito de outra forma, por cada indivíduo introduzido numa rede
de causalidade ou por cada dimensão adicional modelada, a complexidade da matriz de correlação
aumenta extraordinariamente sem que por vezes a mais valia informativa seja notada (Koopman, 2001b).
Esta dificuldade é muitas vezes obviada com a utilização do pressuposto de contacto aleatório entre
todos os indivíduos (Greenhalgh, 2001), no caso da modelação associada à utilização de drogas injectadas,
a partilha aleatória de seringas.
No modelo de avaliação do impacto do programa DNSSM optou-se por uma situação intermédia, isto
é, a partilha foi permitida com grupos seleccionados e dentro destes de forma aleatória.
5.2. FASE DA INFECÇÃO E INFECCIOSIDADE
De todas as doenças infecciosas conhecidas no século passado a VIH/SIDA foi aquela foi aquela que
teve um efeito mais marcado na sociedade, e em última análise foi responsável pelo “reavivar” da
memória das grandes epidemias da história da humanidade. Em pouco menos de 20 anos passou de
uma doença de gueto para uma pandemia sem fronteiras.
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5. Modelação
5.2. Fase da infecção e infecciosidade

A história natural da infecção VIH/SIDA pode, em termos gerais, ser caracterizada pelos seguintes
estadios:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)

Transmissão viral
Primo-Infecção HIV (com ou sem sintomas)
Seroconversão (evidenciada pela detecção de anticorpos específicos do VIH)
Infecção crónica assintomática
Infecção sintomática
SIDA (definida pela ocorrência de infecções oportunistas ou por contagem de células CD4
T inferiores a 200 CD4T/mm3)
Infecção avançada (caracterizada por contagem de células CD4 T inferiores a 50 CD4 T/mm3)

Invariavelmente fatal, tanto quanto se conhece, é uma doença de progressão lenta podendo decorrer
vários anos entre a infecção e a morte dos indivíduos infectados. No entanto a heterogeneidade temporal
é outras das peculiaridades da infecção VIH/SIDA. Os primeiros dois meses de infecção (ii) são muito
importantes na definição do ritmo da epidemia, porque coincidem com um período de replicação activa
do VIH (ver figura 15), no qual a detecção da infecção é difícil por haver um desfasamento entre a
replicação viral e a geração de anticorpos e/ou o aparecimento de sintomas característicos (Rosenberg,
2001). Este facto é mais preocupante do ponto de vista epidemiológico quanto estudos recentes (Pilcher,
2001; Koopman, 2001) confirmaram que a transmissão do VIH pode ocorrer tão precocemente quanto
7 dias antes do inicio dos sintomas.

Figura 15 – Decurso primário da infecção VIH/SIDA

Logo, a definição da probabilidade de transmissão da infecção de acordo com a fase em que a mesma
se encontra no indivíduo “infectante” assume particular importância. Estimativas da probabilidade de
transmissão da infecção VIH/SIDA por acto de partilha foram obtidas a partir do estudo efectuado por
Pilcher et al sobre a dinâmica viral e o risco de infecção por acto heterossexual (homem, mulher). Estes
autores estimaram que os parceiros sexuais de indivíduos infectados pelo VIH, os quais estejam na
fase inicial (primo infecção), poderão enfrentar um risco de infecção até 20 vezes superior àquele que
enfrentariam se o contacto sexual ocorresse na fase de infecção crónica assintomática do parceiro
infectado.
Poder-se-á questionar se a utilização de um modelo preditivo da transmissão da infecção VIH/SIDA
em contactos sexuais é adequado à estimativa da transmissão por contactos sanguíneos. Como se pode
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5.3. Processo de remoção de seingas do circuito da
toxicodependência

depreender a partir de Pilcher et al, a correlação entre as cargas virais no sémen e no sangue tem
significado estatístico (Correlação de Pearson, .37, p=0.04), o que significa uma tendência para a variação
coincidente no tempo entre a concentração de cópias virais nos dois fluidos. Mais, os picos de intensidade
viral apresentam um padrão de sobreposição por volta do 23 dia após o contacto de risco. Pilcher et al
identificaram uma tendência para a carga viral ser superior no sangue. A utilização do risco de transmissão
por contacto sanguíneo estimado a partir do risco de transmissão por contacto sexual pode representar
uma sub estimativa do risco real. Para efeitos da presente análise é de esperar que este facto resulte
numa estimativa por defeito do impacto do programa DNSSM.

Em (1) apresentam-se os valores probabilísticos para a transmissão da infecção VIH/SIDA em caso de
comportamento de risco por troca de material de injecção contaminado. Os valores apresentados foram
ajustados a partir de Pilcher et al, para o período mensal (t). De forma a permitir alguma incerteza na
probabilidade de transmissão, considerou-se que se o comportamento de partilha de material de injecção
ocorrer no mês seguinte à infecção de um dos envolvidos na partilha, a probabilidade de transmissão
poderá variar entre 0.2 e 0.6%, se a partilha ocorrer durante o segundo mês após a infecção de um dos
UDI a probabilidade de transmissão poderá variar entre 0.6% e 0.7%. A partir do terceiro mês assumiu-se que a probabilidade de transmissão (0.5%) é constante até à morte do UDI.

t

0.0017 - 0.0055
= 0.0058 - 0.007
0.005

t=1
t=2
t>2

(1)

É sabido que a carga viral nos indivíduos infectado pelo VIH volta a aumentar perto do final da vida
à medida que o sistema imunitário fica mais debilitado, geralmente último ano de vida. Existindo
correlação entre a carga viral e a probabilidade de transmissão é de esperar que esta volte a aumentar
durante o referido período. Este é um facto sem implicações na modelação sugerida uma vez que foi
assumido que os UDI infectados, não teriam capacidade de transmitir a sua infecção a outros UDI no
último ano de vida, por causa do seu avançado estado de doença a qual geralmente requer hospitalização,
logo é pouco provável que estes indivíduos consigam continuar com os hábitos de injecção de drogas,
e por conseguinte no nosso modelo perdem a capacidade de partilha.

5.3. PROCESSO DE REMOÇÃO DE SERINGAS DO CIRCUITO DA TOXICODEPENDÊNCIA
A estimativa do impacto do programa DNSSM da CNLCS estaria muito facilitada se durante o período
em análise tivessem sido efectuados estudos de base populacional, onde fosse possível saber da variação
temporal da prevalência da infecção VIH na população de UDI, utilizadora e não utilizadora do programa
DNSSM. Infelizmente, esta informação não foi recolhida de forma prospectiva. Dai a necessidade de
desenvolver um “motor” da dinâmica da infecção VIH/SIDA adaptado à população UDI em questão.
A dedução do processo de remoção das seringas é baseada na teoria de Kaplan (1994) sobre a circulação
de seringas no contexto da toxicodependência com drogas injectadas.
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Considere-se uma população de seringas em circulação num grupo de UDIs na ausência de PTS. Cada
seringa terá um tempo de circulação, desde a sua introdução no circuito até à sua remoção. Seja a
taxa de remoção por seringa circulante por unidade de tempo (t), antes da implementação do PTS.
O tempo médio de circulação de uma seringa será dado por

1

.

A introdução de uma rotina de troca de seringas irá afectar o processo de remoção existente até então,
já que o PTS oferece uma nova via de saída da circulação. Por consequência o tempo médio de circulação
de cada seringa será reduzido. Seja
a taxa de substituição por seringa circulante por unidade de
tempo. continua a representar a taxa de remoção por seringa, por unidade de tempo, devido a outras
razões que não a troca. Com a rotina de troca, a taxa de remoção aumentará de
para
+ . Assim
sendo, o tempo médio de circulação será reduzido de 1 para
seringa circulante ser trocada será

+

1
+

. A probabilidade de qualquer

.

