
HIV
É a sigla em inglês do Vírus da Imunodeficiência Humana, causador da

Aids.
HIV é diferente da AIDS. No HIV a pessoa pode viver durante anos sem ter

os sintomas e sem desenvolver a doença, porém ela transmite a doença. Na AIDS é
o estado mais avançado da doença, onde a pessoa fica mais vulnerável as doenças,
tanto um simples resfriado como as mais graves como a tuberculose. O
tratamento destas doenças fica mais difícil.

Pode ser transmitida de uma pessoa para outra durante o sexo sem
camisinha com alguém infectado, objetos perfurocortantes infectados, por
transfusão de sangue contaminado ou da mãe infectada para o bebê durante a
gestação ou o parto. O uso da camisinha em todas as relações sexuais e o correto
tratamento durante a gravidez são meios simples, confiáveis e baratos de
prevenção.



A doença não tem cura e o tratamento correto evita o
aparecimento das doenças oportunistas .

O diagnóstico é feito através de exame laboratorial(
sorologia de sangue).

Pode ser feito um teste rápido onde o resultado sai na hora
e o usuário é encaminhado para o Serviço de Atendimento
Especializado em DST/AIDS para confirmação e tratamento.

.

A UBS notifica os casos confirmados que chegam por exames de
sorologias e encaminha para o SAE DST/AIDS ( Serviço de atendimento
especializado) para acompanhamento e tratamento.



DADOS DAS UNIDADES

CASOS DE HIV NOTIFICADOS NAS 
UNIDADES DE SAÚDE DO PARAISÓPOLIS 

DE OUTUBRO DE 2016 À NOVEMBRO 
DE 2017



UBS Paraisópolis I:  6 casos

3 homens e 3 mulheres

UBS Paraisópolis II: 3 casos

Todos homens

UBS Paraisópolis III: 10 casos

4 homens e 6 mulheres



Estes dados não representam a situação 
atual da área pois são notificações ocorridas 
apenas de casos já confirmados em nossas 
UBS.

Os testes rápidos podem ser realizados 
em qualquer Unidade de Saúde do município. 


