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Objectivo da Formação 

Reforçar a capacidade das comunidades 
de PVVIH, para promover a prevenção, 
os cuidados, o tratamento e os serviços 
de apoio de qualidade contra o VIH nos 
Fast-Track Cities  
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A Ciência da Infecção VIH                      1

Tópicos
• O que é VIH? Como é transmitido?
• Como o VIH é diagnosticado (teste)?
• O que é o ciclo de vida do VIH?
• Como o corpo responde à infecção pelo VIH?
• O que acontece com o corpo após a infecção pelo VIH?

Objectivo
Para construir uma compreensão dos princípios básicos da 
infecção pelo VIH
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O que é VIH? 
VIH = Vírus da Imunodeficiência Humana 
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Protease

ARN VIH

Transcriptase
reversa

Proteína de
superfície celular

Integrase

Figura 1: Estrutura do VIH

Glicoproteínas VIH

Clique na imagem para reproduzir o vídeo animado

https://www.youtube.com/watch?v=s4fNZfms99g&feature=youtu.be


Como o VIH é transmitido?

Diapositivo 6MÓDULO 1

Relações sexuais 
desprotegidas com um 
parceiro infectado

Transmissão vertical
(de mãe para filho)

• no útero
• durante o parto
• leite materno

Uso de drogas 
injectáveis 
(raro: sangue/ produtos 
de sangue infectados) 

Infecção VIH

O VIH é transmitido através dos fluidos corporais 
de uma pessoa:  

Sangue Sêmen Fluido vaginal Leite materno



Sexo vaginal ou anal desprotegido (sem 
usar preservativo) com uma pessoa que 
vive com o VIH. 

Isso pode acontecer se uma pessoa 
soropositiva não estiver fazendo 
tratamento para o VIH ou se o tratamento 
para o VIH não estiver a funcionar.
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Como o VIH é transmitido?



Como o VIH é transmitido?
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• O tratamento do VIH reduz este risco (de 15% - 45% para <5%)

• Compartilhar uma agulha, seringa e outro equipamento de 
injecção não esterilizado com uma pessoa que vive com o VIH

• Obter uma transfusão de sangue infectado com o VIH 

• Contacto directo com agulhas, facas e outros objectos
cortantes que têm sangue de uma pessoa que vive com o VIH 

Uma mãe que vive com VIH pode transmitir o vírus ao seu bebé durante a 
gravidez, o parto ou a amamentação.



Risco de infecção por VIH

Diapositivo 9MÓDULO 1

Alguns factores afectam o risco de infecção de uma pessoa 

Carga viral da pessoa que está a viver com VIH 
Quanto vírus eles têm em seu corpo

Frequência de exposição 
Com que frequência ocorrem os riscos de VIH 

Duração da exposição.
Quão duradouros são os riscos do VIH

Condição de barreiras que protegem contra o VIH 
Tais como pele e tecido no revestimento da vagina e do ânus 



Lembre-se de que o VIH não é transmitido por... 
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Diagnóstico de VIH
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O teste de VIH é feito com uma pequena quantidade de sangue ou fluido oral.

Um resultado positivo de 
um teste rápido significa 
que uma pessoa pode ter 
VIH e necessitará de um 
teste de confirmação.  

Um resultado negativo de um teste significa que 
ou uma pessoa não tem VIH, ou que foi infectada 
tão recentemente que ainda não fez anticorpos.  
As pessoas com um risco recente de VIH que 
tenham um resultado negativo no teste 
precisarão de um teste de seguimento. 

Normalmente, uma pessoa pode obter os 
resultados dos seus testes de anticorpos no mesmo 
dia em que foi testada, o que facilita o início 
imediato do tratamento do VIH. 

Os testes de anticorpos (tais como testes rápidos) procuram anticorpos - "sinais" 
- contra o VIH: 
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Períodos de janela - quando pode ser detectado o VIH? 

TESTES DE 
QUARTA 

GERAÇÃO  

TESTES 
RÁPIDOS 

KITS DE 
AUTODIAGN

ÓSTICO

TESTES DE 
TERCEIRA 
GERAÇÃO

+3 MESES APÓS A 
EXPOSIÇÃO 

+4 SEMANAS APÓS A 
EXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO 
AO VIH

O seu profissional de saúde irá ajudá-
lo a decidir qual teste é melhor fazer



Outros testes de VIH
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Teste do ácido nucleico (também 
chamado RNA, PCR, ou teste de 

carga viral)

Identifica a presença e 
quantidade de vírus VIH no 

sangue; é utilizado para 
diagnosticar crianças com <18 
meses de idade (uma vez que 

ainda têm os anticorpos da mãe) 

Teste combinado de anticorpos e 
antigénios  

Tornando-se mais comum, 
mas este teste só pode ser feito 

com sangue  

Às vezes, outros testes são usados para 
diagnosticar o VIH



Compreendendo o teste de VIH
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Componentes de serviços diferenciados de teste de VIH3
Mobilização Testagem Vinculação

Massa/grupo 
• Baseado em rede
• Notificação de 

parceiro e teste
de índice

• Instalação de saúde
• Unidade não 

sanitária
• Comunidade
• Autodiagnóstico  

• Pares-navegadores
• Compensação / 

incentivos
• Iniciação de TARV 

no mesmo dia
• Serviços amigáveis
• Rastreamento

* Fonte: International AIDS Society (IAS) - A Decision Framework for HIV Testing Services - www.differentiatedcare.org

http://www.differentiatedcare.org/


Testes para o VIH 
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Compreendendo o teste de VIH
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Directo Indirecto

Lar

Comunidade

Instalação 

Instalação 

Testes de cuidados 
de saúde
Recolha de sangue
Picada no dedo

Autodiagnóstico  
Teste oral (saliva)
Punção de pele



Autodiagnóstico VIH
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TESTE

Teste reactivo Teste não reactivo 

Realizar Autoteste 

Resultado

Vinculação
Vinculação com mais 
testes de VIH. Se for 

confirmado como 
positivo, inicie o TARV 

em 7 dias

Vinculação com serviços 
de prevenção do VIH.

Teste novamente 
conforme necessário



O ciclo de vida do VIH
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Vídeo de animação do ciclo de vida do VIH

https://www.youtube.com/watch?v=C8esflv78b4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C8esflv78b4&feature=youtu.be


Como o VIH interage com o corpo?
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Após o VIH entrar no corpo 
de uma pessoa, infecta 
células.  

Em poucas horas, estas 
células infectadas
transportam o VIH para os 
gânglios linfáticos, que estão 
cheios de células CD4.   

As células CD4 são uma parte 
importante do sistema 
imunitário. 

Enviam sinais a outras células 
que combatem infecções e 
organizam-nas para combater 
os germes que podem fazer 
adoecer as pessoas.



VIH e células CD4

Diapositivo 20MÓDULO 1

As células CD4 lutam contra o VIH, mas não conseguem
se livrar dele.

À medida que o corpo 
produz mais células CD4 
para se defender, o VIH 
entra e as infecta. VIH usa 

novas células 
CD4 para 

produzir mais 
vírus

Seu corpo 
produz mais 
células CD4 

para combater 
o vírus

Fonte: VIH i-base: O ciclo de vida do VIH em detalhes http://i-base.info/guides/art-in-pictures/the-hiv-lifecycle-in-detail

http://i-base.info/guides/art-in-pictures/the-hiv-lifecycle-in-detail


VIH e células CD4
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As células CD4 lutam contra o VIH, mas não conseguem 
se livrar dele.
O seu corpo está a fazer mais células CD4 para combater o VIH, mas o VIH 
está a usá-las para fazer mais cópias de si próprio. (Cada célula CD4 
infectada com VIH pode fazer cerca de 300 novos vírus VIH; estes novos 
vírus entram na corrente sanguínea e infectam mais células CD4). 



VIH e células CD4
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As células CD4 lutam contra o VIH, mas não 
conseguem se livrar dele.

Como o corpo 
continua a 

produzir células 
CD4, ao longo do 
tempo (anos), o 
VIH continua a 

destruí-las.  

