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É
quee você
E importante
importante qu
voce seja bem acompanhada desde o início
inicio
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da gravidez, para que você
voce preserve a sua saúde
saüde e o seu
seu bebê
bebe
HIV (Nesta
utilizamoss äs
as
não
sejaa infectad
infectadoo com o HIV
näo sej
(Nesta brochura utilizamo
designações
HIV eeAlDS
designacöes HIV
AIDS-- conforme
conforme aaregião,
regiäo, pode-se
pode-se utilizar
utilizar
Estaa
também
tambem os termos VlH
VIH e SIDA). Est
informaçõess
brochura fornecer
forneceráä äass informacöe
parecerr
necessárias.
necessärias. Este
Este artigo pode parece
estranho e não
näo habitual, porque você
voce
talvez seja
seja descendent
descendente
de uma
uma cul
cul-e de
tura, nnaa quä
quall gravide
gravidezz oouu aa doenc
doençaa
sejam vista
vistass ddee form
formaa diferent
diferentee ddoo
que na Alemanha e na quä
quall a medipapell importante
importante.. Ale
Além
cina tradiciona
tradicionall desempenh
desempenha
m pape
m
a uum
podisso, alguma
algumass coisa
coisass que voce
você encontrara
encontrará na
na brochur
brochuraa podem at
atée causar-lh
causar-lhee medo
medo,, po
porr exemplo
exemplo,, ooss numerosos exa
exa-mes qu
quee sä
sãoo recomendados aa rnulheres
mulheres grävidas.
grávidas. Mas
Mas estar
estar
diII?-inuirr ooss seu
seuss
bem informad
informadaa pod
podee freqüentement
freqüentementee diminui
temores. Po
Porr esta razä
razãoo eé importante busca
buscarr tambe
também
acon-m acon
selhamento detalhad
detalhado
especialistas..
medicos e outros especialistas
o ddee médicos

DO
D O SEU
S E U BEBÊ
BEBE
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VOcÊ ESTÁ
É S
SOROPOSITIVA.
EST CGRÁVIDA
R V I D A EE E
O RO POS ITI VA.
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VocÊ NÃO
N O EESTÁ
S T SSÓ.
O.

o algue
m com
Caso voc
vocêe tenh
tenhaa düvida
dúvidass ee estej
estejaa procurand
procurando
alguém
com
e sobr
suas preocupaquem poss
possaa conversar abertament
abertamente
sobree äass suas
ções
as instituições
AI DSH Ii LFE
cöes e os seus problemas, äs
instituicöes locais da AI
DS-H
LFE
existem para Ih
lhee auxiliar (vej
(vejaa Informacä
Informaçãoo e Aconselhamen(3)
(3)
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pág.. 30)
30).. Nestes
Nestes locai
locaiss voc
vocêe
to,
poderá consulta
consultarr pessoalmente
pessoalmente.,
poderä
porr E-Mail
E-Mail., ooss
telefonee oou
por telefon
u po
serviços
sociais., atendimento
atendimentoss
servicos sociais
médicos . direito
direitoss ddee interna
interna-medicos,
mento.
crianças.
mento, atendimento a criancas,
reabilitação
todoss outro
outross as
as-reabilitacäo ee todo
suntos relacionado
relacionadoss àä infeccä
infecçãoo
do HIV
HIV.. Os funcionários
funcionärios ddaa AIDSHilfe tambe
m poderä
o Ih
também
poderão
lhee informa
informarr ond
ondee voc
vocêe poder
poderáä cocopor
nhecer outras mulheres ddee origem africana soropositivas,
soropositivas. por
exemplo, em grupos de Auto-Ajuda ou em encontros ddee soroexemplo.
Aconselhamento, pág.
päg. 30).
30).Além
Alem
positivos (veja Informacäo
Informação ee Aconselhamento.
disso, ele
disso.
eless podem fornecer-lh
fornecer-lhee informacä
informaçãoo sobr
sobree fundacöe
fundaçõess
m cas
casoo de dificuldades financeira
financeirass (por
que prestam ajud
ajudaa eem
Alemä para AIDS)
AlDS) ou
ex. a Deutsche Aids-Stiftung (Fundacä
(FundaçãooAlemã
Stiftun g "Mutte
und Kind
(Fundacäo "Mãe
"Maeee Criança").
Crianca"), e
a Stiftung
"Mutterr und
Kind"" (Fundação
encaminhar äass respectivas solicitacöes
como encaminhar
solicitações..

AIDS-Hilfe voce
näo necessita cita
seu nome
nome ee também
tambe m
Na AlDS-Hilfe
você não
citarr o seu
näo paga nada: todos
todos os
os serviços
servicos sä
gratuitos.
não
sãoo gratuitos.
(f
~ VocÊ
NECESSITA
DE
UMA
BOA
VOCE N
ECESSIT A D
E UM
A BO
A MÉDICA
MEDIC A
OU
UM
BOM
MÉDICO.
OU U
M BO
M M
EDICO .

Mesmo que
que você
voce queira se
atendida po
uma parteira - nnaa
Mesmo
serr atendida
porr uma
situacäo de mulhe
voce e o seu bebe
situação
mulherr soropositiva
soropositiva., você
bebê necessi
necessi-tam
de
medicos
experientes
n
o
tratamento
e
no
atendimen
tam de médicos
no tratamento e no atendimen-to aa grávidas
grävidas soropositivas.
soropositivas, ee nos
nos quais
quais você
voce tenha
tenha confiança.
confianca .
to
Estes especialistas
especialistas não
näo prescreverä
que você
voce deverá
deverä fazer.
fazer ,
Estes
prescreverãoo o que
(4)
(4)

porem a ajudarão
ajudaräo a tomar äs
porém
as decisöes
decisões corretas para voce
você e o
enderecos na AIDS-Hilf
seu bebe.
bebê. Voce
Você poderä
poderá obte
obterr ooss endereços
AlDS-Hilfee prö
pró-voce ou no Grupo de Trabalho para HIV
em GinecoloGinecoloHIV em
xima a você
Auxilio a Partos
1. Na
Na AlDS-Hilfe
AIDS-Hilfe voce
gia e Auxílio
Partos'.
você tambem
também descobrirä onde poderá
poderä obter
o medico
caso você
voce
rá
obter melhor atendiment
atendimento
médico., caso
näo
tenha
seguro-saüde,
more
ilegalmente
n
a
Alemanha
ou
não
seguro-saúde.
ilegalmente na
seja exilada
exilada..
tenhaa problema
problemass com
com oo idiom
idiomaa alemäo
alemão:: pergunt
perguntee a
à
Caso tenh
AIDS-Hilfe
o
u
a
o
Grupo
de
Trabalho
acim
a
descrito
,
s
e
exisAlDS-Hilfe ou ao
acima descrito. se exístem medica
fran médicass ou medico
médicoss qu
quee falem ooss idiomas ingles
inglês., frances ou outro idioma.
idioma, no qual
quäl voce
poderä comunicar-se adeadevocê poderá
cês
quadamente. Em
Em algumas
algumas clinicas
existem intérpretes.
interpretes.
quadamente.
clínicas exístem
VOCE PENS
A E
M IINTERROMPER
NTERROMPE R
~ VocÊ
PENSA
EM
A C
RAVIDEZ?
A
GRAVIDEZ?

