
HIV    aids
previna-se
Faca O teste e, se der pOsitivO, inicie O tratamentO.

1º de dezembro
Dia Mundial de Luta Contra a Aids

#USE
camisinha

A aids não tem cura, mas tem prevenção, 
diagnóstico e tratamento. Por isso, se você 
teve relação sexual desprotegida e ficou na 
dúvida, procure uma unidade de saúde e faça 
o teste de HIV. É rápido, seguro e gratuito.

Saiba mais em aids.gov.br

aids.gov.br

#usecamisinha
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A aids é uma Infecção Sexualmente Transmissível 
causada pelo vírus HIV e pode ser transmitida por:
Sexo sem proteção;
Compartilhamento de seringas e objetos perfurocortantes;
De mãe HIV positivo para o bebê durante a gestação, 
parto ou amamentação.

A camisinha ainda é a maneira mais eficiente de se 
proteger do HIV, o vírus da aids, e de outras IST. 
Para se prevenir, fique atento:
Use camisinha masculina ou feminina em todas as 
relações sexuais.
Caso você já tenha feito sexo sem camisinha, faça o 
teste de HIV.
Procure tratar outras IST, elas são porta de entrada 
para o vírus HIV.
Não compartilhe seringas e objetos perfurocortantes.
Informe-se e conheça outras formas de prevenção.

Iniciar o tratamento o mais breve possível garante 
a melhor qualidade de vida de quem recebe o 
diagnóstico positivo para o HIV. A adesão correta 
ao tratamento pode tornar o vírus indetectável no 
organismo. Dessa forma, não é possível transmitir o 
HIV para outras pessoas.

O tratamento é eficaz e totalmente garantido pelo SUS. 
Assim que diagnosticada a infecção, o tratamento 
deve ser iniciado imediatamente. Quanto mais precoce, 
mais eficiente.

FORMAS DE TRANSMISSÃO DO HIV

Em caso de dúvida sobre a exposição ao vírus HIV, é 
importante fazer o teste. Quanto antes for realizado 
o diagnóstico, mais rápido o início do tratamento.

Gestantes também devem fazer o teste de HIV 
durante o pré-natal. Assim, é possível evitar a 
transmissão do vírus para o bebê. 

Em caso de suspeita, vá até a unidade de saúde mais 
próxima e faça o teste, mesmo durante a pandemia. 
O teste de HIV é rápido, seguro e gratuito.

O DIAGNÓSTICO PRECOCE DO HIV PODE FAZER A DIFERENÇA

COMO SE PREVENIR

A AIDS NÃO TEM CURA, MAS TEM TRATAMENTO

VOCÊ SABE A DIFERENÇA ENTRE HIV E AIDS?

HIV 
É o vírus causador da aids que invade as células do 
sistema imunológico.

AIDS 
É um quadro de doenças causadas pela perda de 
células de defesa do organismo, em decorrência da 
infecção provocada pelo vírus HIV.
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