Ao longo do 
tempo, sem 

tratamento, o VIH 
enfraquece o 

sistema 
imunitário. 
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Progressão natural do VIH
(sem tratamento)

Sem tratamento, o VIH 
continuará a multiplicar-se, 
enquanto enfraquece o 
sistema imunitário ao matar 
células CD4. 

Isto chama-se a isto a 
progressão natural do VIH. 

Com o tempo, à medida que 
o sistema imunitário vai 
sendo destruído, uma 
pessoa não terá células CD4 
suficientes para combater 
os germes - e ficará doente. 

Fonte: Visão geral do VIH. AIDS Info. Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.
https://aidsinfo.nih.gov/understanding-hiv-aids/fact-sheets/19/46/the-stages-of-hiv-infection

https://aidsinfo.nih.gov/understanding-hiv-aids/fact-sheets/19/46/the-stages-of-hiv-infection
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VIH ou SIDA avançado

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

Infecção crónica 
Semanas a anos (média de 8 anos)

Infecção aguda 
Até 6 meses 

Progressão do VIH



Progressão do VIH

Diapositivo 25MÓDULO 1

Infecção aguda (Até 6 meses)

ETAPA 1

Sintomas semelhantes aos da gripe nas primeiras semanas: dor de 
garganta, erupção cutânea, gânglios linfáticos inchados, dor de 
cabeça, fadiga, febre, perda de apetite, vómitos e/ou dores 
musculares. 

O vírus está a multiplicar-se rapidamente, com carga viral crescente, 
o que significa que existe um elevado risco de transmissão de 
infecção. 

É melhor começar o tratamento do VIH (TARV) durante esta fase. 



Progressão do VIH
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Infecção crónica (semanas a anos) 

ETAPA 2

As pessoas podem sentir-se saudáveis, mas sem tratamento 
O VIH está a progredir e pode ser transmitido. 

Com o tempo, o VIH está a destruir as células CD4 mais 
rapidamente do que o corpo as pode substituir. 

O tratamento pode impedir que isto aconteça. 



Progressão do VIH
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VIH ou SIDA avançado

ETAPA 3

Em adultos, o VIH avançado ocorre quando a contagem de células CD4 
cai para < 200 células/mm3 e/ou se ficarem gravemente doentes com 
certas condições. Todas as crianças que vivem com VIH com menos de 5 
anos de idade são consideradas como tendo VIH avançado. 

As pessoas com VIH ou SIDA avançado correm o risco de contrair 
doenças graves e de morrer, mesmo depois de iniciarem o 
tratamento do VIH. 

As pessoas com VIH avançado sobrevivem durante uma média de 2 
anos sem tratamento. 



Fadiga inexplicável

Perda de peso inexplicada.

Febre, calafrios, suores 

noturnos

Nódulos linfáticos inchados

Perda de memória / 

depressão

Diarreia persistente

Sem Tratamento de 
VIH (TARV), o seguinte 
pode ocorrer
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Sintomas



Sintomas

Diapositivo 29MÓDULO 1

Infecções oportunistas 

(IOs) e complicações

Tuberculose (TB)

Câncer (sarcoma de 

Kaposi, câncer cervical)

Meningite

Sem TARV, essas 
doenças podem 
ocorrer



Tratamento da infecção pelo VIH 2

Tópicos
• O que é a cascata de tratamento do VIH?
• Como é que os anti-retrovirais (ARVs) interrompem o

ciclo de vida do VIH? 
• Quais são os diferentes tipos de medicamentos 

anti-retrovirais? 
• O que é que as directrizes da OMS recomendam para 

o tratamento do VIH?
• Quais são os efeitos secundários do tratamento do VIH? 

Objectivo: 
Construir uma compreensão de como a infecção por VIH
é tratada
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A cascata de tratamento do VIH
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Holisticamente, o tratamento do 
VIH tem de fazer parte de um 
"pacote" de prevenção, cuidados 
e apoio às pessoas que vivem 
com o VIH. 

Este pacote inclui apoio psicológico, 
emocional, nutricional e social -
todos os quais são vitais para um 
tratamento eficaz do VIH. 



“Tratar Todos”
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Em 2015, a Organização Mundial de Saúde recomendou
que todos os adultos, adolescentes, crianças e bebés 
vivendo com VIH iniciassem a terapia anti-retroviral (ART) 
o mais cedo possível - idealmente, logo após o 
diagnóstico, mas num prazo máximo de 7 dias. 

A OMS também recomendou que, como prioridade, o 
ART fosse iniciado em todas as crianças, adolescentes e 
adultos com doenças VIH graves ou avançadas, adultos 
com uma contagem de CD4 ≤ 350 e crianças < 5 anos de 
idade com estágio clínico 3 ou 4 da OMS (significando 
doença grave) ou contagem de CD4 ≤ 750. 

Um tratamento eficaz impede a reprodução do VIH, e 
reduz a quantidade de vírus no corpo de uma pessoa a 
níveis tão baixos que os testes não o podem detectar. Isto 
é conhecido como indetectável. 
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Os anti-retrovirais (ARVs) são medicamentos que 
impedem a multiplicação do VIH - embora não 
possam livrar-se completamente dele. O 
bloqueio da reprodução do VIH permite a 
reconstrução do sistema imunitário. 

Os medicamentos que podem prevenir e/ou 
tratar infecções oportunistas e os cancros que 
afectam as pessoas que vivem com o VIH 
também podem fazer parte do tratamento. 

O tratamento do VIH, chamado terapia anti-retroviral 
ou TARV, salva vidas - e melhora a qualidade de vida 
das pessoas que vivem com o VIH 

O que é tratamento para VIH?
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O Objectivo da TARV 
O tratamento pode ser gerido, mas não curado, do VIH 

O objectivo do tratamento do VIH é impedir a reprodução 
do vírus (chamada supressão viral) 

• Isto aumenta a saúde global, a qualidade e a duração de vida 
entre as PVH - e está a fechar a "lacuna de sobrevivência".

Um benefício adicional da supressão viral do tratamento do 
VIH é a prevenção da transmissão.
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Quando o VIH deixa de se multiplicar, o 
sistema imunitário tem uma 
oportunidade de recuperar, tornando-
se suficientemente forte para 
combater as infecções. 



TARV: Tratamento mas não uma cura 

Isso ocorre porque o VIH pode se esconder dentro das 
células do sistema imunológico em repouso, incluindo 
as células CD4 (isso é chamado de infecção latente).

Estas células CD4 descansam até serem necessárias 
para combater um germe específico - depois 
tornam-se activadas. 

• O VIH não se reproduz nas células CD4 em repouso - e o TARV 
só pára o vírus nas células CD4 que são activadas, quando o 
VIH se está a multiplicar. 

Células CD4 activadas 
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O tratamento do VIH não se pode 
livrar de todo o VIH no corpo 
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O que é tratamento para VIH?TARV: Tratamento mas não uma cura 

Quando as células em repouso são activadas, 
o VIH começa a reproduzir-se 

É por isso que o VIH se recupera quando as 
pessoas deixam de tomar ARV 

Durante vários anos, os investigadores têm 
trabalhado na cura do VIH - incluindo formas 
de activar as células em repouso 

O VIH pode esconder-se em células em 
repouso durante décadas 
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Como funciona o tratamento do VIH? 
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• Funcionam parando diferentes etapas do ciclo de vida 
do VIH. 

• Para que o tratamento do VIH seja eficaz, uma 
combinação de ARV (geralmente três medicamentos, de 
pelo menos duas classes - por vezes reunidos num 
único comprimido) deve ser tomada em conjunto 

• Isso é chamado de terapia combinada.

