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e aa denominação
denominaqäo de uma doenca
desenvolve em
SIDA é
doença que se
se desenvolve
consequênca
consequenca de uma imunodeficiênca
imunodef icienca adquirida
adquirida.. ConsideraConsiderapara a SIDA a prévia
previa infeccäo
se que
que sej
sejaa condic.äo
condição decisiva
decisiva para
infecção
e vírus
virus reduz a capacidade
capacidade defensiva
defensiva do
VIH . Est
Este
com o virus
vírus VIH.
corpo contra microorganismo
microorganismoss nocivos.
e alguns meses ou anos,
vez,
anos, isto, por
por su
suaa vez,
No decorrer dde
conduzir aa infecções
infecgöes e doenças
doencas tais como pneumonia,
pneumonia,
pode conduzir
cancro etc. A infecqäo
VIH pode em
formas raras de cancro
infecção com o VIH
nervoso central,
casoss causar alteraoöes
alterações no sistema
sistema nervoso
outros caso
o entanto, so
consequencias
que, nno
só raras vezes levam a consequências
graves.
No entanto,
entanto, uma infeccäo
infecção com
com oo VIH
VIH nem sempre leva ä
à
SIDA.
lmportante:Sintomas
como os da SIDA geralmentetambem
geralmente tambem
Importante:
Sintomas como
doenças
se manifestam
manifestam nno
o decorrer de muitas outras doencas
gripe. So
e
infecciosas, tais como a gripe.
Só um medico
médico experient
experiente
nesta matéria
materia ée que
que pode, portanto,
portanto, reconheçer
reconheqer a existência
existencia
de uma imunodeficiencia
imunodeficiência adquirida
adquirida .
infecção
Situações
Situacöes sem
sem perigo
perigo dde
e infeccä
o

oO VIH
VIH ée um vírus
virus muito sensível.
sensivel. Se
Sechega
chega ao ar livre morre
morr e
rapidamente. AAss medidas de higiene usuai
rapidamente.
usuaiss em casa e no
combater. Embora
Embora urina, excremento,
excremento,
hospital bastam para oo combater.
lägrimas possam
possam conter
conter oo VIH, a quantidade
quantidade eé
saliva, suor e lágrimas
hoje
não
mínima
infecção. Até
minima e não
näo basta para causar uma infecgäo.
Ate hoj
e nä
o
se conhece
uma infeccäo
infecção
conhece caso
caso algum em que tivesse ocorrido
ocorrido uma
atraves destas substancias, de modo que näo
através
não ha
há perigo de
infeccäo através
atraves de apertos de mão,
mäo, abraços,
abracos, carícias
caricias ou
infecção
tosse ou espirros
u através
atraves da utilização
utilizacäo comum de
beijos, tosse
espirros oou
pratos, copos e talheres,
sanitários
piscinass ou
talheres, bem como sanitärio
s piscina
saunas. Näo
Não há
ha perigo no trabalho e na habitação
habitacäo comum
com indivíduos
individuos afectados
afectados dde
e VIH
VIH ou
ou SIDA, eetambém
tambem não
näo há
ha
tratä-los ou cuidá-los.
cuidä-los.
perigo ao tratá-los

Como e
é que o vírus
virus pode ser
ser transmitido?
transmitido?

possivel no caso de sangue
sangue e esperma
Uma infeccäo
infecção so
só ée possível
afectados entrarem
entrarem nnaa circulação
circulacäo do sangue
sangue de
de um outro
indivíduo, visto estes dois liquidos
líquidos serem
individuo,
serem portadores
portadores dde
e
e dde
e virus.
As relações
relacöes sexuais sem
sem presergrande quantidad
quantidade
vírus. As
säo aavia
via mais
mais comum
comum de infecção.
infeccäo. A
A mucosa intestinal
intestina l
vativo são
sensivel, sendo
sendo a cópula
cöpula anal, portanto,
portanto, a
extremamente sensível,
prática
sexuall com o mais
mais elevado
infecção. O VIH
prätica sexua
elevado risco de infeccäo.
VIH
tambem pode ser
transmitido por cópula
a
sertransmitido
cöpula vaginal.
vaginal. Durante
Durantea
menstruacäo o risco e
mais elevado se
se não
näo se
f izer o uso
menstruação
é mais
se fizer
uso de
arriscado éetambém
tambem vários
värios indivíindivipreservativos. Altamente arriscado
utilizarem seringa
O
duos utilizarem
seringass em comum ao injectarem drogas. O
virus pode ainda ser
transmitido da
da mãe
mäe ao feto
feto ou ao
ser transmitido
vírus
recem-nascido durante a gravidez ou durante o parto.
parto. Na
recém-nascido
República
Repüblica Federal
Federal da
da Alemanha
Alemanha o risco de
de infecção
infeccäo por
por meio
de transfusões
derivadoss de
transf usöes de sangue
sangue ou
ou produtos
produtos derivado
de sanguesangueexcluído, visto
(p.ex. no caso de hemofilia)
hemof ilia) está
estä praticamente
praticamente excluido,
sangue ter
ter sido examinada
examinada com
com respeito ao
cada doacäo
doação de sangue
VIH..
VIH
médico
Tratamento medic
o