Talvez voc
vocêe acredit
acreditee qu
quee aa su
suaa situacä
situaçãoo poss
possaa piora
piorarr po
porr
causa de um bebe.
Ou
voce
näo
deseja,
em
hipötese
alguma
bebê. Ou você não deseja. em hipótese alguma.,
infectado por HIV
Neste caso
caso pode ser que
que você
voce
ter um beb
bebêe infectado
HIV.. Neste
prefira interrompe
gravidez, o que
que na Alemanha eé possípossiprefira
interromperr aa gravidez.
vel sob
sob determinadas
determinadas circunstäncias
possivelque
que o seu
seu parparvel
circunstâncias.. ÉEpossíVél
familia a obriguem aa ter a criança
crianca oouu você
voce teteceiro ou a sua família
de ser
ser discriminada.
discriminada, na
na sua
sua comunidade.
comunidade, quando
quando
nha medo de
descobrirem qu
interrompe u aa gravidez.
gravidez. Se
Se você
voce não
nä o
quee voc
vocêe interrompeu
Arbeitsgemeinschaf t für HIV
HIV in
in Gyniikologie
Gynäkologie und
und Geburtsltilfe
Geburtshilfe (Gt."po
(Grupo de
de Traba
Trabalho
'1 Arbeitsgemeinschaftfijr
lho
para HIV
HIV em
em Ginecologia
Ginecologia ee Auxtl
Auxilio
Partos), c/o
cjo Dr.
Dr.Andrea
Andrea Gingelmoier,
Gingelmaier,
para
i.o aa Partos).
Ludwig-Maximilian-Universität,
Frauenklinik
Innenstadt, Maistrafle
Maistraße 11,
U,
Ludwig·Maxi
milian·Universitiit, 1.1.Frau
enklin ik lnnenstadt,
80337 München,
München, TeI.
Tel. 089
089 // 51
51 604285
60 42 85
80337
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souber o qu
m Centr
souber
quee fazer
fa zer,, voc
vocêe dever
deveráä dirigir-se
dirigir-se a u
um
Centroo ddee
Aconselhamento
Acon
selha m en to ddee Grävida
Grávidass (Schwangeren-Beratungs
(Schwa ngeren-Beratungs-stelle), ond
stelle),
ondee receber
receberáä ajud
aj udaa par
paraa toma
tomarr um
u maa decisäo
decisão.. Os
Os
enderecos destes centros você
voce poderá
poderä obter
obte r nnaa AIDS-Hilfe.
AIDS-Hilfe .
endereços

..

MEDIDAS
DE
PROTEÇAO
DO
IVl E D l DAS D
E PROTECA
OD
O

E E!
u BEB
SEU

''Terei
"Terei urna
uma criança
crianca sadia?"
sadia?" Esta
Esta ée urna
uma dúvida
düvlda freqüenfreqüente.
pode ser
te. O
Oque
que você
voc6 deve
deve saber:
saber:ooHIV
HIVpode
ser transmitido
transmitido ao
ao
bebê
durantee a
a gravidez, durant
durantee oo parto
bebe durant
parto ou
ou na
na amaamamentação,
mentacäo, pois oo leite materno
materno também
tambem contém
contem oo HIV.
Sem
as
medidas
de
proteção
ao
bebê,
o
risco de
de vim
urnaa
Sem äs medida s d e protecäo ao bebe, o risco
contaminação
contaminacäo do
do HIV
HIV da
da mãe
mäe àä criança
crianca é,
e, na
na Alemanha,
Alemanha,
de 20
tomadas todas
20 %.
%. Caso tomadas
todas as
äs medidas
medidas de
de proteção,
protecäo, oo
risco de contaminação
contaminacäo do HIV
HIVéemenor
menordo
doque
que22%.
%.

E important
É
importantee qu
quee voc
vocêe tom
tomee aa su
suaa decisä
decisãoo rapidamente
rapidamente::
for realizada
realizada uuma
interrupcäo,
tanto mais
mais
quanto mais tarde for
ma interru
pção, tanto
prejuizos fisicos
complicados poderäo
poderão se
serr os
os prejuízos
fisicos e psicolögicos.
psicológicos.
Por esta razäo
a necessa
Por
razão,, a gravidez dever
deveráä se
serr interrompid
in terrompida
necessa-da
s
primeiras
1
4
semanas
apö
s
o
inicio
riamente dentr
o
den tro das prim eiras 14 seman as após início ddaa
ültima menstruacäo.
última
menstruação.

o0

N I N G U E M DESCOBRE
D E S C O B RE QUE
Q U E VOCE
voci
-+ NINGUÉM
E S
O R O P O S I T I V A ..
É
SOROPOSITIVA

Em conformidad
conformidadee com äass leis alemäs
alem ãs,, o pessoal ddoo aconse
aconse-Ihamento,
os
medicos
e
o
pessoal
da
ärea
medica
säo
lhamento,
m édicos
área médica são obrigaTudo o que voce
perdos a manter sigilo. Tudo
você conversar com eles, permanece em segredo, ninguem
ä de nada. Você
Voce também
tambem
ninguém saber
saberá
näo
não precis
precisaa te
terr medo
medo ddee qu
quee ooss medicos
médicos ssee comportem
comportem ddee
maneira "atipica",
s perce
"atipica", fazendo
faze ndo com que outros
ou tros paciente
pacientes
perce-bam que
a maque voce
você eé soropositiva.
soropositiva. Eie
Eless aa trataräo
tratarão da mesm
mesma
maneira
outros
neira como
como a todos
todos os
os ou
tros pacientes
pacien tes..

SEU
S E U BEBÊ
B E B E PODERÁ
P O D E R Ä SER
S E R PROTEGIDO
PROTECIDO

CONTRA
HIV:
C O N T R A UMA
U M A INFECÇÃO
I N F E C C Ä O DE
D E HIV:

SE
regularmentee por seu
S E você
voce for
for examinada regularment
se u médico
medico
ginecologista ee seu medico
médico de HIV
HN
~

SE
medicamentoss contra
S E você
voce tomar medicamento
contra o HIV
HIVdurante
duranteaa
gravidez

~

bebê nascer por cesarian
cesarianaa
S EE oo seu bebe

~

SEE você
maternoo
S
voce abdicar
abdicar de amamentar com leite matern

~

SEE o seu bebe
bebê receber um
uma
profilaxiaa com
S
a profilaxi
medicamentos contra
contra HI
HIV
V por
por 2-6
2-6 semanas
semanas

sua
médica
seu
médico
poderão
informar-lhe
A su
a medic
a oou
u se
u medic
o poderä
o informar-lh
e
as particularidades.
particularidades. Caso
Caso voce
você näo
não entenda
entenda algo,
algo,
sobre äs
não tenha
tenha vergonha de fazer perguntas!
perguntas!
näo
(7)

PARA
SAÚ DE
DA
MÃE
PARA AA SAÜD
ED
A MA
E

E
E DDO
O BBEBÊ
EB E

Durante a gravidez eé especialmente important
importantee leva
levarr
uma vid
vida
saudável.. Quant
Quantoo mai
maiss voc
vocêe fize
fizerr po
porr ssii
a saudävel
mesma.
de ter
mesma, tanto maior eé aa chance de
ter uma
uma criança
crianca saudável.
dävel.
Talvez voce
você queira segui
seguirr äass prescricöes
prescrições usuais
terraa
usuais da sua terr
natal.
porr ex.
ex.., certo
certoss alimento
alimentoss qu
quee mulhere
mulheress grävidas
grávidas
natal, po
devem ingerir e outros que são
säo proibidos.
proibidos. Tais
Tais ensinamentos
ensinamentos
suaa
e proibicöes
proibições sä
sãoo certamente ddee grande
grande importância
importänci a nnaa su
terra natal
natal,, po
porr exemplo
exemplo., po
porr motivo
motivoss ddee higiene
higiene.. Porem
Porém,,
esses mesmo
mesmoss ensinamento
ensinamentoss pode
podem
serr prejudiciai
prejudiciaiss par
paraa
m se
mulheres soropositivas
soropositivas.. Por
razão., recomendamos perperPor esta razäo
guntar ao
ao seu
seu médico,
medico, oo que
que ée bom
bom para
para você
voce ee para
para sue
sue bebê,
bebe,
e o que
que não
näo é.
e. Abaixo,
Abaixo, algumas
algumas recomendações
recomendacöes importantes
importantes::
MOVIMENTE
- SE
O M
MÁXIMO
QUE
PUDER
-+
-» M
OVIMENTE-S
EO
Ä X I M O QU
E P
UDE R

