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infovihtal #97 Prevenção sexual combinada 
do VIH

Há muitas coisas que pode fazer para se proteger a si e proteger os outros do VIH. 
Combinar mais do que uma estratégia preventiva irá permitir-lhe que adapte a 
prevenção às suas necessidades específicas.
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Reduzir o consumo de álcool e drogas
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Testagem regular de outras infecções

de transmissão sexual (ITSs)

Pro�laxia pós-exposição ao VIH 

Se você vive com o VIH, o risco de 
transmitir este vírus é menor se a sua virémia for 

indetectável (o que se consegue graças ao 
tratamento antirretroviral). Por isso, é 

importante tomar todas as doses à hora 
certa e nas quantidades adequadas, e 

avaliar o nível de carga viral 
periodicamente.

A nossa sexualidade é 
uma parte essencial do 
nosso bem-estar. Poder 
falar da nossa 
sexualidade e saúde 
sexual com outras 
pessoas permite-nos 
pensar sobre as nossas 
práticas e obter 
respostas a muitas 

perguntas e dúvidas.

Tomar álcool e/ou drogas 
antes ou durante as relações sexuais poderá 

alterar, em muitas pessoas, a percepção do 
risco e afectar a capacidade para tomar 

decisões sobre sexo seguro.

Saber se se tem o 
VIH irá permitir 

bene�ciar das vantagens 
da assistência médica e 

do tratamento, e 
adaptar as suas práticas 

sexuais ao seu estado 
serológico actual. Poderá 

realizar o teste do VIH 
gratuitamente junto do 
seu médico de família, 

numa clínica ou centro de 
saúde sexual ou num 
centro comunitário 

de detecção.

Se realizou 
uma prática de alto 

risco para o VIH ou se ocorreu 
um acidente (rotura do preservativo ou 

violência sexual), convem dirigir-se o mais rapidam-
ente possível ao serviço de urgências de um 
hospital. A equipa médica avaliará a possibili-
dade de você tomar, como prevenção, 
durante 4 semanas, um tratamento 
antirretroviral, com a �nalidade de 
evitar que a infecção se 
estabeleça no seu 
organismo.

Os preservativos são 
muito e�cazes na prevenção 

da transmissão do VIH e da 
maioria das infecções de 

transmissão sexual. A 
utilização de lubri�cantes 

reduz o risco de roturas e 
facilita a penetração.

A presença de outras 
ITSs aumenta o risco de 

adquirir ou transmitir o VIH. A 
testagem regular destas ITSs e 

o seu tratamento podem pois 
evitar complicações graves. 

Poderá realizar gratuita-
mente um check up a estas 

doenças numa clínica de 
saúde sexual.

CENTRO DE SALUD SEXUAL


