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Assunto: Indetectável igual a Intransmissível
A pessoa vivendo com HIV/aids com carga viral indetectável há pelo menos seis meses
e boa adesão ao tratamento tem um risco insignificante de transmitir o vírus pela via
sexual.
Esta afirmação se baseia em recentes estudos com resultados sólidos e conclusivos –
HPTN 052 1 e Partner 2 , de 2016, e Opposites Attract 3 , de 2017 –, os quais têm
levado à atualização da mensagem sobre transmissibilidade por parte de autoridades
como o Centro de Controle de Doenças (CDC) 4 dos Estados Unidos e a Sociedade
Internacional de Aids (IAS) 5 , da Suíça.
Infecções sexualmente transmissíveis (IST) e possíveis pequenos aumentos transitórios
na carga viral (conhecidos clinicamente como “blips”) não influenciam a
transmissibilidade nestes casos, de acordo com os estudos.
Os profissionais de saúde e de comunicação em saúde devem fornecer orientação
atualizada e acurada às pessoas vivendo com HIV/aids e seus(suas) parceiros(as) sobre
o risco de transmissão neste cenário.
Uma correta percepção do nível de transmissibilidade tem potenciais efeitos positivos
sobre a sorofobia (estigma) e sorofobia internalizada (autoestigma), direitos sexuais e
reprodutivos, testagem, vinculação aos serviços de saúde e adesão ao tratamento.
As pessoas vivendo com HIV/aids e seus(suas) parceiros(as) devem receber também
aconselhamento sobre fatores que influenciam a opção entre o uso deste método de
prevenção ao HIV isoladamente ou a sua associação a outros métodos de gerenciamento
de risco e de prevenção, como preservativo e uso de profilaxia pós-exposição (PEP) ou
profilaxia pré-exposição (PrEP) pelo parceiro HIV-negativo. Esses fatores incluem
acordos de confiança do casal, adesão ao antirretroviral e decisões sobre o
gerenciamento de risco para IST e gravidez.
Em qualquer situação, deve ser respeitada a autonomia da pessoa vivendo com HIV/aids
e de seu(sua) parceiro(a) e deve ser garantido o acesso a diagnóstico e tratamento de
IST, outros métodos de prevenção ao HIV, métodos anticoncepcionais e
acompanhamento pré-natal.
Para as pessoas que, por qualquer razão, não estejam com a carga viral indetectável,
deve ser reforçado que o preservativo é um método eficaz de prevenção e que estará em
breve disponível a profilaxia pré-exposição (PrEP) para uso pelo parceiro HIVnegativo.
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