Existem diferentes classes, ou famílias, de 
medicamentos ARV 



Um tratamento eficaz requer uma combinação de medicamentos de 
diferentes classes para visar diferentes fases do ciclo de vida do VIH.
Isto pára o vírus de se multiplicar
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Fonte: VIH i-base. Manual de Formacao de tratamento. 3.5 Como funcionam os medicamentos 
para o VIH - principais tipos de medicamentos.
http://i-base.info/ttfa/section-3/5-how-hiv-drugs-work-main-types-of-drugs/ 

Inibidores de Entrada
Os inibidores de ligação 
bloqueiam a ligação do 
VIH à célula CD4. O T-20 é 
um tipo de inibidor de 
ligação chamado inibidor 
de fusão. Os inibidores de 
ligação CCR5 bloqueiam a 
ligação a um co-receptor 
chamado CCR5 

Nucleares e não-
nuclear (NRTIs e 
NNRTIs)
Estes tipos de 
medicamentos impedem o 
VIH de transformar uma 
única fita do seu ARN 
numa fita dupla de ADN 

Inibidores de integração (INIs)  
Os INIs bloqueiam a integração do 
VIH no ADN da célula 

Inibidores da protease (PIs)
impedem a maturação do VIH 
e tornam-se capazes de 
infectar outras células CD4

VIH

Células CD4 

Novo VIH

http://i-base.info/ttfa/section-3/5-how-hiv-drugs-work-main-types-of-drugs/


Classes de ARV 
ARV recomendados pela OMS em negrito 
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Classe ARV Como Funciona Medicamentos Nesta Classe 
Inibidores de fusão / entrada Impede que o VIH se ligue ou entre nas 

células CD4
(não comumente usado)

enfuvirtida (T20), maraviroc (MVC)

Análogos 
nucleosídeo/nucleotídeo 
inibidores da transcriptase 
reversa (NRTIs)

Interfere com um processo chamado 
transcrição reversa que é essencial para 
a reprodução do VIH

abacavir (ABC), emtricitabina (FTC), 
lamivudina (3TC), tenofovir alafenamida 
(TAF) *, tenofovir disoproxil fumarato 
(TDF), zidovudina (AZT)

Análogos não nucleosídeo 
inibidores da transcriptase 
reversa (NNRTIs)

Também previne a transcrição reversa doravirina (DOR), efavirenz (EFV),
etravirina (ETV), nevirapina (NVP) *
rilpivirina (RPV)

Inibidores de Integrase
(INSTIs)

Impede que o VIH se integre no ADN da 
célula CD4

bictegravir (BIC,
dolutegravir (DTG)
elvitegravir (EVG)
raltegravir (RAL) *

Inibidores de protease (IPs); 
deve ser 'potenciado' com 
outro medicamento (ritonavir 
ou cobicistate)

Bloqueia a enzima protease do VIH de 
cortar o VIH para produzir novos vírus

atazanavir (ATV / r), darunavir (DRV / r). *
lopinavir (LPV / r)

*OMS recomendados em circunstâncias específicas, tais como para recém-nascidos, ou em regimes de terceira linha 



População Regime preferido de 
primeira linha  

Regime(s) 
alternativo(s) de 
primeira linha 

Adultos e 
adolescentes

TDF + 3TC (ou FTC)
+ DTG

TDF + 3TC + EFV 
400mg

Tratamento de primeira linha recomendado 
pela OMS (Julho de 2019)
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Fonte: Actualização de recomendações sobre regimes anti-retrovirais de primeira e segunda linha OMS, Julho de 2019
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Contracepção eficaz deve ser oferecida a mulheres e meninas 
adolescentes em idade fértil ou potencial

DTG pode ser prescrito 
para:

mulheres e meninas 
adolescentes em idade 
fértil ou potencial

• que desejem 
engravidar ou

• que não estão a 
utilizar contracepção
consistente 

Se forem plenamente 
informados sobre o 
risco ligeiramente 
aumentado de defeitos 
do tubo neural (DTN) 
entre os bebés 
nascidos de mulheres 
que tomaram DTG na 
concepção e até ao 
final do primeiro 
trimestre  

Se as mulheres tiverem 
passado o primeiro 
trimestre de gravidez 

• DTG deve ser 
iniciado ou 
continuado durante a 
duração da gravidez 

Actualização de Julho 
Advertência sobre o uso de Dolutegravir (DTG)

Fonte: Actualização de recomendações sobre regimes anti-retrovirais de primeira e segunda linha OMS, Julho de 2019
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DTG e Ganho de Peso

Fontes: Venter WDF, et al. Dolutegravir mais dois pró-fármacos diferentes de tenofovir para tratar o HIV. 2019. 
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1902824; Venter WDf et al; eu. O ensaio ADVANCE: Fase 3, comparação 
randomizada de TAF / FTC + DTG, TDF / FTC + DTG ou TDF / FTC / EFV para o tratamento de primeira linha da infecção por HIV-1 23ª
Conferência Internacional de AIDS Virtual. 6-10, a 2020. de Julho de 0104. Resumo OAXLB0104.

Com o DTG, o ganho de peso é maior do que com o EFV e continua ao 
longo do tempo, especialmente em mulheres negras africanas e pessoas 
que tinham contagens de células CD4 baixas e altas cargas virais antes de 
iniciar o TARV.

No ensaio ADVANCE (que comparou 
regimes baseados em DTG com EFV + 
3TC + TDF), após 144 semanas de 
tratamento, as mulheres ganharam uma 
média de 7.4 kg com DTG + TDF / FTC

O ganho de peso pode 
aumentar o risco de doenças 
cardiovasculares, diabetes e 
pressão alta

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1902824


Tratamento de primeira linha recomendado pela OMS 
para crianças e bebés (Julho de 2019)
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Populações Regime de primeira 
linha preferido

Regime (s) alternativo (s) 
de primeira linha

Situações especiais

Crianças ABC + 3TC + DTG ABC + 3TC + LPV / r

ABC + 3TC + RAL

ABC 3TC  EFV (ou NVP)

AZT + 3TC + EFV (ou NVP)

AZT + 3TC + LPV / r (ou RAL)

Neonato AZT + 3TC + RAL AZT + 3TC + NVP AZT + 3TC + LPV / r

Até 50% das crianças 
nascidas com VIH morrerão 
antes dos 2 anos de idade 
se não forem tratadas

Como parte da política de 
tratamento de todos, a OMS 
recomenda que o TARV seja 
iniciado imediatamente em todas 
as crianças vivendo com VIH



Efeitos colaterais do tratamento do VIH
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A maioria das pessoas, mas 
não todas, experimentará 
alguns efeitos colaterais.

A maioria dos efeitos 
colaterais são leves, 
temporários e tratáveis.

Os efeitos colaterais 
comuns da TARV são:

Diarreia
Nauseá
Problemas de humor e 
sono
Erupção cutânea

Fadiga



Efeitos colaterais de longo prazo do 
tratamento do VIH

Diapositivo 45MÓDULO 2

Estes incluem:

Problemas de rins

Alterações metabólicas

Cardiopatia

Problemas de fígado

Lipodistrofia

Neuropatia periférica

Problemas ósseos

Aumento de peso

Alguns efeitos 
colaterais de longo 
prazo só surgem 
meses ou anos 
depois que a 
pessoa começa a 
tomar ARVs.



Monitoramento de efeitos colaterais
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Monitoramento Clínico

• Observe quaisquer alterações (sinais e 
sintomas associados ao uso de ARV)

• Comunique quaisquer alterações ao 
seu profissional dos cuidados de saúde 

Monitoramento Laboratorial

• Monitoramento do fígado, rins e células 
sanguíneas 

• De acordo com as directrizes nacionais 



Robusto com 
menor possibilidade
de resistência

Eficácia
Deve funcionar 
bem

Tolerável 
Menos efeitos 
toleráveis

Aceitável 
Fácil e conveniente 
de tomar

Acessíveis 
O mais próximo e 
alcançável possível 

Económico 

Diapositivo 47MÓDULO 2

Tratamento óptimo do VIH 



Monitoramento do tratamento da 
infecção por VIH3

Tópicos
• Como se monitoriza o tratamento do VIH?
• O que dizem as directrizes da OMS sobre a monitorização 

do VIH?
• O que é uma cascata de teste de carga viral?
• O que U = U significa?
• Por que é importante aderir ao tratamento do VIH?
• O que é resistência ao tratamento do VIH?