Se Tt for o tempo médio de circulação por seringa distribuída pelo programa no mês t e ƒt a fracção de
seringas distribuídas no mês t e que são recolhidas, independentemente de t, então

Tt =

(

1
t + t)

e

ƒt=

t

(

t

+ t)

(3)

As equações de (3) podem ser reorganizadas para obter estimativas da recuperação e perda de seringas
no programa.

t

=

ƒt

e

t

=

Tt

(1 - ƒ ) t

(4)

Tt

Ao contrário de outros programas realizados em ambiente mais “acético”, logo mais controlado, o PTS
em Portugal foi desenhado, para rapidamente abranger, senão a totalidade dos UDI portugueses, pelo
menos a sua maioria. O sucesso deste propósito pode facilmente ser verificado pela extensão do número
de troca de seringas (distribuição e recolha) verificado poucos meses após o seu início. Contudo, a
abrangência do programa não permitiu obter ainda estimativas precisas dos parâmetros com interesse
para esta análise, nomeadamente o tempo médio de circulação das seringas e a sua taxa de recuperação
para o programa. Na sua ausência foi assumido que o tempo médio de circulação de uma seringa na
ausência de PST seria superior ao tempo médio de circulação com o PST, e que a variação no tempo
de Tt pode ser representado por uma distribuição do tipo Weibull.
Assim, em qualquer momento pode ser calculado através de Tt= (T0 - T∞)

exp (-

t ) +T∞

(5)

A distribuição Weibull tem sido utilizada para representar fenómenos com decaimento exponencial
aplicados à infecção VIH/SIDA (Brookmeyer 1989, Gail 1988, Rosenberg 1994, Marion 1993).
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Para a relação em (5) poder ser utilizada há que especificar T0 , o tempo médio de circulação de uma
seringa antes do PTS existir e o T∞ , o tempo médio de circulação de uma seringa numa fase de
“steady state” do programa, ou seja, numa fase posterior ao inicio do programa onde já se tenha esgotado
a capacidade de distribuição e recolha de seringas, independentemente da dimensão do grupo de UDIs.

5.4. TEMPO MÉDIO DE CIRCULAÇÃO DE UMA SERINGA
Em 1994, Kaplan et al, efectuaram uma avaliação do PTS de New Haven (USA) com recurso a um
sistema de marcação (sinalização) das seringas, com o intuito de desenvolver uma teoria de circulação.
Seringas e UDIs foram sujeitos a vigilância apertada por um período de 20 meses. Antes do início do
programa o tempo médio de circulação de uma seringa era de 7 dias. No final do período de observação
(20 meses) o tempo médio de circulação rondava os 2 dias. Na avaliação do PST da CNLCS será
assumido que T0= 6.5 e T∞ = 1.5 . O formato da função de decaimento exponencial foi ajustado de
forma a reflectir o processo de distribuição e recolha de seringas. Foram utilizados os valores
= 0.045 e = 1.3 (ver figura 16).
O tempo médio de circulação de uma seringa na ausência de programa (caso base) utilizado na modelação
foi de: 10 dias, UDIRecPris e UDIPris e 6.5 dias, UDIRecLib e UDILib.
Numa linguagem mais formal a retenção de seringas no circuito da toxicodependência pode ser encarada
da seguinte forma: Seja Uo número de UDIs aderentes ao programa DNSSM, e Sc o número de seringas
circulantes entre U. Seja v a taxa de distribuição de seringas por U por unidade de tempo. Uma vez
que é a taxa de retorno por seringa em circulação por unidade de tempo, as taxas de distribuição e
recolha do programa estarão equilibradas se
(6)

Uv=Sc

Enquanto U, Sc podem variar no tempo, o rácio

Sc
U

(número médio de seringas em circulação por UDI

aderente) deverá ser pouco afectado pela troca de seringas. Se
em(7)
v=

=

Sc
U

então (6) pode ser transformada

(7)
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Figura 16 – Tempo médio de circulação de uma seringa.

5.5. NÚMERO MÉDIO DE RE-UTILIZAÇÕES DE UMA SERINGA
Num inquérito realizado a 296 utilizadores do programa DNSSM estes admitiram utilizar 4 vezes em
média cada seringa (Costa, 1997). Noutro contexto (Heimer, 1998), a introdução de um PTS foi
identificada com um decréscimo no número médio utilizações por seringa de pelo menos 50%. Com
base nestes elementos é possível obter uma estimativa grosseira do número de reutilizações de cada
seringa na ausência de PTS. Portanto, no caso base o número médio de reutilizações de uma seringa
foi ajustado a partir de uma função de decaimento exponencialmente, do tipo Weibull (0.1,1). Na
prática este procedimento representa uma variação entre sete e três reutilizações por seringa, desde o
início do programa e a presente data (ver figura 17).

Figura 17 – Número médio de reutilizações de uma seringa
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5.6. DINÂMICA DE INFECÇÃO VIH/SIDA
A questão mais importante está ainda por abordar, i.e, saber como é que a diminuição no tempo de
circulação de uma seringa se pode traduzir numa redução do risco de infecção entre os UDI. Intuitivamente
poder-se-ia afirmar que a redução do tempo de circulação de uma seringa, diminui a sua disponibilidade
no circuito da toxicodependência, e diminui o número de oportunidades de a mesma ser re-utilizada.
Se menos UDIs utilizarem cada seringa, então cada seringa terá uma probabilidade diminuída de ficar
contaminada e cada UDI na eventualidade de partilhar seringas enfrentará uma probabilidade (p)
diminuída de se injectar com uma seringa contaminada, a qual multiplicada pela probabilidade de
transmissão ( ) representa o risco de infecção pela partilha de seringas no ambiente da toxicodependência
das drogas injectadas.
Coloque-se o argumento sob o ponto de vista formal.
A cada vez que uma seringa é utilizada existe uma determinada probabilidade de ficar contaminada,
a qual é crescente com o número de utilizações. Se as seringas infectadas permanecerem “infecciosas”
utilização após utilização, então é de esperar uma contaminação crescente à medida que o número de
utilizações por seringa aumente. Um dos pressupostos assumidos é o de que as seringas contaminadas,
quando utilizadas por indivíduos não infectados, se mantêm contaminadas após a utilização a uma taxa
ß, a qual é reflexa da prevalência da contaminação prévia ao acto de injecção. ß < 1 devido ao efeito
de diluição da distribuição de seringas estéreis e de descontaminação pelo efeito de recolha
e
(remoção de seringas devido a outras razões que não a troca).
Se uma seringa contaminada permanecer contaminada após sucessivos contactos com indivíduos não
infectados, antes da sua saída de circulação ß=1. Se ß=0, a seringa será contaminada se e só se o último
utilizador estiver infectado, o que para efeitos de transmissão da infecção é nulo uma vez que a seringa
não voltará a ser re-utilizada. Se ß > 0 então as seringas poderão estar contaminadas.
Na população de UDIs L injecções (actos de injecção de drogas) ocorrerem num determinado período,
e S seringas serão re-utilizadas. Se cada uma destas seringas “sobreviver” ao processo de remoção k
vezes, então o total de injecções efectuadas com essa seringa será k+1, e o número total de injecções
efectuadas com seringas re-utilizadas será kS.
Utilizando a prevalência da infecção VIH/SIDA na população antes da implementação do programa,
pode-se calcular a probabilidade de uma seringa ficar contaminada, decorrido t tempo. Partindo do
principio que os indivíduos VIH+ tinham a mesma frequência de injecção que os UDIs não infectados,
então pode-se assumir que a probabilidade de uma seringa não contaminada se contaminar após uma
única injecção é igual à prevalência inicial da infecção VIH/SIDA na população de UDI (antes do PTS).
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VIH

