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Mensagens- chave de Aconselhamento:
• Toda vez que você toma seus ARVs aumentas a quantidade de ARV que há em seu sangue
• Este suplemento diário é MUITO IMPORTANTE para manter o nível de ARV no seu sangue ALTO
• Seus ARVs só funcionam bem se o nível de ARVs em seu sangue for mantido ALTO

NOTA:
Alguns pacientes estão em ARVs que precisam ser tomados duas vezes ao dia. Este 'top up' deve acontecer
duas vezes por dia para manter o nível de ARV elevado, por exemplo: Se o doente estiver em Nevirapina,
Aluvia ou AZT (Zidovudin)
Verifique em que ARVs o paciente está antes de explicar este slide. Durante a sessão de aconselhamento
lembre-se de cobrir que os ARVs não devem ser misturados com medicamentos tradicionais devido ao risco de
interações medicamentosas que podem fazer os ARVs pararem de funcionar bem.

ALTO
Nível no sangue

Nível da droga
ARV no sangue

Se tomar seus ARVs
TODOS dias a quantidade de
ARV no sue sangue mantem-se
ALTA

BAIXO
Tempo

Mensagens – chave de aconselhamento:
•

Quando você manter o nível de ARV no sangue elevado isso empurra o VIH
em seu corpo para baixo, controlando a um nível muito baixo

•

Manter o HIV em seu corpo em um nível baixo é muito importante. Isto é o
que impede o HIV de atacar e matar suas células CD4 (soldado)

•

Um teste de sangue chamado de CARGA VIRAL é usado para verificar o nível de HIV em
seu corpo. Se você tomar seus ARVs todos os dias, então seu resultado de carga viral
deve ser UNDETECTÁVEL. Uma carga viral indetectável significa que não há HIV ativo
movendo-se ao redor do corpo causando danos às células CD4 (soldados). Uma carga
viral INDETECTÁVEL nos informa que seus ARVs estão trabalhando 100%

•

No resultado do teste de sangue, uma carga viral indetectável pode ser escrita
como 'Limite inferior ao detectável (LDL)' ou <40 cópias (abaixo de 40 cópias)

•

Uma carga viral INDETECTÁVEL não significa que seu VIH está curado - os
ARVs não curam o VIH

CD4 (Soldado)
Contage

Carga Viral
(Nível VIH)
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Mensagens – chave de aconselhamento:
•

•

•

Quanto mais baixo você mantiver o nível de VIH (carga viral) em seu corpo, o
mais suas células CD4 (soldado) aumentarão
Quanto maior for a contagem de CD4 (soldado), menor será a
probabilidade de você ficar doente de outras infecções graves
No entanto, se você ficar doente de outra doença, você precisa ir à sua clínica
para obter tratamento. Tomar ARVs sozinho não irá tratar outras infecções
como STIs e TB

ALTO
Nível no sangue

O nível ALTO de ARV em
seu sangue, puxa VIH no corpo
para baixo Mantendo-o a um
nível muito inferior

Nível de VIH

BAIXO

VIH VIH VIH VIH VIH
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Mensagens-chave de aconselhamento:
•

Se, por alguma razão falhar uma dose de seu ARVs, o nível de ARV no seu
sangue abaixa (decresce)

Level in Blood

ALTO

DOSE
PERDIDA

Se falhar uma dose então
o nível de ARV no seu
sangue BAIXA

BAIXO
Tempo

Mensagens-chave de aconselhamento:
•

•

•

Sem suficiente ARV em seu sangue seu HIV é dada uma chance para crescer novamente
Faltando apenas um dia de tomar ARVs dá LIBERDADE do VIH para
aumentar em número
Quanto mais VIH em seu corpo, mais suas células CD4 (soldados) são
atacadas e enfraquecidas

Nível no sangue

ALTO

Com menos ARVs no seu
sangue teu VIH poderá
crescer de novo aumentando
em número

BAIXO
Tempo

Mensagens-chave de aconselhamento:

•

Na próxima vez que você toma seus ARVs o nível de ARV no sangue lentamente volta a
subir e é capaz de trazer o virus sob controle novamente
MAS……….

Nível no sangage

ALTO

PROXIMA
DOSE

Ao tomar sua próxima
dose de ARV, seu nível
de ARV sobe de volta,
puxando seu VIH de
novo para baixo sobre
controlo

BAIXO
Tempo

Mensagens-chave de aconselhamento:
•

•

•

TODAS AS VEZES que perde ou esquece de tomar seus ARVs, o nível de
ARVs no seu sangue baixa muito e a quantidade de VIH no seu corpo
aumenta
Com cada dose perdida, a quantidade de VIH sobe e desce ... para cima e para
baixo ... para cima e para baixo
ISTO É UMA SITUAҪÃO PERIGOSA

Nível no sangue

ALTO

DOSE
PERDIDA

DOSE
PERDIDA

BAIXO
Tempo

Todo o momento que
falha sues ARVs,
repetidamente - seu nível
de VIH sobe e desce, cima
para baixo.

