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Aspectos Gerais

As células do sistema imunológico do nosso corpo são normalmente 
capazes de reconhecer e destruir bactérias, vírus e fungos que todos os 
dias entram em contato conosco.
O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é um vírus que ataca as 
células do sistema imunológico, especialmente os linfócitos CD4, 
enfraquecendo gradualmente as capacidades de defesa do nosso 
organismo.
QuandoQuando o vírus HIV mata um número significativo de células do sistema 
imunológico, nosso organismo começa a não dar mais conta de se 
defender nem de bactérias, vírus e fungos menos potentes (infecções 
oportunistas). É só neste momento que pode ser feito o diagnóstico da 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS).

Os modos de transmissão são:

Transmissao sexual 

O sexo com penetração (anal e vaginal) não protegido é a prática 
mais arriscada de todas. Para evitar a transmissão do vírus HIV,
portanto,portanto, é recomendável o uso de preservativo com lubrificante. 
A prática de sexo oral é considerada de risco somente se houver 
contato de sangue ou esperma com as mucosas da boca. Sugerimos 
que se use preservativo na estimulação oral do pênis ou que se 
evite a ejaculação na boca, caso não utilize um preservativo. Para 
estimulação oral da vagina sugerimos o Dental Dam. Em caso de 
uso de brinquedos sexuais, é bom que estes estejam limpos e que 
nãonão sejam compartilhados. Também sobre esses itens, é recomendável o 
uso de preservativo com lubrificante.

Transmissao por via sanguinea 

O vírus HIV também pode ser transmitido através do uso de seringas 
não esterilizadas: por isso aconselhamos o uso de seringas descartáveis 
não compartilhadas.

Transmissao vertical
 
O vírus HIV pode ser transmitido ao feto pela mãe soropositiva durante a 
gravidez, durante o parto e durante o aleitamento. Para reduzir o risco de 
transmissão, se pode recorrer à cesariana e ao aleitamento artificial. 
O risco torna-se quase inexistente se a mulher tomar medicamentos 
antirretrantirretrovirais, e caso se faça a profilaxia pós-exposição no recém-nascido. 
Se a carga viral da mãe for zerada pela terapia pode-se até optar pelo parto 
vaginal.

‘

Como o HIV e transmitido 

e como ele se manifesta?



A infecção prévia pode se manifestar 

poucos dias após a transmissão 

do vírus como uma breve 

síndrome gripal (febre, 

inchaço dos linfonodos) 

ou mais frequentemente sem 

nenhum sintoma particulanenhum sintoma particular. 

A AIDS pode se manifestar, 

inclusive, só muitos anos 

após o momento da

transmissão do vírus.



Não tenha medo!

Ser soropositivo/a não quer dizer que você está doente ou que ficará 
doente inevitavelmente.
PrimeiroPrimeiro de tudo, entre em contato com o centro de doenças infecciosas 
mais próximo de você para atendimento médico especializado. Hoje, 
graças aos exames de sangue de rotina e ao tratamento antirretroviral, 
pessoas com HIV têm a oportunidade de viver uma vida tal como as pessoas 
soronegativas, mantendo sob controle a própria saúde. Na Itália, tanto 
os exames de rotina quanto os fármacos antirretrovirais são fornecidos 
às pessoas soropositivas gratuitamente pelo Sistema Nacional de Saúde 
(SSN).(SSN).

Os principais exames de sangue de rotina são dois:

                 Contagem dos CD4
 
Isto é, das células do sistema imune atingidas pelo vírus (um bom número 
de CD4 significa estar bem protegido de bactérias, vírus e fungos).
Trata-se da contagem do número de células CD4 que circulam em um 
milímetro cúbico de sangue. O número médio de CD4 presentes em um 
organismo soronegativo oscila entre 600 e 1200 por milímetro cúbico de 
sangue

                        Carga viral do HIV (quantificação do RNA do HIV-1 ou viremia)
 
OuOu seja, a quantidade de vírus presente no plasma, a parte líquida do 
sangue. A carga viral é representativa do quanto o vírus está se replicando, 
do risco de transmissão e do funcionamento da terapia antirretroviral.

Além disso, durante a primeira consulta será feita uma avaliação global do seu 
estado de saúde. Outras análises serão feitas para investigar outras eventuais 
DSTs (doenças sexualmente transmissíveis) em curso. Também serão levados em 
consideração seus hábitos (tabagismo, uso de álcool e/ou drogas), a fim de se 
obter o panorama mais completo possível do seu estado de saúde.