Seja P0 a prevalência inicial da infecção VIH/SIDA na população UDI antes da implementação do
programa DNSSM. Com base no modelo temporal discreto (Markov) desenvolvido por (Porco et al
2000), pode ser provado que a probabilidade de uma seringa contaminada ser utilizada aleatoriamente
por um determinado UDI , no período seguinte a t = 0 é dada por
VIH

p=

P0 S
L

1
1-(1- P0

VIH

)ß

(k+1)-

k+1

1- (1- P0

VIH

)ß

1-(1- P0

VIH

)ß

(8)

onde cada seringa é utilizada k vezes e depois descartada ou recolhida, S é o número de seringas
re-utilizadas, L o número total de injecções e ß a taxa de retenção das seringas contaminadas. ß e S
não são directamente observáveis mas podem facilmente ser estimados a partir de
ß=(1- ) e S= S

c

(9)

é a fracção de seringas circulantes que são re-utilizadas.
A equação (8) pode ser generalizada para qualquer período temporal

VIH

pt =

VIH

Pt-1 St

1

Lt

1-(1- Pt-1 ) ß

VIH

(k+1)-

k+1

1- (1- Pt-1 ) ß

(10)

VIH

1-(1- Pt-1 ) ß

Posto isto, para se encontrar o número de UDI infectados (UDIVIH+) pela re-utilização (partilha) de
seringas deve-se multiplicar o número de UDIs não infectados (UDIVIH-) pelo número de injecções por
UDI (l), pela probabilidade de uma seringa contaminada ser utilizada no acto da injecção(p), calculada
em (6)) e pela probabilidade de transmissão .
(11)

UDIVIH+=UDIVIH- x l x p x
A equação (11) pode ser transformada no processo temporal representado em (12)
UDItVIH+=UDItVIH- x lt x pt x

t

(12)

A equação permite calcular o número de novas infecções a cada momento no tempo (mês) pela
conjugação de três dimensões:
i)
ii)
iii)

Demográfica e comportamento, dada pelo termo UDI.
Epidemiológica, dada pelo termo p.
Transmissão da infecção e progressão da doença, dada pelo termo

.
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5.7. PREVALÊNCIA INICIAL VIH/SIDA ENTRE OS UDI
Em 1993 9% dos toxicodependentes acompanhados pelo SPTT estavam infectados pelo VIH. Estimativas
da prevalência da infecção nos UDI podem ser obtidas através da utilização da relação entre a infecção
nos toxicodependentes e nos UDI encontrada por Pina em 2000. Este autor estimou que o rácio da
prevalência de VIH em toxicodependentes e da prevalência de VIH nos UDIs foi de 0.644. A partir
desta relação pode-se estimar a prevalência de VIH no grupo UDIRecLib de 13,98%.
Partindo deste valor de prevalência para os UDI em tratamento no SPTT, e incorporando a relação
entre a prevalência nos toxicodependentes acompanhados versus os toxicodependentes não acompanhados
pelo SPTT (Costa, 1997) obteve-se por estimativa a prevalência da infecção VIH para os UDILib
(28.9%).
Admite-se no relatório de 1996 do IPDT que a prevalência de VIH entre os reclusos portugueses
poderia variar entre os 15 e 20%. Utilizando o valor mais baixo (15%) e uma a relação de padronização
para a prevalência entre UDIs e não UDIs em reclusão, inferida a partir de Pardal (1999) obteve-se
uma prevalência estimada em 26,78% para este último grupo (UDIPris). Da mesma forma estimouse a prevalência nos NUDIPris.
Assim sendo, as prevalências iniciais utilizadas na modelação foram aquela indicadas na tabela III.
Tabela III – Prevalência inicial (Out-1993) VIH/SIDA entre os UDI, por subgrupo

NUDILib

NUDIPris

UDILib

UDIPris

UDIRecLib

0,23%

2,24%

28,90%

26,78%

13,98%

O grupo UDIRecPris só foi introduzido no processo de modelação a partir de 1999. Assumiu-se que
a prevalência do subgrupo UDIRecPris em Janeiro de 1999 seria igual à prevalência do grupo UDIRecLIb
estimada pelo modelo de Markov em Janeiro de 1999.
A prevalência da infecção nos indivíduos não utilizadores de drogas injectadas, não reclusos (NUDILib)
provem de um estudo realizado em 1994 a mulheres grávidas, estudo este publicado em 1997 (Trigo,
1997).
Uma vez que as estimativas da prevalência da infecção VIH/SIDA não estavam disponíveis para os
grupos modelados neste estudo, houve necessidade de através de metodologias simplificadas se estimar
o seu valor. Naturalmente, que este procedimento pode ser criticável por introduzir viés analítico no
estudo, mas foi a única forma de obter estimativas com base em dados de prevalência recolhidos em
ensaios de base populacional, e evitar a utilização de valores inferidos a partir de opiniões de peritos,
também elas sujeitas a viés. Estes e outros parâmetros serão sujeitos a análise de sensibilidade apropriada.
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6. RESULTADOS – CASO BASE
Neste capítulo apresentam-se os resultados correspondentes ao caso base. Entende-se por caso base,
o processo de modelação que foi construído com recurso apenas a estimativas pontuais dos parâmetros
incluídos. O impacto do programa DNSSM foi estimado numa perspectiva de medição de consequências
para a sociedade. Utilizou-se o número de infecções de VIH evitadas como indicador de efectividade.
As consequências económicas do programa foram estimadas de acordo com os custos de oportunidade
social do impacto de efectividade.
6.1. EFECTIVIDADE
Pode-se considerar que a implementação das intervenções na luta contra a SIDA tem uma expressão
em termos de resultados nos comportamentos de risco ao nível dos indivíduos e por consequência um
impacto na incidência da infecção VIH/SIDA.
Como já foi referido o impacto na incidência da Infecção VIH/SIDA depende do contexto epidemiológico
- estado da epidemia e comportamento intra e inter grupos de risco. Por outras palavras, a correlação
entre os resultados obtidos através de determinada intervenção e o seu verdadeiro impacto nem sempre
é fácil de caracterizar, e poucas vezes pode ser traduzida por relações de linearidade entre resultados
e impactos.
Ora, é justamente na tradução da eficácia dos resultados obtidos em efectividade da intervenção
– impacto – que o presente estudo pretende gerar evidência. Para tal foi seleccionado um indicador
de efectividade comum à maioria dos estudos de avaliação dos PTS. O número de infecções pelo VIH
evitadas pela introdução da intervenção.
Como já foi referido não é fácil saber com certeza qual o número de UDI existentes a cada momento
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(mês), e destes aqueles que terão sido utilizadores do programa DNSSM. Assim, de forma a facilitar
a interpretação dos resultados deste estudo optou-se por apresentar os mesmos padronizados para uma
população de referência, constituída por 10 000 UDI utilizadores do programa DNSSM em Novembro
de 1993.
Logo, se for pertinente analisar os resultados obtidos à luz de outras estimativas para o número de UDI,
estimativas alternativas sobre o impacto do programa podem ser facilmente obtidas aplicando operações
aritméticas simples. Adiante será demonstrada a utilidade deste processo de padronização.
Todos os resultados de efectividade e custos associados à implementação do DNSSM apresentados
de ora em diante dizem respeito à população de referência mencionada (10 000 UDI utilizadores do
programa DNSSM).
6.1.1 INFECÇÕES VIH/SIDA EVITADAS
Na tabela V apresentam-se os resultados do impacto anual do programa DNSSM de acordo com o
indicador de efectividade seleccionado. Estima-se que foi possível evitar cerca de 7 283 novas infecções
pelo VIH, por cada 10 000 UDI utilizadores do programa em 1993 (população de referência). O número
de infecções evitadas resulta da diferença observada entre duas simulações para os cenários com
intervenção (PTS) e sem intervenção.
Tabela IV – Infecções VIH evitadas com a introdução do programa DNSSM
Novas infecções VIH
Ano

