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Declaração Comunitária de Consenso sobre o uso de Tratamento antirretroviral 
como prevenção 

 

 

1. Esta é uma declaração comunitária de consenso sobre o uso e prescrição da 
terapêutica antirretroviral (TAR) para as pessoas que vivem com VIH de forma a 
reduzir o risco de transmissão da infeção pelo VIH.  

2. A TAR tem, obviamente, reduzido o número de mortes e doenças associadas à 
infeção pelo VIH. Existe, agora, evidência determinante produzida pelo  ensaio 
clínico1 HPTN 052, que demonstra que a TAR eficaz, reduz consideravelmente o 
risco de transmissão da infeção pelo VIH nas relações sexuais vaginais. Neste 
ensaio, o tratamento reduziu o risco de infeção pelo VIH até 96%. Há um 
consenso generalizado entre os especialistas de que esta redução de 
infecciosidade se aplica também às relações sexuais anais e à partilha de material 
de injeção. 2 

3. A conclusão do ensaio clínico HPTN 052 e de outras declarações sobre a eficácia 
da TAR como prevenção, tal como a designada ‘Declaração Suíça3’ em 2008, 
representam grandes oportunidades para as pessoas que vivem com VIH e para 
as pessoas que trabalham na área da prevenção do VIH, mas trouxe também 
desafios consideráveis.  

a. Para além dos benefícios para a saúde pública, a TAR como prevenção tem 
o potencial de minorar o peso da culpa, ansiedade e medo de 
criminalização que muitas pessoas com VIH sentem com a eventualidade 
de poderem transmitir a infeção.  

b. Alguns ativistas comunitários estão Igualmente preocupados quanto ao 
uso universal do TAR como prevenção, como medida de saúde pública, 
podendo levar a que as pessoas que vivem com VIH sejam pressionadas a 
tratar-se, independentemente da necessidade clínica.  

c. Note-se ainda que, o acesso à TAR para tratamento é ainda restrito a nível 
global e em certas regiões da Europa. Em alguns países, as comunidades 
mais vulneráveis e que mais precisam, têm o pior acesso ao tratamento, à 
prevenção e aos serviços de rastreio,4  em parte, devido à criminalização5 
e estigma, 6  e muitas pessoas continuam a adoecer e a morrer por não 
terem acesso aos medicamentos antirretrovirais. 

d. Para além da prevenção direta e possíveis benefícios clínicos para o 
doente, a prescrição de TAR está também associada a taxas mais elevadas 
de retenção nos cuidados de saúde.7 E mesmo assim, em alguns países de 
elevado rendimento, não há ainda nenhum mecanismo de financiamento 
para a prescrição de TAR em pessoas que não têm critérios para 
tratamento. A questão do custo pode perpetuar esta situação.  

4. Para as pessoas que vivem com VIH, advogar pela disponibilização da TAR como 
prevenção deve incluir e equilibrar: 

a.  advocacia para a disponibilização da TAR em doentes que querem ou 
precisam de reduzir o risco de transmissão da infeção pelo VIH, mesmo 
não apresentando critérios para tratamento; 

b. advocacia para salvaguardar os direitos dos doentes que não precisam ou 
que não estão preparados para iniciar o tratamento antirretroviral por 
razões clínicas ou que não o pretendam tomar por razões de prevenção; 

c. advocacia permanente pelo direito ao acesso à prevenção do VIH e 
rastreio para todas as comunidades afetadas e tratamento para todas as 
pessoas que vivem com VIH;  
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d. advocacia e disponibilização de informação sobre o impacto positivo e 
custo-eficaz para o individuo e saúde pública da TAR como prevenção, de 
forma a educar financiadores e profissionais de saúde sobre os seus 
benefícios.  

5. A questão crucial que relaciona estes quatro objetivos de ativismo é a 
salvaguarda de opção do doente.   

6. É importante assegurar que a disponibilização da TAR como prevenção não vai, 
de forma alguma, afetar os esforços no acesso à TAR pelas pessoas que dela 
precisam por razões clínicas. A TAR como prevenção e por necessidade de 
tratamento não pode estar em competição ao nível do financiamento8 e nunca 
devem ser colocadas em oposição. Publicitar os benefícios da TAR como 
prevenção pode ser usado para fortalecer a universalidade do tratamento.  

7. As pessoas que não pretendem tomar a TAR como prevenção, devem, ser 
salvaguardadas para que os profissionais de saúde não utilizem a coerção, 
pressão, ou negação futura de TAR como prevenção ou ameaça legal de forma a 
persuadir as pessoas a iniciar TAR. Estas medidas são particularmente 
importantes se, como no caso dos E.U.A., for adotada a recomendação de que a 
todas as pessoas que vivem com VIH, seja prescrita a terapêutica antirretroviral.9 

8. Mesmo nos casos de necessidade clínica, a preparação do doente para iniciar TAR 
é crucial para apoiar os níveis de adesão necessários para suprimir o VIH, e 
apoiamos e recomendamos a adoção do paradigma de preparação do doente, 
como delineado nas orientações de tratamento da EACS,10 como um modelo a 
seguir.  

9. Recomendamos que nos casos de doentes com contagens elevadas de células 
CD4, a preparação para o inicio da TAR deva ser explorada com antecipação até 
existirem critérios de tratamento. Se os doentes estão preparados para iniciar o 
tratamento, este não deve ser diferido até que os critérios de contagem de 
células CD4 sejam alcançados.  

