
 

 

 

HIV (Vírus da imunodeficiência humana) é o vírus que causa a AIDS (Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida). AIDS é a denominação genérica das doenças e sintomas específicos causados pelo 

enfraquecimento das funções imunológicas do corpo humano pelo HIV.   

  

 

É conhecido que existem 4 fontes de infecção do HIV: esperma, secreção vaginal, leite materno e sangue. 

Assim, o HIV é transmitido através destes fluidos corporais quando o HIV entra dentro do corpo humano.  

Relação sexual, uso comum de seringas, contágio de mãe para filho (gestação, parto, amamentação), etc.  

  Utilize o preservativo para a prevenção  

 

  

 Beijo breve, aperto de mão    Uso conjunto de toalete   Uso comum de pratos e talheres   

 Tosse, suor, lágrimas       Banho, chuveiro 

 Como precaução, evite a utilização comum de objetos de uso diário como possibilidade de adesão de sangue. 

(escova de dente, gilete, brinco, etc.)    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
  Ainda não existe nenhum método para eliminar completamente o HIV de dentro do corpo. Porém, através da aparição de 

novos medicamentos, é possível evitar o aumento de HIV, se tornando possível assim, evitar o desenvolvimento da 

infecção por HIV.  
 
 

  O exame pode ser realizado nos Centros de Saúde, hospitais, etc. da província. Informe-se com antecedência.   

   (Será mais fácil se houver uma pessoa que fala o idioma japonês.) 

  Faça o exame após 12 semanas a partir do dia da possibilidade de ter se infeccionado! 

 

 

              

 

 
 Share=Grupo Cívico de Cooperação Internacional de Saúde  050-3424-0195 Inglês(Seg./Qua./Sex.)das 10h às 17h 
 CHARM                           06-6354-5901   

Inglês  (Ter./Qui.)das 16h às 20h   Espanhol/português (Ter.)das 16h às 20h  
Tailandês (Qua.)das 16h às 20h   Filipino  (Qui.)das 16h às 20h 

Fornecimento de informações sobre as instituições médicas por telefone 

 AMDA Centro Internacional de Informação Médica 03-5285-8088          (※Exceto nos feriados) 

Inglês, coreano, tailandês, chinês e espanhol (Todos os dias)     das 9h às 20h  

 Português         (Seg./Qua./Sex.)※  das 9h às 17h 

 Filipino (Qua.)※ das 13h  às 17h      Vietnamita (Qui.) ※  das 13h~17h 

 
AIDS 

 
Como é a doença AIDS？ 

Meio de infecção e de prevenção da AIDS  

 

Não é transmitido através de tais atos 

 

Sintomas da infecção por HIV 

Consultas sobre AIDS (Consultas em idioma estrangeiro)  

Tratamento da AIDS 

Exame da AIDS 

Centro de controle de doenças infecciosas e de doenças da província de 

Hiroshima  

Dia da 

possibilidade de 

infecção 

Alguns meses até a formação de anticorpos 

anti-HIV dentro do sangue  

Após 12 semanas é 

possível a avaliação 

correta através do 

exame de HIV 

 Curso de infecção de HIV 

Infecção 

ção 

Período de infecção 

aguda  
Dentro de 1 a 2 meses 

após a infecção podem 
ocorrer sintomas parecidos 

com gripe. 

Fase assintomática 
 Não há sintomas, porém a 

imunidade está sendo reduzida 

aos poucos devido ao HIV. 

(Cerca de 10 anos em média) 

AIDS 
 Com a redução da capacidade 
imunológica, pode ocorrer a infecção 
por bactérias ou fungos fracos 
(infecção oportunista) que 
normalmente não causam problemas 
ou a formação de tumores malignos.  


