Recomendações Portuguesas para o tratamento da infeção por VIH-1 e VIH- 2

Atualização (30.09.2015)

Secção 3.1 Quando iniciar a TARc

É actualizada, passando a ter a seguinte redação:

3.

Recomendações para o início da terapêutica antirretrovírica
combinada (TARc) em doentes adultos e adolescentes com infeção
crónica por VIH-1.
3.1.
Quando iniciar a TARc

3.1.1

Objetivos da TARc inicial:
–
–
–
–
–

3.1.2

Reduzir a morbilidade e a mortalidade associadas à infeção por VIH.
Preservar o estado de saúde, a autonomia e a qualidade de vida dos doentes.
Restaurar e preservar a função imunitária.
Maximizar a supressão duradoura e sustentada da replicação de VIH.
Prevenir a transmissão de VIH.

Quando Iniciar?
–
–

O início da TARc deve ser individualizado.
O início da TARc é o culminar de um processo prévio de avaliação e preparação da
pessoa infetada por VIH, onde devem ser incluídos os diversos componentes
essenciais à sua introdução, nomeadamente:
a)
b)
c)

Discussão com a pessoa infetada por VIH sobre os riscos e benefícios da
TARc.
Avaliação do grau de preparação da pessoa infetada por VIH em relação
ao início da TARc.
Identificação e melhoria de fatores que poderão interferir com a adesão à
terapêutica, tais como acesso à medicação, existência de serviços de

apoio, fatores psicossociais, utilização abusiva de drogas ou alterações do
foro psiquiátrico.
– Na Tabela 2 estão referidas as recomendações para início da TARc, assinalando-se,

entre parêntesis, a força e a qualidade da evidência científica.

Tabela 2 - Recomendações para início de TARc em indivíduos com infeção por VIH-1 e sem
terapêutica antirretrovírica prévia de acordo com a força e qualidade da evidência
científica.
1. A TARc deve ser disponibilizada a todas as pessoas infetadas por VIH, independentemente
+

do valor da contagem de linfócitos T CD4 . (AI)

2. A TARc está fortemente recomendada às pessoas infetadas por VIH que apresentem
qualquer das seguintes situações clínicas, as quais determinam a necessidade de maior
rapidez do seu início:
a) Doenças definidoras de SIDA. (AI)
§
b) Gravidez . (AI)
c) Doença sintomática associada à infeção por VIH (AI), incluindo qualquer das
seguintes:
–
–
–
–

Doença neurocognitiva associada a VIH. (AII)
Trombocitopenia grave associada a VIH. (AII)
Nefropatia associada a VIH. (AII)
Tumor maligno associado a VIH. (AII)

d) Hepatite B crónica ou Hepatite C crónica. (AII)
e) Idade igual ou superior a 50 anos. (AII)

3. As pessoas infetadas por VIH com parceiros seronegativos devem ser informadas sobre a
redução do risco de transmissão de VIH, após a instituição de terapêutica antirretrovírica
eficaz; a TARc está fortemente recomendada em pessoas infetadas por VIH com
#
parceiros(as) seronegativos(as) . (AI)

4. A decisão de início de TARc deve ser individualizada, particularmente em relação a long-term
nonprogressors e elite controllers, tal como para todas as pessoas infetadas por VIH que
apresentem potenciais barreiras para adesão à terapêutica. (AII)
§
#

Consultar o capítulo referente a “Saúde Reprodutiva e Gravidez. Prevenção da transmissão mãe-filho”.
Em nenhuma circunstância são dispensadas as outras medidas para prevenir a transmissão de VIH-1.
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