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PORTUGUÉS

INFOVIHTAL / CARGA VIRAL INDETECTÁVEL

01Entre os exames e análises que lhe farão no caso de ter VIH, 
incluem-se as medições da carga viral no sangue. Elas servem para 
determinar a quantidade de vírus que há no organismo, e para saber como 
está a funcionar o tratamento, quando o estiver a tomar.

Estas análises não conseguem medir quantidades muito pequenas de VIH. 
Diz-se pois que a carga viral é “indetectável” quando há muito pouca 
quantidade de VIH no organismo, tão pouca que não é detectável 
pela análise. Isto não significa pois que ele tenha desaparecido por 
completo, tanto que se você deixar de fazer o tratamento, a carga viral 
voltará a aumentar.

Quando a quantidade de VIH no seu corpo for muito pequena, será mais 
difícil que ele consiga atacar e enfraquecer o seu sistema imunitário, que é o 
sistema que nos protege contra muitos tipos de doenças. Se você tiver um 
sistema imunitário forte, é menos provável que venha a sofrer de certas 
doenças e infecções.

Além disso, uma carga viral indetectável reduz a possibilidade de 
transmitir o vírus a outras pessoas. Esta é pois uma razão que pode 
também ajudá-lo/a  a decidir se quer ou não começar a fazer o tratamento.

O VIH é um vírus que utiliza as células do sistema 
imunitário dos humanos para se reproduzir, ou seja, para 
fazer cópias de si mesmo. Isto faz com que essas células 
se esgotem e, com o tempo, a saúde das pessoas vá 
piorando. O principal objectivo do tratamento antirretro-
viral é conseguir diminuir a um mínimo possível a quanti-
dade de vírus no organismo. Deste modo, o sistema 
imunitário e a saúde das pessoas melhorarão. 

02A DESTACAR
O principal objectivo do tratamento contra o VIH é reduzir a carga viral 
para níveis indetectáveis.

Uma carga viral indetectável significa que a quantidade de vírus no 
organismo é muito pequena, e não que o vírus tenha desaparecido 
completamente.

Uma carga viral indetectável vai ajudá-lo/a a ter um bom estado de 
saúde.

Uma carga viral indetectável também reduz o risco de transmissão do 
VIH.
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