Cohort UDI

1993

10000*

Com PTS
123

Sem PTS
146

Infecções VIH evitadas
23

1994

10.394

466

1.198

732

1995

10.678

207

1.214

1.007

1996

11.744

169

1.079

910

1997

13.613

174

1.130

956

1998

16.053

167

1.062

895

1999

17.187

163

1.045

882

2000

17.816

172

1.147

975

2001

18.240

181

1.084

902

Total

1.821

9.104

7.283

*Outubro 1993

A simulação sem a introdução dos pressupostos do programa DNSSM de acordo o descrito no capítulo
5, resulta numa estimativa de 9 104 novas infecções. Idêntica simulação para o contexto da utilização
de drogas injectadas com presença do programa DNSSM resulta numa estimativa de 1 821 novas
infecções.
Estima-se que o impacto do programa foi mais marcado nos primeiros anos após a sua implementação
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(ver figura 18, casos VIH+ evitados). De 1995 em diante poderão ter sido evitadas em média cerca de
80 infecções mensais.

Figura 18 – Infecções por VIH/SIDA evitadas com a implementação do programa DNSSM

As estimativas mensais apresentadas na figura 18 resultam da diferença entre as estimativas realizadas
para os cenários sem e com programa apresentados na figura 19

Figura 19 – Casos de infecção por VIH entre os UDI, com e sem a implementação do PTS

Em alternativa o impacto do programa DNSSM pode ser analisado pelas estimativas da prevalência
mensal da infecção por VIH nos cenários com e sem PTS. Partindo do pressuposto que a prevalência
inicial de VIH na população de referência era de 26.14%, pode-se saber, através do modelo de geração
de novas infecções (Markov) qual ritmo estimado de progressão da infecção na presença e na ausência
de PTS. Como se pode verificar a intervenção patrocinada pela CNLCS pode ter sido responsável por
uma diferença de até 31.6% na prevalência de VIH, a qual poderia não ter ocorrido na ausência do
programa DNSSM.

Estimativa do Impacto do programa
“Diz não a uma seringa em segunda mão”

39

no risco de infecção por VIH/SIDA
na população portuguesa de Utilizadores de Droga Injectada

E X I G O
C O N S U LT O R E S

6. Resultados - Caso base
6.2. Custos

Figura 20 – Prevalência (0-1) de VIH/SIDA no “cohort” de UDI, com e sem a implementação do PTS

A incidência mensal (10 000 UDI) estimada para o caso base, nos dois cenários (com e sem PTS) está
representada na figura 21. Estima-se que a introdução do programa tenha permitido inverter a tendência
crescente verificada até então no ritmo das novas infecções, poucos meses após o seu início. Mais, a
serem verdadeiros os pressupostos utilizados, a implementação do programa DNSSM permitiu não só
inverter a tendência observada até então, como obter uma estabilização rápida (2 anos) do número de
novas infecções por VIH (< 3 vezes). O padrão das novas infecções na ausência de PTS apresenta
características completamente diferentes.

Figura 21 – Incidência de VIH/SIDA (por 10 000 UDI) com e sem PTS

6.2. CUSTOS
Uma das vantagens da avaliação de custo-efectividade do impacto de terminada intervenção é a de
poder incorporar as consequências económicas no processo de tomada de decisão. A apreciação explícita
da utilização dos recursos permite a avaliação dos custos inerentes aos benefícios de uma determinada
intervenção (Luce, 1996). Idealmente devem ser identificados todos os custos relacionados com a
intervenção a ser analisada.
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A utilização de recursos e os custos a eles associados são tradicionalmente divididos em “directos” e
“indirectos”. No contexto da saúde, os custos directos referem-se, regra geral, ao valor monetário dos
bens, produtos, serviços e outros recursos consumidos na prestação dos cuidados, ou na resolução dos
efeitos colaterais da intervenção, ou referem-se ainda às consequências económicas presentes e futuras
dessas mesmas intervenções. Os custos indirectos são maioritariamente utilizados para reflectir as
consequências económicas da perda ou ganho de produtividade relacionados com o estado de saúde
dos doentes sob intervenção. Os custos indirectos são subdivididos por alguns autores em custos
indirectos relacionados com a morbilidade e custos indirectos relacionados com a mortalidade (Luce,
1996). Os primeiros referem-se aos custos associados à perda de capacidade produtiva ou à perda
relacionada com o empreendimento de actividades de laser. Os segundos, à perda de produtividade
motivada pela morte prematura.
Se em termos conceptuais a identificação de todos os custos directos e indirectos relacionados com uma
determinada intervenção é profícua e desejável, a sua utilização explicita pode ser alvo de criticismo,
nomeadamente no que diz respeito à inclusão dos custos indirectos na análise de custo efectividade.
Uma discussão aprofundada sobre esta matéria cai fora do âmbito do presente relatório, contudo é nosso
entendimento que a utilização dos custos indirectos deve ser feita implicitamente, não no processo de
modelação e estimação, mas sim nas considerações sobre o impacto.
Assim sendo, a componente indirecta dos custos de oportunidade social foi propositadamente não
incluída no caso base da análise (CB).
Na avaliação das consequências económicas incluíram-se os custos do programa DNSSM e os custos
directos de tratamento (terapia medicamentosa, internamento, consultas externas e ambulatório) dos
doentes infectados por VIH/SIDA, de acordo com a fase da doença.
6.2.1. CUSTOS DIRECTOS DE TRATAMENTO DOENTE VIH/SIDA

O projecto de estimação do impacto do programa DNSSM no risco de infecção pelo VIH na população
de UDI, não previa qualquer procedimento analítico de recolha de custos associados à infecção
VIH/SIDA. Logo, houve necessidade de utilizar as estimativas disponíveis na literatura. Identificaramse dois estudos de quantificação dos custos de tratamento por caso de infecção pelo VIH para Portugal,
um de 1991 e outro de 1996. O estudo mais recente não se encontra publicado e foi cedido pela CNLCS.
Os custos estimados em todos os cenários apresentados foram actualizados a uma taxa de 5% ao ano.
Uma vez que o impacto do programa implica uma redução no número de novas infecções por comparação
com a alternativa da sua não implementação, na prática a diferença de custos entre a situação real “com
PTS” e a situação hipotética “sem PTS” está associada a uma poupança efectiva.
As tabelas VI e VII referem-se aos custos de tratamento por doente infectado pelo VIH de acordo com
Giraldes (1993) e Forte (1998), respectivamente. O estudo mais recente já incorpora os custos do
tratamento com as novas terapêuticas antiretroviricas introduzidas em 1996.
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6. Resultados - Caso base
6.3 Impacto econónico da implementação do programa
DNSSM

Tabela V – Custos de tratamento anual por doente VIH/SIDA, por fases5

Ano
199

Fase II
1363.832 Esc.

Fase III
496.400 Esc.

FaseIV
1.487.448 Esc.

Fonte: Giraldes, 1993

Tabela VI - Custos de tratamento anual por doente VIH/SIDA

Ano
1995
1996
1997
1998

Custo Médio
2.311.000 Esc.
2.519.000 Esc.
3.331.000 Esc.
3.289.000 Esc.

