
É RÁPIDO, SIGILOSO E GRATUITO. 20
MIN

PROTEJA-SE! FAÇA O
TESTE RÁPIDO

HEPATITES B e C
SÍFILIS HIV

LOCAIS DE TESTAGEM RÁPIDA 
O SUS oferece os testes gratuitamente nos Centros de Saúde e Centros de 
Testagem e Aconselhamento (CTA).  
Confira os endereços dos 152 Centros de Saúde em pbh.gov.br/saude . 

Outras unidades que realizam o teste:

CTA UAI | Shopping UAI: R. Saturnino de Brito, 17, 3º andar - Centro | 3246-7007
CTA/SAE Sagrada Família: R. Joaquim Felício, 141 - Sagrada Família | 3277-5757
CTR DIP Orestes Diniz: Al. Vereador Álvaro Celso, 241 - Santa Efigênia | 3277-4341
URS Centro-Sul: R. Paraíba, 890 - Funcionários | 3277-5356

HIV, SÍFILIS E HEPATITES B e C
PREVENÇÃO E TRATAMENTO

Preservativo: Retire em qualquer Centro de Saúde.

Testagem para HIV, sífilis e hepatites virais: Procure o Centro de Saúde 
próximo de sua casa ou um Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA).

Pré-natal: Vá ao Centro de Saúde próximo de sua casa, faça acompanhamento 
e teste para HIV, sífilis e hepatites.

PEP Acidente com material biológico: Procure uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) 24 horas.

PEP Sexual: Procure um Serviço de Atenção Especializada (SAE), das 7h às 
18h, ou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), à noite e nos fins de semana.

PrEP: Faça uma avaliação de indicação para uso nos serviços de atenção 
especializada - URS Centro-Sul, CTA Sagrada Família, CTA UAI e CTR Orestes Diniz.

Tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis: Procure o Centro de 
Saúde próximo de sua casa ou serviço de IST da URS Centro-Sul.

Tratamento de HIV/AIDS, sífilis e hepatites virais:  
Sífilis: Centro de Saúde (início imediato). 
HIV - Hepatites B e C: URS Centro-Sul, CTR-DIP Orestes Diniz, CTA Sagrada 
Família e UNIFENAS.
O agendamento para consulta com o médico especialista será realizado em 
um Centro de Saúde ou um Centro de Testagem. 



Práticos e de fácil execução, são realizados com a coleta de uma 
gota de sangue na ponta do dedo. O resultado sai em, no máximo, 
20 minutos. Veja abaixo as Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST) que podem ser diagnosticadas pela testagem rápida.

HIV
O teste rápido para HIV deve ser realizado com regularidade e sempre 
que houver situações de risco (acidentes com material biológico, violência 
sexual ou relação sexual sem uso de preservativo, por exemplo).

Procure a unidade de saúde até 72 horas após exposição de risco e 
faça uso da Profilaxia Pós-Exposição (PEP), conforme orientação do 
profissional de saúde. 

AUTOTESTE - HIV
É um teste rápido que pode ser feito a qualquer momento, em um local 
conveniente, na companhia de uma pessoa de confiança (caso seja necessário).
 
O resultado reagente (positivo) indica que a pessoa pode estar infectada pelo 
HIV. Entretanto, esse resultado não é definitivo. Nesse caso, é necessário 
procurar o serviço de saúde para realizar outros testes que confirmarão ou 
não o resultado reagente.

SÍFILIS
O teste rápido para sífilis também deve ser realizado com regularidade 
e sempre que houver situação de risco (relação sexual sem o uso de 
preservativo, por exemplo). 

A sífilis tem cura! O tratamento está disponível em todos os Centros de 
Saúde e deve ser realizado imediatamente. Informe-se com um profissional 
de saúde. 

TESTES RÁPIDOS HEPATITES 
Os testes de hepatites B e C são recomendados para:

• gestantes, preferencialmente no primeiro trimestre do pré-natal
• pessoas que não foram vacinadas contra a hepatite B
• pessoas que tiveram relação sexual desprotegida ou acidentes                  

com perfurocortantes.

IMPORTANTE: Pessoas que receberam transfusão de sangue e/ou 
realizaram cirurgias ou transplantes de órgãos antes de 1993 devem 
realizar o teste para hepatite C. A doença tem cura e pode ser tratada 
pelo SUS gratuitamente.

Lembre-se de que existe uma vacina para prevenir a hepatite B. Procure 
uma unidade de saúde para se informar.

GESTANTES
Todas as gestantes e suas parcerias sexuais devem fazer os testes rápidos 
para HIV, sífilis e hepatites B e C, preferencialmente no primeiro trimestre 
do pré-natal.

A realização dos testes pode ajudar a prevenir a transmissão vertical das 
infecções para o bebê.
 

JANELA IMUNOLÓGICA
É o período entre a infecção por um determinado vírus (HIV, hepatites etc.) 
e a produção de anticorpos pelo organismo em uma quantidade suficiente 
para serem detectados.

Os testes realizados durante esse período, porém, podem dar resultados 
negativos, mesmo se a pessoa estiver infectada. Em casos de resultados 
negativos em que persistir a suspeita de infecção, o teste deve ser repetido 
após, pelo menos, 30 dias para HIV/sífilis e 60 dias para hepatites virais B e C.