Objectivo
Construir uma compreensão comunitária dos objectivos e 
benefícios do tratamento do VIH, da importância da adesão, 
das consequências da resistência aos medicamentos, e de 
como monitorizar a eficácia do tratamento 

Diapositivo 48



Monitoramento do VIH: Teste de Carga Viral

Diapositivo 49MÓDULO 3

Um teste de carga viral é a melhor 
forma de saber se o tratamento 
ARV está a funcionar 

Um teste de carga viral diz a uma 
pessoa que quantidade de VIH está 
no seu sangue depois de começar, 
e enquanto está a tomar o 
tratamento do VIH. O teste de carga viral é usado 

rotineiramente nos países 
desenvolvidos, mas em muitos 
países com recursos limitados 
não está disponível, devido aos 
custos e outras barreiras 

Um teste de carga viral mede a quantidade de VIH no sangue 



Supressão Viral
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Fonte: Visão geral do VIH. AIDS Info. Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.

Uma carga viral indetectável é 
inferior a 200/50/40/20 cópias 
por mL, dependendo do tipo de 
teste e da máquina que são 
utilizados. 

Significa:

• que há tão pouco VIH numa 
pequena amostra do seu 
sangue que o teste não o 
consegue encontrar que o seu 
tratamento esteja a funcionar 

• e, ter uma carga viral 
indetectável impede a 
transmissão do VIH aos 
parceiros sexuais 



O que significam os resultados dos 
testes de carga viral? 

Diapositivo 51MÓDULO 3

Uma carga viral de 1000 cópias/mL ou superior significa que o 
VIH ainda se está a reproduzir enquanto alguém está em TARV. 

Se a carga viral de uma pessoa não tiver caído a um nível 
indetectável dentro de 3 a 6 meses após o início do 
tratamento do VIH, isso significa que o tratamento não 
está a funcionar correctamente. 

A razão mais comum para ter uma carga viral >1000 
cópias enquanto se está no TARV é que a pessoa está a 
lutar para tomar o seu tratamento correctamente (para 
se manter aderente). 



Monitoramento de carga viral 
recomendado pela OMS

Diapositivo 52MÓDULO 3

ü 6 meses após o início da TARV,

ü 12 meses após o início da TARV,

ü a cada 12 meses a partir de então, 
para pessoas estáveis em TARV

Se uma pessoa tem uma carga 
viral> 1000 cópias, o teste deve 
ser repetido em 3 meses, e eles 
devem receber aconselhamento e 
apoio sobre aderência.

O Teste de Carga Viral de Rotina (RVLT) é 
recomendado para todas as pessoas na TARV, em:



Monitorização de carga viral 
direccionada (suspeita de 

falha clínica ou imunológica)   

Carga viral de rotina 
(detecção precoce de falha 

virológica) 

Teste de carga viral 

Carga viral >  1000 cópias / ml

Avaliar por preocupações de aderência 

Repita o teste de carga viral após 3 a 6 meses

Carga viral > 1000 cópias / mlCarga viral < 1000 cópias / ml

Mudar para terapia de segunda linhaManter a terapia de primeira linha

Recomendações de carga viral da OMS

Diapositivo53MÓDULO 3

OMS. Directrizes consolidadas sobre o uso de medicamentos anti-retrovirais para o tratamento e prevenção da infecção pelo VIH. Segunda 
edição. Junho de 2016. Disponível em: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/208825/1/9789241549684_eng.pdf?ua=1

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/208825/1/9789241549684_eng.pdf?ua=1


Acesso a testes de carga viral 

Diapositivo 54MÓDULO 3

• Os testes de carga viral muitas vezes não estão disponíveis 
nas clínicas de VIH

o O equipamento é caro e necessita de infra-estruturas, 
electricidade e técnicos de laboratório. 

• Os produtos necessários para os testes acabam muitas vezes 
devido a uma má planificação e gestão de reabastecimento.

• É importante aumentar a consciência sobre a importância da 
monitorização da carga viral. 

• É importante compreender porque é que os 
testes de carga viral de rotina não estão 
disponíveis no seu país. 

• O mapeamento destas razões ajudará a informar 
as prioridades de advocacia. 



Teste de Carga Viral no Ponto de Tratamento 
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A maioria dos testes de carga viral é baseada em laboratório 
• Isto pode atrasar os resultados. As pessoas podem perder-se para acompanhar 

ou cair da cascata de tratamento do VIH porque precisam de regressar à unidade 
de saúde num dia diferente para os resultados dos seus testes de carga viral. 

Existe um MOVIMENTO 
GLOBAL PARA EXIGIR um 
teste de carga viral que 
pode ser utilizado e 
analisado em instalações 
sanitárias descentralizadas.    

A isto chama-se teste 
de carga viral POINT-
OF-CARE (PoC) /Ponto 
de Tratamento
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Beneficiário 
de Cuidados

Recolha de 
Amostras 

Transporte de 
Amostra

Qualidade da 
Amostra

Teste de 
Amostra

Comunicação de 
Resultados

Revisão da Gestão

Cascata de 
Testes

de Carga 
Viral  



Resultados da carga viral –
Mensagens de Advocacia 
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• É importante que as pessoas obtenham o 
resultado do teste de carga viral

• Muitos necessitam de apoio de aderência 
e/ou de mudar os seus ARV se tiverem 
uma carga viral elevada 

• Por outro lado, é bom que as pessoas 
saibam quando a sua carga viral é 
indetectável, para que saibam que a TARV 
está a funcionar. 
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Pessoas que tomam seus ARVs todos os dias
e tiveram uma carga viral de VIH indetectável
(ou seja, menos de 200 cópias / mL) 
por 6 meses, não transmitem o VIH para
seus parceiros sexuais.

Adesão ao 
tratamento

e acesso ao monitoramento 
de carga viral de rotina

Indetectável = intransmissível

U é igual a U

1 2

2 coisas são muito importantes para as pessoas em TARV:
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Investigação U = U 

Ambos os estudos constataram que pessoas em TARV com uma carga viral 
indetectável não transmitiam o VIH aos seus parceiros sexuais durante 

o sexo sem preservativo. 

Fonte: Collins S. A evidência para U = U (Indetectável = Não Transmissível): porque risco insignificante é risco zero. HIV Treatment 
Bulletin. HIV i-base. Outubro de 2017. Disponível em: http://i-base.info/htb/32308

O estudo PARCEIROS acompanhou 
cerca de 900 casais heterossexuais 

e homossexuais sero diferentes 
durante anos;

O estudo OPPOSITES ATTRACT
acompanhou 358 casais 

homossexuais masculinos
e diferentes.

• em PARCEIROS, após 58,000 vezes e 
• em OPOSTOS ATRAIR, após quase 17,000 vezes

http://i-base.info/htb/32308
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Os resultados dos testes de carga viral 
não podem explicar  

PORQUÊ o tratamento está a falhar!!! 
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Aderência ao tratamento do VIH 

Isso chama-se aderência.

O TARV é actualmente vitalício, pelo 
que a adesão pode ser um desafio, e 
as pessoas podem necessitar de 
apoio para se manterem aderentes. 

A coisa mais importante que uma pessoa 
pode fazer para ter a certeza de que o seu 
tratamento do VIH está a funcionar é 
tomá-lo todos os dias. 
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Problemas de aderência 

As pessoas enfrentam diferentes 
desafios de aderência, uma vez que 
o TARV é vitalício.

• As faltas ou rupturas de ARV podem 
tornar a aderência impossível 

• As experiências negativas com o 
sistema de saúde podem desencorajar 
as pessoas de procurar apoio e de 
permanecer nos cuidados 
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Problemas de aderência 

Às vezes, os efeitos colaterais dos ARVs 
tornam a aderência um desafio.

• Alguns efeitos colaterais diminuem ou 
desaparecem com o tempo.
• Outros podem ser gerenciados.
• Algumas pessoas podem precisar trocar seus 

ARVs por causa dos efeitos colaterais.
• Apoiadores de pares e profissionais de saúde 

podem ajudar com problemas de aderência.
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Por que a Aderência é Importante

Dosagem Dosagem Dose PERDIDA

Risco de resistência

Nível 
mínimo

N
ív

el
 d

o 
m

ed
ic

am
en

to

Fonte: HIV i-base

Para que o ART funcione, deve ser tomado todos os dias 
para que haja o suficiente na sua corrente sanguínea 
para impedir que o VIH se multiplique. Se o nível de 
medicamento em seu corpo ficar muito baixo, o TARV 
não funcionará.
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Por que a Aderência é Importante

Algumas dessas cópias têm 
alterações, chamadas 
mutações, que podem impedir 
o funcionamento dos ARVs.