A movimentação
circulação sangüínea
movimentacäo ativa a sua circulacäo
sangüinea e previne
gravidez. como
ex.,, dores
distúrbios
distürbios comuns na gravidez,
como por ex.
dores nas costas ou problemas nas veias.
veias. Passear
Passear ao
ao ar livre, nadar e pratifazem
car ginástica
ginästica faze
m bem äà sua saúde!
saüde!
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ALIMENTE-SE
FORMA
SAUDÁVEL
L I M E N T E - S E DDE
E FORM
A SAUDÄVE
L
Uma dieta
dieta variada, ric
ricaa em legume
legumess e frutas Ih
lhee fornecerä
fornecerá
todas äs
as proteinas
proteínas e vitaminas importantes.
importantes .
Se tiver düvidas
dúvidas em relacäo
relação äà alimentação,
alimentacäo, consulte o seu
medico
u uum
m Post
Postoo ddee Aconselhament
Aconselhamentoo ddee Grävida
Grávidass
médico oou
(Schwangeren-Beratungsstelle).

m abrig
o comunitäri
o co
m nutricä
Caso voc
vocêe more
more eem
abrigo
comunitário
com
nutriçãoo
precäria,
m uum
m post
precária, informe-s
informe-see eem
postoo ddee assistenci
assistênciaa social
social,,
por ex
ex.. Arbeiterwohlfahrt
Arbeiterwohlfahrt (Associacä
(Associaçãoo ddee Ber
Bemn Esta
Estarr ddoo
u nnaa AIDS
AIDS-Trabalhador), Caritas
Caritas,, Diakoni
Diakoniee (Diaconia
(Diaconia)) oou
Hilfe mai
maiss pröxima,
próxima, o que poder
poderáä se
serr feito po
porr voce
você para
saudävel.
que possa se alimentar ddee forma mais saudável.

MENOS
CAFÉ
-+ BEBA
BEBA MENO
S CAF
E

Cafe norma
m cafeina
Café
normall conte
contém
cafeína.. Este agente ativ
ativoo atinge a circulacäo sangüinea
culação
sangüínea do
do bebe
bebê atraves
através da placenta, eleva o seu
batimento cardiac
a oo se
cardíacoo ee sobrecarreg
sobrecarrega
seuu sistem
sistemaa nervoso
nervoso..
o dev
Assim, voc
vocêe nä
não
devee ingerir mai
maiss ddoo qu
quee dua
duass xicara
xícarass ddee
cafe po
Ja oo cafe
café
porr dia
dia.. Já
café descafeinad
descafeinadoo ée inofensivo e pode se
serr
bebido em quantidades maiores.
maiores.
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SE P
OSSIVEL , N
Ä O C
ONSUM A D
ROCA S
SE
POSSíVEL,
NÃO
CONSUMA
DROGAS

Älcool nä
o prejudica
m soment
Tabaco ee Álcool
não
prejudicam
somentee su
suaa pröpria
própria saüde,
saúde,
e aa saüd
mas principalment
principalmente
saúdee ddoo se
seuu bebe
bebê.. Po
Porr est
estaa razäo
razão,,
durante aa gravidez
medidaa do possível,
gravidez você
voce deve,
deve, na medid
possivel, evitar
evitar
älcool.
cigarros e álcool.
O mesmo eé válido
välido para outra
cocaina,
o
outrass droga
drogass como
como craque, cocaína,

extase, soníferos
soniferos ee tranqüilizantes. Para
êxtase,
Para mulheres qu
quee consoconsoaconselhävel durante a gravimem heroina
heroína regularmente, ée aconselhável
substituicäo. Quem já
ja ingere medicadez um tratamento de substituição.
mento substitutivo
substitutivo,, näo
não dev
devee reduzir a dose
dose por cont
contaa pröprópria poi
poiss ist
istoo pod
podee desencadea
desencadearr dore
doress ddee part
partoo ante
antess ddoo
HIVpara
para oobebê
bebeserá
serä mais
mais
tempo. E oo risco de transmissäo
transmissão de HN
elevado.
m se
Se voce
você consome drogas
drogas,, fal
falee co
com
seuu medic
médicoo sobr
sobree este
m Post
assunto ee procur
procuree uum
Postoo ddee Aconselhament
Aconselhamentoo aa
Drogados (Drogenberatungsstelle).

P R O T E J A - S E CONTR
A DOENCA
S .
-+ PROTEJA-SE
CONTRA
DOENÇAS
S E X U A L M E N T E TRA
N SM I S S I VE l S
SEXUALMENTE
TRANSMissíVEIS
Doencas sexualment
e transmissivei
ex., sifilis
Doenças
sexualmente
transmissíveiss (po
(porr ex.,
sífilis,, gonor
gonor-reia, hepatite
m adicio
réia,
hepatite,, herpe
herpess oouu clamidia
clamidia)) sobrecarrega
sobrecarregam
adicio-m o se
nalmente oo se
seuu sistem
sistemaa imunolögic
imunológicoo ee prejudica
prejudicam
seuu
bebe. Alguma
m se
podem
serr transmitida
transmitidass aaoo
bebê.
Algumass dessa
dessass doenca
doençass pode
bebe na gravidez ou durante parto,
causar-lhe doenças
doencas gragrabebê
parto, ee causar-lhe

(11
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ves. Além
prematuroo
Alem disso,
disso, um parto prematur
poderá ocorrer mais facilmente atrapoderä
vés
dessass doencas
doenças,, oo qu
quee elev
elevaa oo
ves dessa
risco de transmissäo
transmissão de HIV
HIV ao
aobebê.
bebe.
estaa razäo
razão,, eé important
importantee que
que aa
Por est
doença
sejaa identificad
identificada
doenca sej
a ee tratada oo
tomarr äass medida
medidass ddee
mais ced
cedoo possivel
possível para qu
quee ssee possa toma
os preservativos diminue
diminuem
precaução contra äass mesmas
mesmas: os
precaucäo
m oo
risco de infeccäo
infecção de doencas
doenças durante oo ato sexual. Eies
Eles também protejem os parceiros sexuais contra a infecção
bem
infeccäo do HIV.

TERAPIA
CONTRA
TERAPIA CONTR
A

t

o

>
t-

e(

>
cc
UI

VI

-+ TALVEZ
vocÊi FAC;
FAÇA
PARTE
GRUPO
TALVEZ voc
A PART
E DDO
OC
RUP O
DE M
MULHERES
• .•.
U L H E R ES ..

...
circuncisadas nnaa regiä
região
doss orgäos
orgãos genitais
genitais.. Assim
Assim,, pode...circuncisadas
o do
rão ocorre
ocorrerr facilment
facilmente
complicaçõess na
na gravidez
gravidez,, äass infec
infec-räo
e complicacöe
região genital e tornarções
cöes podem provocar inflamações
inflamacöes na regiäo
altamente perigosa
perigosass par
paraa aa mäe
mãe e para oo bebe.
bebê. N
Noo parto
se altamente
rompimento
cicatriz,, o que
natural poder
poderáä ocorre
ocorrerr uum
m rompiment
o ddaa cicatriz
aumenta muito o risco de que o HIV
HIVseja
sejatransmitido
transmitido da
d amãe
mäe
para o bebê.
bebe.
Para evita
evitarr tai
taiss complicacöes
complicações,, voce
você dev
devee fala
falarr co
com
suaa
m aa su
medica oouu oo seu medico
m disso,
médica
médico.. Ale
Além
disso, existem nnaa Alema
Alema-nha posto
postoss ddee aconselhamento para mulhere
mulheress circuncisa
circuncisa-das (Beratungsstellen
(Beratungsstellen fur
beschnittene
Frauen),, aos quais
für beschnitten
e Frauen)
m absoluta confianc
a (enderecos
voce
você poderä
poderá ssee dirigir co
com
confiança
(endereços
pág. 31).
veja a päg.

