Portuguese

Falar sobre VIH –
Na Nossa Linguagem
Guia da AIDS & Mobility Europe

Imprint

AIDS & Mobility Europe Guidebook
Information about HIV and AIDS, Hepatitis, STIs, Safe Sex and Safe Drug Use
A Guidebook for Migrants and Mobile Populations in Europe
Edited and Published by:
Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. (EMZ), AIDS & Mobility Europe (A&M)
Coordinating Project Partner
Königstraße 6, 30175 Hannover | Germany
ethno@onlinehome.de | www.ethno-medizinisches-zentrum.de
Design: eindruck, Hannover
Typesetting: Bernd Neubauer, Göttingen
Picture credits: Title page and pages 8, 9, 11, 20, 24 – fotolia.com; pages 12, 30 –
© John Olsen; pages 6, 14, 31 – © Naz Project London
This guidebook is intended for public use. However, to protect the accuracy of
the content, all rights are reserved. Any use other than that allowed by law
requires the publisher’s prior written permission. Please, write to us. We will be
happy to grant you a licence.
This guidebook is available in the following languages:
Albanian, Arabic, Danish, Farsi, French, German, Italian, Kurmanci, Portuguese,
Romanian, Russian, Somali, Spanish, Turkish, Urdu
This guidebook was produced in collaboration with the AIDS & Mobility Europe
associated project partners:
European AIDS Treatment Group (EATG), Fondettilbekaempelseaf aids (AIDSFondet), International Organization for Migration (IOM), Istituto nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto delle malattie
della povertà/National Institute for Health, Migration and Poverty (NIHMP),
Yeniden Saglik ve Egitim Dernegi/Yeniden Health and Education Society
(Yeniden), MTU AIDS-I Tugikeskus (AISC), Naz Project London (NPL)
This guidebook contains text based on leaflets produced by the TAMPEP
Project (European Network for HIV/STI Prevention and Health Promotion
among Migrant Sex Workers), and published by the TAMPEP International
Foundation. The individual leaflets can be downloaded, reproduced and used
by other organisations subject to an agreement with the TAMPEP International
Foundation (www.tampep.eu).
March 2011

2

Conteúdos
Prefácio

4

Introdução

5

Direitos

6

Corpo Humano

7

VIH & SIDA

8

Sexo Seguro

12

Uso Seguro de Drogas

16

Hepatites Virais

20

Tuberculose

24

Infecções Sexualmente Transmissíveis

26

Contracepção & Gravidez

30

Manter-se Seguro

31

Mais informações

32

3

Prefácio
Caro Leitor,
É importante que as pessoas que vivem com VIH, SIDA ou
hepatites possam viver as suas vidas sem serem alvo de
discriminação.
Precisamos saber como estas infecções se transmitem, como
nos podemos proteger e como podemos proteger as nossas
comunidades. É, também, importante que se reconheça os
nossos contextos culturais e as diferentes linguagens. Ao
longo do trabalho desenvolvido com os meus companheiros
migrantes, pessoas que se deslocam e minorias étnicas,
aprendi que o conhecimento é preferível ao medo, e que é
fundamental que a informação esteja disponível no nosso próprio idioma. Por esse
motivo, chamamos a este guia “Falar de VIH – Na Nossa Linguagem”.
Aprender e falar sobre sexo, saúde sexual e uso injectado de drogas, apesar de
serem temas complicados, ajuda-nos a levar vidas mais seguras.
A Comissão Europeia apoia a AIDS & Mobility Europe (A&M) a chegar aos jovens,
às suas famílias e comunidades. Esta brochura chega até si através da rede da AIDS
& Mobility.
Vai ajudá-lo a saber mais sobre os temas mais importantes: como se transmite o
VIH, hepatites e infecções sexualmente transmissíveis, como proteger-se a si e
aos outros, como saber se está infectado e quais os tratamentos disponíveis. O
objectivo é disponibilizar informação prática e actualizada, e indicar-lhe os serviços
especializados, no caso de ser necessário mais informação ou apoio diferenciado.
A AIDS & Mobility incentiva a conhecer os factos e a fazer o teste para o VIH e
hepatites. O rastreio voluntário é o primeiro passo para alcançar um tratamento
e cuidados de saúde eficazes. Para mais informação, contacte as organizações
enunciadas no final do guia. Não é necessário facultar o seu nome num primeiro
contacto com estas associações.
É com orgulho e satisfação que recomendo este guia e agradeço aos parceiros e
apoiantes da AIDS & Mobility pela contribuição na sua realização e disseminação.

Ramazan Salman (Coordenador do projecto da A&M)
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Introdução
A prevenção do VIH é importante para todos. Mesmo quando não se tenciona ter
relações sexuais ou utilizar drogas: “Conhecimento é Poder” e pode servir, um dia,
para informar outras pessoas. Este guia disponibiliza informação sobre o VIH/SIDA,
prevenção, rastreio, tratamento, apoio e outros cuidados. Inclui, também, informação
sobre hepatites víricas, tuberculose (TB) e infecções sexualmente transmissíveis
(IST).
Todas estas doenças são provocadas por infecções. Uma infecção significa que
organismos de pequena dimensão, a maioria das vezes, um vírus ou uma bactéria,
entram no nosso organismo e provocam alterações que fazem com que a pessoa
fique doente.
Diversos organismos infecciosos afectam diferentes partes do corpo. Podem afectar
um órgão em específico, como por exemplo, o fígado no caso das hepatites ou um
sistema específico, como o sistema imunitário no caso do VIH.
O VIH, hepatites e IST transmitem-se de uma pessoa para a outra. Alguns
comportamentos, como as relações sexuais ou o consumo de drogas por via injectada
tornam mais fácil a entrada destes vírus ou bactérias no organismo.
Para proteger a sua saúde:
■
■
■
■
■

Se tiver relações sexuais, pratique sexo seguro
Se usar drogas, faça um consumo seguro
Vacine-se para a hepatite A e B
Faça regularmente exames, incluindo o teste para o VIH
Faça o rastreio para a TB se perceber que esteve em risco.

Este guia explica o porquê e como o poderá fazer.
Foi escrito para chegar às pessoas de diferentes origens e contextos linguísticos, em
especial, para os mais jovens e suas famílias, de forma a que se possam prevenir e
proteger. Pretende, também, ajudar a ultrapassar o medo, facilitar o diálogo e ajudar
a combater o estigma e a discriminação em relação às pessoas que vivem com VIH,
SIDA ou hepatites.
O projecto AIDS & Mobility Europe reúne pessoas de diferentes idiomas e culturas.
O conteúdo deste livro reflecte as experiências de muitos países.
Foi produzido para ser utilizado pelos participantes das sessões de educação
comunitária sobre VIH da AIDS & Mobility, desenvolvido por mediadores formados e
certificados em interculturalidade. Chega até si de forma gratuita, e esperamos que
seja útil. Para mais informação e apoio, contacte as organizações indicadas no final
do guia.
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Direitos
O direito à saúde é um direito humano
fundamental para todas as pessoas,
independentemente da sua situação
ou nacionalidade. Os migrantes têm
necessidades de saúde específicas
quer devido à sua experiência migratória, quer devido à falta de acesso a
informação, prevenção ou cuidados de
saúde, e podem estar em situação de
maior vulnerabilidade para a infecção
pelo VIH, hepatites, IST e tuberculose.

