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PORTUGUÉS

Para que o tratamento contra o VIH funcione bem, há 
que tomar os medicamentos, sempre a hora indicada, 
sem saltar nenhuma dose.

Cada tomada de medicamentos contra o VIH protege 
nosso corpo durante várias horas.135

05

06

A DESTACAR
 
 É crucial tomar os medicamentos contra o VIH à horas indicadas e nas  
 quantidades adequadas.

 Fazer o tratamento antirretroviral com regularidade implica que  
 haverá sempre quantidade suficiente de medicamento no corpo, 
 o que manterá a infecção controlada.

 Se não tomas a medicação como te prescreveram, pode acontecer  
 que o VIH seja difícil de tratar no futuro.

NOTAS
O que é que pode acontecer se não tomo 
os medicamentos a hora indicada?

Se deixas de tomar mais de uma dose por mês, o risco de que o teu 
tratamento deixe de funcionar, aumentará.

Pode ser que aumente a quantidade de VIH no corpo, o que debilitará 
o teu sistema imunitário.

É possível que algum dos novos virus seja “resistente” aos fármacos contra 
o VIH. Quer dizer, que os medicamentos não funcionarão bem da mesma 
forma.

Pode ser que precises de mudar de tratamento e que os novos fármacos 
não sejam tão fáceis de tomar ou ainda, provoquem mais efeitos 
secundários. 

01

02
03
04

É crucial tomar os meficamentos contra o VIH, a 
horas indicadas e nas quantidades adequadas. Por 
exermplo, se necessitas tomar os medicamentos 
duas vezes  por dia, cada dose cobrirá um período 
de doze horas.

É necessário tomar a dose seguinte, antes de que 
os efeitos da anterior tenham desaparecido.

Se tomas a dose tarde, durante um espaço de 
tempo não haverá uma quantidade suficiente de 
medicamento no corpo e o VIH poderá infectar 
novas células.

Se tomas a tua dose a hora indicada, continuará 
existindo uma quantidade suficiente de medica-
mento no corpo, para manter o VIH sob controle.


