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Global summary of the AIDS epidemic  

2010  (WHO, UNAIDS) 

34.0 million [31.6–35.2 million]  

30.1 million [28.4 –31.5 million] 

16.8 million [15.8 –17.6 million] 

3.4 million [3.0 –3.8 million] 

 

 

2.7 million [2.4 –2.9 million] 

2.3 million [2.1 –2.5 million]  

390 000 [340 000–450 000] 

 

 

1.8 million [1.6 million–1.9 million] 

1.5 million [1.4 million–1.6 million]  

250 000 [220 000–290 000] 
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Total 

Adults 

Children (<15 years) 



Western &  
Central Europe 

<100 
[<200] 

Middle East & North 
Africa 
6800 

[4800 – 8800] 

Sub-Saharan Africa 
350 000 

[300 000 – 410 000] 

Eastern Europe  
& Central Asia 

2200  
[1700 – 2900] 

South & South-East 
Asia 

 20 000 
 [14 000 – 28 000] 

Oceania 
<1000 

[<500 – <1000] 

North America 
<100 

[<200] 

Latin America 
3500 

[2100 – 5000] 

East Asia 
2100 

[<1000 – 3800] 

Caribbean 
1200 

[<1000 – 1700] 

Estimated number of children (<15 years)  
newly infected with HIV  2010  (WHO, UNAIDS) 

Total: 390 000 [340 000 – 450 000]  



Joves: població de risc pel VIH 

New Infections = 2.7 million 

Under 15  
14% 

Aged 15-24  
35% 

Aged 25 +   
51% 

NOTE: Calculations are estimates. 
SOURCE: Kaiser Family Foundation calculations based on UNAIDS, Core Slides: Report on Global AIDS Epidemic, 2010. 

Young People as Percent of Global 
Number of New HIV Infections, 2010  



In sub-Saharan Africa, girls make 
up nearly 70% of all young 
people living  
with HIV 
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Source: UNAIDS, 2009 AIDS Epidemic Update 
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The size of the 
pie charts 
indicates the 
number of young 
people infected 



HIV prevalence by age and gender 
among South Africans age 15-24 

Males 

Female
s 

95% Confidence Interval 

 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

SOURCE: Pettifor A, et al. AIDS 2005, 19: 1525-1534. 



Situació actual: 

50% :   
- Noves infeccions es donen en nens i joves <24 anys 

920,000 infeccions  
- En joves de entre 15-24 anys/anualment: 2500/dia (66% 

noies). 

Diferències entre regions geogràfiques:  
- >80% joves infectats pel VIH viuen a Africa Sub-Saharan  
- Increment ràpid del nombre d’infectats UDVP a Europa de 

l’Est i Asia. 

A més…. 
- La majoria de joves infectats desconeixen la seva situació. 
- Els nens infectats pel VIH per transmissió vertical arriben a 

la adolescència. 



Infecció VIH i conductes de risc: 

 Població general: 

 Transmissió sexual (Africa) 

 La prevalença no està lligada a les conductes 
sexuals. 

 Poblacions “especials”: 
 Usuaris de drogues (Asila I Europa del Est) 

 Joves (nois) que tenen sexe amb homes 

 Treballadors sexuals 

 Joves amb conductes delictives  



Adolescencia: temps de canvis 

 Canvis que incrementen el risc…: 
 Acaben l’escolarització 
 Marxen de casa (?) 
 Inicien les primeres relacions series (augmenten 

les relacions sexuals, la freqüència i el nombre de 
parelles) 

 Primeres gestacions 

 Tipus de “relacions sexuals” dels adolescents 
suposen un major risc: 
 Relacions episòdiques: menys protegides. 
 Accés limitat a les mesures de prevenció (menys 

informació, coneixements i recursos) 
 Possibilitat d’intervenció en els joves que no han 

iniciat les primeres relacions sexuals: oportunitat 
amb importants implicacions pel seu futur. 



