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TA CONTRA O VÍRUSHIV
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TRANSMISSÃO
Relação sexual sem preservativo;
compartilhamento de agulhas ou seringas;
transmissão vertical de mãe para filho;
transplante de órgãos ou doação de sangue.

HIV
O HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) é o vírus
que provoca a imunodeficiência humana. Ele ataca o
sistema imunológico e deixa o organismo sem defesa
contra outras infecções. 

DIAGNÓSTICO 
O teste de HIV deve ser feito com regularidade e,
principalmente, se você tiver passado por uma situação de risco,
como ter feito sexo sem camisinha. O SUS oferece gratuitamente
testes para diagnóstico do HIV, e também para diagnóstico da
sífilis e das hepatites B e C.

AIDS

Na medida em que se multiplica e destrói os linfócitos T-
CD4+, o vírus HIV vai incapacitando o sistema imunológico
da pessoa, permitindo que ela desenvolva outras doenças,
que são chamadas de oportunistas. Quando isso acontece
é que a pessoa desenvolve a aids.

PREVENÇÃO
Para evitar a transmissão da aids, recomenda-se o uso de
preservativo durante as relações sexuais, a utilização de
seringas e agulhas descartáveis e o uso de luvas para manipular
feridas e líquidos corporais, bem como, testar previamente
sangue e hemoderivados para transfusão. Além disso, as mães
infectadas pelo vírus (HIV-positivas) devem usar antirretrovirais
durante a gestação para prevenir a transmissão vertical e poder
amamentar seu filho.

.

O Dezembro Vermelho, campanha instituída pela Lei nº 13.504/2017, marca
uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV (Vírus da

Imunodeficiência Humana), a AIDS e outras IST (Infecções Sexualmente
Transmissíveis), chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a

proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.

TRATAMENTO
Não existe cura para a infecção pelo HIV, porém, há uma
combinação de medicamentos antirretrovirais (ARVs) para
combater a multiplicação do vírus e permitir vidas mais longas e
saudáveis, sem que o sistema imunológico seja afetado
rapidamente. Esses medicamentos também são usados como
medida preventiva, para diminuir a transmissão. 
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