Na próxima vez que uma pessoa tomar seus 
ARVs, os medicamentos podem não ser 
capazes de impedir a multiplicação do vírus 
que sofreu mutação.Isso é chamado de
resistência aos medicamentos.

Dosagem Dosagem Dose PERDIDA

Risco de resistência

Nível
mínimo

N
ív

el
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o 
m

ed
ic

am
en

to

Fonte: HIV i-base

Cada vez que uma pessoa perde uma dose de seus ARVs, o 
vírus tem a chance de fazer mais cópias de si mesmo.
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Interrupção da Reprodução Viral

Reprodução do VIH 
no interior de uma 

célula CD4 

Dose ARV tomada 
regularmente  

Medicamentos 
funcionam 

eficazmente

Células CD4 
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Resistência às Medicamentos VIH 

Dose de ARV 
perdida,

vírus sofre mutação

O vírus mutado é 
RESISTENTE A 

MEDICAMENTOS

A resistência aos medicamentos é a capacidade de um organismo de crescer na 
presença de um medicamento que normalmente o mataria ou limitaria seu 
crescimento; pode se desenvolver ou surgir em poucos dias.

Dose de ARV 
tomada

e apenas eficaz em 
vírus não mutados

Reprodução do VIH 
no interior de uma 

célula CD4 

Células CD4 
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Resistência às Medicamentos VIH 

Algumas pessoas são infectadas com 
formas de VIH resistentes a medicamentos. 
Isso é chamado de resistência aos 
medicamentos transmitidos.

Ou, as pessoas adquirem resistência aos 
medicamentos contra o VIH - geralmente 
devido a interrupções de tratamento ou 
má aderência.  

Isso é chamado de resistência adquirida a 
medicamentos (ADR).

Doses perdidas
pode levar a 

vírus resistentes 
a medicamentos
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Resistência a medicamentos Pré-tratamento 

A Resistência a medicamentos Pré-tratamento (PDR)
pode ser transmitida ou adquirida. Está se tornando 
mais comum, especialmente entre as pessoas que já 
fizeram TARV no passado - mesmo que por um curto 
período de tempo - e estão reiniciando.

O monitoramento de carga viral de rotina é 
importante para descobrir se o tratamento não está 
funcionando, possivelmente por causa da PDR - ou 
para ver se as pessoas precisam de mais suporte para 
adesão e / ou para trocar os ARVs.
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Consequências da resistência aos 
medicamentos para VIH

Pessoas com resistência aos medicamentos :

• têm menos probabilidades de alcançar o
VIH indetectável

• são mais propensas a ter falhas no tratamento
do VIH 

• têm mais probabilidades de morrer 

É por isso que o monitoramento de carga viral de 
rotina - e outras acções realizadas por e para 
pessoas com VIH detectável - são tão importantes.
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Ajuda a 
modificar o 
regime de 

tratamento

Confirma falha 
de tratamento

Pode explicar 
porque o 

tratamento 
falhou

Teste de resistência ao VIH ARV 
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Teste de resistência ao VIH ARV 

Genotípico
• Procura por mutações 

genéticas específicas que 
causam resistência aos 
medicamentos

• Preferido para avaliar a 
falha da 
1ª e 2ª linha

• Resultados em 1-2 
semanas

Fenotípico
• Avalia a capacidade do vírus de crescer (ou não 

crescer) na presença de cada medicamento

• Tenta determinar a quantidade, ou concentração, 
do medicamento necessária para impedir a 
reprodução do VIH

• Usado para avaliar resistência extensiva

• Mais abrangente

• Resultados em 2-4 semanas

Tipos



Prevenção da infecção por VIH4

Tópicos
• Quais são os métodos de prevenção da infecção pelo VIH?
• Como os anti-retrovirais são usados para prevenir a 

infecção pelo VIH (PEP e PrEP)?

Objectivo
Para construir uma compreensão de como a infecção pelo VIH 
pode ser prevenida 

Diapositivo 73
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Comportamental

Biomédico

Estrutural

Combinação de abordagens de prevenção 
do VIH 
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Prevenção combinada

Intervenções biomédicas, comportamentais e estruturais 
que diminuem o risco de adquirir o VIH 

Estrutural

• Políticas
• Leis
• Ambiente regulamentar
• Cultura
• Transferências de dinheiro

Comportamental

• Educação
• Aconselhamento
• Redução do estigma
• Redução de danos
• Intervenções de aderência

Biomédico

• Teste de VIH
• Preservativos
• VMMC 
• PMTCT
• Tratamento de DSTs 
• Terapia anti-retroviral
• Profilaxia pré-exposição (PrEP)
• Profilaxia pós-exposição (PEP)

Este módulo examina PrEP e PEP

Adaptado da formação de profilaxia pré-exposição (PrEP) para 
profissionais de saúde em ambientes clínicos. Nova York: ICAP da 
Columbia University; 2016



Diapositivo 76MÓDULO 4

Combinação de prevenção do VIH

Prestação directa de serviços de saúde: 

Preservativos e lubrificantes
Redução de danos

Testagem e aconselhamento 
em matéria de VIH 

Intervenções comportamentais

Circuncisão médica masculina voluntária

Utilização de TARV para prevenção 

(PrEP, PEP e início precoce de ARVs)
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Combinação de prevenção do VIH

Reduzir o estigma e 
a discriminação

Revise as leis, 
políticas e práticas

Capacite a 
comunidadePrevenir a violência

Promover um clima favorável
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Combinação de prevenção do VIH

Revise as leis, políticas e práticas por
• descriminalizar comportamentos entre 

populações-chave
• melhorar o acesso à justiça e apoio jurídico 

para as populações-chave
• promover boas práticas de policiamento 

que apóiem - e não bloqueiem - o acesso 
aos serviços de saúde para as populações-
chave

Prevenir a violência por
• prevenção da violência contra populações-

chave, incluindo violência perpetrada pela 
polícia

• apoiar pessoas que sofrem violência, 
incluindo acesso oportuno a serviços de 
saúde sexual

• monitorar e documentar incidentes de 
violência

Reduzir o estigma e a discriminação por
• implementação, aplicação de leis anti-

discriminação e outras leis de protecção
• monitorar e enfrentar o estigma e a 

discriminação
• fornecer serviços amigáveis à população 

chave
• formação e sensibilizar os cuidados de 

saúde

Capacite a comunidade por
• fomentar e apoiar a prestação de serviços 

liderada pela comunidade
• promover a participação significativa de 

populações-chave na programação

Capacitadores Críticos
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ENTÃO VAMOS 
FALAR SOBRE 

SEXO BABY 
PREP
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Profilaxia pré-exposição - uso de alguns 
dos mesmos ARVs que tratam o VIH para 
preveni-lo

A PrEP é tomada oralmente por pessoas 
seropositivas - pessoas negativas para 
reduzir o seu risco de infecção pelo VIH 

ARVs usados 
• tenofovir (TDF) 
• emtricitabina (FTC) / lamuvidina (3TC)

O que é PrEP?
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A PrEP faz parte da
prevenção combinada do VIH 

A PrEP não deve ser um tratamento 
para toda a vida

Pessoas seronegativas que se 
encontram numa situação ou num 
momento da vida que as coloca em 
alto risco de contrair o VIH 

Isto é por vezes chamado situações
ou estações de risco

Como o PrEP 
é usado?
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Quão eficaz é
a PrEP oral na 
prevenção da 
infecção pelo VIH? 

Quando tomada conforme 
as instruções, a PrEP é 
muito eficaz
A PrEP reduz o risco de VIH em 92% -
99% para pessoas seronegativas que o 
tomam todos os dias 

As pessoas que utilizam a PrEP correcta
e consistentemente têm elevados níveis 
de protecção contra o VIH 
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Fonte: OMS 2019 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325955/WHO-CDS-HIV-19.8-eng.pdf?ua=1

Para quem a ED-PrEP é apropriado? Para quem a ED-PrEP NÃO é apropriado?