Prevenció de la infecció pel VIH PEPFAR 

Guidance for Prevention of Sexually Transmitted HIV 
Infections, Aug 2011 

 Utilització del preservatiu (masculí o 
femení) 

 Accés al Counseling & Test 
 Circumcisió redueix indirectament la infecció 

VIH de les dones: 
 Redueix la transmissió home-dona Baeten AIDS 2010;24(5) 

 Indirectament, disminuint la prevalença d’homes 
infectats Weiss Lancet ID 2009;9(11)  

 Diagnòstic I tractament de les ITS 
 ITS incrementen el risc de transmissió del VIH 

Fleming 1999 

 El tractament de les ITS pot reduir el risc de 
transmissió del VIH (?)  Celum 2010; Kamali 2003; Kaul 
2004 

 



Sexual transmission prevented by HIV 
suppression Cohen NEJM 2011 HPTN 052 

 Tractament precoç de les parelles infectades redueix un 
96% el risc d’infecció al company 96% 

 Tractament  (CD4 >350) -> ↓ progressió i complicacions 

asociades al VIH. 



Intervencions per a la prevenció 
del VIH a joves: 

 Diferents segons a qui van adreçades. No 
es disposa d’evidències de la seva utilitat: 

 Escola 

 Iguals 

 Mitjans de comunicació 

 Noves tecnologies 

 Bio-Mediques (profilaxi preExp, circumsició..) 

 Estructurals: “Cash transfers” 

 

 



PROFILAXI DE LA INFECCIÓ PEL 

VIH NO OCUPACIONAL (NPEP) 



Kahn JO, Walker BD. N Engl 

J Med. 1998;339:33-39. 

Exposició del VIH a la 
mucosa (contacte sex.) 

Virus captat per les 
cèl.lules dendrítiques, 
que el duen als ganglis 
limfàtics 

El VIH replica en les 
cèl.lules CD4, i   
passa a la sang 

El virus arriba a 
altres òrgans 

Dia 0 

Dia 0-2  

Dia 4-11 

Dia 11 i.. 
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Virèmia en plasma 

Limfòcits 
CD4 

4-8 setmanes Fins a 12 anys 2-3 anys 

1,000 

  

500 

Infecció VIH Primària: Patogènesi 

Símptomes 



Cal fer profilaxi? 

Evidències del benefici/risc de la nPEP 

 Beneficis: 

 Estudis en animals 

 Profilaxi de la transmissió vertical (mare-fill) 

 Profilaxi ocupacional PEP 

 Estudis observacionals amb nPEP 

 Risc: 

 Reducció de les mesures de protecció/Augment de 
les conductes de risc 

 Efectes secundaris/toxicitat als fàrmacs ARV 

 Selecció de resistències 

 

 



Avaluació dels candidats a la nPEP 

 Cal conèixer la situació en relació al VIH 
de la persona que s'està avaluant per la 
nPEP: 

 
 Realitzar un test pel VIH basal; es recomana un 

test ràpid per tal de conèixer el resultat com 
abans millor 

 

 Moment i freqüència de l’exposició: 
 La nPEP té una efectivitat dubtosa si s’inicia 

després de les 72 hores de l’exposició 

 La nPEP no pot ser utilitzada repetidament 



Avaluació prèvia. Situació en relació a la 

infecció pel VIH de la persona font 

 Font: Infecció pel VIH coneguda (persona 
infectada pel VIH) 
 Considerar nPEP si fa menys de 72 hores de l’exposició 

 Sempre que sigui possible, interrogar a la font en relació 
a si fa tractament (cal conèixer els fàrmacs) i la càrrega 
viral més recent. 

 Font: situació pel VIH desconeguda 
 Sempre que sigui possible, fer-li un test ràpid 

 Si la font pertany a un grup amb conductes de risc per a 
la infecció (prevalença d’infecció pel VIH alta), cal 
considerar que pugui estar infectat. 

No s’ha de retardar l´inici de la profilaxi en espera del 
resultat del test (començar profilaxi i aturar-la si el test 
és negatiu) 

 



Risc de transmissió en relació al tipus 

d’exposició: 

 Determinar quina ha estat la conducta 
que fa plantejar la indicació de la nPEP: 
contacte sexual, compartir xeringa amb 
un UDVP, o altres (consultar el Estimated 
Per-Act Risk by Exposure Route) 

 

 Determinar el risc relatiu de l´exposició 
utilitzant l’algoritme per tal d’avaluar el 
tractament tenint en compte el risc 
d’infecció pel VIH 



