Designa-se por infecção primária (também
chamada infecção aguda ou primoinfecção) o período
correspondente aos primeiros 6 meses depois do
momento em que o VIH entra no organismo.
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O QUE ACONTECE DURANTE A INFECÇÃO PRIMÁRIA?
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FASE FINAL

Inicialmente, o VIH começa por se reproduzir sem controlo, chegando a
alcançar níveis de carga viral (quantidade de vírus no sangue) muito elevados.
Com o tempo, o organismo inicia a resposta à infecção e fabrica anticorpos,
o que reduz a carga viral.
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SINTOMAS DA INFECÇÃO PRIMÁRIA
Depois do momento em que o vírus entra no organismo, estes sintomas
demoram vários dias ou semanas até aparecerem, e podem prolongar-se
até duas semanas. Contudo, muitas pessoas não notam nada durante esse
período. Em geral, trata-se de sintomas pouco especíﬁcos que se poderiam
confundir com uma gripe ou outras infecções comuns. Os sintomas mais
frequentes são a febre, inﬂamação dos gânglios, erupção cutânea, feridas
na boca e/ou garganta e dores musculares ou articulares.
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Muitos estudos mostram que o início do tratamento logo durante esta fase
pode ter efeitos benéﬁcos para a saúde a médio e longo prazo. Note-se,
contudo, que para muitas pessoas, pode ser difícil tomar decisões sobre o
início do tratamento tão pouco tempo depois de saberem que estão
infectadas.
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