
você sabia?
Tomar os remédios 

todo dia, não faltar 
às consultas e estar 

com os exames em dia 

não pode escorregar 
nessa rotina!

   O que é HIV? 

O QUE É Aids?
por que não
     tem cura?

HIV
Aids

Ainda não existe cura para 
a infecção pelo HIV. Então é 
importante continuar tomando 
os remédios para que não volte 
a se multiplicar e a infecção não 
volte a avançar.

Fazer o tratamento direitinho 
é um caminho pra gente viver 
bem com HIV!

Atualmente o tratamento com 
antirretrovirais consegue impedir 
a progressão da infecção. A 
pessoa continua vivendo com 
HIV, porém não chega no 
estágio de Aids. Dessa maneira, 
o sistema imunológico de quem 
está em tratamento continua 
funcionando tão bem quanto o 
de alguém que não tenha o HIV.

É um vírus que infecta o 
sistema imunológico. Quando 
o HIV entra no sistema ele 
começa a se multiplicar e 
aos poucos o sistema para 
de funcionar direito. Se não 
impedir isso tomando os 
medicamentos, a infecção 
pelo HIV vai piorando
e vira Aids.  

A síndrome da 
imunodeficiência adquirida. 
É um estágio bem avançado 

da doença que abre as 
portas do corpo para 

doenças oportunistas.

HIV X Aids

Vírus da 
Imunodeficiência 
Humana
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  Fatos sobre
carga viral 

pessoa que não está 
em tratamento 

pessoa em 
tratamento 

Carga viral é o termo usado para descrever a 
quantidade de HIV no sangue de uma pessoa.

Quanto maior a carga viral, mais rapidamente 
o sistema imunológico de uma pessoa será 
comprometido, aumentando suas chances de 
contrair infecções que o corpo enfrentaria 
facilmente.

Quando uma pessoa vivendo com HIV está 
sob terapia antirretroviral eficaz, a carga viral 
torna-se tão baixa que é indetectável (menos 
de 50 cópias por mililitro de sangue). 

Uma pessoa com carga viral indetectável não 
transmite o HIV.

Os níveis de carga viral devem ser monitorados 
regularmente para garantir que os 
medicamentos para HIV estejam funcionando. 