((12)
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HIV
HI
V

De forma geral aconselha-se às
äs mães
mäes aa não
näo tomar medicamentos durante a gravidez, pois ooss mesmos podem
prejudicar o bebe.
bebê. Voce
Você tambem
também deve ingerir somente
medicamentos realmente necessärios,
necessários, por ex., os medicamentos contr
contra
HIV:: uma
terapiaa co
com
essess medica
medica-a HIV
uma terapi
m esse
mentos previne que você
adoeça. Alem
Além disso, os medi
medi-voce adoeca.
camentos contribuem para que
o
HIV
não
seja
transmique o HIV näo
tido para o seu bebê
da gravidez
bebe nas últimas
ültimas semanas da
(veja a päg.
pág. 21)
21)..
Ainda eé desconhecido oo aparecimento ddee doencas
doenças posteriocrianças (po
(porr ex.
puberdadee oouu nnaa idad
idadee adulta),
res em criancas
ex. na puberdad
causadas pel
pelaa injestä
injestão
medicamentoss contr
contraa HI
HIVV pelas
o ddee medicamento
pelas
mães
durante
gravidez.. N
Naa Alemanha
Alemanha,, porem
porém,, pode-s
pode-see
mäes durant
e aa gravidez
observar at
atée oo momento
momento,, qu
quee aa maiori
maioriaa desta
destass crianca
criançass eé
saudável.
os medicamentos
saudävel. Se
Se você
voce estiver com medo de que os
bebe, você
voce deve
deve conversar a respeito
possam prejudicar o seu bebê,
com o seu medico
médico especialista
especialista em HIV
HIV..

VOCE AIND
A N
O TOM
E MEDICAMENTO
S
CAso vocÊ
AINDA
NÃO
TOME
MEDICAMENTOS
V ..
CONTRA HI
HIV
....

...pergunte
...
pergunte ao seu medico
médico,, ssee voce
você deve iniciar a terapia. Se
voce
você näo
não tive
tiverr sintomas e os seus valores sangüineo
sangüineoss (vej
(vejaa a
päg. 16)
16)estiverem
estiverem bons, o seu medico
aconselharä a aguarpág.
médico a aconselhará
a HI
serä recomendad
o ooss
dar. Um
Umaa terapi
terapiaa contr
contra
HNV será
recomendadaa quand
quando
seus valores sangüíneos
sangüineos piorarem. Par
a
um
inicio
da
terapia
Para
início
em temp
tempoo häbi
hábill eé important
importantee qu
quee voc
vocêe control
controlee regular
regular-valores sangüíneos.
sangüineos.
mente seus valores
OC E J
A FAC
A UM
A T
ERAPI A
CASO V
VOcÊ
JÁ
FAÇA
UMA
TERAPIA
CONTRA HI
V ..
CONTRA
HIV
....

...seu
voce podera
a pausa
...
seu medic
médicoo determinarä,
determinará, ssee você
poderá faze
fazerr um
uma
na
na terapia no
noss primeiro
primeiross mese
mesess ddaa gravidez
gravidez.. Ja
Já qu
quee nest
nestee
os órgãos
orgäos do bebê
bebe estão
estäo em desenvolvimento, o ideal
ideal
periodo
período os
o sej
m medicamentos
ée qu
quee o bebe
bebê nä
não
sejaa sobrecarregad
sobrecarregadoo co
com
medicamentos..
14" semana
semana
Normalmente a terapia eé reiniciada a partir ddaa 14"
de gravidez.
Se não
näo for possível
possivel fazer uma paus
seu médico
medico
Se
pausaa na terapia, o seu
examinarä, se
se você
voce atualmente
atualmente consom
examinará,
consomee medicamentos concontra HIV
bebe ou a si
si própria.
pröpria. Em
HN,, que poderiam prejudica
prejudicarr o bebê
caso positivo, o seu medico
médico prescreverä
prescreverá outros medicamen
medicamen-tos alternativos.
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M E D I C A M E N T O S CONTR
A
MEDICAMENTOS
CONTRA

HI
V
HIV

a contr
muito
Durante um
umaa terapi
terapia
contraa HI
HNVéemuito
importante ingeri
r
o
s
comprimidos
regu
ingerir os
regu-larmente, na
nass quantidade
quantidadess prescrita
prescritass ee
näo perder nenhum
a dose
os medinenhuma
dose.. Caso
Caso os
não
camentos nä
nãoo estejam nnoo corpo na quanHIVpoderá
podera tornar-se
tornar-se imune
imune (resistente)
(resistente )aos
aos
tidade correta, o HN
os medicamentos
medicamentos perderão
perderäo sua
sua eficácia.
eficäcia.
mesmos - e assim os
vömitos freqüentes na
Caso voce
você tenha enjöo
enjôoss e vômitos
nass primeira
primeirass
semanas ddee gravidez
gravidez,, o se
seuu corp
corpoo possivelment
possivelmentee nä
nãoo tev
tevee
necessärio para absorver os
os medicamentos.
medicamentos. Caso
Caso você
voce
tempo necessário
podera ser difícil
dificil ingerir os
os medicamedicatenha enjöos
enjôos constantes, poderá
m
mentos regularmente
regularmente,, conform
conformee prescrito
prescrjto.. Mesmo
Mesmo assi
assim
näo pare de tomar os
medicamentos po
pröpria; ao
ao ininos medicamentos
porr conta própria;
não
ves disso,
disso, converse
converse com o seu médico
medico o mais rápido
räpido possível.
possivel.
vés
OC I T
OM E O
UTRO S
CASO V
VOcÊ
TOME
OUTROS
M E D I C A M E N T O S ..
MEDICAMENTOS
....

...como
...
como po
porr exemplo
exemplo,, erva
ervass medicinai
medicinaiss oouu medicamento
medicamentoss
provenientes da medicina tradicional da
da sua
sua terra
terra natal.
natal, você
voce
proveníentes
deve informa
informarr oo se
seuu medic
médicoo aa est
estee respeito
respeito.. Este
Estess medica
medica-combinaçãoo com ooss medicamentos contr
contraa HIV
HN,,
mentos, em combinacä
seriös efeitos
efeitos colaterais ou fazer co
m que os
os
podem provocar sérios
com
HIVnão
näo façam
faca m efeito.
efeito .
medicamentos contra o HN
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EXAMES
EXAMES
Na Alemanha
Alemanha aconselha-se que
todas as
äs mulheres
mulheres grágräque todas
vidas
consultem
regularmente
um
medico.
Näo
que
gravidas consultem regularmente um médico. Não que gravidez seja vista
vista como
como uma "doença",
"doenca", mas
mas siIn,
sim, par
que
videz
paraa que
näo tenha
m complicacöes
não
tenham
complicações.. Par
Paraa voce
você,, com
comoo mulhe
mulherr
soropositiva, isto
isto ée especialmente
especialmente iInportante,
importante, mesmo
mesmo
soropositiva,
que sinta-se
sinta-se saudável
saudävel ee não
näo tenha
tenha dores.
dores.
que
VALORES LLABORATORIAIS
ABORATORIAI S
VALORES
Voce deve
deve fazer
fazer exames
exames de
de sangue
sangue regularmente.
regularmente. Os
Os resultaresultaVocê
dos obtidos
obtidos fornecem
fornecem importantes
importantes informações
informacöes sobr
sua
dos
sobree aa sua
saüde.
saúde.
DEVE-SE
X A M II N
A R oo S
E C U II N
T E ::
DEVE-S
E E
EXAM
NAR
SEGU
NTE

