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O ambulatório de Moléstias Infecciosas do HSPE realiza
ainda testes rápidos para outras doenças sexualmente
transmissíveis, como a síﬁlis e a Hepatite C.
O teste é gratuito para usuários do Iamspe.

O ambulatório de Moléstias Infecciosas do HSPE realiza
ainda testes rápidos para outras doenças sexualmente
transmissíveis, como a síﬁlis e a Hepatite C.
O teste é gratuito para usuários do Iamspe.

Cuide-se e evite a transmissão para seu (sua) parceiro (a)!
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