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Quanto mais você conhece,   
mais protegido fica
Seja na luta contra a AIDS ou qualquer 
outra doença, a regra é a mesma: adquirir 
informação é praticamente sinônimo de 
ganhar força e imunidade. Teste aqui os seus 
conhecimentos sobre prevenção e transmissão 
do vírus HIV, conheça outras curiosidades 
sobre o tema e, depois, espalhe as informações 
para as pessoas  que você ama.

 Verdadeiro   ou     falso?  

   1. AIDS e HIV são a mesma coisa

   2.  O contágio pode acontecer em qualquer relação 
sexual desprotegida (vaginal, anal ou oral) 

   3.  O tratamento para AIDS, quando disponível, 
é muito caro 

   4.  Usar preservativo é a melhor forma de prevenção 

   5.  Jovens solteiros, com vida sexual ativa, são os 
mais suscetíveis à doença

   6.  O vírus também é transmitido por via aérea

   7.  Receber o resultado do teste de HIV demora 
quase um mês

   8.  Usar duas camisinhas aumenta a proteção

Respostas:    1. Falso; 2. Verdadeiro; 3. Falso; 4. Verdadeiro; 5. Falso;  
6. Falso; 7. Falso; 8. Falso. 
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diagnostico e tratamentoprevenção transmissão

AIDS é uma coisa, HIV é outra
AIDS é a sigla em inglês para a 
síndrome de imunodeficiência 
adquirida, infecção provocada pelo 
vírus HIV. Ou seja: AIDS é a doença e 
HIV é o vírus. Ser portador do vírus 
não significa estar com a doença. 
Só é possível afirmar que a pessoa 
tem AIDS quando seu sistema 
imunológico está comprometido. 
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Use camisinha sempre
Utilizar preservativo masculino ou feminino 
nas relações sexuais é, de fato, a forma mais 
certeira de evitar a doença. É um grande mito 
acreditar que camisinha é coisa de jovem 
com vida sexual ativa, já que a AIDS também 
faz suas vítimas entre idosos e casais. Além 
de evitar o contágio por outras doenças 
sexualmente transmissíveis, como hepatite 

e sífilis, o método 
também é um dos mais 
eficientes para prevenir 
a gravidez indesejada. 
Ou seja, garante a sua 
tranquilidade total!

Mas atenção: dizer que usar mais de uma 
camisinha aumenta a proteção é bobagem. 
O efeito disso, aliás, é exatamente o oposto, 
já que o atrito entre um preservativo e outro 
aumenta o risco de danos ao material. 

Camisinhas são distribuídas de graça em 
alguns metrôs, escolas e em toda a rede 
pública de saúde. Para descobrir onde retirar a 
sua, ligue para o Disque Saúde (136).  
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FORMAS DE TRANSMISSÃO

         Como pega

•  Por sexo vaginal, oral ou anal sem preservativo.

•  Pelo uso compartilhado de seringas.

•  Ao receber a transfusão de sangue contaminado.

•  Via instrumentos cortantes ou perfurantes não 
esterilizados.   

•  A transmissão do vírus também pode ser 
feita da mãe infectada para o filho, durante a 
gestação, o parto ou a amamentação.

         Como não pega

•  Pelo contato com suor, lágrima, no aperto de 
mão, no abraço ou no beijo.

•  Na relação sexual com o uso correto do 
preservativo ou na masturbação a dois. 

•  Por picada de inseto ou pelo ar.

•  Por compartilhamento de itens pessoais,  
como sabonete, toalha, talheres etc.

•  No uso do mesmo assento de ônibus, da piscina,  
do banheiro.
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Diagnóstico e tratamento
Quanto antes o portador do vírus conseguir 
detectar a sorologia positiva para o HIV, maior 
será a sua expectativa de vida. O diagnóstico, 
feito a partir da coleta de sangue ou por 
fluido oral, pode ser realizado em exames 
laboratoriais ou por testes rápidos, que 
detectam os anticorpos contra o HIV em 
cerca de 30 minutos.

Para os casos de resultado positivo, 
existe tratamento, com medicamentos 
antirretrovirais (ARV), que inibem a 
multiplicação do HIV no organismo e evitam 
o enfraquecimento do sistema imunológico. 
No Brasil, esses medicamentos também são 
distribuídos gratuitamente.

Fonte: Ministério da Saúde.

PREVENÇÃO E SAÚDE

voltar



Unimed Seguros Saúde S.A. 
CNPJ/MF 04.487.255/0001-81

Alameda Ministro Rocha Azevedo, 346 
Cerqueira César - CEP: 01410-901 – São Paulo – SP 

Atendimento Nacional: 0800 016 6633 
Atendimento ao Deficiente Auditivo: 0800 770 3611  

Ouvidoria: www.segurosunimed.com.br/ouvidoria  
ou ligue 0800 001 2565 | www.segurosunimed.com.br

10/2020 | Versão: 02