FORMACÄO S A N C Ü I N E A nnoo mínimo
minimo uma
uma vez
ve z por
por
mes,
para
verificar
se
ha
presenca
de
anemia.
mês , para verificar se há presença de anemia.
CARCA VI
v i RAL
RAL (quantidade
(quantidad ede
devírus
virusno
nosangue)
sangue)nono
CARGA
minimo aa cada
cada dois
dois meses
meses.. AAcarga
carga víral
viral informa
informa qual
quäl ée
mínimo
atividade do
do vírus
virus ee aa eficácia
eficäcia dos
dos medicamentos
medicamentos
aa atividade
contra o HN.
HIV .
contra
C ELU
L U LAS
L A S I1M
M UUNES
N E S (quantidad
dascélulas
celulasCD4
CD4nono
CÉ
(quantidadeedas
sangue) 110
no mínimo
minimo aa cada
cada dois
dois meses.
meses. Este
Este valor
valor
sangue)
laboratorial informa
informa sobre
sobr e aa situação
situacäo do
do seu
seu sistema
sistema
laboratorial
imunolögico.
imunológico.
V A L O R E S DA
E N Z I M A S HEPÄTICA
S nnoo minim
VALORES
DASS ENZIMAS
HEPÁTICAS
mínimoo
po r me
verificar aasua
sua tolerância
toleräncia
uuma
ma ve
vezz por
mêss par
paraa verificar
aos medicamentos.
medicamentos.
aos
FORMAÇÃO SANGüí N EA
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-.

-.
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TESTE DDEE R
ESISTENCI A
TESTE
RESISTÊNCIA
Este test
ante s ddaa primeir
Este
testee eé efetuad
efetuadoo antes
primeiraa aplicacä
aplicaçãoo d
dee um
umaa
terapia contra
contra HN
HIVpara
paradeterminar
determinarse
s eoovírus
virusjájaéeinsensível
insensivel
terapia
(resistente) a determinados
determinado s medicamentos.
medicamentos. Esse
Esse pod
se r oo
(resistente)
podee ser
caso, quando
quando se
se foi
foi infectado
infectado
caso,
por alguém
alguem quejá
que ja fazia
fazia uma
um a
por
terapia
contra
HIV
e
os
mediterapia contra HN e os medinäo apresentavam
apresentavam
camentos não
camentos
mais
um
a
bo
mais uma boaa eficäcia
eficácia.. OO
teste de
de resistência
resistencia também
tambe m
teste
quando ooss valovaloée realizad
realizadoo quando
res laboratoriai
m
res
laboratoriaiss mostra
mostram
que aa terapia
terapia contra
contra HN
HIVnão
näo
que
apresenta nenhu
m sucesso.
sucesso .Os
Os medicamentos
medicamentos sem
se m eficácia
eficäci a
apresenta
nenhum
entäo
serä
o
substituido
s
po
r
outro
s
medicamento
s
então serão substituídos por outros medicamentos contr
contraa
HIV.
HN.
Para ooteste
testede
de resistência,
resistencia, oomédico
medico coleta
coleta oosangue
sangue para
para exaexaPara
minar no
no laboratório.
laboratörio.
minar
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TESTE DDEE DIABET
E
TESTE
DIABETE

U L T R A - S O M ((SONOGRAFIA)
SONOCRAFIA )
ULTRA-SOM

poderäo causa
A gravide
gravidezz e tambem
também aa terapi
terapiaa contr
contraa HI
HIVVpoderão
causarr
uma diabete
diabete que
que pode prejudicar
prejudicar seriamente
seriamente oo feto.
feto. Por
Por esta
esta
uma
razäo o médico
medico realizará
realizarä um test
de glicose
glicose entre
entre a 24"
24- ee aa
testee de
razão
28a seman
gravidez: para isso
voce receberá
receberä melac
de
28ª
semanaa ddee gravidez:
isso., você
melaçoo de
umaa
cana ante
antess d
daa colet
cole taa ddee sangue. Cas
Casoo o teste
teste indiqu
indiquee um
diabete, você
voce eventualmente dever
tratada, par
diabete.
deveráa se
serr tratada.
paraa prote
prote-ger o bebê.
bebe.

O seu
seu médico
medico recomendará.
recomendarä", durante
durante a gravidez.
gravidez, apresentarapresentarO
se pelo
pelo menos
menos 3 vezes
vezespara
para uma sonografia.
sonografia . O exame
exame ocorreocorrese
rä sobr
abdömen oouu atra
rá
sobree o abdômen
atra-ves a vagina.
vagina, não
näo hháa perigo
vés
perigoss
nem para
mäe nem
nem para
nem
para a mãe
para o
bebe
e
tambe
m
e
indolor
bebê e também é indolor..
Atraves ddoo ultra-so
m o mediAtravés
ultra-som
médico poder
co
poderáä observa
observarr oo desen
desen-volvimento do
do bebê
bebe e se
se apreaprevolvimento
senta m
formacäo . Também
Tambem
senta
máä formação
poderäo se
poderão
serr verificado
verificadoss proproblemas fisico
importante identifica
É importante
identificarr complica
complica-blemas
fisicoss ddaa mäe
mãe.. E
cöes o mais cedo possivel
para que
que a mulher.
mulher, durante
durant e a gragrações
possível para
videz, e oo bebê.
bebe, ainda
ainda no útero
utero da
da mãe
mäe ou após
apös oo parto.
parto, posposvidez.
sam ser
ser tratados
tratados adequadamente.
sam

EXAME G
l N E C O L O G I CO
EXAME
GINECOLÓGICO

Aconselha-se a grávidas
grävidas soropositiva
realiza r uum
m exam
Aconselha-se
soropositivass a realizar
examee
a
cada
duas
at
e
tres
semanas
.
Nest
e
exame
ginecolögico
ginecológico
até três semanas. Neste exame., o
medico
escutarä
os
sons
do
coracäo do
do bebê
bebe e examinará
examinarä sua
médico escutará os sons do coração
posicäo
e
tamanho,
atraves
do
toque
n
a
barriga
ddaa mãe.
mäe. Ele
Ele
na
posição tamanho. através do
o ddoo uter
controla oo tamanh
tamanho
úteroo par
paraa verifica
verificarr oo desenvoM
desenvolvi-bebe. Ele
Ele examina
examina ssee oo colo
colo do
do útero
utero já
ja está
estä aberto
aberto
mento do bebê.
ou fechado,
utero
do útero
ou
fechado . se
se existe um enfraquecimento nnoo colo do
espontäneo) e a possível
possivel exis(que pode provocar um abort
abortoo espontâneo)
existencia de infecções
infeccöes na vagina. Além
Alem disso.
disso, oo médico
medico examina
examina
tência
saüd e da
da mäe
medind o a pulsação
pulsacäo e a
a situacä
situaçãoo gera
gerall d
daa saúde
mãe., medindo
pressäo
sangüinea
e
examinando
a
urina.
pressão sangi.iínea examinando urina.
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PROFILAXIA CONTR
A
PROFILAXIA
CONTRA

SEMANAS D
A GRAVI
CRAVID
E Z
SEMANAS
DA
DEZ

DOEN^AS IINFECCIOSAS
NFECCIOSA S
DOENÇAS
Infeccöes tai
hepatite, tuberculose
tuberculos e ou
o u toxoplasmose,
Infecções
taiss com
comoo hepatite,
quando nä
m prejudica
saüd e ddoo bebe
quando
nãoo tratadas
tratadas,, pode
podem
prejudicarr a saúde
bebê..
Quanto
ä
toxoplasmose
,
o
se
u
medic
o
dev
e
Ih
e
examina
Quanto à toxoplasmose, seu médico deve lhe examinarr
tanto no
no início
inicio bem
bem como
como no
no segundo
segundo ee terceiro
terceiro trimestre
trimestr e da
da
tanto
gravidez.
gravidez.
ACIR R
APIDAMENT E E
M CAS
O D
ROBLEMA S
AGIR
RAPIDAMENTE
EM
CASO
DEE P
PROBLEMAS