Todos os países da União Europeia
assinaram o International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights
e devem assegurar que os serviços
de saúde estão disponíveis, acessíveis, adequados, e com qualidade
para todos. A acessibilidade implica,
também, que os serviços devem ser
sensíveis em relação aos doentes
de diferentes origens culturais.
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Regulamentos e resoluções ao nível da
União Europeia pretendem assegurar
que os migrantes, membros de uma
população móvel ou de uma minoria
étnica tenham igualdade no acesso aos
cuidados de saúde. Inclusivamente, em
caso de situação irregular, assegurar o
direito à saúde e, consequentemente,
o acesso aos cuidados médicos.
Embora os países estejam a fazer
progressos na direcção da igualdade
do acesso à saúde para todos, os
migrantes e as populações móveis
continuam a ter barreiras para aceder
aos cuidados de saúde: a informação
pode não estar acessível no seu
idioma ou não existir um tradutor
competente disponível. Pode ser que
tenha de pagar por alguns serviços
ou estes estarem localizados longe.
Para saber mais sobre o acesso aos
serviços de saúde onde vive, tente
contactar o serviço mais próximo de
apoio a migrantes. As moradas que
se encontram na parte final deste
guia podem também ser úteis.

O Corpo Humano
Anatomia
Faringe

Cérebro

Laringe
Coração
Artérias
Músculos
Fígado
Vesícula biliar
Rins
Esqueleto
Intestinos

As infecções referidas neste guia
afectam diferentes partes do corpo
humano. A imagem mostra algu-

Nódulos linfáticos
Pulmões
Baço
Medula óssea
Estômago
Veias
Pâncreas
Bexiga

mas das principais partes do corpo,
os órgãos e a sua localização.
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VIH & SIDA
■

O VIH (Vírus da Imunodeficiência
Humana) é o vírus que, se não for
tratado, progride para SIDA (Síndrome de Imunodeficiência Adquirida).

■

Podem não existir sintomas nas
fases iniciais da infecção pelo
VIH. Uma pessoa pode estar
infectada pelo VIH durante muitos anos sem sintomas mas,
ainda assim, transmitir o vírus.

■

Os tratamentos actuais são
muito eficazes. Podem manter
uma pessoa saudável durante
a sua vida. O tratamento antiretroviral é tomado diariamente e
pode ter efeitos secundários.

■

Se permanecer sem tratamento, o
vírus afecta o sistema imunitário,
tornando o organismo incapaz
de reagir e recuperar de muitas
infecções e outras doenças.

■

■
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A SIDA pode ser evitada através do
tratamento. A SIDA desenvolve-se
quando o sistema imunitário está
tão fraco que o organismo tornar-se
vulnerável a muitas infecções e doenças sérias, que podem ser fatais.
Ainda não existe uma vacina
preventiva para o VIH.

VIH e fluidos corporais

O vírus está presente em todos os
fluidos de uma pessoa infectada,
mas as concentrações suficientemente elevadas para a transmissão só são encontradas no:
■

SANGUE, SÉMEN, FLUIDO
VAGINAL E LEITE MATERNO.

Uma quantidade suficiente do vírus tem
de entrar no organismo de uma pessoa
para que ocorra a infecção: através da
corrente sanguínea ou das mucosas
(pele fina, sensível e húmida no interior
da boca, ânus, prepúcio e uretra).

O VIH pode ser transmitido

Como não se transmite o VIH

■

Através de sexo anal ou vaginal
sem o uso do preservativo.

Se conhece alguém que vive
com VIH, é seguro:

■

Através da partilha de seringas, agulhas ou outro material de injecção.

■

Partilhar copos, pratos, a mesma
cama e casa de banho.

■

Através de utensílios não esterilizados de tatuagem ou piercing.

■

Ter contacto com o suor ou
lágrimas.

■

Embora o risco seja baixo, através
de sexo oral sem preservativo ou
tiras de látex, especialmente se o
sémen entrar na boca e o revestimento da boca estiver lesionado.

■

Apertar as mãos.

■

Tocar e beijar.

■

Ter relações sexuais que
não envolva penetração.

■

De mãe infectada para o filho
durante o período de gravidez,
parto e/ou amamentação. Esta
transmissão pode ser prevenida
através de cuidados médicos.

■

Ter sexo oral, vaginal ou anal
protegido com preservativo
e lubrificante (gel).

■

Através de transfusões de sangue
não rastreado, produtos sanguíneos e transplante de órgãos.

Se pensa que esteve em alguma
situação de risco, deve fazer o
teste para o VIH.
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O teste para o VIH
■

■

■
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Um teste de sangue ou saliva pode
indicar se está infectado pelo VIH.
Algumas clínicas disponibilizam
testes “rápidos” com resultados
imediatos, no entanto, a maioria dos
rastreios utilizam testes em que é
necessário regressar alguns dias
depois para receber o resultado.
Quando o VIH entra no organismo
de uma pessoa são produzidas
proteínas específicas, que correspondem à resposta do organismo
a uma infecção. São chamadas
de anticorpos. Os testes detectam os anticorpos para o VIH.
Geralmente, demora entre 3 a 12
semanas após a infecção para que
os anticorpos se desenvolvam. O
tempo que separa uma infecção e
o desenvolvimento de anticorpos
é designado por “período janela”.
Durante o período janela, as pessoas estão infectadas pelo VIH, mas
podem não ter ainda anticorpos no
sangue que possam ser detectados
pelo teste para o VIH. No entanto,
a pessoa pode ter já níveis elevados de VIH no sangue, sémen,
fluido vaginal ou leite materno e
pode infectar outras pessoas.

■

Isto significa que o teste para
o VIH mostra qual era o estatuto serológico para o VIH doze
semanas antes do teste.

■

Proteja-se enquanto aguarda pelo
resultado do teste para o VIH. O teste não o protege de uma infecção.

■

Se uma pessoa tiver anticorpos
no corpo, tal significa que foi
infectado pelo VIH.

■

Se o resultado é reactivo, geralmente, será feito um segundo
teste para confirmar o resultado.

Um teste de anticorpos para o
VIH não-reactivo significa:
■

Que não foram detectados anticorpos para o VIH e a pessoa
não tem infecção pelo VIH.