o ha
medicamento qu
e eure
Hoje em dia nä
não
há nenhum medicamento
que
cure a
imunodeficiencia adquirida, nem há
ha vacina
vacinacontra
contra a infecção
infeccäo
imunodeficiência
progressos. Algumas
com o VIH.No entanto, á
a medicina faz progressos.
Algumas
doenqas infecciosas que se
evidenciam no decorrer da
das doenças
se evidenciam
SIDA já
ja podem ser combatidas
combatidas com êxito.
exito.
Quais são
se deve
säo as
äs situações
situacöes em que se
deve proteger?
proteger ?
Prevenção
único mei
meio
possível l contra
Prevenqäo continua
continua aa ser oo ünico
o possive
contra a
infeccjäo com o VIH.
serem até
ate agora principalment
e
infecção
VIH. Visto serem
principalmente
homens de preferencia homo- e bissexual assim como os
mais afectados
afectados pela
pela infecc.äo
consumidores de drogas, os
os mais
infecção
s a estes grupos podem-se
com o VIH, individuos
indivíduos pertecente
pertecentes
maisfacilmente
situaoöes sujeitas
sujeitasa
alto risco. Homens
ver mais
facilmente em situações
a alto
relações com homens protegem-se recorrend
recorrendoo
que tenham relacpes
präticas mais
mais seguras
seguras (Safer
(Safer Sex)
Sex) ee usam preservativos
a práticas
cöpula anal.
anal. Prevenção
Prevencäoaoinjetar
significa:
durante a cópula
ao injetar drogas significa
Usar exclusivamente a sua própria
pröpria seringa-e
seringa-e só
so para uso
agora,, na
pessoal. Até
Ate agora
na Europa
Europa ee na
na América
America do
do Norte, fora
dos grupos
com
grupos acima mencionados, há
ha poucos
poucos indivíduos
individuos co
m oo
VIH.. No entanto, também
tambem para
indivduos dde
e preferncia
preferhcia
VIH
para indivâuos
cöpula anal
anale
vaginal pode
pode ter
ter um certo
certo risco,
heterosexual a cópula
e vaginal
embora
e sej
säo aa
sejaa minimo.
mini mo. Preservativos são
embora actualment
actualmente
melhor protecä
o em caso de relacöes
melhor
proteção
relações sexuais com o indiviindiví-

sujeitos a um maior
em
maior risco,
risco, em
duos pertencentes a grupos sujeitos
caso de prostituicäo
prostituição e numa »escapada
»escapada«« sexual. Isto tem
da preferncia
preferhcia sexua
do
validade independentemente da
sexual l do
individuo.
indivíduo.
Qual é
»teste«??
e oo significado do »teste«
Os teste comuns pretendem simplesmente
simplesmente verificar
verificar se
se oo
indivíduo
tem o VIH nosangueou
individuotemoVIH
no sangue ou não.
näo. Ovíruscomotal
O virus como tal não
näo
ser comprovado,
comprovado, ma
sim os
os anticorpos
anticorpos com Os
os quais
quais oo
pode ser
mass sim
VIH.. Ao
Ao
organismo reag
reagee no caso de uma infecgäo
infecção com o VIH
contrario ddo
o que acontece
acontece com
com outras infeccpes,
em que o
contrário
infecções, em
m anticorpo
sarampo), os
também
anticorposs (p.ex. sarampo),
organismo forma tambe
anticorpos VI
VIH
os vírus.
H são
säo incapazes de inactivar os
virus.
se comprovem
comprovem anticorpos
e
Caso se
anticorpos,, o resultado do teste é
obtem-se
chamado »positive«
»positivo«,, no caso contrário
contrario obtem-s
e um
resultado »negative«
»negativo«.. A
infecção com
A seguir a uma infeccäo
com o VIH,
VIH,
isolados, até
ate anos,
ate
podem demorar mese
mesess ou, em casos isolados,
anos, até
seformem
formemanticorpos
anticorposcomprováveis.
comproväveis.Um
Umteste
testefeito
feitoapós
apös
que se
um prazo de tempo
tempo demasiadamente curto,
curto, pouco pod
e
pode
comprovar. Um
»positivo«« do teste deve
Um possível
possivel resultado
resultado »positive
comprovado por anal
ises posteriores
posteriores para eliminar
el i minarerros.
análises
erros.
ser comprovado
Um
»positivo«
Um resultado »positive
« e comprovado,
comprovado, nno
o ententanto,
ententanto,
não
mente que
näo significa
significa necessária
necessäriamente
queoorespectivo
respectivoindivâuo
indivduo
A ou qu
e venha a adoecer.
adoecer. Nem
Nem todas äs
tenha SID
SIDA
que
as pessoas
VIH evidenciam sintomas que levam àä SIDA.
com o VIH
Importante: Tanto o teste como a informação
informacäo sobre o
resultado deve
devem
m sempre ser
ser acompanhados
acompanhados de conveniente
convenient e
assistência
médica . Deve-se cuidar
que o teste seja feito
assistencia medica.
cuidarque
anonimamente
(sem
anonimamente (se
m aa indicação
indicacäo do nome e da morada ddaa
pessoa)
pessoa)..
Independentemente ddee um
um possível
possivelteste
teste e do
do seu
seu resultado,
resultado,
Independentemente
e válida
välida sempre
sempre aa regra:
regra: em
em situações
situacöes arriscadas
arriscadas ée necessário
necessärio
é
proteger-se.