OO Tratamento Antirretroviral (ART ou HAART) consiste no uso de medicamentos 
para impedir a replicação do vírus HIV e sua propagação no interior das 
células do sistema imune. Graças à terapia, o HIV permanece apenas como 
uma condição sorológica crônica.
OsOs medicamentos antirretrovirais, tomados corretamente e regularmente, 
podem reduzir a carga viral a ponto dela se tornar "indetectável" no 
sangue, isto é, quando temos menos de 20/40 cópias do vírus por mL de 
sangue.

 
Isso implica em:

 
                     Evitar o dese                     Evitar o desenvolvimento da AIDS e todas as complicações relacionadas a ela
 
                     Ter um risco baixíssimo de transmitir o HIV a outras pessoas  

                     Viver uma vida longa como a de uma pessoa soronegativa

É importante, para que o tratamento seja eficaz, a adesão máxima à terapia 
com os medicamentos, isto é, tomar os remédios todos os dias nos horários 
pré-estabelecidos pelo médico.

EmboEmbora não exista ainda uma cura para o HIV, os fármacos tornam possível ter 
uma boa qualidade de vida. Além disso, cada vez mais estudos demonstram 
que o início precoce da terapia, independentemente da contagem de CD4, 
traz benefícios à saúde das pessoas com HIV. Por isso, as diretrizes atuais 
sugerem iniciar o tratamento antirretroviral o mais rápido possível.

Hoje,Hoje, estão disponíveis inúmeros medicamentos antirretrovirais com diferentes 
composições e mesma eficácia. Isso permite às pessoas com HIV que apresentam 
efeitos colaterais (tais como diarreia, vómitos, náuseas, distúrbios psicológicos) 
poderem mudar de terapia. Se você acha que tem alguém efeito colateral, 
principalmente no início da terapia, aconselhamos consultar o seu médico.

              

O que devo fazer 
se descobrir que sou HIV+?



Resultado positivo no teste de HIV não é o fim! 

O exaustivo trabalho de pesquisa biomédica permitiu uma 
melhoria na qualidade de vida das pessoas HIV+. Se você 
contraiu o vírus, mas toma corretamente os medicamentos, 
tem grande chance de viver uma vida longa e plena.

TTrabalhar, fazer atividades físicas e viajar são coisas que 
você pode fazer sem efeitos negativos sobre a sua saúde 
e que o HIV não deve afetar de forma alguma.

Por isso, é importante estabelecer um bom relacionamento 
com seu/sua médico/a e recorrer a ele/ela por qualquer 
problema ou dúvida em relação ao seu estado de saúde 
e ao tratamento antirretroviral.

HIV nos dias de hoje: 
terapias e expectativa de vida



A quem devo contar?

RRevelar seu estado sorológico é uma escolha totalmente pessoal, que deve ser 
amadurecida sem nenhuma pressão ou interferência externa. É uma decisão que 
deve ser tomada com quem você julga apropriado tomá-la, e somente quando 
você se sentir pronto/a. Uma ou mais pessoas confiáveis (amigos ou amigas, familiares, 
etc) que saibam do seu estado sorológico podem oferecer um apoio valioso para 
você, tanto prático quanto psicológico.
NaNa Itália, a lei 135/90 estabelece o direito à privacidade da pessoa HIV+, e condena 
todas as formas de discriminação envolvendo o estado sorológico da pessoa. No 
âmbito profissional, de acordo com essa disposição, o 
empregador não pode exigir o estado sorológico dos empregados ou forçá-los a 
prestar declarações sobre o assunto, e muito menos demiti-lo por causa disso. A 
lei protege você contra qualquer forma de discriminação, portanto, a descoberta de 
sua soropositividade para HIV não deve perturbar seus hábitos sociais e quotidianos.

Sou um estSou um estrangeiro na Itália, o que devo fazer?

Na Itália, como em todos os países da União Europeia, a migração é um fenômeno 
importante também no âmbito da saúde. Sob essa ótica, a saúde é vista como um 
direito individual. Os estrangeiros, mesmo sem autorização de residência, têm acesso 
a cuidados de saúde e a medicamentos essenciais tal como os cidadãos e cidadãs italianos.
SeSe você é uma pessoa estrangeira com autorização de residência regular (incluindo: o/a 
requerente de proteção internacional), você tem obrigação de se inscrever no SSN 
para ter um Cartão de Saúde, que permitirá o acesso a exames e tratamentos.
Se você é uma pessoa estrangeira em situação irregular e sem autorização de residência, 
você receberá, na ocasião do primeiro atendimento, um código STP (Estrangeiro 
TTemporariamente Presente), válido em todo o território nacional, através do qual você 
poderá ter acesso a exames e tratamentos. Quando você for para qualquer ambulatório, 
irão pedir a você seus dados pessoais antes de iniciar o atendimento. Saiba que com 
base no Decreto Legislativo 286/98, o acesso aos cuidados médicos da pessoa estrangeira, 
mesmo sem autorização de residência, não envolve nenhuma prestação de informações às 
autoridades.
Então,Então, se você é estrangeiro sem autorização de residência, tem o direito na Itália de 
fazer o teste de HIV e de ter acesso à terapia e aos testes de rotina gratuitamente.