Um teste de anticorpos para
o VIH reactivo significa:
■

Que foram detectados anticorpos
para o VIH através do teste. Tal
significa que a infecção ocorreu e
a pessoa terá, a partir de agora,
sempre um resultado positivo
para o a infecção pelo VIH.

Sintomas

Algumas pessoas referem sintomas
semelhantes aos da gripe pouco tempo
depois de ocorrer a infecção. Depois
disto, os sintomas podem demorar
anos a aparecer, no entanto, a pessoa
continua a poder transmitir a infecção.
Cada pessoa reage de forma diferente
à infecção pelo VIH, mas os sintomas
podem incluir herpes persistente e
infecções fúngicas, cansaço severo,
suores nocturnos, febre, perda de peso
severa, diarreia persistente, marcas
vermelhas/roxas/castanhas na pele ou
na boca. No entanto, estes sintomas
podem ocorrer também associados a
uma série de outras doenças: apenas
o teste de sangue pode confirmar
uma infecção pelo VIH. O VIH pode
ser tratado com medicamentos
anti-retrovirais. Estes podem manter a
pessoa saudável e com uma esperança média de vida próxima à do resto
da população, contudo, não existe

cura. Só na ausência de tratamento,
é que a maioria das pessoas que
vivem com VIH desenvolve SIDA.
Tratamento

Os medicamentos anti-retrovirais são
muito eficazes na melhoria da saúde
das pessoas que vive com VIH e no
aumento da esperança média de vida.
A maioria das pessoas que vivem com
VIH, com acesso ao tratamento, nunca
desenvolverá SIDA. Apesar de actualmente não existir um tratamento que
elimine o VIH do organismo, é possível
permanecer saudável e evitar a progressão para SIDA ao tomar a medicação anti-retroviral. Desta forma, evita-se
que o vírus se multiplique e provoque
mais danos no sistema imunitário. A
terapêutica anti-retroviral é tomada
diariamente e, por vezes, provoca
efeitos secundários complicados. Nem
todas as pessoas respondem bem
ao tratamento e, nem todas, querem
seguir com o tratamento. As pessoas
que vivem com VIH precisam de realizar consultas regulares com o médico
para avaliar o sistema imunitário e
receber recomendações sobre o melhor
tratamento no momento adequado.
Profilaxia Pós-Exposição

A Profilaxia Pós Exposição é um
tratamento de urgência que pode
ajudar a evitar a infecção pelo VIH
após exposição ao vírus que pode
resultar na sua transmissão, ou seja,
após relações sexuais desprotegidas,
ruptura de preservativo ou partilha de
material de injecção. Consiste num
tratamento de um mês, com medicamentos anti-retrovirais e deve ser
iniciado até 72h após a exposição.

Antes de este tratamento ser disponibilizado, o médico fará perguntas
sobre a situação de risco. Uma vez
que o tratamento pode ter efeitos
secundários, só deve ser feito no caso
do risco de transmissão da infecção
ser muito elevado. A forma de aceder à PPE é diferente consoante os
países. Contacte o serviço de saúde
mais próximo ou relacionado com o
VIH para obter mais informações.
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Sexo Seguro
Preservativos

O sexo seguro é a prática sexual que
evita a transmissão de uma doença ao
não partilhar fluidos corporais ou ao
utilizar barreiras protectoras, como o
preservativo. Decidir ter sempre sexo
seguro é importante para todos. Se
quiser engravidar, é melhor que ambos
façam o teste para o VIH e outras IST
antes de deixar de utilizar preservativo.
O consumo de álcool e de outras
drogas pode tornar mais difícil a decisão de ter sempre relações sexuais
seguras. É mais provável que tenha
sexo seguro se tomar essa decisão
previamente, levando sempre preservativos e evitar os efeitos negativos
do consumo de drogas e álcool.
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Os preservativos masculinos e femininos protegem de infecções sexualmente transmissíveis, incluindo o VIH. O
preservativo masculino consiste num
tubo fino de látex (ou poliuretano) que
se coloca no pénis e previne que o
sémen penetre na vagina e útero ou no
canal anal. O esperma fica retido dentro
do preservativo. Nas mulheres, previne
também que os óvulos sejam fertilizados, evitando a gravidez. O preservativo
feminino é semelhante, mas é um tubo
mais largo com anéis flexíveis. Pode
ser inserido na vagina antes do acto sexual. O preservativo feminino pode ser
utilizado por mulheres que queiram ter
um maior controlo nas relações sexuais
protegidas e pelos homens que não podem utilizar o preservativo masculino.
Os preservativos masculinos estão disponíveis numa ampla gama
de tamanhos, cores e sabores, de
forma a adaptar-se a qualquer pénis e ocasião. O mais importante a
ter em conta é que o preservativo
tenha um selo de qualidade (tal
como “CE”) e data de validade.

Dependo do país e localização, os
preservativos podem ser adquiridos
em lojas, supermercados, farmácias,
máquinas ou internet. Muitas vezes, os
serviços de saúde, sociais ou relacionados com juventude disponibilizam preservativos, por vezes de forma gratuita.
Se utilizados correctamente, os preservativos protegem eficazmente
a infecção pelo VIH e outras infecções sexualmente transmissíveis.
■

Use sempre preservativo nas relações sexuais vaginais e anais.

■

Para um pénis de tamanho
menor, há preservativos menores (mais estreitos) que não
escorregam facilmente.

■

Para um pénis de tamanho maior, há
preservativos maiores (mais largos)
que não reduzem o fluxo sanguíneo
ou que não se rompem facilmente.

■

Para o sexo oral, pode utilizar
preservativos com sabor (encobre
o sabor do látex) ou preservativos
sem lubrificação.

No sexo anal, utilize sempre lubrificante
(gel) para melhor conforto, sensação e
redução do risco de romper o preservativo: nunca utilize mais do que um preservativo ao mesmo tempo: a fricção
aumenta a probabilidade de rebentar.
Se o preservativo romper, vazar ou
escorregar durante o acto sexual
e se houver risco de transmissão
da infecção pelo VIH, procure os
cuidados médicos para aceder ao
tratamento PPE imediatamente (o
tratamento tem de ser iniciado até
72 horas depois da relação de risco,
mas, quanto mais cedo, melhor).
Pode também recorrer a contraceptivos de emergência no caso
de haver risco de engravidar.
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Lubrificante (gel)

Dicas sobre o uso do
preservativo
Quando comprar preservativos
■
■

■
■

Comprar sempre preservativos
com um selo de qualidade (CE).
Apenas os preservativos de látex
ou poliuretano são adequados
para relações sexuais seguras.
Verificar se a embalagem
não está danificada.
Verificar a data de validade. Se
a data está fora de prazo, há
maior probabilidade de romper.