Mensagens-Chave de aconselhamento:
•

•

Você pode querer saber por que este modelo da VIH que vai de cima
para baixo, de cima para baixo, é tão perigoso
Existem 2 razões:
1. Quanto mais HIV houver no seu sangue, mais difícil será para que a contagem de CD4
(soldados) aumente. Seu corpo continuará a funcionar para evitar infecções. Sua saúde
não será tão boa quanto poderia ser
2. De cada vez que o VIH no seu corpo é dada a liberdade de aumentar
em número também torna-se mais FORTE. Cada dose esquecida de
ARV dá o VIH a chance de ficar mais inteligente e aprende como
BLOQUEAR seus ARVs para que sejam incapazes de trabalhar

Nível no sangue

ALTO

Questao: Porque isto um problema?
Resposta: A cada momento que VIH tenha cahnce de crescer tambem
torna-se FORTE e aprende como BLOQUEAR seus ARVs de
trabalharem

BAIXO
Tempo
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Mensagens-Chave de aconselhamento:
•

•

Se você perder seus ARVs mais de uma ou duas vezes por mês, seu HIV
crescerá tão forte que os ARVs deixarão de funcionar

Se isso acontecer, mesmo que você comece a tomar seus ARVs todos
os dias, o seu HIV será tão forte que os ARVs não podem empurrá-lo
para baixo mais

•

O VIH apenas continua crescendo e crescendo

•

Isto é o que chama VIH RESISTENTE

Nível no sangue

ALTO

Eventualmente, mesmo se iniciar tomar
seus ARVs a qualquer momento, o sue
VIH esta muito forte e os ARVs nao
trabalham mais - isto e VIH
RESISTENTE

BAIXO
Tempo

Mensagens-Chave de aconselhamento:
•

•

•

Você não quer seu HIV para mudar de ser fraco e fácil de controlar para
se tornar tão forte que os ARV não funcionam mais
Certifique-se de tomar seus ARVs todos os dias
Mesmo faltando uma ou mais doses por semana pode ser suficiente para causar
resistência ao HIV

Nao queiras que isto acontece com teu VIH

DOSES DE
ARV
PERDIDAS

Certifique-se em tomar seus ARVs TODOS OS DIAS
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Mensagens-Chave de aconselhamento:
•

Se o seu VIH torna-se resistente, em seguida, o seu enfermeiro ou
médico terá de mudar para ARVs novos e mais fortes

•

Este é chamado Regime 2

•

Estes ARVs mais fortes irão ajudar trazer o VIH de volta sob controlo

•

•

•

•

CONTUDO, Regime2 de ARVs são mais difíceis de tomar – terás que tomar
mais comprimidos duas vezes por dia
Regime 2 também causa diferentes efeitos que poderão ser desagradáveis
para ti
É sempre melhor tomar seus primeiros ARVs (Regime1) bem do que
perder regularmentesuas dose e acabando por necessitar mudança
para Regimen 2
IMPORTANTE: Se você precisa de regime 2 você NUNCA será capaz de voltar para
o regime 1 de ARV – eles nunca irão trabalhar novamente

Se teu VIH tornar-se RESISTENTE

Vai necessitar de ARVs forte para retornar seu vih sob controlo
Regime 1
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Mensagens-Chave de aconselhamento:
•

•

•

•

Lembrar-se: Seu objetivo é manter o nível de ARV em seu sangue alto para que
seu HIV seja sempre empurrado para um nível baixo
Isto irá mantê-lo saudável E impedir que o HIV se torne resistente
Quando o doutor ou a enfermeira verificarem os seus testes de sangue você
quer ouvir que a sua CARGA VIRAL É NÃO DETECTÁVEL. Então você sabe
que os seus ARVs estão trabalhando 100 %
Isso não significa que você está curado, ou HIV negativo, você ainda precisa
tomar seus ARVs todos os dias para o resto de sua vida

Seu objectivo é manter o nível de ARV no seu sangue alto a todo momento
Nível de ARV

Nível no sangue

ALTO

BAIXO

Teste de sangue tomado
= INDETECTÁVEL
CARGA VIRAL

VIH VIH VIH VIH VIH VIH VIH

Tempo
Isto é porquê é TÃO IMPORTANTE Tomar seus ARVs TODOS OS DIAS

Mensagens-Chave de aconselhamento:
•

•

Porque faltar uma dose de ARV é uma má notícia , é muito importante saber
que se você se esquecer de tomar seus ARVs no seu tempo escolhido é melhor
tomar TARDE do que perder uma dose totalmente
SE VOCÊ ESQUECE os seus ARVs e lembra-se depois do seu tempo ter
passado, ainda é seguro tomá-los até com 4 ou 5 horas de atraso

Exemplos:
•
Thabo geralmente leva seus ARVs às 20h. Seu táxi avaria-se e ele só chega a
casa às 21:30. Ele ainda pode tomar seus ARVs às 21h30
•

Busi leva seus ARVs às 18h. Ela estava muito cansada e adormeceu em frente
da TV. Ela desperta novamente às 22h. Ela ainda pode tomar seus ARVs às
10pm e então ir para a cama (dormir)

SE ESQUECEU-SE
de tomar seus ARVs em
seu tempo escolhido é
sempre
MELHOR TOMAR TARDE
do que não tomá-los

Mensagens-Chave de aconselhamento:
•

•

•

•

Se você se lembrar de tomar seus ARVs todos os dias, todas as semanas,
todos os meses, então o HIV no seu corpo não terá a chance de crescer e
se tornar resistente
Se você puder fazer isso seus ARVs continuarão a funcionar por anos e anos
Você será capaz de viver uma vida longa e sã – trabalhar, ter uma família,
disfrutando de aniversários, passando tempo com amigos
Você tem alguma pergunta?

Lembrar: Tomando seus ARVs TODOS OS DIAS mantem seu nivel de
VIH baixo E previne resistencia para que o medicamento mantenha-se
a trabalhar por anos...e anos...e anos.

ALTO
Nível no sangue

Nível de ARV

BAIXO

Nível de VIH
1 ano 2 anos
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