
Faça o teste de HIV no HSPE

Não fi que na dúvida. O teste é gratuito e sigiloso.
O resultado sai na hora!

Ambulatório de Moléstias Infecciosas
Rua Borges Lagoa, 1755 - 1º andar

Atendimento:
- De segunda a sexta-feira, das 7h às 11h.
- De terça e quinta-feira também há atendimento,
 das 13h às 16h.

  É necessário ter
  direito ao Iamspe para
  a realização do teste.
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O aumento da qualidade de vida na melhor idade também 
elevou a quantidade de relações sexuais nesta fase da vida. 

Se você tem mais de 60 anos,
lembre-se:
- O uso de preservativos ainda é a melhor maneira de evitar
 doenças sexualmente transmissíveis em qualquer idade;

- Muitas doenças sexualmente transmissíveis
 não apresentam sintomas logo no início;

- A Aids é uma doença que não era conhe-
 cida quando você ainda era
 jovem, mas hoje é o grande
 problema das relações sexuais 
 sem preservativo.

Portanto, é de suma
importância que você
faça o teste.

O ambulatório de Moléstias Infecciosas do HSPE realiza
ainda testes rápidos para outras doenças sexualmente

transmissíveis, como a sífi lis 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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