Quando usar preservativos,
■

Utilizar lubrificantes à base de água
aumenta o conforto e a sensação.
Também reduz a probabilidade de
romper, em particular, se a vagina
ou o ânus estão secos. Porque o
recto não produz lubrificante, use
sempre muito gel para o sexo anal.
Alguns lubrificantes contêm espermicidas para prevenir a gravidez. Contudo,
algumas investigações demonstraram que o uso de Nonoxynol pode
aumentar o risco de infecção pelo
VIH – por isso, não utilize nenhum
produto que contenha Nonoxynol.
Contacte os serviços listados no
final do guia para saber onde pode
obter preservativos e lubrificantes,
e como aceder à PPE e contraceptivos de emergência no seu país.
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■
■
■
■

Usar preservativos com selo de
qualidade, e usá-los antes de a
data expirar.
Manter os preservativos num local
onde não sejam afectados pelo calor.
Usar um preservativo novo cada
vez que tiver relações sexuais.
Usar apenas lubrificante à base de
água (gel) com os preservativos.
Abrir cuidadosamente a embalagem com os dedos: tenha
em atenção unhas partidas.

Quando utilizar os preservativos, não
■

■

■

Usar óleo para bebés, vaselina
ou lubrificantes à base de óleos
com preservativos de látex – fazem com que os preservativos
fiquem porosos e se rompam.
Abrir a embalagem com os dentes
ou tesouras porque pode, acidentalmente, danificar o preservativo.
Desenrolar o preservativo antes de o colocar no pénis porque pode ficar ar na ponta.

Usar preservativos

Durante o sexo
■

Quando o colocar
■

O pénis tem de estar erecto antes de colocar o preservativo.

■

Colocar o preservativo antes
de iniciar a penetração.

Ao colocar o preservativo
■

Aperte a ponta do preservativo
entre o dedo indicador e polegar,
certificando-se que não tem ar.

■

Coloque o preservativo na cabeça
do pénis e desenrole ao longo do
pénis enquanto segura na ponta.

■

Certificar-se que o preservativo
ficou completamente desenrolado até à base do pénis.

Verificar de vez em quando se
o preservativo está colocado.
Pode segurar na base do preservativo durante o acto sexual
para evitar que escorregue e/
ou que o seu parceiro interfira.

Após a ejaculação
■

Retirar o pénis antes que fique mole.

■

Segurar na base do preservativo
quando retirar o pénis para evitar
que este escorregue ou que fique
na vagina ou ânus.

■

Após tirar o pénis, retirar o preservativo e colocá-lo no lixo (não colocar
na sanita – poderá entupir os canos
ou estações de tratamento de água).

■

Deixe tudo bem limpo, especialmente em locais públicos.
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Uso Seguro de Drogas
É mais seguro não utilizar drogas. Se o fizer, há estratégias
para reduzir os riscos.
Se consumir ou conhecer alguém
que consome drogas, é muito
importante estar informado sobre o uso seguro de drogas.
Em quase todos os países da União
Europeia, é disponibilizado apoio às
pessoas que usam drogas por via
injectada, sem moralismos ou pedido
de abstinência. Muitas vezes, é estabelecido o contacto com utilizadores
nas ruas para a disponibilização de
agulhas, seringas e outro equipamento
de injecção esterilizado. É, também,
disponibilizado abrigo e apoio médico,
incluindo a opção de iniciar o tratamento de substituição opiácea. Em
alguns países, há salas de consumo
assistido para o consumo seguro de
drogas injectáveis. O principal objectivo destes serviços é minimizar os
danos e problemas de saúde relacionados com o consumo de drogas.
Se usar drogas, considere procurar serviços como estes no
seu bairro e contactá-los para
receber informação e apoio.
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O uso de drogas tem diferentes riscos relacionados com:
■

Tipo de substância consumida,

■

Via de consumo,

■

Ambiente onde consome as drogas

Usar drogas pode mudar a forma
como toma decisões, incluindo
decisões sobre sexo seguro. Algumas drogas, como as anfetaminas,
podem aumentar o desejo sexual.
Mas, podem também afectar a capacidade dos homens em conseguir
ou manter uma erecção, o que pode
dificultar o uso do preservativo.
Ao longo do guia, vamos clarificar
como reduzir os riscos relacionados com a via de consumo.
A via mais perigosa de consumir
drogas é injectado.

Injectar de modo seguro

■

Para minimizar o dano da agulha na
pele, segurar a seringa num ângulo
de 45 graus, com o bisel da agulha
(lado afiado) para cima. Injecte
sempre na direcção da corrente
sanguínea – na direcção do coração.

■

Afaste um pouco o êmbolo para
observar se o sangue flui para a
seringa. Esta é a forma de verificar
se a agulha penetrou na veia.

■

Desatar o torniquete.

■

Injectar lentamente.

1. Ter a certeza que o seu equipamento é esterilizado
■

Usar apenas agulhas e seringas esterilizadas.

■

Usar a sua colher, filtros e
água (água engarrafada ou
água que tenha sido fervida,
pelo menos, cinco minutos).

■

Não partilhar nenhum material de consumo.

2. Antes da injecção
■

Lavar as mãos.

■

Escolher a zona para a injecção.

■

Alternar as zonas de injecção:
usar sempre a mesma veia
pode causar o seu colapso.

■

Limpar a área para injecção com
uma compressa de álcool ou,
pelo menos, com água e sabão.

4. Após a injecção
■

Após retirar a agulha da veia, pegue
numa compressa/lenço de papel
limpo (não use o dedo porque
está sujo ou roupas usadas porque
facilmente poderão passar os germes) e pressione a área da injecção.
Isto ajuda a prevenir contusões.

■

Depois, não limpe a área da injecção
com compressas de álcool (impede
o sangue de coagular e prolonga o
sangramento, levando à formação
de contusões, mais infecções e a
uma cura mais lenta) e não lamba (a
saliva pode causar infecções sérias).

■

Quando parar de sangrar, pode
ser útil utilizar creme (com aloe
vera, vitamina E ou semelhante)
para ajudar a reduzir o inchaço
e a acelerar a regeneração.

■

Não esquecer: alternar as áreas
de injecção de tempos a tempos para dar descanso às veias
ou optar por consumir por via
fumada, snifada ou ingerida.

3. Injectar
■

Encontrar uma posição confortável. É menos arriscado injectar
na companhia de outras pessoas
do que sozinho (especialmente,
no caso de overdose).

■

Usar o torniquete para apertar a
veia. Tal, pode facilitar significativamente o acesso às veias e reduzir
os danos causados pelas agulhas.

■

Limpar a área da injecção com
compressas de álcool.
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Prevenir a overdose
■

Saber com toda a certeza que
substância está a injectar.