10. Muitas pessoas com VIH permanecem desinformadas sobre os benefícios da 
prevenção da TAR ou não têm a certeza sobre a sua evidência, e congratulamos e 
recomendamos a adoção de outras orientações da  BHIVA e EAGA no Reino 
Unido11, que recomendam que os profissionais de saúde devem informar todos os 
doentes sobre o potencial beneficio da TAR, devendo prescreve-la, tendo como 
base essa informação, caso os doentes a peçam.  

11. Os benefícios da prevenção da TAR não são amplamente conhecidos pelas 
pessoas vulneráveis à infeção pelo VIH12 e precisam de ser publicitados de forma 
a encorajar o rastreio e a capacitar as pessoas a adotar medidas que possam 
reduzir o risco de infeção pelo VIH.  

12. A maioria dos modelos prevê que a TAR por si só não trava a epidemia do VIH, 
mas deverá ser usada em combinação com outros métodos.13 Alargar o acesso à 
TAR como prevenção não deverá ser uma razão para restringir o acesso a outros 
métodos provados eficazes.  

13. Permanecem muitas áreas de incerteza e de falta de evidência que tornam difícil 
a opção da TAR como prevenção e/ou medida de prevenção. Tais incluem: 

a. A maioria da evidência que existe sobre a eficácia da TAR como prevenção 
refere-se à transmissão entre heterossexuais ou relações sexuais por via 
vaginal apenas, ou de mãe para o bebé.14 Existe uma necessidade urgente 
de mais investigação sobre o uso da TAR na redução da transmissão por 
outras vias; 

i. Sexo anal: neste caso, existe escassa evidência15 que indica uma 
considerável redução do risco quando sob TAR, mas são 
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necessários grandes estudos observacionais em homens que têm 
sexo com homens e heterossexuais que têm relações sexuais 
anais. Aplaudimos estudos como o PARTNER16  e o Opposites 
Attract17 desenhados para responder a esta questão. 

ii. Partilha de agulhas e material de injeção: neste caso, e proveniente 
da British Columbia existe evidência que a nível populacional a 
disponibilização de TAR pode reduzir a incidência nos utilizadores 
de drogas injetadas (UDI),18 contudo, é necessário um estudo 
observacional nesta população para avaliar a redução do risco 
oferecido pela TAR. 

b. IST: se por um lado existe clara evidência19 de que a maioria das IST 
aumentam significativamente o risco s transmissão e de infeção pelo VIH 
nas pessoas que não estão sob TAR ou nos seus parceiros, por outro há 
relativamente fraca evidência se o mesmo se aplica às pessoas sob TAR.20  

c. O risco clínico/benefício da TAR nas pessoas com contagem elevada de 
células CD4: Há pouca e questionável evidência se a TAR garante 
benefícios clínicos, que ultrapassem o risco de efeitos secundários, nas 
pessoas com contagem de células CD4 acima de 500/mm3 ou mesmo de 
350/mm3.21 Neste caso, saudamos o estudo Start,22 desenhado para 
responder a esta questão para a contagem de células CD4 acima de 
350/mm3 mas, no futuro, poderá ser necessário mais estudos para 
estabelecer a taxa de risco/benefício em contagens mais elevadas de 
células CD4.  

d. Compensação do risco. Na declaração da BHIVA/EAGA, no Reino Unido, a 
TAR é pelo menos tão eficaz a 100% como o uso do preservativo na 
redução da transmissão da infeção pelo VIH.23 24 Preocupações 
permanecem, contudo, sobre as consequências epidemiológicas se as 
pessoas sob TAR e seus parceiros reduzirem o uso do preservativo ou 
aumentarem o número de parceiros ou comportamentos de risco devido 
ao facto de se sentirem mais seguros sobre a infeção.25 26 É necessário:  

i. Implementar investigação em diferentes populações para 
monitorizar possíveis mudanças no comportamento e risco 
concomitante na utilização mais generalizada da TAR como 
prevenção ou PrEP;  

ii. Mais investigação para avaliar a eficácia global da “combinação-
tratamento”, não baseada apenas no uso singular do preservativo 
ou da TAR, como exemplo, o estudo PopART27 que está a decorrer 
na Zâmbia e África do Sul, 28  embora diferentes contextos exijam 
diferentes desenhos de estudos.   

e. Apoiamos fortemente o fornecimento continuo e a promoção do uso do 
preservativo como método provado e eficaz de prevenir a infeção pelo 
VIH. Enfatizamos que, ao contrário da TAR, previne ainda a maioria das 
outras IST que podem por si só causar morbilidade e mortalidade 
considerável. 

14. A falta de dados disponíveis sobre a eficácia do tratamento como prevenção em 
grupos e nas circunstâncias mencionadas acima não devem ser usadas como 
razão para excluir pessoas do acesso ao tratamento como prevenção. Em vez 
disso, devem ser vistas como um apelo para mais ações na investigação destas 
áreas.   

15. O advento da TAR como prevenção envolve tanto profissionais de saúde como os 
destinatários dos métodos de prevenção e de apoio para a mudança considerável 
de paradigma em relação ao que esta envolve atualmente, a quem deve ser 
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disponibilizada e que métodos devem ser prioritários. Um programa contínuo de 
formação e informação é necessário para ajudar as pessoas que trabalham na 
área da prevenção do VIH, ativistas e destinatários a responder ao que 
provavelmente será uma nova era na prevenção da infeção pelo VIH.   
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