
Apesar de todos os avanços nos
tratamentos, a AIDS não tem
cura. As opções de tratamento
são os antirretrovirais que
suprimem a replicação do vírus
HIV, e proporcionam melhor
qualidade de vida, redução de
infecções oportunistas, redução
da mortalidade e aumento da
sobrevida dos pacientes. O
Tratamento é gratuito!
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O teste anti-HIV indica se a pessoa
está infectada ou não. Você pode
solicitar o teste de HIV/AIDS em seu
posto de saúde (ESF). O teste é
rápido, gratuito e sigiloso.
Caso o resultado seja positivo,
procurar o SAE (Serviço de
Atendimento Especializado) de Brejo
Santo e dar início ao tratamento com
o apoio da equipe multidisciplinar.

PREVENÇÃO

O QUE É O HIV/AIDS?

A AIDS é uma doença que se
manifesta após a infecção do
organismo humano pelo vírus HIV. O
HIV destrói as células responsáveis
pela defesa do nosso organismo,
tornando a pessoa vulnerável a outras
infecções e doenças oportunistas.
Após o contágio pelo vírus HIV, a
doença pode demorar até 10 anos
para se manifestar. A pessoa
portadora do vírus HIV, mesmo não
tendo desenvolvido a doença, pode
transmiti-la.

O HIV pode ser transmitido pelo
sangue, secreção vaginal, esperma e
leite materno.

ASSIM PEGA:

Sexo vaginal, oral e anal sem 
camisinha;

Transfusão de sangue 
contaminado;

Uso da mesma seringa ou agulha 
por mais de uma pessoa;

Instrumentos cortantes não
esterilizados;

Mãe infectada pode passar o HIV
para o bebe durante a gravidez,
parto ou amamentação.

ASSIM NÃO PEGA:

Masturbação a dois;
Carícias e abraços;
Beijos no rosto ou boca;
Suor ou lágrimas;
Banheiro ou piscina;
Compartilhamento de

talheres, pratos e copos;
Picada de inseto;
Sabonete, toalhas, lençóis.

Usar camisinha em todas as
relações sexuais. Quando se usa
camisinha, menor é o risco de
contrair HIV.
Em caso de dúvidas após um
contato sexual que o preocupe,
procure orientações na sua
Unidade de Saúde;
Utilizar seringas e agulhas
descartáveis.
Gestantes devem fazer o teste da
AIDS assim que iniciar o pré-natal.

COMO SEI QUE TENHO AIDS?COMO SE TRANSMITE O HIV

SINTOMAS

Os sintomas não se manifestam da
mesma forma em todas as pessoas.

Entretanto, os sintomas iniciais são
semelhantes: febre persistente,
diarreia prolongada,
emagrecimento, calafrios, dor de
cabeça, dores musculares, etc.

Como a doença compromete o
sistema imunológico, começam a
surgir doenças oportunistas, tais
como: tuberculose, pneumonia,
candidíase e alguns tipos de câncer.