Um homem que faz sexo com outro homem: • Mulheres cisgênero ou mulheres 
transexuais

• Para quem é que o ED-PrEP NÃO é 
apropriado? 

• Homens transexuais fazendo sexo vaginal / 
frontal

• Que tem sexo pouco frequente (por 
exemplo, sexo menos de 2 vezes por 
semana, em média) 

• Homens que fazem sexo vaginal ou anal 
com mulheres

• Quem é capaz de planear o sexo com pelo 
menos 2 horas de antecedência, ou quem 
pode adiar por pelo menos 2 horas

• Pessoas com infecção crónica por 
Hepatite B 

MÓDULO 4

O que é PrEP motivado por 
eventos (ED) para HSH?

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325955/WHO-CDS-HIV-19.8-eng.pdf?ua=1
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PrEP para HSH motivado por eventos 

Fonte: OMS 2019 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325955/WHO-CDS-HIV-19.8-eng.pdf?ua=1

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325955/WHO-CDS-HIV-19.8-eng.pdf?ua=1
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TESTES INICIAIS
Sugerido pela OMS
• Teste de VIH (obrigatório)
• Serum creatinina
• Hepatite B
• Triagem para DSTs

- Sífilis, gonorreia, clamídia
• Considere o teste de HCV para HSH

A incapacidade de realizar os testes 
sugeridos não deve ser motivo para 
reter a PrEP em alguém que esteja 
em risco substancial de infecção 
pelo VIH 

Fonte: Ferramenta de implementação da OMS para a profilaxia de pré-exposição 

Testes enquanto estiver a tomar PrEP

TESTES DE ACOMPANHAMENTO 
Sugerido pela OMS
Repetir a testagem do VIH e o 
rastreio das DST (cada 3 meses)

• Creatinina sérica (cada 6 meses)
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PrEP pode reduzir o risco de transmissão do VIH durante o 
sexo anal e vaginal

A PrEP pode reduzir o risco de VIH entre pessoas que 
injectam drogas quando usadas com redução de danos:

• Agulhas / seringas esterilizadas e outros equipamentos 
de injecção

• Tratamento de substituição dos opiáceos

Como a PrEP pode 
prevenir a 
infecção VIH?



NÃO O FAZ! 
A PrEP é parte da prevenção 
combinada - ela precisa ser usada com 
outras ferramentas de prevenção 
disponíveis: preservativos, agulhas e 
seringas esterilizadas e circuncisão 
médica masculina voluntária
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Isso significa que eu não 
preciso mais usar 
preservativos, obter 
agulhas e seringas 
limpas, etc?
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PrEP oral é seguro!
Um em cada 10 usuários de 
PrEP relatou alguns efeitos 
colaterais menores

Quão seguro 
é o PrEP?



Para ser eficaz, a PrEP precisa 
de ser tomada todos os dias –
e não irá tornar o seu 
contraceptivo menos eficaz 
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Estou tomando contracepção 
hormonal.
A PrEP ainda será segura e 
eficaz e irá afectar as minhas 
pílulas anticoncepcionais?
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PrEP e Mulheres Transgénero

• A PrEP pode ser usada por mulheres transgénero 
que também usam hormonas que afirmam o 
género 

• A PrEP não afecta os níveis hormonais de 
afirmação do género 

• Para ser eficaz, a PrEP tem de ser tomada todos 
os dias 

As mulheres transgénero podem 
usar PrEP? 
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O que é PEP? 

PEP pode ser ...
Ocupacional
• exposição ao VIH durante o trabalho
• como ferimento com agulha

Não Ocupacional
• Exposição ao VIH por sexo ou uso de drogas injectáveis
• Outras exposições possíveis 

(contacto com resíduos médicos)

PEP é a profilaxia pós-exposição 
É um curso de 28 dias de TARV após 
uma possível exposição ao VIH 
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PEP é a profilaxia pós-exposição 

Fonte: Directrizes da Organização Mundial da Saúde sobre Profilaxia Pós-exposição para HIV: Recomendações para uma 
Abordagem de Saúde Pública. Ford N, Mayer K 2015

• PEP deve ser oferecido o mais depressa possível
após a exposição 
o dentro de 72 horas

• Se a exposição for > 72 horas atrás
o PEP não deve ser oferecido

• Continuou por 28 dias
o A OMS recomenda TDF + 3TC / FTC + DTG



Co-infecção VIH e TB5

Tópicos
• O que torna uma pessoa que vive com o VIH vulnerável a 

outras infecções?

• O que é a tuberculose e como é transmitida?

• Como é diagnosticada a tuberculose? 

• Como é tratada a tuberculose em geral e a PVVIH no TARV? 

Objectivo
Construir uma compreensão de outras infecções numa pessoa 
que vive com o VIH, olhando para o VIH e a tuberculose (TB) 

Diapositivo 93
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O que torna a PVVIH vulnerável a 
outras infecções? 

O curso da infecção pelo VIH e como a carga viral e a contagem de CD4 interagem
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O que é TB?
A tuberculose (TB) é uma doença causada por bactérias 
que se propagam de pessoa para pessoa através do ar -
isto pode acontecer quando uma pessoa que tem TB 
activa tosse, espirra, fala ou canta. 

Uma vez que entra no corpo, a tuberculose pode estar 
inactiva ou activa 
• A tuberculose inactiva é chamada infecção por 

tuberculose latente 
• A doença da tuberculose também é chamada 

tuberculose activa

A tuberculose geralmente afecta os pulmões
• mas pode atacar qualquer parte do corpo, incluindo os 

rins, a coluna ou o cérebro, excepto o cabelo e as unhas 

Fonte: Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, Maio de 2019

Se não for 
tratada, a doença 

de tuberculose 
pode causar a 

morte
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VIH e TB

Fonte: Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, Maio de 2019

TB é uma 
infecção 
oportunista
• tira vantagem de 

um sistema 
imunitário 
enfraquecido 

TB é a principal 
causa de morte 
entre PVVIH

VIH enfraquece 
o sistema 
imunológico

As pessoas que têm 
VIH e tuberculose 

devem ser tratadas 
para ambas as 

doenças 



Diapositivo 97MÓDULO 5

TB latente e doença Tuberculosa

Fonte: Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, Maio de 2019



• Uma tosse persistente 

que pode trazer sangue 

ou escarro

• Dor no peito

• Fadiga

• Perda do apetite

• Perda de peso

• Febre

• Suores noturnos

Pessoas com 
tuberculose latente 
não apresentam 
sinais da doença
Mas se a TB latente avançar 
para a doença da TB, 
geralmente haverá sinais da 
doença

Diapositivo 98

Quais são os sintomas de TB?

MÓDULO 5
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Como a TB é diagnosticada?

Fonte: Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, Maio de 2019

– Historia médica

– Exame Físico

– Testes para infecção por TB
• O teste cutâneo de tuberculina 

Mantoux ou um teste sanguíneo de 
tuberculina pode ser usado para 
testar a infecção por tuberculose 
latente  

• São necessários testes adicionais 
para confirmar a doença da 
tuberculose, tais como Gene Xpert   

A avaliação médica para 
tuberculose inclui o seguinte...

– Radiografia de tórax

– Microbiologia Diagnóstica
• A presença de bacilos-ácidos (AFB) 

num esfregaço de expectoração ou 
outro espécime indica 
frequentemente doença de 
tuberculose, mas é menos fiável 
para PLWH. A OMS recomenda Gene 
Xpert. 

• Cultura é feita para confirmar o 
diagnóstico
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O que é GeneXpert®?

Fonte: Uma Nova Ferramenta para Diagnosticar a Tuberculose: O ensaio Xpert MTB/RIF CDC -
Centro Nacional para  VIH/SIDA, Hepatite Viral, DST, e Prevenção da tuberculose 

• Detecta TB e resistência ao rifampin 
(um dos medicamentos usados para 
tratar TB) em menos de 2 horas

• Culturas podem levar de 2-6 a 6 
semanas

• O ensaio Xpert usa um cartucho 
descartável e o GeneXpert 
Instrument System

• Pessoas com TB resistente à 
rifampicina (RR) precisam de testes 
adicionais de resistência a 
medicamentos
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Tratamento da infecção latente de 
TB no PLWH

OMS recomenda tratamentos de LTBI para pessoas com VIH

Alguém com infecção latente de TB não tratada e VIH tem mais 
de 20 vezes mais chances de desenvolver doença de TB do que 
alguém sem infecção pelo VIH.

