
O QUE  É  A SIDA? 

A SIDA (síndrome da imu-
nodeficiência adquirida) é 
provocada pelo Vírus da 
Imunodeficiência Humana 
(VIH), que penetra no 
organismo por contacto 
com uma pessoa infeta-
da. A transmissão pode 
acontecer de três formas: 
relações sexuais; contac-
to com sangue infetado; 
de mãe para filho, durante 
a gravidez ou o parto e 
pela amamentação. 

É uma informação confiden-
cial 

Sida/VIH 
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Quantas pessoas têm sida 
 em Tavira? 

Porque é que cada vez há mais 
pessoas infectadas com SIDA? 

 Para a mulher contaminar-se, é pre-

ciso que haja alguma lesão vaginal, 

geralmente interna. Isso pode passar 

despercebido. Muitas não examinam 

nem a área externa da vulva! 

 

 Algumas por ignorar o perigo. Mui-

tas ainda acreditam que isso não 

pode acontecer com elas. Um res-

quício da omnipotência juvenil. 

 

 A maioria não pede ao parceiro que 

faça um teste de AIDS para saber se 

ele não possui o vírus. Ela também 

deve fazer o teste.  



Usar sempre preservativo nas 
relações sexuais, não partilhar 
agulhas, seringas, material 
usado na preparação de dro-
gas injetáveis e objetos cortan-
tes (agulhas de acupunctura, 
instrumentos para fazer tatua-
gens e piercings, de cabeleirei-

ro, manicura). 

 VIH é a sigla para Vírus da 
Imunodeficiência Humana 

 Nesta fase a infecção pode 
ser detectada apenas se se 
efectuarem as análises 
específicas para o VIH. 
Esta é a fase da doença 
em que se diz que o indiví-

duo é seropositivo.  

 Quando uma pessoa infec-
tada pelo VIH tem uma 
destas infecções oportunis-
tas ou tumores passa a 

dizer-se que já tem SIDA. 

 
Diferenças entre  
       VIH e SIDA 

PREVENÇÃO 

Faro  
Extensão do Centro de Saúde 
Rua Brites de Almeida, nº6-3ºesq 
8000-234 Faro 
 
Tel: 289 812 528 / 289 805 363 
 
Horário: 
2ª feira 14h - 19h; 
 
3ª e 5ª feiras 9h - 12h; 14h - 
17h30 

Para mais informações: 

Tavira 
 
Centro de saúde 
Tel: 281329006 


