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O Básico
tratamento da
infecção pelo VIH

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 profissionais 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.
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A NAM é uma instituição de
solidariedade, com o número
de registo 1011220.
Todos os anos, a NAM disponibiliza
informação para milhares de
pessoas, sem custos adicionais.
Caso esteja interessado em fazer
um donativo, por favor visite a nossa
página www.aidsmap.com/donate.
Agradecemos ao GAT – Grupo
Português sobre Tratamentos
VIH/SIDA- Pedro Santos pela sua
tradução. Para mais informações,
visite o site www.gatportugal.org.

O diagrama abaixo descreve, de forma genérica, as etapas por que passam muitas das pessoas seropositivas para o VIH.
Contudo, cada caso varia consoante a pessoa.
Isto quer dizer que as circunstâncias particulares de um indivíduo poderão determinar que o seu percurso seja diferente.

Vida longa e saudável

conselhos
perguntas?

Consultas médicas regulares.Tomar conta da própria saúde

A contagem
de células
CD4 é inferior
a 350/mm3

É necessária preparação
para iniciar tratamento



Iniciar
terapêutica
anti-retroviral

VIH torna-se
resistente a alguns
medicamentos

Pontos importantes
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 Tal como para todas as pessoas, as
mudanças no estilo de vida podem ser
boas para a saúde em geral.




Podem ocorrer
efeitos secundários

Tomar os
medicamentos
como prescritos

Vida longa e
saudável



Esquecer
a toma da
medicação

Vida longa e saudável

Descobrir
que se é
seropositivo
para o VIH

Vida longa e saudável

A contagem
de células CD4
permanece acima
de 350/mm3

 Análises regulares ao sangue irão
mostrar quão saudável está o sistema
imunitário, se é necessário iniciar a
medicação e se esta está a ser eficaz.
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