Fonte: Forte, 1998

A comparação entre as duas estimativas é difícil de efectuar. Para possibilitar uma visão comparativa
ao leitor mais interessado, os custos de ambas as fontes foram actualizados para o seu valor de 2001 à
taxa de 5% ao ano. Assim é possível verificar que os custos de tratamento anual segundo Forte são 2.68
vezes mais elevados que aqueles estimados por Giraldes, respectivamente 18 990¤ e 7080¤ por ano
de tratamento. Para além de os cálculos terem sido efectuados com um intervalo de 5 anos, algumas
diferenças metodológicas poderão justificar as diferenças existentes. Giraldes efectuou os seus cálculos
utilizando a informação constante nos processos clínicos de internamento e de consulta externa do
Hospital de Santa Maria, no ano de 1991. Forte realizou um inquérito a todos os hospitais portugueses
para recolher informação sobre o número de doentes VIH/SIDA acompanhados e sobre os encargos
financeiros do tratamento. Portanto, uma estimativa é baseada em elementos que podem não ser
representativos da realidade nacional e a outra pode estar enviesada pelo sistema de financiamento dos
hospitais. Assim sendo, optou-se por apresentar estimativas da poupança provável calculadas com base
nas duas estimativas.

6.3. IMPACTO ECONÓMICO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DNSSM
Para o período total em análise (1993-2001) estima-se que a implementação do programa DNSSM possa
originar uma poupança entre 405x106 e 1 967x106 ¤ em custos de tratamento de novas infecções de
VIH/SIDA (custos 2001). Estas estimativas foram obtidas para a população padrão (10 000 UDI, 1993)
e dependem dos pressupostos assumidos, nomeadamente a esperança de vida após a infecção (ver
figura 9).

5

FaseII- Infecção assintomática; Fase III- Linfodenopatia persistente generalizada; Fase IV- SIDA (segundo os critérios de
Atlanta, 1991)
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6.4. poupança induzida por uma seringa distribuída

Tabela VII - Poupança provável para o Estado resultante da implementação do programa DNSSM
Estimativas a preços correntes e a preços actualizados para o ano de 2001. Euros
Poupança (preços 2001)

Ano

Forte 1998

1993

5.306.834 ¤

Poupança (preços correntes)

Giraldes 1993

Forte 1998

1.133.078 ¤

4.708.319 ¤

Giraldes 1993
1.027.061 ¤

1994

178.979.076 ¤

38.370.100 ¤

163.826.704 ¤

35.743.674 ¤

1995

258.139.812 ¤

54.327.368 ¤

241.801.154 ¤

51.576.442 ¤

1996

240.247.053 ¤

49.675.586 ¤

229.050.192 ¤

47.872.387 ¤

1997

260.210.126 ¤

53.024.171 ¤

251.762.897 ¤

51.741.089 ¤

1998

246.465.369 ¤

50.340.959 ¤

241.761.614 ¤

49.608.798 ¤

1999

246.246.293 ¤

50.214.567 ¤

243.890.326 ¤

49.847.850 ¤

2000

275.237.419 ¤

56.019.694 ¤

274.355.603 ¤

55.882.435 ¤

2001

256.291.738 ¤

52.036.600 ¤

256.291.738 ¤

52.036.600 ¤

Total

1.967.123.719 ¤

405.142.123 ¤

1.907.448.547 ¤

395.336.335 ¤

6.4. POUPANÇA INDUZIDA POR UMA SERINGA DISTRIBUÍDA
A poupança induzida por cada seringa distribuída pode ser encarada como uma medida indirecta do
retorno financeiro do investimento efectuado aquando da alocação dos recursos “value for the money”.
Estima-se que o contributo individual médio por seringa na poupança total estimada possa situar-se
entre 23.4 e 113.2Æ(custos 2001).
Tabela VIII - Value for the money das seringas distribuídas
Poupança por seringa(preços 2001)
Forte 1998

Poupança por seringa (preços correntes)

Giraldes 1993

Forte 1998

Giraldes 1993

29,5 ¤

6,3 ¤

26,2 ¤

5,7 ¤

113,1 ¤

24,3 ¤

103,5 ¤

22,6 ¤

139,6 ¤

29,4 ¤

130,7 ¤

27,9 ¤

127,2 ¤

26,3 ¤

121,3 ¤

25,3 ¤

123,5 ¤

25,2 ¤

119,5 ¤

24,6 ¤

124,7 ¤

25,5 ¤

122,3 ¤

25,1 ¤

126,9 ¤

25,9 ¤

125,7 ¤

25,7 ¤

121,2 ¤

24,7 ¤

120,8 ¤

24,6 ¤

113,4 ¤

23,0 ¤

113,4 ¤

23,0 ¤

113,2 ¤

23,4 ¤

109,3 ¤

22,7 ¤

Média

Como o custo médio incorrido por seringa distribuída foi de 0.32¤, pode-se afirmar que cada seringa
distribuída permite um retorno 70 a 350 vezes superior ao investimento (custo) realizado.
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7.1 Cenários Alternativos

7. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
Os resultados apresentados no capítulo anterior resultam de um conjunto de pressupostos assumidos
ao longo do processo de modelação e ainda de estimativas pontuais (calculadas ou recolhidas na
literatura) dos parâmetros incluídos no modelo. Como a estrutura de correlação entre os parâmetros
incluído no caso base não foi especificamente avaliada, torna-se necessário testar a sensibilidade do
modelo a variações nesses mesmos parâmetros. A sensibilidade do modelo foi avaliada através da
construção de cenários alternativos e por análise probabilística adequada.
7.1. CENÁRIOS ALTERNATIVOS
Simularam-se três cenários alternativos, ao caso base:
1)

Eficácia reduzida na fase inicial de implementação do programa DNSSM.
A simulação efectuada a partir deste cenário permite avaliar a eficácia da distribuição e
recolha de seringas no tempo. Por eficácia entende-se a tendência para o crescimento nulo
entre meses consecutivos.

2)

Introdução do programa DNSSM nas prisões.
A simulação efectuada a partir deste cenário permite avaliar o impacto relativo da eventual
ocorrência simultânea do programa DNSSM nos estabelecimentos prisionais e fora deles.

3)

Desfasamento temporal na implementação do programa DNSSM.
A simulação efectuada a partir deste cenário permite avaliar a oportunidade de implementação
do programa DNSSM face ao contexto epidemiológico em que este ocorreu. Esta avaliação
foi efectuada para um desfasamento temporal de um ano (implementação em Novembro
de 1994).
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Na tabela seguinte encontram-se os resultados da simulação destes três cenários. Os resultados são
apresentados no seu formato habitual (10 000 UDI, 1993).
Tabela IX - Cenários Alternativos
Novas infecções VIH (est. pontuais)
Cenário
Com PTS

Sem PTS

Infecções VIH

∆ para

evitadas

Caso Base

0 - Caso Base

1.889

9.172

7.283

1 - Eficácia reduzida
na fase inicial de
implementação do
programa DNSSM

2.237

9.172

6.934

1.251

9.172

2.972

9.172

2 - Introdução do
programa DNSSM
nas prisões
3 - Desfasamento
temporal na
implementação do
programa DNSSM

Poupança (preços 2001)
Forte 1998

Giraldes 1993

1.967.123.719 ¤

405.142.123 ¤

-348

1.877.601.175 ¤

386.160.581 ¤

7.921

638

2.144.586.817 ¤

441.719.189 ¤

6.200

-1.721

1.697.306.454 ¤

347.111.387 ¤

Com o desenvolvimento de cenários alternativos ao caso base foi possível estimar que:
i)
A redução média de 25% no volume de seringas distribuídas e recolhidas durante os
primeiros dois anos de implementação do programa poderia ter como consequência a
infecção adicional de 348 UDI em relação ao caso base (redução do impacto).
ii)
Se tivesse sido possível criar idênticas condições de acesso ao programa DNSSM dentro
e fora dos estabelecimentos prisionais, poderiam ter-se evitado 638 infecções para além
da estimativa do caso base (aumento do impacto)
iii)
O retardamento de um ano na implementação do programa DNSSM poderia ter acarretado
uma diminuição de efectividade correspondente a 1 083 infecções evitadas pelo caso base
(redução do impacto).
Informação adicional sobre o impacto das alterações ao cenário base pode ser encontrada nas séries
estimadas para a prevalência de VIH de acordo com os diferentes cenários (ver figura 22). Diferenças
assinaláveis na progressão da prevalência poderiam ter ocorrido se o contexto da implementação do
programa DNSSM tivesse sofrido ligeiras alterações.