Fonte: OMS. Manual Operacional sobre Tuberculose: Módulo 1: Prevenção: Tratamento Preventivo da Tuberculose. 2020.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331525/9789240002906-eng.pdf

• Isoniazida por 6 a 9 meses em adultos e crianças em 
países com alta e baixa incidência de TB ou

• 3 meses de rifapentina + isoniazida ou
• 3 meses de isoniazida diária mais rifampicina

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331525/9789240002906-eng.pdf
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Tratamento da doença da tuberculose 
sensível aos medicamentos em PVVIH 

Em pessoas com tuberculose pulmonar (pulmão)
• sem resistência a medicamentos para TB

6 meses de tratamento
• 4 medicamentos para tuberculose por 2 meses
• 2 medicamentos para tuberculose por 4 meses

TARV deve ser iniciado em todo PVVIH com TB

O tratamento da TB deve ser iniciado primeiro
• seguido pela TARV o mais rápido possível e dentro das 

primeiras 8 semanas de início do tratamento de TB

Directrizes da OMS para tratamento de tuberculose susceptível a medicamentos e cuidados com o paciente, actualização de 2017



• Isoniazida (H / INH)

• Rifampicina (R / Rif)

(Nos Estados Unidos, a 

rifampicina é chamada de 

rifampina)

• Pirazinamida (Z / PZA)

• Etambutol (E / EMB)

• Moxifloxacina (Mfx)

• Rifapentina (RPT)

• Rifabutina (RBT)

Tipos de medicamentos 
para a tuberculose 
sensível a 
medicamentos 
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• Intolerância GI (H, Z, Mfx)

• Sensação de formigamento 

nas mãos e pés (H)

• Erupção cutânea (H, Z)

• Hepatite (H, R, Z)

• Descoloração dos fluidos 

corporais (R)

• Dor nas articulações (Z)

• Visão turva (E)

Efeitos colaterais da 
medicação para 
tuberculose

Diapositivo 104MÓDULO 5
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Resistência a Medicamentos TB

Algumas formas de TB tornaram-se resistentes a 
uma ou mais medicamentos comumente usadas.

Pessoas com TB resistente à rifampicina 
devem ser testadas para resistência a 
outros medicamentos de TB. O tipo e o 
comprimento do tratamento variam, com 
base nos resultados dos testes de 
resistência a medicamentos.
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Medicamentos Recomendados pela OMS para 
Formas Resistentes a Medicamentos de TB

• E / Emb Etambutol

• ETO etionamida

• Gfx gatifloxacina

• Imp – Cln imipenem -
cilastatina

• Lfx levofloxacina

• Lzd linezolida

• Mpm meropenem

• Mfx moxifloxacina

• P pretomanid *

• Ácido p-aminossalicílico

• Ptoprotionamida 

• Z / PZA pirazinamida

• estreptomicina S

• Trd terizidona

• Am amicacina

• Bdq bedaquilina

• Cfz clofazimina

• Cm capreomicina

• Cs cycloserina

• Dlm delamanid

Fonte: OMS. Manual Operacional sobre Tuberculose. Módulo 4: Tratamento Tratamento da tuberculose resistente a 
medicamentos em 2020 https://www.who.int/publications/i/item/9789240006997

* recomendado como parte do regime BPaL sob condições operacionais apenas

https://www.who.int/publications/i/item/9789240006997
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Tópicos
• Existe direito à saúde e boa qualidade 

de vida?
• Quais são os direitos de um beneficiário 

do cuidado com o VIH?
• Que papel desempenha o estigma num 

contexto de cuidados de saúde na 
produção de maus resultados com o VIH?

• Qual é o papel do beneficiário do 
cuidado em ajudar a eliminar o estigma 
nos ambientes de saúde?

• Como se definem os cuidados ideais VIH?

Diapositivo 107

Defesa de um maior acesso aos cuidados 
de qualidade, não estigmatizantes do VIH 

Objectivo
Construir uma compreensão dos desafios que os beneficiários de cuidados 
têm no acesso e utilização dos serviços VIH e discutir como as PVVIH 
podem envolver-se na melhoria do acesso aos cuidados 

Compreendendo a prestação de 
cuidados/prestação de serviços 
diferenciados

• O que é 90-90-90? O que é o controlo 
da epidemia do VIH? 

• Como identificar lacunas na 
continuidade dos cuidados com o VIH -
desde o teste até à supressão viral? 

• Qual é o papel do beneficiário do 
cuidado na defesa do melhor acesso à 
qualidade e não estigmatizante do 
cuidado com o VIH?

• O que são os cuidados diferenciados?



Direitos humanos em saúde
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A Declaração de Genebra, adoptada pela Assembleia Geral 
da Associação Médica Mundial da ONU em 1948, diz que o 
direito à saúde é um direito humano básico para todos

A Declaração exige que os 
profissionais médicos façam as 
seguintes promessas, entre outras: 

• "A saúde do meu paciente será a 
minha primeira consideração". 

• "Não permitirei que considerações de 
religião, nacionalidade, raça, política 
partidária ou posição social 
interfiram entre o meu dever e o meu 
paciente". 

A qualidade de vida relacionada 
com a saúde inclui a saúde física e 
mental 
+
Os recursos, condições, políticas e 
práticas no nível da comunidade que 
influenciam os resultados de saúde



Conheça os seus direitos

Diapositivo 109MÓDULO 6

• Serviços acessíveis e de alta qualidade

• Não discriminação e igualdade

• Privacidade e confidencialidade

• Respeito pela dignidade e autonomia pessoal

• Participação significativa em seus cuidados

• Responsabilidade de seu provedor de serviços 
em lidar com o estigma e a discriminação 
em todos os níveis

Como destinatário de cuidados, você tem o direito de ...
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ESTIGMA DISCRIMINAÇÃO

O estigma 
é uma 

crença ou 
atitude  

Discriminação é a 
acção resultante do 
estigma 
• Pessoas que vivem com 

VIH a quem é recusado 
tratamento numa 
unidade de saúde

• O estado de VIH ou 
identidade sexual de 
um doente a ser 
revelado publicamente

A discriminação
assume muitas 
formas
• Negação de serviços
• Abuso físico ou verbal
• Tratamento 

involuntário
• Contracepção 

forçada ou aborto
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Além de maus resultados de saúde ...

Estigma impulsiona
• Discriminação
• Assédio e abuso
• Fraco bem-estar social 

e emocional
• Marginalização 
• Comportamento de 

risco
• Doença e pobreza

Impacto do estigma
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Sua função ajudando a eliminar o 
estigma em ambientes de saúde

Abordagens "estruturais" ou de 
"mudança de política"
incluem mudança de políticas, fornecimento de 
materiais clínicos, sistemas de reparação e 
reestruturação de instalações

Dar informação
Ensine os participantes sobre o VIH e / ou 
sobre o estigma, suas manifestações e seus 
efeitos na saúde

A abordagem de aprendizagem participativa
requer que os participantes (funcionários da 
unidade de saúde ou clientes ou ambos) se 
envolvam activamente na intervenção

Uma abordagem de “empoderamento” 
usada para melhorar os mecanismos de 
enfrentamento do cliente para superar o 
estigma ao nível da unidade de saúde

Actividades de desenvolvimento de 
habilidades
Envolve a criação de oportunidades para os 
prestadores de cuidados de saúde desenvolverem 
as competências apropriadas para trabalhar 
directamente com o grupo estigmatizado 

O contacto com o grupo estigmatizado 
depende do envolvimento de membros do 
grupo estigmatizado na realização das 
intervenções para desenvolver empatia, 
humanizar o indivíduo estigmatizado, e quebrar 
estereótipos 
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Definindo o cuidado ideal para o VIH

ü Destinatário de cuidados centrados

ü Acessível a todos que precisam

ü Livre de estigma e discriminação

ü Base comunitária e clínica 

ü Integrado nos cuidados primários 

ü Cuidados diferenciados 

ü Maximiza a continuidade do cuidado

ü Apoia os objectivos 90-90-90 da ONUSIDA 

ü Apoia o controlo da epidemia do VIH 
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O que é a Prestação de Serviços 
Diferenciados? 