 

"Direitos" das pessoas com HIV Estou em um relacionamento: 
e agora?

CasoCaso você esteja em um relacionamento, dê tempo ao tempo e fale com 
ele/ela quando você se sentir pronto/a, procure ouvir e entender as reações 
dele/a e fornecer a ele/ela as informações relativas a sua saúde. Se você 
não se sente seguro sobre o que dizer, seu/sua médico/a pode ser um/uma 
aliado/a. Fale com ele/a e exponha suas dúvidas e preocupações.
QuantoQuanto ao sexo, é bom ter um diálogo franco e aberto com seu/sua parceiro/a 
e estabelecer um conjunto de "regras": o sexo seguro não é um obstáculo para 
o relacionamento de vocês.
Se você está sendo tratado há pelo menos seis meses, a possibilidade de 
transmitir o vírus é baixíssima. Neste caso, você e seu/sua parceiro/a 
podem avaliar com o/a médico/a a possibilidade de pôr de lado o preservativo.
CasoCaso vocês tenham em um relacionamento aberto, é bom que ambos 
estejam mais atentos/as a fim de evitar contrair outras DSTs: como sempre, 
praticando sexo seguro e mantendo umdiálogo honesto entre vocês.



Seu primeiro temor pode ser o de transmitir a infecção do HIV para outras pessoas. 
Lembre-se que o HIV não é a única infecção sexualmente transmissível 

e que você deve se proteger de outras infecções existentes.
Uma importante recomendação é a de evitar SEMPRE 

os hábitos relacionados ao sexo desprotegido.
Praticar sexo seguro, usando camisinha e lubrificante ou o femidom, 

constitui uma gaconstitui uma garantia para a sua saúde e para a dos outros. 
Basta apenas um pequeno gesto e um pouco de

prudência a mais para se proteger de qualquer outra infecção.

 

E o sexo ...?



Se você precisar de ajuda ou de mais informações, entre em contato conosco!
Conversar com pessoas que já viveram suas dúvidas, medos e temores pode ajudar a enfrentar uma
situação nova e que nesse momento pode parecer difícil. Os voluntários e as voluntárias do
Cassero Saúde podem dar o suporte que você precisa: Escreva-nos via Facebook na página
do Cassero Saúde ou via e-mail para salute@cassero.it, ou ligue para o Telefone Amigo

LGBT do Cassero no número 051 555 661, disponível das 20:00 às 23:00 nos dias de semana. 
Se Se você quiser nos encontrar pessoalmente, pode escrever para o e-mail acima

para marcar um encontro, estaremos de prontidão!

Pode ser reservado chamando o Número Verde Aids 800 856 080.

Para todas as análises de IST e MTS pode-se recorrer ao
Ambulatório de Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(DST) – Policlinico St. Orsola-Malpighi
Via Massarenti 1, sala 2, primeiro andar do Pavilhão 29 (Dermatologia)

Para atualizações, aconselhamos ligar para 
TTel. 0512143319

Acesso direto: de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:00

É possível fazer o teste rápido do HIV no:
BLQ Checkpoint - Via San Carlo 42 / C, Bologna

Às Terças e Quintas das 18:00 às 21:00
Para informações e reservas ligue 051252351 / 0514211857

Para entrar em contato com o grupo MigraBO’ LGBTI:
tel.: 3393389448 (WhatsAptel.: 3393389448 (WhatsApp)

Os serviços do MigraBO' LGBTI são gratuitos e é garantido sigilo total.

Para mais detalhes e informacoes:

Cassero Salute: www.casserosalute.it
MigraBo LGBTI: www.migrabo.wordpress.com

Help Aids: www.helpaids.it
Lila: www.lila.it

Plus Onlus: wwPlus Onlus: www.plus-onlus.it
Arcilesbica: www.arcilesbica.it
M.I.T.: www.mit-italia.it

UNILGBTQ: www.unilgbtq.it

                                   

Este folheto está disponível online também em inglês, francês, árabe, russo, 
espanhol e romeno no site www.casserosalute.it.
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O teste e anonimo e gratuito
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