Figura 22 – Prevalência (0-1) de VIH/SIDA no “cohort” de UDI, com e sem implementação do PTS.
Cenários alternativos.
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7.2. ANÁLISE PROBABILÍSTICA
Na tabela XI apresentam-se os resultados da análise probabilística efectuada com o objectivo de avaliar
a incerteza em torno das estimativas utilizadas na construção do caso base do estudo de avaliação do
impacto do programa DNSSM. Relativamente a outros tipos de análise de sensibilidade possíveis de
utilizar com a mesma finalidade, a análise probabilística é por ventura aquela mais informativa, por ser
a que permite avaliar os resultados obtidos no contexto mais próximo do comportamento real das
variáveis do modelo, ou seja aquele em que os acontecimento estão dependentes da ocorrência de
múltiplos eventos em simultâneo. Os limites da variação permitidos para cada parâmetro e o formato
da distribuição ajustada encontram-se no anexo I.
Tabela X - Principais resultados na análise probabilística sobre a estimativa do impacto do programa DNSSM
Poupança estimada
Infecções VIH

Média
Mínimo (95%)
Máximo (95%)
Desvio Padrão
“Skewness”
“Kurtosis”

Forte.1998

Com PTS

Sem PTS

Evitadas

1914
1506
2333
217
0.0
2.5

9187
7831
10332
649
-0.3
2.6

7273
6299
8056
451
-0.4
2.8

Poupança (¤)/ infecção VIH evitada

Giraldes.1993
106

1 998.3
171.6
10 877.5
3 381.4
5.3
45.8

390.0
82.7
1 288.5
487.1
10.3
196.5

274 766 ¤

53 600 ¤

Assim sendo, foi possível obter estimativas para os limites inferior e superior do intervalo a 95% de
confiança, sobre a efectividade e a poupança associada ao programa DNSSM. Estima-se que foram
evitadas entre 6299 e 8056 infecções, por cada 10 000 utilizadores do programa DNSSM existentes em
Novembro de 1993.
A poupança potencial estimada poderá variar de acordo com a fonte utilizada na quantificação dos
custos directos do tratamento dos casos de infecção VIH/SIDA. As estimativas de custos desenvolvidas
por Forte (1998) poderão estar mais próximas da realidade, por terem sido efectuadas após o aparecimento
dos esquemas terapêuticos baseados na associação de antiretroviricos de elevado custo. Se assim for,
não fica excluída a probabilidade de combinações (valores dos parâmetros) que permitam poupanças
na ordem dos 10 000x106 ¤. O limite inferior da poupança possível estimado com a mesma fonte de
custos é de 171.6x106 ¤.
Uma visão mais intuitiva dos resultados da análise probabilística pode ser encontrada na figura 23.
Nesta analisam-se os resultados das 10 000 iterações (repetições ao processo de amostragem) da
simulação de Monte Carlo. Os resultados são apresentados sob a forma de pontos no plano de poupança
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efectividade. Estes representam a variação na poupança (eixo da ordenadas) motivada pela variação
na efectividade do programa (eixo das abcissas). As linhas a tracejado representam o limite superior
(LS) e limite inferior (LI) dos intervalos a 95% de confiança. A “cheio”, as barras vertical e horizontal,
representam os intervalos a 95% de confiança para a variação nos custos e nos efeitos, respectivamente.
A combinação das duas permite uma representação conservadora da incerteza numa “caixa de confiança”.
De acordo com as estimativas de custos de Giraldes, a poupança média por infecção evitada foi de
54X103¤ [205x 103, 10x 103 ].

Figura 23 – Plano Poupança Efectividade
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8. DISCUSSÃO
A realidade não se pode reproduzir, quanto muito pode ser imitada com rigor. Os resultados de um
exercício de modelação estão dependentes dos pressupostos assumidos pelos investigadores. Neste
capítulo são discutidas as potenciais fontes de incerteza nos resultados obtidos e as implicações da sua
interpretação abusiva. Por fim efectua-se uma contextualização deste exercício analítico e discutem-se algumas das “coincidências” observadas entre os resultados obtidos e a informação sobre a evolução
da infecção VIH/SIDA.

8.1. PRESSUPOSTOS DO MODELO
A consistência interna dos processos de modelação só pode ser garantida, na maior parte dos exercícios
analíticos, mediante a utilização de pressupostos mais ou menos rígidos. No modelo que serviu de base
à estimativa do impacto do programa diz não a uma seringa em segunda mão (DNSSM) foram utilizados
princípios teóricos matematicamente fundamentados, em linha com a maioria das abordagens
desenvolvidas para o estudo do mesmo problema noutros contextos.
Simultaneamente, utilizaram-se um conjunto de parâmetros para os quais se obtiveram estimativas,
sempre que possível baseadas em estudos realizados na população de UDI em Portugal. O resultado
foi a construção de um modelo bio-matemático de simulação da transmissão da infecção VIH/SIDA
especialmente adaptado ao contexto da utilização das drogas injectadas no caso Português.
A complexidade da abordagem proposta implica uma influência reduzida de cada um dos parâmetros
isoladamente quando comparado com a influência do todo. Isto é, per si cada parâmetro tem pouca
capacidade de provocar alterações significativas nos resultados do modelo.
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8.2.VALIDAÇÃO DE RESULTADOS
A generalização dos resultados obtidos a partir de um exercício teórico de modelação é um dos objectivos
inerentes ao próprio exercício da modelação. Os resultados alcançados desta forma ganham em robustez
se for possível obter outros coincidentes a partir da utilização de procedimentos alternativos, ou se para
os mesmos for possível obter confirmação pela informação proveniente da população para a qual a
intervenção foi modelada.
8.2.1. MODELO HIVTOOLS\UNAIDS
A UNAIDS e a London School of Hygiene and Tropical Medicine (Vickerman, 2000) desenvolveram
em conjunto um software para analisar o impacto de estratégias de prevenção do VIH junto de várias
populações. Um dos módulos analisa exactamente intervenções junto dos UDI (IDU – Intervention
Impact Model) simulando a transmissão do VIH entre os UDI, e destes com os seus parceiros sexuais
na presença e ausência de uma determinada intervenção.
Existem diferenças consideráveis na estrutura do modelo sugerido no presente relatório e aquele
desenvolvido pela UNAIDS\LSHTM, nomeadamente na modelação das infecções por contacto sexual,
na dinâmica populacional dos UDI ao longo do período, na possibilidade de desagregação em subgrupos
(particularmente o isolamento do grupo de UDI enclausurados) e a impossibilidade de incorporação
de informação sobre os indivíduos aderentes a PSO. Para além destas dificuldades de adaptação, o
modelo não incorpora como input o número de seringas distribuídas pelo PTS, nem o número de
seringas recolhidas.
Apesar das diferenças, foi possível utilizar a informação por nós coligida na aplicação da UNAIDS\LSHTM
e assim obter estimativas6 alternativas à modelação efectuada.