J

Complicacöes durante
durante aa gravidez
gravidez aumentam
aumentam oo risco
risco de
de
Complicações
transmissäo do
do HN
HIVao
aobebê.
bebe.Para
Paraevitar
evitarisso,
isso,em
emcaso
caso
transmissão
de
de
SANGRAMENTOS
SANGRAMENTOS
PRESSÄO N
O ABDÔMEN
ABDOME N
PRESSÃO
NO
DORES NA
COSTA S
DORES
NASS COSTAS
DORES D
E PART
O
DORES
DE
PARTO
PERDA D
L I Q U I D O AMNIÓTICO
AMNIÖTIC O
PERDA
DEE LíQUIDO

procure um
um hospital
hospita l oo mais
mais rápido
räpido possível.
possivel.
procure

HI
V NA
ULTIMA S
HIV
NASS ÚLTIMAS

Se aa sua
sua situação
situacäo de
de saúde
saüde ee os
osseus
seus valores
valores sangüíneos
sangüineos estiestiSe
verem
em
boas
condicöes
e
ate
o
momento
voc
e
näo
necessiverem em boas condições e até o momento você não necessitou ddee terapia
terapia contr
seu médimeditou
contraa HIV
HN,, oo seu
co aa aconselharä
co
aconselhará aa ingeri
ingerirr medicamedicamentos contra
contra HN
HIVoomais
maistardar
tardaraaparparmentos
tir da
da 32ª
32-semana
semana de
de gravidez.
gravidez. Isto
Isto não
näo
tir
uma terapia
terapi a somente
somente para
par a você,
voce,mas
mas
ée uma
sim
um
a
profilaxi
a
par
a
o
bebe
,
por
sim uma profilaxia para o bebê, por-que os
os medicamentos
medicamentos contra
contra HN
HIVdimidimique
nuem
a
carg
a
vira
l
n
o
se
u
sangu
nuem a carga virai no seu sanguee ee,,
durante oo parto,
parto , se
beb e estará
estar ä me
durante
seuu bebê
me-Ihor protegid
lhor
protegidoo contr
contraa um
umaa transmis
transmis-säo do
do HN.
HIV . A
Aprofilaxia
profilaxia será
serä interrominterrom são
apös oo parto.
parto.
pida após
pida
Neste caso
caso também
tambem eé importante
importante qu
voce tome
tome os
os medicamedica- t
Neste
quee você
osmesmos
mesmos podepode- VI
mentos conforme
conforme prescrito,
prescrito, caso
casocontrário,
contrario, os
mentos
o0
räo perder
perder sua
sua eficácia:
eficäcia:para
paravocê
vocemesma,
mesma,quando
quando mais
mais tarde
tarde ~KZ
rão
Z
d e uma
uma terapi
contr a HIV
o upara
par aoobebê,
bebe,caso
caso lU~
necessitar de
terapiaa contra
HIV, ,ou
necessitar
seja infectad
co m oo HN
HI Vapesar
apesar da
medida s ddee proteção
protecä o u«
dass medidas
seja
infectadoo com
(veja aa pág.
päg. 7).
7).Caso
Caso não
näo possa
possa ingerir
ingerir os
o smedicamentos
medicamentos reguregu - olU
(veja
~
com
o
seu
medico.
larmente,
voce
deve
conversar
larmente, você deve conversar com o seu médico.
5
O
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Como aa maioria das
das mães,
mäes, você
voce possivelmente
possivelmente gostaria
de ter o se
seu
bebê
de
forma
natural.
Atravéss ddoo parto
parto
u bebe d e forma
Atrave
vaginal, oo seu
seu bebê
bebe poderá
poderä ser
ser infectado
infectado facilmente
facilmente com
com
oo HIV
HIV, ,porque
vaginais durante
porque oo sangue e líquidos
liquidos vaginais
durante as
äs
contrações
contracöes são
säo pressionados
pressionados sobre as
äs mucosas
mucosas ee sobre
sobre aa
boca d
doo beb
bebêe po
porr um temp
tempoo prolongado
prolongado.. Nu
Num
m parto
parto
planejado po
porr cesarian
cesariana
diferente.. O bebê
nãoo est
estáä
a eé diferente
bebe nä
exposto às
äs contrações
contracöes pois
pois ée retirado
retirado rapidamente
rapidamente (dentro de
de poucos minutos
minutos)) da
da barriga e higienizado
higienizado imediatamente. Par
Paraa protege
protegerr o beb
bebêe ddoo HI
HIVVdurante
durante oo
parto, recomenda-s
recomenda-see äàss mulhere
mulheress soropositiva
soropositivass uum
m
parto por cesariana.
Muitas pessoas
pessoas,, compreensivelmente
compreensivelmente,, te
têm
medoo ddee um
umaa
m med
cirurgia. Uma
Uma cesariana dura de
de 25
25 aa 40
40 minutos,
minutos, ée conduziconduzida de modo suave
suave e ée uma cirurgi
cirurgiaa de
de rotina. Na
Na Alemanha
Alemanha
nascem por este
este meio,
aproximadamente,
15
%
dos
meio, aproximadamente, 15 % dosbebês.
bebes.
Em um hospital
hospitaL, voce
você possivelmente deverä
deverá abdicar ddee cerimônias
tradicionaiss de partos, talve
talvezz habituais nnaa sua terr
terraa
mönias tradicionai
natal. Alem
Além disso
disso,, durant
durantee o parto soment
somentee oo se
seuu parceiro
parentess oouu amiga
amigass podepoderá esta
estarr presente
presente;; ooss demais parente
poderä
räo lhe
Ihe visitar somente apös
hospital.
rão
após o parto, no quarto ddoo hospital.
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CESARIANA PLANEJAD
A
CESARIANA
PLAN EJADA
Num parto po
pode-se preparar toda
Num
porr cesariana planejado
planejado., pode-se
todass
äs medidas necessäria
m calma e evitar diversa
complias
necessáriass co
com
diversass complicacöes. O parto
parto por cesariana näo
ocorre na semana calculacalculacações.
não ocorre
da par
paraa oo praz
prazoo ddoo nasciment
nascimentoo ddoo bebe,
bebê. ma
mass eé planejad
planejadoo
para a 38ª
38 a seman
seu médico
medico deterdetersemanaa ddee gravidez. Quando o seu
minar a data exata
exata., o hospital poder
poderáä dispor ddee medico
médicoss e
pediatras especializados
especializados em
em infecção
infeccäo por HIV
quepoderão
poderäo
HIV eeque
pediatras
atender-lhe de forma adequada
adequada..
E melho
É
melhorr qu
quee nnoo part
partoo po
porr cesariana
cesariana soment
somentee a parte infe
infe--

corpo seja anestesiada
Desta forma voce
poder ä
rior ddoo seu corpo
anestesiada.. Desta
você poderá
parto acordada
acordada ee completamente
completamente se
m dor.
dor, ee oo
acompanhar o parto
sem
bebe näo
anestesicas. Após
Apös o parto.
parto, voce
você
bebê
não receb
recebee substäncia
substânciass anestésicas.
bebe aind
parto, tomä-l
poderä recebe
poderá
receberr o seu bebê
aindaa na mes
mesaa de parto.
tomá-loo
bracos e acariciá-lo.
acariciä-lo. E quando
quando seu bebê
bebe estiver com você.
voce,
nos braços
abertura na sua
sua barriga
barriga será
serä fechada.
fechada,enquanto
enquanto você
voce estiver
estiver
a abertura
m o bebê.
bebe. Em
Em caso
caso excepcional.
excepcional, o parto po
descontraida co
porr
descontraída
com
cesariana também
tambem pode ser efetuado
efetuado sob
sob anestesia
anestesia geral.
geral. No
No
hospital, ooss medico
hospital.
médicoss responderä
responderãoo sua
suass pergunta
perguntass sobr
sobree oo
parto por cesariana.
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SE A
L G U E M LH
PERCUNTA R .
SE
ALGUÉM
LHEE PERGUNTAR