Estimated Per-Act Risk for Acquisition of 

HIV by Exposure Route  

Via d’exposició Risc per 10,000 
exposicions  

Transfusió de sang 9,000 

Compartir xeringues amb UDVP 67 

Relació anal (receptor) 50 

Punxada amb agulla contaminada 30 

Receptor relació sexual (home 
infectat - dona) 

10 

Relació anal (insertiva) 6.5 

Relació sexual (dona infectada -
home) 

10 

Relació sexual oral receptiva 1 

Relació sexual oral insertiva 0.5 



Recomanacions per avaluar la indicació de 

nPEP 

Exposició amb  

risc important  

< 72 hores des de  

l´exposició 

>72 hores des de  

l´exposició 

 

Font: VIH+  

 

Font:  

VIH desconegut 

nPEP indicada Individualitzar  

nPEP no  

recomanada 

Risc d’infecció  

baix/despreciable 



Avaluació del risc de l´exposició: 

Risc d’infecció pel VIH  
baix/despreciable 

 

Exposició de : 

   vagina, recte, ulls, boca o 
altres membranes mucoses, pell 
intacte o no, o contacte percutani 
 

Amb: 

  orina, secrecions nasals, saliva, 
suor o llàgrimes sense que 
estiguin contaminades visiblement 
amb sang 

 
Independentment que la font 
estigui o no infectada pel VIH 

Risc d’infecció pel VIH 
important 

Exposició de: 

  vagina, recte, ulls, boca o altres 
membranes mucoses, pell amb 
ferida, o contacte percutani 
 

Amb: 

  sang, semen, secrecions 
vaginals, secrecions rectals, llet 
materna, o qualsevol líquid 
corporal contaminat amb sang 
(visible) 

... i font infectada pel VIH 



Combinacions d´ARV per la nPEP 

 

Basat en 
NNRTI  

 

EFV + (3TC o FTC) + (ZDV o TDF) 
durant 28 dies 

 

No es pot administrar EFV en dones 
gestants 

 

Basat en PI 

 

LPV/RTV (Kaletra) + (3TC or FTC) + 
ZDV durant 28 dies 



Consideracions per a tots els 

pacients en els que s´inicia nPEP 

 Utilitzar kits d’inici que incloguin les combinacions amb les 
que es té més experiència 

 Metges sense experiència en el tractament del VIH han de 
consultar amb especialistes 

 Control de l'adherència al tractament 
 Monitoritzar els signes i símptomes associats a la infecció 

aguda pel VIH 
 Seguiment del pacient desprès de completar la nPEP amb 

serologia pel VIH a les  4-6 setmanes, 3 mesos, i 6 mesos per 
tal de descartar definitivament la infecció 

 Realitzar cribatge d’altres infeccions de transmissió sexual 
(hepatitis B i C, sífilis...) i control d´un possible embaràs 

 Informació de les mesures per a la prevenció de la infecció pel 
VIH 



Controls de laboratori si nPEP 

Test Basal Durant 

nPEP 

4-6 

setmanes 

post-exp. 

3 mesos 

post-exp. 

6 mesos 

post-exp. 

Ac VIH E, S E E E 

Hemograma E E 

ALAT, ASAT, 

gGT, FA 

E E 

Mal. TS E,S E E 

Serologia 

hepatitis B  

E,S E E 

E = Pacient exposat; S = Pacient font 



Controls de laboratori si nPEP 

Test Basal Durant 

nPEP 

4-6 

setmanes 

post-exp. 

3 mesos 

post-exp. 

6 mesos 

post-exp. 

Test embaràs 

(noies en edat 

fèrtil) 

E E E 

Càrrega viral 

VIH 

S E* E* E* 

Test 

resistències 

VIH 

S E* E* E* 

CD4 S E* E* E* 

*Realitzar només si el pacient exposat resulta infectat 



Consideracions especials en grups 
especialment vulnerables 

 Embarassades o dones en edat fèrtil 

 Nens 

 Víctimes d´abusos sexuals 

 Persones empresonades 

 UDVP 



Resum: 

 Davant una exposició al VIH, és important 
avaluar el risc d’infecció, fent una història 
clínica acurada. 

 És important realitzar una analítica basal 
per tal de determinar la situació del 
pacient en relació a les malalties 
infeccioses potencialment transmissibles. 

 El pacient ha de ser derivat a un hospital a 
on, si ho requereix se li dispensarà la 
medicació antirretroviral. 

 


