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Você sabe a diferença entre 
HIV/AIDS?

Muitas pessoas acham que se trata da mesma 
coisa, mas HIV é o vírus da imunodeficiência 
humana e a AIDS é a doença provocada pelo 

vírus.

Assim uma pessoa pode ter o HIV e não ter 
AIDS, pois a doença pode levar anos para 

aparecer. Quando alguém tem AIDS, o HIV já 
destruiu grande parte das células de defesa do 

organismo, propiciando a instalação de 
doenças oportunistas.

Atenção

Uma pessoa com HIV pode transmitir o vírus 
sem ter desenvolvido a doença da AIDS.

Por isso é importante usar a camisinha em 
todas as relações sexuais e não compartilhar 

seringas e agulhas.

Testes Rápidos para o diagnóstico do 
HIV e para a triagem das Hepatites B 

e C, e da Sífilis

Aconselhamento para outras ISTs 
(infecções sexualmente transmissíveis) 

Distribuição de Preservativos

GRATUITO



O que é o teste rápido do HIV?

É um teste que diz se a pessoa tem ou não o 
HIV, o vírus da AIDS. Sua vantagem está na 
rapidez do resultado, em 15 minutos. É um 

teste muito confiável, que pode ser realizado 
com sangue ou uido oral (saliva).

Como é feita a testagem?

- Coleta de sangue, através de uma picadinha na 
ponta do dedo (para o HIV também pode ser 

uido oral);
- Análise e resultados;

- Entrega de laudos, aconselhamento pós-teste 
e orientações preventivas;

- Encaminhamentos necessários, como para a 
vacina contra a hepatite B.

Qual a importância de fazer o teste?

É importante saber o quanto antes se você tem 
HIV. Assim, poderá iniciar o tratamento no 

momento certo, o que pode lhe trazer mais 
qualidade de vida.

Em caso de gravidez, mães soropositivas têm 
grandes chances de terem filhos sem HIV se 

seguirem o tratamento.

Quando fazer o teste?

· Durante o pré-natal (gestantes);
· Se teve alguma infecção sexualmente 

transmissível (IST), tuberculose ou hepatites;
· Se manteve relação (oral, anal ou vaginal) 

sem camisinha;
· Se compartilhou seringas ou agulhas.

Confidencialidade e Sigilo
A confidencialidade e o sigilo são garantidos 

para todos os atendimentos.

Distribuição Gratuita de Preservativos

Os preservativos estão disponíveis nas    
recepções da área médica, odontologia e 

fisioterapia, de modo a facilitar sua retirada.
Disponibilizamos também gel lubrificante e 

preservativo feminino.

Em caso de festas e eventos, nos procure para 
maiores retiradas desses insumos. Seja nosso 
parceiro na prevenção das ISTs no campus!

Você conhece o CTA do CECOM?

O Centro de Testagem e Aconselhamento 
(CTA) é um serviço de saúde do Cecom que 

oferece aos usuários o teste para o diagnóstico 
do HIV, os testes de triagem das hepatites B e 
C e da Sífilis, bem como o aconselhamento 
também para outras infecções sexualmente 

transmissíveis (ISTs).

Como funciona?

O atendimento é realizado nos dias úteis da 
Unicamp, conforme a escala de atendimento 
vigente. A equipe é multidisciplinar, composta 
por profissionais capacitados pela Secretaria da 

Saúde do Estado de São Paulo.

O agendamento é feito na recepção da Clínica 
Médica do Cecom. É preciso ter vínculo com 
a universidade, ou seja, ser aluno, funcionário 

ou docente da Unicamp.


	1: frente
	2: verso