■

Saber a pureza da substância.
Teste a droga. Se esteve sem
consumir durante um período de
tempo (mesmo que duas semanas), ou está a comprar a uma
nova pessoa, consuma primeiro
uma pequena quantidade.

■

Nunca injectar sozinho, ou
em locais que não possa ser
facilmente encontrado.

■

Saber o que fazer quando alguém
tem um episódio de overdose.

Sinais de overdose
■

Lábios ou unhas em tom de azul.

■

Súbita ausência de resposta.

■

Respiração muito lenta ou nenhuma.

O que fazer no caso de uma
overdose (opiácea)?

Na maioria dos casos, os primeiros
socorros não são suficientes. É muito
importante telefonar imediatamente
para os serviços médicos de emergência. A equipa de emergência pode,
muitas vezes, parar o episódio de
overdose através de um antídoto.
A pessoa está consciente
■

Falar com a pessoa.

■

Manter a pessoa acordada.

A pessoa está inconsciente,
mas a respirar

Tente acordar a pessoa através
■

De estalos na cara.

■

Apertando os músculos
acima da clavícula.

■

Pressionando o polegar na unha.

■

Atirando água fria para a cara.

A pessoa permanece inconsciente,
não respira
■

Telefonar para o número de
emergência.

■

Permanecer ao pé da pessoa
inconsciente.

■

Aplicar os primeiros socorros
(se souber).

Os primeiros socorros e medidas
de segurança para pessoas que se
encontram inconscientes podem ser
aprendidos por quase todos. Consulte
os endereços listados no final do guia
para obter mais informações de formações e cursos de primeiros socorros.
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Snifar, Ingerir, fumar ou inalar

Snifar é mais arriscado do que
ingerir ou fumar porque

Snifar, ingerir, fumar ou inalar drogas
são vias mais seguras em relação à
injecção, embora ainda com riscos.
Uma vez que tenha snifado, ingerido, fumado ou inalado a droga, os
efeitos podem ser retardados por
uma a duas horas e poderão ser
mais fortes do que o esperado.

■

É mais provável acontecer um
episódio de overdose (do que
por via ingerida ou fumada).

■

Há risco de contrair hepatite B e C
e VIH pela partilha de material para
snifar porque o revestimento do
nariz pode sangrar com facilidade.

Dicas para snifar de forma segura
Uma escala de riscos, começando pela via mais segura,
será parecida com isto:

■

Esmague sempre os cristais/pó de
modo mais fino possível usando
duas colheres limpas. Isto pode
produzir um pó mais fino e permite
um melhor controlo da dose.

■

Não partilhe palhinhas ou tubos para
snifar: pequenas quantidades de sangue podem passar quando se partilha tubos ou palhinhas, transmitindo
infecções, como o VIH ou hepatites.

■

Notas de dinheiro não são recomendadas devido aos germes.

1. Não usar drogas
2. Ingerir
3. Fumar
4. Inalar
5. Snifar
6. Injectar
Injectar é mais arriscado porque
há maior probabilidade de:
■

Overdose.

■

Infecções como o VIH, hepatite
B e C e outras devido à partilha
de equipamento de injecção.

■

Abcessos e veias danificadas.

■

Coágulos de sangue (trombose), envenenamento do sangue
(septicemia), gangrena.
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Hepatites víricas
Hepatite significa “inflamação do
fígado”. Existem vários vírus (designados por A, B, C, D e E) que
podem provocar hepatite. Saber sobre
hepatites C, B e A é importante para
proteger a saúde. Dependendo do tipo
de hepatite, a doença pode ser “aguda” ou “crónica”. Uma doença aguda
é quando se melhora rapidamente,
geralmente, em semanas ou meses.
Uma doença crónica prolonga-se por
muito tempo, possivelmente, para o
resto da vida. Os sintomas podem
passar e voltar e, algumas doenças
são graves e até mesmo mortais.

Hepatite C
Transmissão

O vírus da hepatite C é muito mais
infeccioso do que o VIH, e é transmitido através de contactos sanguíneos,
em particular, partilha de material de
injecção. Mesmo reduzidas, quantidades invisíveis de sangue são
suficientes para causar a infecção.
Pode, também, ser transmitido durante
o processo de tatuagens e piercings
(se o equipamento não estiver correctamente esterilizado), através de transfusões de sangue não monitorizado e de
mãe-filho durante a gravidez e parto.
A transmissão por via sexual é rara, mas possível quando
há presença de sangue.
Cerca de ¾ das pessoas infectadas
contraem hepatite C crónica. As
restantes curam-se naturalmente.
■
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Não há vacina para a hepatite C.

Prevenção
■

Não partilhe nenhum material
de injecção, incluindo compressas, filtros e torniquetes.

■

Se pensa em fazer tatuagens ou
piercings, tenha a certeza que o
equipamento é de utilização individual e que foi devidamente esterilizado.

■

Quando há gotas de sangue, use
luvas protectoras e limpe com lixívia.

Fazer o teste
■

O teste aos anticorpos numa
amostra de sangue pode verificar se alguma vez foi exposto ao vírus da hepatite C.

■

Se positivo (significa que, em determinada altura, foi exposto no passado), um segundo teste designado
por PCR, deve ser realizado para
determinar se curou a infecção do
vírus ou se a hepatite C é crónica.

■

Apenas a hepatite C crónica necessita de acompanhamento médico regular e, possivelmente, de tratamento.

Qualquer pessoa que tenha consumido drogas por via injectada ou
que tenha uma tatuagem, recebido
uma transfusão de sangue antes de
no seu país haver controlo (principalmente antes da década de 90),
deve fazer o teste para a hepatite.

Sintomas

Por não haver sintomas óbvios para
a hepatite C crónica durante alguns
anos, muitas pessoas desconhecem
o seu estatuto serológico. Os sintomas, quando presentes, podem ser
leves, e podem ir e voltar. Algumas
pessoas sentem cansaço e têm a
sensação de estarem “doentes”.
Muitas pessoas terão, apenas, inflamações moderadas no fígado, que podem
nunca progredir. Em alguns casos,
contudo, a inflamação provoca danos
no fígado, levando à cirrose ou cancro
20 ou 30 anos após ter sido infectado.
Tratamento

Actualmente, a infecção pelo vírus da
hepatite C (HCV) pode ser tratada com
medicamentos antivirais, que podem
curar 50–80% dos casos, dependendo
do genótipo do vírus. O tratamento não
é recomendado para todos. Algumas
pessoas apenas necessitam de exames
para detectar se há danos no fígado
ou se houve progressão da doença.
Os tratamentos actuais duram 6–12
meses, podendo ter fortes efeitos
secundários, mas curar a infecção pode
prevenir futuros danos no fígado.
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Hepatite B
Transmissão

O vírus da hepatite B é, também, mais
infeccioso do que o VIH e é transmitido através do contacto de fluidos
corporais (como por exemplo sangue,
sémen, fluidos vaginais e saliva). O
contacto com fezes também pode
causar infecção. Na Europa, a maioria
das infecções pelo vírus da hepatite
B ocorre através do contacto sexual,
particularmente, sexo anal e material de
injecção contaminado. Partilhar escovas
de dentes, equipamento de tatuagens
e piercings que não foram devidamente
esterilizado ou sangue não monitorizado pode igualmente ser uma via de
transmissão. Nos países em desenvolvimento, a transmissão mãe-filho
durante a gravidez e parto continua a
ser, também, comum. Há algumas gerações atrás, a hepatite B era comum
em alguns países do sul da Europa.
■

A vacina para prevenir a hepatite B está disponível.

