
A UNIDADE DE VIH LEVA REXISTRADOS 35 NOVOS DIAGNÓSTICOS NO QUE VAI
DE ANO

• Mantén en seguimento 1.300 pacientes dos que máis do 97% presentan
carga viral indetectable, sen risco de contaxio

• Aínda que o número de pacientes permanece estable con respecto aos
últimos anos, si variou o status social dos afectados

• Os novos tratamentos, con menor número de medicamentos, favorecen a
adherencia dos pacientes que é fundamental para a súa efectividade

• Nos últimos 22 anos non se detectou na Unidade ningunha transmisión do
virus aos nacementos, o último caso data de 1997

Vigo,  2  de  decembro  de  2019.-  A  Unidade  de  VIH  do  Complexo  Hospitalario
Universitario de Vigo (CHUVI) leva rexistrados, no que vai de ano, 35 novos casos
diagnosticados na área sanitaria de Vigo. Así se reflicte nos datos dados a coñecer
polos  responsables  da  Unidade  con  motivo  da  celebración,  este  domingo,  do  Día
Mundial contra a Sida.

A  estes  novos  diagnósticos  na  área  hai  que  engadir  outros  39  pacientes  xa
diagnosticados noutras  áreas sanitarias e que pasaron a depender da Unidade do
CHUVI. En total, os facultativos da área Sanitaria de Vigo manteñen en seguimento a
uns 1.300 pacientes dos que máis do 97% presentan “carga viral indetectable”, é dicir
que non contaxian a outras persoas. Isto é posible polo incremento da adherencia dos
pacientes aos tratamentos, que cada vez é maior.

O  maior  compromiso  dos  pacientes  co  tratamento  é  froito,  en  parte,  polo  cambio
experimentado  cos  novos  fármacos.  “O  número  de  medicamentos  é  menor  para
conseguir o mesmo efecto. É unha circunstancia que axuda a que o paciente sexa fiel
ás pautas que lle marcamos”, explica o doutor Antonio Ocampo, facultativo da Unidade
do VIH.

O número de pacientes mantense estable nos últimos anos, tanto no que se refire aos
seguimentos como ao de novos diagnósticos. Con todo, segundo os datos que manexa
a  Unidade  de  VIH,  si  se  produciu  un  cambio  no  status  social  e  económico  dos
afectados. “O maior nivel socioeconómico da maioría dos novos pacientes inflúe tamén
na fidelidade aos tratamentos”, apunta o doutor Ocampo.

Ademais,  nos últimos 22 anos non se rexistrou na área sanitaria de Vigo ningunha
transmisión do virus en nacementos. De feito o último rexistrado data do ano 1997.

Prevención e labor asistencial
A Unidade de VIH do CHUVI desenvolve un importante labor de prevención, sobre todo
cos colectivos de maior risco. Tanto facultativos como enfermaría traballan en estreita
colaboración coas asociacións de pacientes e ONG.



Este labor de prevención concéntrase en mentalizar a posibles enfermos sobre os seus
hábitos de vida, informarlles sobre as enfermidades de transmisión sexual ou o uso de
preservativos.

Un dos elementos da prevención é a “Terapia Pre”, que consiste en ofertar medicación
aos colectivos con maior risco, como poden ser os homes que teñen sexo con homes
ou as traballadoras do sexo, para previr o contaxio.

No labor asistencial o principal obxectivo é conseguir que os pacientes cheguen a ter,
mediante  o  tratamento  que  se  lles  prescribe,  unha  carga  viral  indetectable.  “É
importante,  porque protexe aos enfermos do estigma social,  que segue sendo moi
forte, á vez que lles beneficia na súa saúde”, subliña Antonio Ocampo.

O outro eixo asistencial pasa polo control das infeccións oportunistas, que diminuíron
ao dispoñer o paciente dunha melloría inmunolóxica evidente. A pesar diso, os datos
indican que si  aumentan os  contaxios  de enfermidades de  transmisión  sexual  nos
últimos anos.

Referente internacional
A Unidade  de  VIH  do  CHUVI  é  pioneira  na  aplicación  dos  protocolos  nacionais  e
internacionais. Na elaboración dalgúns deses protocolos interveu activamente o persoal
da Unidade da Área Sanitaria de Vigo.

“A actividade en investigación que realizamos é moi ampla a través de estudos, teses
doutorais ou ensaios clínicos, algúns a nivel mundial”, destaca o doutor Ocampo.

Ademais,  a  Unidade  participa  en  elaboración  de  guías  e  ten  voz  propia  en  foros
nacionais e internacionais,  grazas ao prestixio adquirido polos seus profesionais ao
longo de moitos anos.


