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VALE A PENA FAZER
O TESTE VIH,
PROTEGA O SEU BEBÉ, FAÇA O TESTE DO VIH!
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Basta uma gota de sangue, é gratuito!
Telefone para nós para marcar uma testagem
no nosso escritório ou em sua casa!
Escritório APDES:
Rua Sociedade. Cuíto
Tel: 995 648 182
FB Tulitati APDES
www.facebook.com/tulitatiapdes/

FÁCIL RÁPIDO SEGURO CONFIDENCIAL

TU LI tate u wayele u wa!
Wali u mbinja yo milú!
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GRAVIDEZ SEGURA
Alimentação: várias refeições variadas;
O ideal é fazer 4 a 5 refeições ao dia, com mais
alimentos locais. Não é bom muita gordura, sal,
açúcar e coisas picantes.

PROTEJA-SE E PROTEJA O SEU BEBÉ
EVITAR:
Trabalho muito pesado;
Bebidas alcoólicas, tabaco e outras drogas;
Auto medicação: os remédios que são bons para si
podem não ser para o seu bébé.
SINAIS DE PERIGO:
(procure imediatamente uma Unidade Sanitária)
Perda de sangue ou água pela vagina
Dor na barriga
Febre
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*Imagem extraída de Caderno de Saúde Materno-infantil,
MINSA 2019

Dor de cabeça ou tontura
Corrimento vaginal com mau cheiro
Inchaço no rosto, mãos e pernas
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Dificuldade na visão ou respiração
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Convulsões
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Falta de movimentos do bebé
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Consultas pré e pós-natais:

Prevenção de Paludismo/Malária: mosquiteiro
Para evitar o paludismo/malária, a mãe grávida
e as crianças pequenas devem dormir sempre
debaixo do mosquiteiro tratado com inseticida de
longa duração. O Centro Materno costuma ter
mosquiteiros disponíveis para dar a todas as
mamãs que vão lá fazer consulta pré-natal.

É muito importante fazer pelo menos 1 consulta no
centro materno durante a gestação e outra consulta
após o parto.
Assim a mamã e o bébé serão testados para
diferentes doenças e vacinados também!
Durante a consulta pré-natal podem ser feitos
exames para ver se o bébé está a crescer bem e na
posição certa.
Também podemos ouvir o coração batendo e ver a
sua forma desenvolvendo!

AMAMENTAÇÃO
- Até aos 6 meses de idade os bebés devem ser
alimentados somente com leite materno, não
precisam de mais nada, nem mesmo de água!
- A partir dos 6 meses, os bebés precisam de uma
alimentação variada, mas o aleitamento materno
deve continuar até o segundo ano de vida da
criança.
- O leite materno é o melhor alimento para o bebé
e também protege bebés e crianças pequenas de
doenças perigosas.
SER VIH+ É DIFERENTE DE TER SIDA
Sabias que é possível ser seropositiva e viver
com qualidade de vida? Para isso, é preciso
seguir algumas recomendações médicas e tomar
os medicamentos corretamente. Ser infectado
pelo VIH é diferente de estar doente com SIDA!
Sem tratamento, a infecção de VIH vai atacando
o nosso corpo desenvolvendo a SIDA e pode
levar à morte
Mas fazendo o teste, descobrimos o nosso
estado serológico, e caso seja VIH+, podemos
entrar em tratamento e salvar a nossa vida! Uma
pessoa VIH+ em tratamento pode viver uma vida
normal, longa e saudável!
No caso das gestantes, o vírus pode ser transmitido ao bébé durante a gravidez e a amamentação. Mas se a mamã estiver em tratamento e
seguir as indicações do centro materno, o bébé
pode nascer saudável e livre do vírus do VIH!
O teste do VIH serve para proteger a mãe, o pai
e os filhos. Saber o seu estado serológico é importante para prevenir a transmissão do VIH à
criança durante a gestação, o parto e aleitamento. Fazer o teste do VIH dá-nos poder para nos
protegeremos a nós e a nossa família!

Nós podemos explicar tudo melhor…contacte-nos!