SIDAesociedade
SIDA
e sociedade
Qualquer doenc
a que ponha em perigo a vida
vida causa medo;
Qualquer
doença
medo;
da debilidade
debilidade física
fisica,, de
de agonia e morte. Para alem
medo da
além
disso, a SIDA provoca ainda maiores angústias.
angüstias. O VIH
VIH é
e
transmitido
principalmente po
äs quais
quais não
näo
transm
it ido principalmente
porr prtäticas,
prtáticas, sobre as
costume falar
falar abertamente,
abertamente, práticas
präticas às
äsvezes
vezes rejeitadas
rejeitada s
ée costume
m comuns, tais
tais como relacöes
extr a
embora be
bem
relações sexuais extra
maritais ou fora
fora do
do quadro
quadro existente,
existente, eeooconsumo
consumo de drogas.
drogas.
motivo pelo
pelo qual
quäl tanto
tanto aasociedade
sociedade como
como o indivíduo
individuo
Este éeoomotivo
tem dif
iculdades em
em encontrar
encontrar um
a reacção
reacgäo adequada a esta
esta
têm
dificuldades
uma
doenca..
doença
e esta
esta:: nem a infecção
infeccäo VIH nem a SIDA se
A realidad
realidadee é
afectarem a população
populacäo em geral,
geral,
propalaram ddee maneira a afectarem
se receava
receava aa princípio.
principio. A
A maoir parte dos doentes
como se
de consumidores ddee
recruta-se de homens homossexuais
homossexuais eede
o ja
quando
drogas, tendo-se a maioria contagiad
contagiado
já ha
há anos, quando
se sabia
sabia sobre
sobre vias
vias de infeccäo
possibilidades
ainda pouco se
infecção e possibilidades
proteccäo .
de protecção.
informacäo segue
segue sendo
sendo importante para poder reduzir
reduzi r
A informação
minimo o perigo de infecção
infecqäo para todos ooss grupos
grupos da
ao mínimo
populacäo. Para que
que esta
esta informação
informacäo tenha
tenha êxito,
exito, éenecessánecessäpopulação.
se reconheça
reconheca que ha
e preferência
preferencia
rio que se
há individuos
indivíduos dde
homossexual, individuo
quetomam
indivíduoss que
tomam drogas, ou que oferecem ou compram relacöe
por dinheiro. Só
So quando
cem
relaçõess sexuais por
tais
se sentirem
sentirem aceite
como säo
ta
is pessoas se
aceitess como
são ée que poderäo
poderão se
serr
informados abertamente sobre
sobre as
äs vias
vias de
de infecção
infecqäo ee possível
possivel
informados
proteccäo. Quem
Quem tenha
tenha motivo para temer rejeicäo
ou
protecção.
rejeição ou
punicäo, quem
quem tenha
tenha motivo para
para temer
temer aa isolação
isolaqäo devido
devido aa
punição,
uma infecção
infeccäo VIH
VIH,, dificilmente poderá
poderä se
atingido pela
serr atingido
informacäo. Devemos
Devemos igualmente
igualmente reconhecer que vivem
informação.
nös indivíduos
individuos com o VIH
VIH e SIDA que säo
entre nós
são nossos
colegas de
de trabalho,
trabalho, vizinhos,
companheiros de escola e colegas
tem direit
oà
ä formação
formacäo profissional,
Eles têm
direito
parentes e amigos. Eies
ao trabalho, àä habitação
habitacäo ee segurança
seguranca financeira,
f inanceira, ao
ao direito
direito a
aotrabalho,
por pessoa
confianga.. Se
se respe
respeitare
m
cuidados por
pessoass de sua
sua confiança
Se se
itarem
direitos poder
ä evitar-s
s afectados se
estes direitos
poderá
evitar-see que individuo
indivíduos
sintam isolados e abandonados.
abandonados. Só
Sose
seconseguirmos
conseguirmos comba
comba-sintam
infeccäo e se
se nos
nos esforçarmos
esforqarmos por
ter o medo irraciona
irracionall de infecção
os preconceitos
preconceitos contra äass minorias, e
superar os
é que noss
nossaa
näo será
serä uma sociedade dividida
dividida eem
m consequência
consequencia
sociedade não
da SIDA
SIDA..
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informacäo sobre
sobre SIDA (AIDS-Hilfe) hä-os
em
Postos de informação
há-os em
quasetodas
äs cidades
cidades da
da República
Repüblica Federal
Federal da
da Alemanha e
quase
todas as
Berlin(Oc.).lnformações
(Oc.). Informacöes ou consultas
consultas são
säofacultadas
em Berlin
facultadas por
telefone o
u pessoalmente.
ou
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