
Notas

O básico
Resistências aos 
medicamentos 

É possível existir resistências ao tratamento antirretroviral sem nunca se ter tomado 
medicamentos. Tal, deve-se ao facto de ter havido transmissão de partículas de VIH 
resistentes aos medicamentos, por exemplo, durante relações sexuais sem o uso do 
preservativo. 
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Saber mais sobre o assunto?
A NAM é uma organização de base 
comunitária reconhecida, com sede no 
Reino Unido. Trabalhamos com 
especialistas na área da medicina, 
investigação e serviço social e com 
pessoas afectadas pelo VIH. Produzimos 
material impresso e on-line com 
informação sobre VIH em Inglês, 
incluindo material (guias de recursos) 
para pessoas que vivem com VIH e para 
pro� ssionais que desenvolvem trabalho 
nesta área.

Este material é baseado numa 
publicação original da NAM. A NAM não 
poderá ser responsabilizada pelo rigor 
da tradução ou da relevância da mesma a 
nível local.

Lamentamos que, sendo uma 
organização inglesa, não possamos 
comunicar com falantes de 
português. No entanto, o nosso site 
www.aidsmap.com, inclui uma base 
de dados com informação sobre todos 
os serviços disponíveis a nível global. 
Poderá ser um recurso para encontrar 
organizações ou serviços de saúde.

O nosso site www.aidsmap.com tem 
diversos materiais de leitura traduzidos 
que podem igualmente 
ser descarregados.



Quando o VIH é 
“resistente aos 
medicamentos”, 
alguns 
medicamentos 
antirretrovirais 
não actuam 
corretamente. 

Pontos importantes
 É importante tomar os 

medicamentos sempre na 
quantidade e hora correta. 
Caso contrário, o VIH pode 
tornar-se resistente aos 
medicamentos.

 Se o VIH se tornar resistente, 
alguns medicamentos 
antirretrovirais podem não 
funcionar corretamente. 

 Se existe resistência aos 
medicamentos, pode ser 
necessária uma mudança na 
combinação antirretroviral. 

Todos os dias, o VIH 
tenta infetar células e 
multiplicar-se. 
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Se o VIH se tornar resistente aos medicamentos, os medicamentos 
antirretrovirais que estão a ser utilizados no momento não fazem efeito. 
Tal signi� ca que: 
 Mesmo que se tome os comprimidos, o VIH será capaz de infetar células e 

multiplicar-se; e 
 Haverá cada vez mais partículas do VIH em circulação. 
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Os medicamentos antirretrovirais 
impedem que tal aconteça. Se se tomar 
os comprimidos na quantidade e horário 
corretos, haverá poucas partículas de 
VIH no organismo. 

2 Quando há esquecimentos das tomas da medicação, 
ou atrasos, a carga viral do VIH aumenta. 
 O VIH passa a ser capaz de infetar novas células e de 
 se multiplicar. 
 O VIH pode tornar-se “resistente aos medicamentos”
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Se tal acontecer, é necessário mudar 
de tratamento. 

A próxima combinação de 
medicamentos prescritos poderá ser 
mais difícil de tomar e pode ter mais 
efeitos secundários. 

5

!

!