000

porque você
voce optou
optou pelo
pelo parto por cesariana
cesariana ee você
voce não
näo quiqui......porque
ser
revelar
o
verdadeiro
motivo,
voce
poderä
dizer
o
seguinte:
ser
o verdadeiro motivo. você poderá dizer o seguinte:
"o bebê
bebe nä
adequad a no
n o uter
por
"o
nàoo estav
estavaa num
numaa posicä
posiçãoo adequada
úteroo e por
razäo os
os médicos.
medicos, por razões
razöes de
de segurança.
seguranca, trouxe
trouxeram
ram o
esta razão
bebe por cesariana".
cesariana".
bebê

Na
Na clínica,
clinica, após
apös ooparto,
parto, você
voceeeooseu
seubebê
bebe serão
seräo tratados
tratados
muito
muito bem.
bem. ÉEimportante
importante que
que oo seu
seu bebê
bebe após
apös deixar
deixar aa
clínica
recebaa atendiment
atendimentoo medico.
médico. Par
Paraa tanto
clinica receb
tanto oo meme lhor
é
um
pediatra
com
conhecimentos
sobre
bebês
Ihor e um pediatra com conhecimentos sobre bebes de
de
mães
mäes soropositivas.
soropositivas. Você
Voce poderá
poderä obter
obter os
os endereços
enderecos na
na
sua AIDS-Hilfe.
AIDS-HUfe.
sua

PROFI
LAXIA CONTR
CONTRA
PROFILAXIA
A

0 RECEM-NASCID O

H IV
HI
V

Após
parto,, o se
seuu beb
bebêe receber
receberáä po
porr 22 a 6 semanas
Apös o parto
semana s uum
m
contraa HIV
HIV. .Desta
forma,
poderá
diminuir
medicamento contr
Dest a forma, poder ä diminuiroo
risco de que o bebê
bebe tenha uma
uma infecção
infeccäo de HN.
HIV .
risco

leva r o seu
seu .beb
para casa
casa e
A maioria da
dass mulhere
mulheress pode levar
bebêe para
medicá-lo
pessoalmente.. Nest
Nestee caso
deve-see obserobsermedicä-lo pessoalmente
caso também
tambem deve-s
confor-var o seguinte:
seguinte: o medicamento
medicamento deve
deve ser ministrado confor
me prescricäo
prescrição medica,
médica, para que possa
possa agir
agir corretamente.
corretamente. O
bem
aceitoo ee tolerad
toleradoo pelo
peloss
medicamento geralment
geralmente
e eé be
m aceit
bebes.
bebês.

ALIMENTA^ÄO
R MAMADEIR
AA
O
ALIMENTAÇÃO PO
POR
MAMADEIRA
AO
O LEIT
E MATERN O
O
IINVES
NVÉS D
DO
LE ITE

TESTES
TESTES DDEE

m respeita
querem
respeitarr a amamentacäo
amamentação porque
Muitas mulhere
mulheress quere
bebe.
paraa o seu bebê,
acreditam que
que o leite materno eé o melhor par
Näo
Não obstante, mäe
mãess soropositivas devem abdicar desta ativi
ativi-HIVeeooseu
seubebê
bebepode
pode
dade, porque o leite materno contem
contém oo HIV
Por esta razão,
razäo, dê
de ao seu
seu bebê
bebe a alimenser assim infectado.
infectado, Por
tacäo por mamadeira ee não
näo o seio,
seio. Após
Apös o parto voce
tação
você receberä um medicament
o par
rá
medicamento
paraa secar o leite materno.

Voce, assi
m com
Você,
assim
comoo äass de
de-mais mäe
mãess soropositivas
soropositivas,,
gostaria ddee sabe
saberr oo mai
maiss
räpido possivel
rápido
possível,, ssee oo se
seuu
bebe eé sadio
bebê
sadio.. O
O primeir
primeiroo
efetuado logo apös
demais testes após
apös a 2'
2'
teste eé efetuado
após o parto, os
os demais
Se
e 66'a semana ddee vida,
vida, bem com
comoo nnoo 4 ° - 66°° me
mêss ddee vida. Se
o encontrare
m o HIV
HIVno
no sangue
bebe,
estes testes nä
não
encontrarem
sangue ddoo seu bebê,
Acerteza
certeza final
entäo eé quase certo que näo
então
não esteja infectado
infectado.. A
serä dada por um test
serä realitestee de anticorpos ddoo HIV
HIV,, que será
será
18° ee o 24°
24° mês
mes de vida.
zado entre o 18°

a eé uum
m problem
a soment
A alimentacä
alimentaçãoo po
porr mamadeir
mamadeira
problema
somentee
Na Alemanha
Alemanha a água
ägua
onde näo
não houver ägua
água potävel
potável e limpa. Na
desinfetada. Os
Os alimentos
alimentos para bebes
potävel
bebês dispotável eé filtrada e desinfetada,
o apresenta
m nenhum
a restri
em ägu
águaa fervid
fervidaa nä
não
apresentam
nenhuma
restri-solvidos em
cäo higienica.
Germes nocivos àä saúde
saüde certamente
certameiite seräo
ção
higiênica, Germes
serão elichupeta po
tres minuporr três
minados, ao colocar a mamadeira e aa chupeta
tos na ägua
fervente
.
água
,
SE A
L G U E M LH
E PERCUNTA
R.
SE
ALGUÉM
LHE
PERGUNTAR

emocional
Este tempo de espera poderä
poderá representar um peso
peso emocional
para voce
você.. O parceiro conjugal
conjugal,, familiäres
familiares,', oouu bon
bonss amigo
amigoss
funcionärios ddaa
poderäo ser um apoi
poderão
apoioo muito importante. Os
Os funcionários
AIDS-Hilfe tambe
m estä
o informa
AlDS-Hilfe
também
estãoo disponivei
disponíveiss ee poderä
poderão
informarr
quem mai
maiss poderi
poderiaa Ih
lhee da
darr apoio
apoio,, po
porr ex
ex.. äs
as mulhere
mulheress ddoo
aconselhamento ddoo PróFamília
PröFamilia ou um psicölogo
aconselhamentó
psicólogo .