Uma abordagem de tamanho único ao tratamento do VIH já 
não pode funcionar para responder a conjuntos cada vez mais 
diversificados de necessidades entre as PVHS em todo o 
continuum do tratamento do VIH 

"Os cuidados diferenciados são uma abordagem [centrada no 
destinatário dos cuidados] que simplifica e adapta os serviços 
de VIH através do continuum para reflectir aspreferências e 
expectativas de vários grupos de PVH, reduzindo ao mesmo 
tempo encargos desnecessários para o sistema de saúde". 
(OMS, Directrizes Consolidadas, 2016) 
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Por Que Devemos Diferenciar a 
Prestação de Serviços

Para melhorar a vida 
dos destinatários dos 

cuidados

Para melhorar a 
eficiência e os 

resultados dos sistemas 
de saúde

Para nos ajudar a 
alcançar

“Tratar todos”

Para alcançar 
90-90-90

Por que devemos 
diferenciar o 

fornecimento de 
TARV
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Blocos de construção da entrega 
diferenciada de TARV

Quem pode 
dispensar e 

distribuir 
TARV?

Onde o TARV 
pode ser 

entregue?

Quando (com 
que 

frequência, em 
que horas) o 

TARV pode ser 
entregue?

Que serviços 
devem ser 

oferecidos?

1 2 3 4

Há 4 questões principais em torno das quais a  pode ser 
construído um modelo diferenciado de prestação de serviços 
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Blocos de construção da entrega 
diferenciada de TARV

Quando
Mensalmente 
Cada 2 meses
Cada 3 meses
Cada 6 meses

O quê
Iniciação / recargas de TARV
Monitoramento clínico
Apoio de aderência
Testes laboratoriais

Tratamento de óleo
Apoio psicossocial

Onde
Clínica / hospital VIH 
Clínica de cuidados primários 
Outra clínica 
Comunidade
Casa 

Quem
Médico
Responsável clínico 
Enfermeira 
Farmacêutico 
Trabalhador comunitário da saúde
Paciente / par / família   

Fonte: Adaptado de International AIDS Society Differentiated Care For HIV:  
Um Quadro de Decisão para a Entrega de Terapia Anti-retroviral 2016 

Cliente
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Modelos de Entrega de TARV diferenciada

Existem quatro modelos principais:

Modelo 
individual 

baseado em 
instalação

Modelo 
individual fora 
das instalações

Modelo de 
grupo 

gerenciado por 
profissionais 
de saúde / 
grupo de 
aderência

Modelo de 
grupo 

gerenciado por 
destinatário de 

cuidados

1 2 3 4
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Pontos a serem considerados

Podem acomodar "encaminhamento", 
o que significa que os indivíduos que 
possam querer ou necessitar de 
cuidados clínicos mais intensos são 
atendidos para

Todos os receptores de 
cuidados continuam a ter 
consultas clínicas como parte 
do seu pacote de cuidados

Os modelos são adaptáveis e 
flexíveis - podem trabalhar 
em paralelo para que um 
indivíduo possa mover-se 
entre eles durante a sua vida
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Objectivos 90-90-90 da ONUSIDA 
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Vinculação inadequada ao cuidado

Fonte: UNAIDS Global AIDS Update 2020. Aproveitando o momento. 
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2020_global-aids-report_en.pdf 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2020_global-aids-report_en.pdf
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Diapositivo 122

Viver Saudável com o VIH 

Tópicos
• O que é estigma? Como isso pode ser superado?
• Como as PVVIH podem revelar sua condição de VIH? Ajudar outra 

pessoa a revelar?
• Como as PVVIH podem se envolver activamente nos cuidados 

com o VIH?
• É possível viver saudável com VIH além de alcançar a supressão viral?
• Que estilo de vida e outras intervenções as PVVIH devem buscar para 

viver com VIH de maneira saudável?

Objectivo
Construir uma compreensão do conceito de 'viver saudável com 
o VIH', abordando o auto-estigma, o papel das PVH nos seus 
cuidados com o VIH, adoptando estilos de vida e outras 
intervenções para maximizar a qualidade de vida 



Auto-estigma

Diapositivo 123MÓDULO 7

Auto-estigma ou estigma 
internalizado

Autojulgamento negativo
- pode resultar em vergonha, 
inutilidade e isolamento

Questões de saúde mental 
- como depressão
- comum entre PVVIH

As questões de saúde mental são geralmente estigmatizadas
- comum entre as PLVIH 
- pode manifestar-se como depressão, ansiedade, 
pensamentos suicidas, etc. 



Superar o auto-estigma 

Diapositivo 124MÓDULO 7

ü Faça a TARV e continue

ü Eduque-se sobre o VIH
, depois você pode se envolver em seus 
cuidados com o VIH

ü Não deixe o estigma criar dúvidas e vergonha

ü Não se isole

ü Não se equacione com a sua doença 

ü Junte-se a um grupo de apoio

ü Retire as culpas das discussões que tem 
consigo mesmo 

ü Lembra-te de que o VIH é uma doença
e não uma consequência moral 



Divulgação
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Quando você estiver pronto para falar com amigos 
ou família, reserve um tempo para se preparar

Considerar possíveis reacções e as formas de lidar 
com elas 

Tente perceber antecipadamente como 
responderia a perguntas como estas, 

"Como o apanhou?" 
"Porque não usou preservativo?" 
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"...um processo estruturado, apoiado, 
significativo e responsável que assegura que as 

pessoas vivendo com o VIH tenham um 
ESPAÇO e uma VOZ na tomada de decisões, 

planeamento, implementação, monitorização e 
avaliação, a fim de alcançar o acesso de todos a 

cuidados de qualidade com o VIH". 

Envolvimento Comunitário 



Pilares do Envolvimento Comunitário 
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Centrado nas PVVIH

Significativo

Consistente

Transparente

Estruturada

Observa Equidade

É Apoiado e 
Prático 

Observa a 
responsabilidade

É sustentável



Quadro de Envolvimento Comunitário 
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Nível político Nível de programas Nível Comunitário

Concepção

Em que se envolver
ü
ü

Em que se envolver
ü
ü

Em que se envolver
ü
ü

Como Envolver
ü
ü

Como Envolver
ü
ü

Como Envolver
ü
ü

Implementação

Em que se envolver
ü
ü

Em que se envolver
ü
ü

Em que se envolver
ü
ü

Como Envolver
ü
ü

Como Envolver
ü
ü

Como Envolver
ü
ü

Monitorização e Avaliação

Em que se envolver
ü
ü

Em que se envolver
ü
ü

Em que se envolver
ü
ü

Como Envolver
ü
ü

Como Envolver
ü
ü

Como Envolver
ü
ü

Áreas de 
Envolvimento

Nível de 
Envolvimento



O “Quarto 90” - Qualidade de Vida

Diapositivo 129MÓDULO 7

• 90-90-90 pára a menos de um objectivo de qualidade de vida relacionada  
com a saúde 

• Mesmo com a supressão viral, as PVVIH enfrentam desafios como ... -
doenças não transmissíveis, por exemplo, doenças cardíacas - depressão, 
ansiedade, estresse financeiro, autoestigma relacionado ao VIH

• Foi proposta uma 4ª 90

Diagnosticado No tratamento Viralmente 
suprimido

Boa qualidade de 
vida relacionada 

com a saúde 

90% 90% 90% 90%

Além da supressão viral do VIH - a nova fronteira da qualidade de vida Jeffrey V. Lazarus, et al BMC Medicine (2016) 14:94 
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Cuide de sua saúde 
mental

Estabeleça e 
mantenha uma dieta 

saudável

Inicie um programa 
de exercícios

Evite o uso e o 
abuso de 

substâncias

Deixe de 
fumar

O que consideraria uma vida saudável
para além da supressão da VL (carga viral)? 
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