O tratamento contra o VIH ajuda a manter-te são, reduzindo a
quantidade de virus no teu organismo.
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PORTUGUÉS

Todos os medicamentos contra o VIH tentam evitar que o virus
infecte novas células, mas os diferentes tipos de fármacos fazem-no
através de mecanismos diferentes.
A combinação de dois diferentes tipos de medicamentos consegue
um potente efeito contra o VIH.
O objectivo do tratamento é conseguir uma “carga viral indetectável”,
quer dizer, uns níveis de VIH no sangue, muito baixos.

COMO FUNCIONA
O TRATAMENTO

Assim é como o VIH infecta as células do organismo. Os diferentes
fármacos actuam sobre diferentes partes do processo.
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O VIH une-se a um linfόcito CD4. Estas células são
um componente importante do sistema imunitário,
o mecanismo de defesa do corpo.
Os medicamentos denominados “inibidores” do
CCR5” tentam evitar que isso aconteça.
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Dentro da célula, o VIH modiﬁca sua estructura.
Os medicamentos denominados “nucleόsidos” e
“não nucleόsidos” evitam que isso aconteça.

O VIH esconde-se no interior da célula.
Os “inibidores da integrase” evitam que isso
aconteça.

Produzem-se mais cόpias do VIH.
Os “inibidores da protease” (IP) tentam evitar que
isso aconteça.
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O novo VIH sai da célula e começa a procurar outras
células que infectar.

A DESTACAR
Cada tipo de fármaco actua sobre o VIH de modo diferente.
Tomamos uma combinação de vários medicamentos para conseguir
um efeito mais potente sobre o virus.
O objectivo do tratamento é conseguir ter a menor quantidade
possivel de VIH.

¿TIENES DUDAS
SOBRE EL TEMA?
PREGÚNTANOS
Tel. 93 458 26 41
consultas@gtt-vih.org

07
NOTAS

“Nucleόsidos” e “não nucleόsidos”.
O nome cientíﬁco para os “nucleόsidos” é, inibidores da transcriptase
inversa análogos de nucleόsido (ITIN, nas suas siglas).
O termo cientíﬁco para deﬁnir aos “não nucleόsidos” é, inibidores da
transcriptase inversa não análogos do nucleόsido (ITINN).
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