Figura 24 – Evolução da prevalência de VIH no grupo dos UDI utilizando
como modelo alternativo o HIVTools\UNAIDS

6

Minimizou-se os contactos sexuais entre os UDI e entre os UDI e parceiros sexuais não UDI para que os resultados

correspondessem as infecções por partilha de material de injecção.
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A prevalência estimada a cada mês pelo modelo UNAIDS\LSHTM e pelo modelo DNSSM é
apresentada na figura 24. Nota-se um padrão de progressão semelhante. Utilizando uma prevalência
inicial igual nos dois modelos alternativos verifica-se que findo o período de 98 meses, as diferenças
entre a simulação com e sem PTS são aproximadamente idênticas (32%). No que diz respeito ao
número de infecções por VIH evitadas, o número devolvido pelo modelo UNAIDS\LSHTM (5 752
casos evitados) é inferior aos resultados do caso base DNSSM (7 283 casos evitados).
Os outputs permitidos pelo modelo UNAIDS\LSHTM não permitem saber a distribuição em torno
do valor estimado. Facto que inviabiliza uma comparação assente em testes de significância estatística
sobre as diferenças encontradas. Nesta impossibilidade, refere-se a diferença observada entre as
estimativas pontuais (26.6%).
Do nosso ponto de vista, questões analíticas de modelação poderão justificar as diferenças encontradas.
8.2.2. INQUÉRITOS DO SPTT
Infelizmente, não existe um estudo sobre a prevalência VIH nos UDI, representativo do panorama
nacional. Contudo, dados não publicados pelo SPTT relativos à prevalência de VIH em toxicodependentes
com história de consumo por via injectada nos últimos 30 dias (região centro) acompanhados pelo
SPTT apontam para prevalências de 17.6% no ano 2000 e de 15.5% no ano 2001.
Os valores da prevalência e a variação observada de 2000 para 2001 na população de UDI acompanhada
pelo SPTT são de alguma forma coincidentes com as estimativas obtidas com o exercício de modelação
realizado (15.13% no ano 2000 e de 14.69% no ano de 2001). A coincidência referida deve ser interpretada
com cuidado, já que poderá não haver sobreposição nas características de uma e de outra população.
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9. CONCLUSÃO
A modelação matemática do processo epidemiológico de transmissão da infecção VIH no contexto
específico da utilização de drogas injectadas em Portugal foi um exercício analítico muito estimulante.
O equilíbrio entre as dimensões biológica, epidemiológica e comportamental e a sua transposição para
o plano matemático-estatístico permitiram introduzir a complexidade necessária ao processo de avaliação
do impacto da intervenção.
Com base num conjunto de pressupostos simplificadores foi desenvolvido um “motor” de risco de
infecção associado ao comportamento de partilha de seringas, adaptado à dinâmica da infecção VIH/SIDA.
Este permitiu estimar a ocorrência de novas infecções em cenários alternativos sem perda de rigor
analítico. A utilização explícita de um indicador do contexto epidemiológico associados à progressão
da doença, número de infecções evitadas, para alem de proporcionar uma leitura intuitiva dos resultados,
contribui para o enquadramento dos custos de oportunidade social associados ao número previsível de
infecções evitadas pelo programa DNSSM.
Os resultados obtidos permitem concluir que o impacto na saúde publica do programa DNSSM pode
ter sido de tal ordem, que os custos da sua implementação se tornam residuais quando comparados
com o potencial de poupança a ele associado. Estima-se terem sido evitadas mais de 7 000 novas
infecções por VIH durante os cerca de 8 anos de existência do programa DNSSM, por cada 10 000
UDI utilizadores existentes no início do PTS Português. De acordo com as estimativas mais conservadoras,
a tradução económica deste benefício poderá ter sido superior a 400 milhões de Euros de poupança
nos recursos financeiros alocados ao tratamento dos doentes infectados pelo VIH/SIDA.
Pode-se concluir que o retorno associado ao investimento efectuado na distribuição e recolha de cada
seringa “value for the money” é no mínimo 70 vezes superior ao investimento efectuado. Contudo, a
adopção de estimativas menos conservadoras leva-nos a concluir que o “value for the money” pode
ter sido até 350 vezes superior aos custos de investimento na distribuição de uma seringa.
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A simulação de cenários alternativos ao caso base possibilita uma visão mais abrangente do potencial
impacto do programa DNSSM. Variando alguns dos pressupostos utilizados na contextualização da
implementação do programa foi possível verificar, que se os mesmos tivessem ocorrido em alternância
ou em simultaneidade com o efectivamente ocorrido (caso base), o impacto não seria de negligenciar.
O atraso hipotético de um ano no início do programa poderia ter representado mais 1 083 infecções
VIH/SIDA e uma despesa adicional de 270 milhões Euros (14% superior).
A eficácia inicial da distribuição de seringas junto dos UDI poderia ter sido diferente se não existisse
previamente uma rede de distribuição nacional estruturada e disponível para aderir a este projecto
(farmácias portuguesas). Uma redução de 25% no volume de seringas distribuídas nos primeiros dois
anos foi identificada com uma perda de efectividade correspondente a 348 infecções (não evitadas) e
uma despesa adicional de 90 milhões de Euros.
Outra simulação possível pode ser identificada com o cenário de igualização das oportunidades de
acesso a seringas estéreis para populações de UDI em reclusão e em liberdade. Pode-se concluir que
se tivesse sido possível criar idênticas condições de acesso dentro e fora dos estabelecimento prisionais,
poder-se-iam ter evitado 638 novas infecções e poupado até 177 milhões de Euros, em relação à
poupança estimada para o caso base.
Uma visão mais informativa e simultaneamente mais aproximada da realidade pode ser encontrada
através da interpretação dos resultados da análise probabilística. A simulação efectuada permite-nos
enquadrar a efectividade estimada (número de infecções evitadas) no intervalo de valores [ 6300,8000
] (p<0.05). Ou seja, a combinação “mais conservadora” possível da informação utilizada neste estudo,
permite afirmar com 97.5% de confiança que o impacto do programa DNSSM não foi inferior a 6 300
infecções evitadas por cada 10 000 UDI da população de referência (1993).
No impacto da progressão da infecção por VIH não se contabilizaram os benefícios potenciais para a
restante população que contacta com os UDI (infecções secundárias por outras vias, ex. sexual). Assim,
as implicações da efectividade do programa podem-se fazer sentir para além do grupo para o qual foi
desenhada a intervenção. Por outro lado, a libertação de recursos financeiros para outras áreas da saúde,
como consequência da poupança potencial gerada com a implementação do programa, pode contribuir
de forma significativa para uma melhoria em áreas deficitárias.
A avaliação do impacto do programa DNSSM, realizada através deste exercício de modelação, permite
concluir que a implementação do programa DNSSM constitui uma utilização custo eficiente dos
recursos públicos. Há semelhança dos resultados obtidos noutros países, os custos de implementação
são largamente compensados pelos benefícios do programa.

