COLOQUE UM PONTO
FINAL NA SUA DÚVIDA.

FAÇA O TESTE
DE HIV/AIDS!
Procure uma Unidade de Saúde e faça o teste!
É rápido, seguro, sigiloso e gratuito.

Saiba mais:

www.aids.sc.gov.br

O QUE É HIV/AIDS?
O HIV é um vírus que destrói o sistema imunológico (sistema
de defesa), transmitido, principalmente, por meio de relações
sexuais desprotegidas.
Sem tratamento, o HIV pode levar à Aids, doença que pode
provocar infecções graves e até levar à morte.
Você pode ter o HIV e não saber. Além do risco de
adoecer, você pode transmitir o vírus para alguém.
Acabe com a dúvida e FAÇA O TESTE.
COMO EVITAR O HIV?
• USE SEMPRE CAMISINHA em todas as relações sexuais,
não importa quem seja o(a) parceiro(a);
• Encoraje seu parceiro(a) a também fazer o TESTE e,
quando indicado, o TRATAMENTO;
• Nunca compartilhe agulhas, seringas ou objetos
perfurocortantes não esterilizados, como alicates de unhas e
lâminas de barbear.
#USESEMPRECAMISINHA

TRATAMENTO
Os pacientes com HIV/Aids são tratados por um conjunto de
medicamentos conhecido por “coquetel”, que:
• é capaz de controlar a multiplicação do vírus, melhora a
imunidade e reduz a chance de adoecimento e de transmissão;
• é fornecido gratuitamente pelo SUS, mesmo que o paciente
opte por tratamento na rede privada.
Quanto mais cedo você iniciar o “coquetel”,
melhor será a resposta ao tratamento.
QUANDO FAZER O TESTE?
Toda a pessoa sexualmente ativa DEVE fazer o teste.
Especialmente:
• se transou sem proteção;
• se tem ou teve tuberculose ou hepatites virais;
• se tiver compartilhado seringas ou agulhas;
• se estiver grávida ou planejando engravidar. O
diagnóstico precoce reduz a chance de transmissão para o
seu bebê de 20% para menos de 2%.

VALE A PENA SABER!
• Se você teve algum comportamento de risco e fez o
primeiro teste com resultado negativo, é necessário repeti-lo
de 3 a 4 semanas depois, para ter a certeza de que você não
foi infectado(a). O uso de camisinha deve ser reforçado
nesse período.
• As DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis) facilitam a
contaminação pelo HIV! Se você acha que tem uma DST,
procure atendimento em uma unidade de saúde. Faça o teste
e, quando indicado, busque o tratamento.
COMO USAR A CAMISINHA

1. Aperte a ponta
da camisinha até
sair todo o ar.

3. Na hora de
retirá-la, cuidado
para não vazar.

2. Desenrole-a
até a base.

4. Dê um nó e
jogue no lixo.

