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Para entender o risco de transmissão 
do VIH quando o parceiro 
seropositivo está em tratamento



Quem pode 
participar?

Os questionários serão preenchidos pelos 
participantes de forma privada e confidencial 
e não serão vistos por ninguém na sua 
clínica. Os investigadores do centro de 
coordenação do estudo verão apenas um 
número e não o seu nome.

Se o parceiro VIH negativo se tornar VIH 
positivo durante o estudo, será pedido 
a ambos que forneçam uma amostra de 
sangue. Este procedimento permite-nos 
comparar os dois vírus. Este teste será 
anónimo. Isto significa que você e o seu 
parceiro não conhecerão os resultados desta 
comparação.

Se você e o seu parceiro decidi-
rem participar no estudo, será 
necessário o seguinte a cada 3-6 
meses durante 3 anos:  

•	 será pedido ao parceiro VIH positivo 
que preencha questionários sobre 
comportamentos sexuais com o 
respectivo parceiro. 

•	 será pedido ao parceiro VIH negativo 
que preencha um questionário sobre 
comportamentos sexuais e faça testes 
para detectar a presença de VIH.

O que envolve o 
estudo? 

Por que razão  deve participar?

Você e o seu parceiro podem 
participar no estudo se: 

•	 um de vocês for VIH positivo e estiver 
em tratamento e a outra pessoa for 
VIH negativo;

•	 tiveram sexo anal desprotegido 
juntos no último mês;

•	 pretendem voltar a ter relações 
sexuais juntos nos próximos meses.

Aconselha-se que os participantes neste estudo usem preservativo sempre
que tiverem relações sexuais.

Ao participar, estará a contribuir para aumentar os conhecimentos sobre a transmissão 
do VIH. Desta forma, ajudará outras pessoas, e talvez a si próprio, a tomar decisões mais 
informadas sobre os riscos no futuro. Esperamos também que haja uma redução no número 
de novas infecções por VIH. Os resultados ajudarão igualmente os investigadores a conceber 
programas de saúde mais eficazes, o que pode também reduzir a ocorrência de novas 
infecções. Os resultados do estudo serão importantes em todos os países.

PARTNER 2
O estudo PARTNER é um estudo colaborativo internacional a ocorrer em vários países 
europeus. Ele é financiado por Augustinus-fonden, A.P. Møller fonden e ViiV Healthcare 
e coordenado pelo Copenhagen HIV Programme (CHIP), em colaboracão com University 
College London (o patrocinador) e The Royal Free Hampstead NHS Trust, Londres. 
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participantes:

Se gostaria de partici-
par deste estudo, fale 
com um membro do 
pessoal clínico.
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Contacto do Centro Coordenador:
Tina Bruun, RN
Study Coordinator
Rigshospitalet, University of Copenhagen
CHIP, Department of Infectious
Diseases and Rheumatology, Section
2100, Finsencentret
Blegdamsvej 9
DK-2100 Copenhagen Ø
Denmark
tina.bruun.01@regionh.dk
Tel:  +45 35 45 57 57
Fax:  +45 35 45 57 58

O que é o estudo 
PARTNER?
O estudo PARTNER está a aceitar casais homossexuais em que um dos parceiros é VIH positivo e o outro 
é VIH negativo.  Este novo estudo analisa os riscos da transmissão do VIH quando uma pessoa segue  
um tratamento eficaz contra o VIH.

Resultados preliminares do estudo PARTNER foram divulgados em Março de 2014. Não houve transmissão 
do VIH quando o(a) parceiro(a) seropositivo(a) tinha carga viral menor que 200 cópias/ml. O número total
estimado de actos sexuais sem preservativo foi, aproximadamente, 44.500, dos quais, 21.000 actos de sexo  
anal. Estes resultados referem-se a quase 900 casais, um terço dos quais eram casais homossexuais.  
Estes resultados preliminares são importantes, mas incluem apenas 7.750 actos sexuais em que o parceiro
seronegativo foi receptivo/ passivo durante o sexo anal. A extensão do estudo durante 2014-2017 fornecerá
estimativas mais precisas para casais homossexuais. Estes resultados serão uma mais valia para guiar 
tanto a implementação de políticas como a escolha individual sobre o uso de preservativo.

Este estudo centra-se particularmente em casais que nem sempre usam preservativo durante as relações 
sexuais. O estudo também pretende analisar por que razão o preservativo nem sempre é usado. 

Para informação no seu país: 
CheckpointLX
Tv. Monte do Carmo, 2, 1200-277 Lisboa
910 693 158 (marcações)
geral@checkpointlx.com
facebook.com/CheckpointLX
De segunda a sexta das 12 às 20h e 
Sábados das 14 às 18h.

Nuno Janeiro
Investigador Principal
217 805 283 / 962 127 837
nuno.janeiro@chln.min-saude.pt


