
Camisinha peniana
e vaginal

TasP

Sabemos que quem faz o 
tratamento antirretroviral 
pode ficar com a carga 
viral indetectável e assim 
não transmitir o vírus! É 
isso mesmo, quem está em 
tratamento direitinho não 
transmite o HIV! 

Do inglês:
treatment as 
prevention ou 
tratamento como 
prevenção

você sabia?
O gel lubrificante (à base de água), associado ao 
preservativo, atua na prevenção da transmissão sexual 
do HIV, pois diminui o atrito e a possibilidade de provocar 
microlesões nas mucosas genitais e anais, que funcionam 
como porta de entrada para o HIV e outras IST.

    Quem vive
        com HIV passa
      pros outros?

Ela cobre o pênis 
impedindo a troca de 
fluidos e a transmissão de 
infecções sexualmente 
transmissíveis. Também 
pode ser usada a vaginal, 
ela tem a vantagem 
de poder ser colocada 
horas antes do sexo, para 
não rolar uma surpresa 
desagradável com 
gente que não carrega 
camisinha, que não anda 
preparada!

Transmissão e prevenção
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Prevenção combinada
Com a prevenção combinada 
você pode escolher como 
combinar PREP, PEP, 
Camisinha, Testagem, 
Tratamento, entre outras 
maneiras de se prevenir.

Assim você cuida de você e 
do seu parceiro(a)!

Quer saber mais sobre 
outros métodos de 
prevenção combinada?

Acesse:

 cartilha do UNAIDS

As informações da cartilha 
podem ser úteis para você, 
namorado (a), crush ou 
amigos (as).

PEPPrEP
Se refere ao uso de medicamentos antirretrovirais  por uma pessoa que não vive com HIV 
no caso de uma possível exposição.  Uma situação em que a PEP é recomendada seria a 
seguinte: você vive com HIV e ainda não está com carga viral indetectável e aí no meio do 
sexo a camisinha estoura. Nesse caso a recomendação é que o seu parceiro/a pessoa que 
não tem o vírus inicie a PEP o mais rápido possível e no máximo até 72 horas depois da 
exposição! O tratamento dura 28 dias.

Indicada para quando 
tiver um parceiro que não 
vive com HIV, ou até para 
aquele crush que quer 
uma proteção extra. É um 
remédio que uma pessoa 
que não tem HIV toma todo 
dia e, enquanto estiver 
tomando, ele diminui em 
mais de 90% os riscos de 
infecção pelo HIV.
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