
Notes Saber mais sobre o assunto?

O Básico
É melhor saber

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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traduzir, adaptar e publicar esta 
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contacto connosco.
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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. 
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Quando se sabe que se vive com VIH, pode-se atuar no 
sentido de controlar a infeção. 

Saber que se é seropositivo 
para a infeção pelo VIH 
pode ser difícil. 
Provavelmente mudará a vida 
para sempre. 

Mas em termos de saúde, é 
sempre melhor saber.

Quando não se conhece 
o estatuto serológico, a 
infeção pelo VIH pode ficar 
fora de controlo e causar 
danos a longo prazo.

Com os cuidados 
de saúde 
adequados, tem-
se uma vida mais 
longa e com mais 
qualidade.

O tratamento 
vai proteger o 
sistema imunitário 
mantendo-se um 
bom estado de 
saúde. 

sistema 
imunitário

Fica-se a saber 
quando se 
deve iniciar o 
tratamento 
antirretroviral. 

O médico pede 
regularmente 
análises para 
acompanhar o 
estado de saúde.

Pode-se tomar 
medidas para 
prevenir a 
transmissão da 
infeção pelo VIH 
ao parceiro/a 
ou parceiros/as 
sexuais.

Não tratar a 
infeção pelo VIH 
pode reduzir o 
tempo de vida.

sistema 
imunitário

Quando não 
tratada, a 
infeção pelo 
VIH danifica 
o sistema 
imunitário e 
provoca  doença.

Pode-se 
transmitir a 
infeção pelo VIH 
ao parceiro/a ou 
parceiros/as sem 
se saber.

Pontos importantes l Quanto mais cedo se é diagnosticado, menos 
problemas de saúde a infeção pode causar. 

l Com os cuidados médicos apropriados, a maioria das 
pessoas que vive com VIH tem uma vida mais longa 
e saudável. 

Quanto mais cedo se souber o estatuto serológico para a infecção pelo VIH, mais cedo se poderá aceder aos 
cuidados de saúde adequados.


