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PORTUGUÉS

O objectivo do tratamento contra o VIH é conseguir que a 
carga viral esteja “indetectável”, mas, o que é que significa 
isso e porquê que é importante?
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A DESTACAR
 Se tua carga viral é indetectável, significa que sό há uma pequena   
 quantidade de VIH no sangue. Isso significa que o VIH está sob control

 Uma carga viral indetectável significa que o tratamento contra o VIH 
 está a funcionar  e que o risco de transmitir o VIH é extremamente baixo.

ALÉM DISSO
Porque é, que é bom ter uma carga viral indetectável
Se no teu corpo há uma quantidade muito pequena do VIH, este não 
poderá atacar e enfraquecer o teu sistema imunitário que é o sistema natural 
de defesa do nosso organismo.

Se o teu sistema imunitário é forte, é menos provável que sofras doenças 
ou infecções.

Uma carga viral indetectável reduz de forma espetacular, o risco 
de transmissão do VIH.

O objectivo do tratamento face ao VIH é conseguir 
uma carga viral indetectável. Isso significa que o 
VIH está sob control.

Uma carga viral indetectável reduz enormemente 
o risco de transmissão de VIH.

Carga viral elevada = riesgo elevado

Carga viral indetectável = 
risco extremamente baixo
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A prova de carga viral indica-te a quantidade do 
VIH que há em cada gota de sangue.

Os resultados da prova dão-te uma boa indicação 
sobre se a quantidade do VIH é alta ou baixa.

Porém, as provas não podem medir quantidades 
muito pequenas do VIH. Quando tens 
pouquíssima quantidade de virus, diz-se que 
tua carga viral é “indetectável”. Isso significa que 
numa amostra de sangue, há tão pouco VIH 
que o exame não pôde encontrar nada .

Não significa que o VIH tenha desaparecido por 
completo. Ele pode continuar presente noutras 
partes do teu corpo, como o intestino.

[Indetectável (muito baixo)]

Alta Baixa