000

....., porque voce
você näo
não ddáa leite materno aaoo seu bebe
bebê e voce
você näo
não
quiser revela
revelarr oo verdadeir
verdadeiroo motivo
motivo,, voc
vocêe poder
poderáä dize
dizerr oo
"apös o parto äass minhas glândulas
gländulas mamárias
mamärias infecseguinte: "após
cionaram,, assi
m tiv
cionaram
assim
tivee qu
quee abdica
abdicarr ddoo leit
leitee materno"
materno".. Tai
Taiss
infeccöes
infecções ocorrem freqüentemente
fi:eqüentemente .,

r-- •
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que você
voce ee oo seu bebê
bebe pOSSéllll
possam continuar
continuar aa ser
ser atenatenPara que
voce deve
didos adequadamente,
adequadéllllente, apös
após o parto,
parto, você
deve permam oo seu
necer em contato por mais tempo
tempo possivel
possível co
com
medico
ou
medica.
Isto
tambem
e
importante,
médico
médica.
téllllbém é importante. mesmo
se oo seu bebê
bebe não
näo estiver infectado pelo HIV:
HIV:quando
quandoos
os
medicos sabem como você
voce e oo seu bebê
beb£ se
médicos
se sentem, eles
podem aprender mais sobre o assunto e ajudar a
a meIhorar ainda
lhorar
~da mai
maiss oo atendimento
atendimento medic
médicoo a
a mulheres
mulheres
soropositivas..
soroposltivas
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i N F O R M A g Ä O EE ACONSELHAMENTO
ACONSELHAMENT O
INFORMAÇÃO

A C O N S E L H A M E N T O EE AJUDA
A J U D A PAR
A
ACONSELHAMENTO
PARA
MULHERES
CIRCUNCISADAS
MULHERES C
l RCU N Cl S A D AS

Os endereços
enderecos das A1DS-Hilfen
AIDS-Hilfen nnaa su
regiäo você
voce encontrará
encontrarä na list
teleOs
suaa regiào
listaa telefönica oouu nnaa Interne
www.aidshilfe.de. AA AIDS-Hilfe
AIDS-Hilfe tambe
m Ih
Internett so
sobb www.aidsililfe.de.
também
lhee
fõnica
informarä co
m praze
informará
com
prazerr sobr
sobree um
umaa unidad
unidadee pröxim
próximaa aa voc
vocêe (Telefon
(Telefonee
030 / 69 00 87-0
Fax 030 / 69 00 87-42).
8742).
87-0,, Fax
030
ofereddo pela Bundeszentrale
Bundeszentrale
também eé oferecido
Aconselhamento por telefone tambem
für gesundheitliche
gesundheitliche Aufldarung
Aufklärung (Central
(Central Nacional
Nacional para
para EsclarecimenEsclarecimenrur
tos äà Saúde),
Saüde), pelo número
nümero de
de telefone
telefone 01805
01805 // 555
555 444
444 (segunda
(segunda àä quintaquintatos
feira da
22:00 hhoras,
äs 18:00 horas,
horas ,
10:000 äs
às 22:00
oras, sexta a domingo da
dass 10:0
10:000 às
dass 10:0
a cust
centavos de euro por minuto
minuto (através
(atraves da
da rede de
uma chamad
chamada
custaa 1122 centavos
de
da www.aidsberatung.de.
telefonia fix
fixaa alemä)
alemã),, e na Interne
Internett atraves
através da
www.aidsberatung.de .
Os nossos encontros nacionai
Os
nacionaiss ddee soropositivo
soropositivoss existem par
paraa homen
homenss e
mulheres conjuntam
conjuntamente,
somente para
para mullleres,
igualmulheres
ente, oouu tambem
também somente
mulheres, ee igu.
almente par
datas par
s voc
mente
paraa africana
africanass ee africanos
africanos.. A
Ass datas
paraa este
estess encontro
encontros
vocêe
de conversa co
m outros
outros soropoderä obte
obterr nnaa AIDS-Hilfe
A1DS-Hilfe.. Possibilidade
Possibilidadess de
com
poderá
positivos sä
sãoo oferecida
oferecidass atrave
atravéss ddee Förun
Fórunss nnaa Internet
Internet,, po
porr ex
ex.. http:/
http:///
www.hivlife.de oouu http://netzwerkplus.aidshilfe.de.
http://netzwerkplus.aidshilfe.de.
www.hivlife.de
Informacöes ee Suport
Informações
Suportee sä
sàoo oferecido
oferecidoss pel
peloo grup
grupoo "Afro-Leben+
"Afro-Leben+""
(www.afroleben.de), ,cocom
m o quäl
o pelo
(www.afroleben.de)
qual voce
você poder
poderáä mante
manterr contat
contato
pelo E-Mai
E-Maill
(afroleben2000@yahoo.de)
u atrave
01 33 26).
(afroleben2000@
yahoo.de)o ou
atravéss do telefon
telefonee (016
(01600 / 95 01
ä obter
Materiais informativo
informativoss gratuito
gratuitoss voc
vocêe poder
poderá
obter junt
juntoo äà Deutsch
Deutschee
AIDS-Hilfe
0 / / 6699 0000 87-0
www.aidshilfe.de, vej
A1DS-Hi
lfe (telefon
(telefonee 03
030
87-0;; Internet
Internet:: www.aidshilfe.de.
vejaa
regionaiss ddaa AIDS-Hilfe
A1DS-Hilfe oouu na Bundeszentrale
"Materiais"), em unidades regionai
für gesundheitlich
e Aufklärun
(Central Nacional
Nacional para Esclarecimento
fur
gesundheitliche
Aufklarungg (Ceno'al
Esclarecimen toss
(Internet: www.bzga.de).
www.bzga.de).
àä Saüde
Saúde)) (Internet:

Terre des Femme
e.V.
Terre
Femmess e.V.
Konrad-Adenauer-Str.
Tübingenn
Konrad-Adenauer-Str. 40
40,, 72072 Tübinge
Tel.
emmes.de
Tel. 07071
070711f 79
7973
73 11
11 -- tdj@frauenrechte.de
tdj@frauenrechte.de -- www.terre-desf
www.terre-des-femmes.de
Deutsch
Deutsch Afrikanisches
Afrikanisches Frauen
Frauen Netzwerk
Netzwerk Projekt
Projekt -- DAFNEP
DAFNEP
Contact: Mariatu
Mariatu Rohde
Rohde
Contact:
Wildpfad 77,, 14193 Berli
Wildpfad
Berlinn
Tel. 030
030f/ 88 25
25 57
57 65
65 oder
oder 8972
89 72 99
99 70
70 -- maliatur©web.de
mariatur@web.de -- www.dafnep.de
www.dafnep.de
TeI.

gesundheitliche Aufldarung
Aufklärung rur
für afrikanische
afrikanische
Afrikaherz -- gesundheitliche
Frauen
Frauen
Petersburger Str
92, 10247 Berlin
Petersburger
Str.. 92,
Tel 030
030 f/ 4 22 47 06
06 -- Fax
Fax 030
030 f/ 29 00
00 71
71 54
54
Te!.
aflikaherz@via-in-berlin
afrikaherz@via-in-berlin -- www.via-in-berlin.de
www.via-in-berlin.de
AGISRA Kõln
Köln e.V.
e.V. -- Beratungsstelle
für Migrantinnen
Migrantinnen
AGISRA
BeratungssteUe für
Steinbergerstr.
Steinberge
rstr. 14
14,, 50733 Köln
Kõln
Tel. 0221
12 40
40 19
19 -- Fax
Fax 0221
0221f /99727274749292
Te!.
0221 f/ 12
agisra@e-migrantinnen.de -- www.agisrakoeln.de
www.agisrakoeln.de
agisra@e-migrantinnen.de
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IMPORTANTE:: Est
com äass melhore
intencöes (versa
IMPORTANTE
Estee prospect
prospectoo foi elaborad
elaboradoo com
melhoress intenções
(versãoo
2005}, no entanto,
entanto, não
näo estão
estäo excluídos
exdufdos erros.
erros .Além
Alem disso,
disso , os
os avanços
avancos
de mar^
marçoo d
dee 20051.
na are
m muito
muito rapidamente
que diz
di z respeit
äs
na
áreaa medic
médicaa ocorre
ocorrem
rapidamente,, principalmente
principalmente., nnoo que
respeitoo às

pesquisas sobr
e pod
e se
consideradoatual,
atual, amanhã
amanhl já
ja pod
pesquisas
sobree o
o HIV
HIV;; o que hoj
hoje
pode
serr considerado
podee esta
estarr
ultrapassado. Po
este motivo.
motivo, solicitamos
soiicitamos qu
consulte ta
tambem
atuais .
ultrapassado.
Porr este
quee consulte
mbém publicacöe
publicaçõess atuais.
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