Estimativa do Impacto do programa
“Diz não a uma seringa em segunda mão”

52

no risco de infecção por VIH/SIDA
na população portuguesa de Utilizadores de Droga Injectada

E X I G O
C O N S U LT O R E S

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Estimativa do Impacto do programa
“Diz não a uma seringa em segunda mão”

53

no risco de infecção por VIH/SIDA
na população portuguesa de Utilizadores de Droga Injectada

E X I G O
C O N S U LT O R E S

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Estimativa do Impacto do programa
“Diz não a uma seringa em segunda mão”

54

no risco de infecção por VIH/SIDA
na população portuguesa de Utilizadores de Droga Injectada

E X I G O
C O N S U LT O R E S

Bibliografia

Estimativa do Impacto do programa
“Diz não a uma seringa em segunda mão”

55

no risco de infecção por VIH/SIDA
na população portuguesa de Utilizadores de Droga Injectada

E X I G O
C O N S U LT O R E S

Bibliografia

Estimativa do Impacto do programa
“Diz não a uma seringa em segunda mão”

56

no risco de infecção por VIH/SIDA
na população portuguesa de Utilizadores de Droga Injectada

E X I G O
C O N S U LT O R E S

Bibliografia

Estimativa do Impacto do programa
“Diz não a uma seringa em segunda mão”

57

no risco de infecção por VIH/SIDA
na população portuguesa de Utilizadores de Droga Injectada

E X I G O
C O N S U LT O R E S

ÍNDICE DE FIGURAS :

ÍNDICE DE TABELAS

Estimativa do Impacto do programa
“Diz não a uma seringa em segunda mão”

58

no risco de infecção por VIH/SIDA
na população portuguesa de Utilizadores de Droga Injectada

E X I G O
C O N S U LT O R E S

Índice de figuras

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1 - Organização espacial das dimensões do modelo de Markov utilizado na avaliação do programa DNSSM

14

Figura 2 - Esquema multi-dimensional de progressão no modelo de Markov utilizado na avaliação do programa DNSSM

15

Figura 3 - Dinâmica da infecção VIH/SIDA

16

Figura 4 - Estimativas da prevalência do consumo de heroína em Portugal.
Padronização para classe etária do 15-64 anos

17

Figura 5 – Estimativa (mensal) do número de UDI em Portugal, 1993-2001

18

Figura 6 – Evolução do “cohort” de UDI, por subgrupo populacional

19

Figura 7 – Número de casos VIH (UDI) notificados ao CVEDT até 31/03/2002.
Distribuição por data estimada de infecção

21

Figura 8 – Número de casos VIH (não UDI) notificados ao CVEDT até 31/03/2002.
Distribuição por data estimada3 de infecção

21

Figura 9 – Estimativa da sobrevida após infecção por VIH1 em UDI Portugal4

23

Figura 10 – Mortes por VIH/SIDA em Portugal. Fonte CVEDT, INE

23

Figura 11 – Postos activos de troca de seringas do programa DNSSM

24

Figura 12 - Distribuição e recolha mensal de seringas pelo programa DNSSM

25

Figura 13 –Encargos financeiros totais e parciais por seringa distribuída do programa DNSS

26

Figura 14 – Estrutura populacional, por subgrupos

28

Figura 15 – Decurso primário da infecção VIH/SIDA

29

Figura 16 – Tempo médio de circulação de uma seringa

33

Figura 17 – Número médio de reutilizações de uma sering

33

Figura 18 – Infecções por VIH/SIDA evitadas com a implementação do programa DNSSM

39

Figura 19 – Casos de infecção por VIH entre os UDI, com e sem a implementação do PTS

39

Figura 20 – Prevalência (0-1) de VIH/SIDA no “cohort” de UDI, com e sem a implementação do PTS

40

Figura 21 – Incidência de VIH/SIDA (por 10 000 UDI) com e sem PTS

40

Figura 22 – Prevalência (0-1) de VIH/SIDA no “cohort” de UDI, com e sem implementação do PTS. Cenários alternativos. 45
Figura 23 – Plano Poupança Efectividade

47

Estimativa do Impacto do programa
“Diz não a uma seringa em segunda mão”

59

no risco de infecção por VIH/SIDA
na população portuguesa de Utilizadores de Droga Injectada

E X I G O
C O N S U LT O R E S

ìndice de tabelas

ÍNDICE DE TABELAS
Tabela I – Casos Notificados ao CVEDT, por grupo de risco

20

Tabela II – Encargos Financeiros com o programa DNSSM

26

Tabela III – Prevalência inicial (Out-1993) VIH/SIDA entre os UDI, por subgrupo

36

Tabela IV – Infecções VIH evitadas com a introdução do programa DNSSM

38

Tabela V – Custos de tratamento anual por doente VIH/SIDA, por faseS

42

Tabela VI - Custos de tratamento anual por doente VIH/SIDA

42

Tabela VII - Poupança provável para o Estado resultante da implementação do programa DNSSM.
Estimativas a preços correntes e a preços actualizados para o ano de 2001.

43

Tabela VII - Value for the money das seringas distribuídas

43

Tabela IX - Cenários Alternativos

45

Tabela X - Principais resultados na análise probabilística sobre a estimativa do impacto do programa DNSSM

46

Estimativa do Impacto do programa
“Diz não a uma seringa em segunda mão”

60

no risco de infecção por VIH/SIDA
na população portuguesa de Utilizadores de Droga Injectada

E X I G O
C O N S U LT O R E S

ANEXO I

Estimativa do Impacto do programa
“Diz não a uma seringa em segunda mão”

61

no risco de infecção por VIH/SIDA
na população portuguesa de Utilizadores de Droga Injectada

E X I G O
C O N S U LT O R E S

AnexoIi

ANEXO I
Parâmetros utilizados na análise probabilística.
Estimativas pontuais, limites e formato da variação permitida.
Parâmetro

Estimativa pontual
Caso Base

Função de Probabilidade (distribuição)

Número Inicial de Reutilizações Seringa (liberdade)

7

Normal(7; 0,25;Truncate(6; 8))

Número Inicial de Reutilizações Seringa (prisões)

9

Normal(9; 0,25;Truncate(8; 10))

Probabilidade de transmissão
VIH por utilização seringa contaminada

0,005

Triang(0,0035; 0,005; 0,0068)

Prevalência de VIH/SIDA, utentes SPTT em 1993

0,09

Normal(0,09; 0,01)

Prevalência de VIH/SIDA, reclusos em 1993

0,15

Uniform(0,15; 0,2)

Prevalência de VIH/SIDA, UDI em reclusão 1993

0,316

Triang(0,25; 0,316; 0,4)

Sobrevida após infecção por VIH1, 1993

12,77

Normal(12,77; 0,5; Truncate(10; ))

Sobrevida após infecção por VIH1, 1994

13,37

Normal(13,37; 0,6; Truncate(10; ))

Sobrevida após infecção por VIH1, 1995

13,81

Normal(13,81; 0,7; Truncate(10; ))

Sobrevida após infecção por VIH1, 1996

14,03

Normal(14,03; 0,8; Truncate(10; ))

Sobrevida após infecção por VIH1, 1997

14,30

Normal(14,30; 0,9; Truncate(10; ))

Sobrevida após infecção por VIH1, 1998

14,53

Normal(14,53; 1; Truncate(10; ))

Sobrevida após infecção por VIH1, 1999

14,73

Normal(14,73; 1,1; Truncate(10; ))

Sobrevida após infecção por VIH1, 2000

14,90

Normal(14,90; 1,2; Truncate(10; ))

Sobrevida após infecção por VIH1, 2001

15

Tempo (anos) na fase SIDA

1

Normal(15; 1,3; Truncate(10; ))
Triang(1; 1,3; 2)

Custo ($) de Tratamento Fase II, 1991

363.832 Esc.

Lognorm(363832; 363000)

Custo de Tratamento Fase III, 1991

496.400 Esc.

Lognorm(496400; 500000)

Custo de Tratamento Fase IV, 1991

1.487.448 Esc.

Invgauss(1487448; 50000; Truncate(0; ))

Custo Tratamento doente VIH/SIDA, 1995

2.311.000 Esc.

Invgauss(2311000; 700000; Truncate(0; ))

Custo Tratamento doente VIH/SIDA, 1996

2.519.000 Esc.

Invgauss(2519000; 743000; Truncate(0; ))

Custo de Tratamento doente VIH/SIDA, 1997

3.331.000 Esc.

Invgauss(3331000; 999000; Truncate(0; ))

Custo de Tratamento doente VIH/SIDA, 1998

3.289.000 Esc.

Invgauss(3289000; 987000; Truncate(0; ))
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