■

Todos deveriam ser vacinados para
a hepatite B. Em muitos países,
há programas de vacinação para
recém-nascidos e crianças.

■

Peça ao seu médico ou nos
serviços de saúde pública para
fazer o teste e vacinação.

Prevenção

22

■

Vacinar-se para a hepatite B.

■

Não partilhar nenhum tipo de material de injecção.

■

Praticar sexo seguro: use preservativo para o sexo anal e vaginal.

■

Se pensar em fazer tatuagens
ou piercings, certifique-se que o
equipamento é individual ou que
foi devidamente esterilizado.

Fazer o teste

Diferentes testes ao sangue mostram se houve exposição ao vírus
da hepatite B, se é crónica ou se
se desenvolveu imunidade através da vacinação ou exposição.
Sintomas & Tratamento

Os sintomas surgem entre 1 a 6 meses
após a infecção. Os sintomas gerais
– semelhantes à gripe – são cansaço,
dores, febre e/ou perda de apetite.
Em casos raros, podem ser severos.
A hepatite B pode ser uma doença
aguda ou crónica. A maioria dos adultos
com hepatite B aguda não precisa de
tratamento, uma vez que não desenvolve, a longo prazo, danos hepáticos.
Podem sentir-se mais cansados do
que habitual e precisar de descansar
mais mas, eventualmente, recuperam.
As pessoas com doença crónica pelo
vírus da hepatite B podem beneficiar
de tratamento. Precisam de ser seguidas regularmente por um especialista
(pelo menos, a cada seis meses) para
monitorizar a progressão da doença e
se é necessário tratamento.

O tratamento tem por objectivo prevenir que o vírus aumente e cause mais
danos hepáticos.
Alguns medicamentos anti-retrovirais
são, também, activos para o vírus da
hepatite B.

Hepatite A
Transmissão

O vírus da hepatite A é transmitido
através de água e comida contaminada, ou contacto com fezes através
de condições precárias de higiene
ou relações sexuais. A hepatite A é
mais comum em países quentes do
continente Africano, Asiático, América
Latina, Oriente e Sul e Leste Europeu.
■

A vacina para a hepatite A está
disponível.

Prevenção

Vacinação para a hepatite A: deve
pedir ao médico ou serviço de saúde
pública para fazer o teste e vacinação.
Boas opções alimentares e higiénicas
e lavar as mãos com regularidade
reduzem o risco de infecção. Evitar o
contacto com fezes e usar o preservativo nas relações anais. Antes de
viajar ou se não estiver seguro sobre
os riscos para a saúde do país onde
se desloca, contacte o departamento
de assuntos estrangeiros ou a consulta
do viajante para receber conselhos
sobre como permanecer saudável.

Fazer o teste

O teste ao sangue é utilizado para
verificar se houve exposição ao vírus
da hepatite A ou se há imunização.
Sintomas & Tratamento

Os sintomas aparecem entre 2–6
semanas após a infecção. Os sintomas
gerais são semelhantes aos da hepatite
B. Para algumas pessoas, os sintomas
são moderados. Poderão não saber
que estão infectadas, mas poderão
transmitir o vírus a outros. Poucas
pessoas desenvolvem doença grave e,
consequentemente, são hospitalizadas.
Podem ter náuseas (sentir-se adoentados), vómitos, dores de estômago
e/ou diarreia. Estes sintomas podem
persistir por uma semana, ou mais. A
icterícia pode desenvolver-se. É facilmente notado pelo tom amarelado que
a parte branca dos olhos adquire e,
em casos mais graves, a pele adquire
um tom amarelado, a urina poderá
ficar mais escura e as fezes pálidas.
Se a icterícia surgir, deve consultar o
médico imediatamente. Tal como em
todas as doenças causadas por vírus,
não há tratamento específico. Contudo, a medicação alivia os sintomas.
Muitas pessoas sentem-se cansadas,
precisam de descansar mais do que o
habitual e devem comer e beber o que
puderem. O álcool deve ser evitado.
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Tuberculose (TB)
A tuberculose (TB) é contagiosa e
transmite-se através do ar. Afecta
predominantemente jovens adultos em
idade activa. A doença é associada à
pobreza: a maioria dos casos de TB
ocorre nos países em desenvolvimento.
A TB é a principal causa de morte no
mundo de doenças associadas ao VIH.
Nos países com elevada prevalência
de pessoas que vivem com VIH, cerca
de 80% das pessoas com TB é seropositiva para a infecção pelo VIH.
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Causa: Uma bactéria designada

por mycobacterium tuberculosis
causa a tuberculose. Pode afectar qualquer parte do corpo, mas
geralmente, ataca os pulmões.
Uma pessoa pode ser activa ou inactiva
para a tuberculose. A tuberculose activa
significa que a bactéria está activa no
corpo e que o sistema imunitário é
incapaz de a matar. As pessoas com
tuberculose activa nos pulmões podem passar a bactérias a outros, caso
tenham contacto próximo. As pessoas
podem, também, ser infectadas pela
TB que não está activa no corpo. A
infecção pela tuberculose inactiva é
também designada por tuberculose
latente. As pessoas com tuberculose
latente não se sentem doentes, não
têm sintomas e não transmitem a
doença. As pessoas co-infectadas
pelo VIH/TB latente têm maior probabilidade de até 800 vezes desenvolver
tuberculose activa e de se tornarem
infecciosas, quando comparadas com
as pessoas seronegativas para o VIH.

Sintomas: os sintomas dependem
da região do corpo onde a bactéria
da TB está a crescer. A TB, muitas
vezes, cresce nos pulmões causando
tosse que não dura mais de duas
semanas, dores no peito e tosse com
sangue ou escarro. Outros sintomas
incluem fraqueza ou cansaço, perda de
peso, falta de apetite, calafrios, febre
e suores nocturnos. A infecção em
outros órgãos, para além dos pulmões,
causa uma diversidade de sintomas.
Teste e tratamento: são utilizados

antibióticos para matar a bactéria.
Porque a bactéria se tornou resistente
a alguns antibióticos, o tratamento
eficaz pode ser difícil e pode durar
algum tempo (cerca de 6 a 24 meses).
Prevenção: para parar a disseminação
da TB é importante identificar as
pessoas com TB e seus contactos
próximos, tratar e vacinar as crianças.
Não há uma vacina eficaz que previna
a infecção nos adultos. Se pensa ter
estado em contacto com alguém com
TB, deve consultar o médico ou os
serviços de saúde para fazer o teste.
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Infecções Sexualmente Transmissíveis
As IST são infecções transmitidas, principalmente, através de
relações sexuais. Podem causar
inflamação, problemas de pele e,
algumas vezes, doenças graves.
As IST podem facilitar a transmissão da
infecção pelo VIH porque danificam a
pele e as membranas mucosas, atraem
mais células do sistema imunitário para
o VIH infectar e aumentam a carga
viral das pessoas que vivem com VIH.

Clamídia
A clamídia é a IST mais comum e
afecta a maioria dos jovens. Muitas
vezes, não apresenta sintomas e pode
levar à infertilidade, quando não tratada.
Causa: Bactéria
Sintomas

Muitos homens e mulheres não
têm sintomas.

Muitas vezes, não têm sintomas
óbvios, mas quando não tratadas,
algumas IST podem causar, a longo
prazo, problemas de infertilidade.
Muitas destas podem facilmente
ser tratadas com antibióticos.

Algumas mulheres, apresentam um o
■ Aumento ou corrimento
vaginal anormal.

O Sexo seguro (uso de preservativo) pode proteger contra a maioria
das infecções sexualmente transmissíveis, mas não de todas:
Se é sexualmente activo, deve
fazer o teste regularmente com o
seu médico ou numa clínica pública
(onde pode manter o anonimato).

■

Dor ao urinar.

■

Sangramento anormal após
as relações sexuais.

■

Dor durante a penetração.

■

Dor no abdómen.

Alguns homens têm:
■

Dor ao urinar.

Teste e tratamento

A infecção pela clamídia é fácil de
diagnosticar através do teste à urina
ou esfregaço, e pode facilmente ser
curada com antibióticos. Deve-se
sempre terminar o tratamento prescrito.
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Gonorreia

Herpes genital

A gonorreia também é uma IST
muito comum. Pode levar à infertilidade quando não tratada.

O herpes genital é uma infecção
comum e não pode ser curada.
É semelhante às bolhas que aparecem em redor dos lábios.

Causa: Bactéria
Causa: Vírus
Sintomas
■

■

Muitos homens expelem secreções
através da uretra e têm dores ou
sensação de ardor ao urinar.
Muitas mulheres não têm sintomas. Mas, algumas, têm
um ou mais dos sintomas:

■

Aumento e/ou corrimento vaginal de cor amarelada/verde.

■

Dor ao urinar.

■

Dor no abdómen.

Sintomas
■

Pequenas bolhas dolorosas e que
provocam comichão em redor da
vagina, pénis, ânus ou boca.

■

Sensação de ardor ao urinar.

■

Comichão, inflamação e, algumas vezes, inchaço doloroso
nos gânglios linfáticos.

Os sintomas desaparecem após
duas ou três semanas, mas podem reaparecer mais tarde.

Teste e tratamento

A infeção pela gonorreia é fácil de diagnosticar através do teste à urina, colheita com cotonete ou esfregaço e pode
ser facilmente curada com antibióticos.

Teste e tratamento

A infecção por herpes é facilmente
diagnosticada numa consulta de rotina
através de esfregaço ou colheita quando há formação de bolhas: não há cura
para o herpes, mas os médicos podem
prescrever medicamentos que aliviam
os sintomas durante o pico da infecção.
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Sífilis

Terceira fase (alguns anos

após a infecção)
A sífilis era uma IST comum antes de
os antibióticos serem disponibilizados.
Recentemente, houve um aumento
dos casos de sífilis entre os homens
que têm sexo com homens. Quando
não tratada, pode ter consequências
graves e levar à morte. A sífilis pode
também ser transmitida de mãe-filho
durante a gravidez e levar ao aborto
ou malformações à nascença.
Causa: Bactéria
Sintomas
Primeira fase (duas a doze semanas
após a infecção)
■ Uma ou mais feridas indolores de
até 1 cm aparecem no pénis, vagina,
boca ou ânus. Algumas vezes, é
difícil ver as feridas porque estão
no interior da vagina ou ânus.
■

Inchaço dos gânglios linfáticos
no pescoço ou virilha.

Segunda fase (doze semanas
após a infecção)
■

Rash em todo o corpo, mas em particular, nas palmas das mãos e pés.

■

Sintomas semelhantes à gripe;
dores de cabeça; inflamação
da garganta; cansaço; febre.

■

Queda de cabelo, aparecimento
de peladas na cabeça.

Estes sintomas podem surgir e desaparecer ao longo de muitos anos.
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■

Se não for tratada, esta fase
ocorre em 30 % dos casos.

■

O coração e os vasos sanguíneos
podem ser afectados, bem como,
a medula espinal e o cérebro
causando graves complicações
e, por vezes, levando à morte.

Teste e Tratamento

A infecção pela sífilis pode ser diagnosticada numa consulta médica através
de teste ao sangue. Pode levar até três
meses para que a infecção seja detectada através do teste. Os resultados
estão disponíveis uma semana após
a realização do mesmo e pode, facilmente, ser tratada através de injecções
de antibiótico. Contudo, é necessário
regressar à clínica para assegurar que
a Infecção foi curada com sucesso. Deve-se completar sempre o tratamento
prescrito e retornar para consulta final.

Verrugas genitais
Causa: Vírus
Sintomas

Os sintomas aparecem em algumas semanas ou até oito meses
após a transmissão da infecção:
■

Verrugas ao redor e dentro da
vagina, pénis e ânus: são indolores, mas provocam comichão. As
verrugas dentro da vagina e no
colo do útero ou canal anal são,
na maioria, assintomáticas. As
verrugas genitais podem também
ocorrer na face ou boca e garganta nos homens e mulheres.

Algumas estripes do vírus do papiloma humano estão associadas
ao desenvolvimento do cancro
no colo do útero e do ânus.

Prevenção

Consultar o seu médico sobre a vacinação contra o vírus do papiloma
humano. A vacinação reduz o risco de
desenvolver cancro através das verrugas genitais. Os países têm diferentes
programas de vacinação para o HPV.
Pergunte ao seu médico ou nos serviços de saúde mais informações.
Os preservativos diminuem o risco de
infecção durante as relações sexuais.

Tricomoníase
Causa: Parasita (um organismo unicelu-

lar) que infecta a vagina, pénis e bexiga.
Sintomas
■

Teste e Tratamento

As verrugas genitais são facilmente
diagnosticas quando visíveis durante
uma consulta médica ou através do
teste do papanicolau. Os médicos
podem removê-las através da aplicação
de uma substância que as faz diminuir
de tamanho e desaparecer ou utilizando
crioterapia, cauterização ou remoção
cirúrgica. É importante iniciar o tratamento precocemente pois as verrugas
podem-se espalhar: quanto mais tempo
se esperar, mais se formam e mais
tempo demora o tratamento. As verrugas podem reaparecer e deve consultar
o médico regularmente.

■

■
■

As mulheres ficam com comichão e
a vagina inflamada, com corrimento
vaginal anormal que pode adquirir
a cor amarela/verde, espumoso
e com cheiro desagradável.
Os homens podem não ter sintomas,
mas podem ficar com o prepúcio inflamado e deitar secreções do pénis.
Os homens e mulheres podem
ter dor ao urinar.
Algumas vezes, não há sintomas.

Teste e Tratamento

A infeção pela tricomoníase é fácil de
diagnosticar através de esfregaço numa
consulta de rotina e pode, facilmente,
ser curada com antibióticos. É importante seguir correctamente as indicações do seu médico. Não se pode
beber álcool nos dias do tratamento.
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Contracepção e Gravidez
Se está grávida e quer interromper a
gravidez, consulte as organizações listadas no final deste guia para saber mais
informações sobre os seus direitos.
Gravidez desejada

Mantenha-se a si e ao seu bebé
seguros.

Se nunca usou nenhum contraceptivo
ou se um preservativo rompeu e não
quer engravidar, deve agir o mais
rapidamente possível. Pode aceder
ao contraceptivo de emergência, até
72 horas após a relação sexual nos
serviços de planeamento familiar, o
que reduzirá o risco de engravidar.
Gravidez indesejada

Se a menstruação está atrasada, faço
o teste de gravidez – pode comprar
o kit numa farmácia, ou consultar o
médico ou os serviços de planeamento familiar. É importante saber se
pretende continuar com a gravidez.
Pode interromper voluntariamente a
gravidez na maioria dos países, mas
não após a décima segunda semana.
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Se está grávida e quer prosseguir
com a gravidez, consulte as organizações listadas no final do guia para
saber mais informações sobre o seu
direito à saúde durante a gravidez
e parto, como também, os direitos
do bebé após o nascimento.
Depende de si!

Optar por um contraceptivo é importante quando se quer evitar ou
adiar a gravidez. Mas, utilize sempre
o preservativo para se proteger da
infecção pelo VIH ou de outras infecções sexualmente transmissíveis.
Converse sempre sobre as suas opções
de contracepção com o médico ou com
os serviços de planeamento familiar.

Manter-se seguro
Use sempre preservativo
■

Usar preservativos e lubrificante
à base de água é uma protecção
contra a infecção pelo VIH, hepatite B e C e outras infecções
sexualmente transmissíveis, prevenindo também a gravidez.

Use sempre agulhas e seringas novas
■

Usar uma agulha e seringa nova
sempre que consome e não
partilhar nenhum material de
injecção, é uma protecção contra o VIH e hepatite B e C.

Cuide do seu corpo
■

Faça o teste para o VIH, hepatite B
e C. Vacine-se para a hepatite B.

■

Faça regularmente exames médicos,
mesmo que não tenha sintomas.

■

Termine sempre o tratamento
prescrito pelo médico.

■

Faça a PPE se teve relações
sexuais desprotegidas, partilhou
uma agulha ou seringa ou se
o preservativo rompeu.

Esperamos que este guia o/a tenha
ajudado. Ter conhecimentos sobre sexo
seguro e uso seguro de drogas pode
salvar vidas. Agora que sabe os factos
e como se proteger a si e à comunidade, pode também informar os outros.
Vamos falar sobre VIH:
Na Nossa Linguagem.
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Mais informações
A internet disponibiliza muita informação sobre muitos assuntos, incluindo
VIH e SIDA, hepatites virais, IST, TB,
uso seguro de drogas, sexo seguro e
sexualidade. Pode adquirir conhecimentos adicionais ao pesquisar na internet.
Mas a informação encontrada na
internet, livros ou outras fontes, não
pode substituir os conselhos do médico. Apenas estes profissionais podem
dar aconselhamento médico após a
consulta e ajudar a saber mais sobre si.
Nem sempre é fácil verificar a qualidade e o rigor da informação disponibilizada pela internet. Alguma da
informação não é baseada em evidência
científica e pode estar incorrecta.
As sugestões seguintes são baseadas no HONcode, um código
ético e de qualidade sobre saúde e
informação médica na internet:
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■

Sites disponibilizados por serviços
de saúde pública ou financiados e reconhecidos por instituições publicas
(hospitais públicos, universidades,
organizações não governamentais…)
geralmente contêm informação
prática e de confiança.

■

Procurar prestadores de informação
com quem se identifique, e considere se há interesses comerciais,
ideológicos, políticos, religiosos ou
culturais que os possam influenciar.

■

Pedir aos serviços de saúde ou ONG
locais/nacionais uma lista de sites de
confiança que possa consultar.

■

Se ficar com dúvidas, consulte mais
do que um site para formar uma
ideia equilibrada e verificar a informação.

■

Verifique a fonte da informação
disponibilizada: quem escreveu? A
pessoa é qualificada para prestar
essa informação? Caso não seja,
qual a fonte que consultou?

■

Procure evidências que suportem as
afirmações feitas nos sites.

■

■

■

■

Consulte os termos de privacidade
do site para saber mais informações
sobre o tratamento de dados.
Muitos sites confiáveis têm o selo
de acreditação de instituições como
o Health On the Net Foundation.
Esta certificação significa que o site
é transparente em relação à idoneidade, autoria, confidencialidade e
financiamento, é actualizado, honesto
em relação a publicidade e distingue
claramente o conteúdo editorial e
publicidade. Clique sempre no ícone
de certificação para se certificar que
está válido.
Pode confirmar o status da certificação dos sites utilizando o HONcode
Toolbar, que pode aceder através do
link http://www.hon.ch/HONcode/
Plugin/Plugins.html

Na Europa:
HIV Clearinghouse

Correlation II Network
Stadhouderskade 159
1074BC Amsterdam
The Netherlands
Tel.: + 31 20 6721192
Fax.: + 31 20 6719694
Internet: www.correlation-net.org
TAMPEP International Foundation

Obiplein 4
1094 RB Amsterdam
Tel: + 31 20 6926912
Fax: + 31 20 6080083
Internet: www.tampep.eu
E-mail: info@tampep.eu

No seu país

Se tiver dúvidas, contacte um profissional de saúde.
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Notas
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Aviso
“O guia reflecte unicamente a visão dos autores. A Comissão Europeia não se responsabiliza
por qualquer uso da informação contida e disponibilizada pelo guia.”
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