
DIA MUNDIAL DE LUTA
CONTRA A AIDS



    Todos os dias 1° de dezembro, Dia Mundial de Luta contra a Aids, pessoas
em todo o mundo unem forças para aumentar a conscientização sobre as
implicações do HIV/aids e mostrar solidariedade internacional em face da
pandemia da doença. Essa data foi instituída como forma de destacar a
necessidade da prevenção, promover o entendimento sobre o vírus e seu impacto
e incentivar a análise sobre a aids pela sociedade e órgãos públicos. No Brasil, a
data começou a ser comemorada no final dos anos 1980, envolvendo os governos
federal, estaduais, distrital e municipais e organizações sociais.
    Além do Dia Mundial de Luta contra a Aids, o Dezembro Vermelho, em
referência ao laço vermelho que simboliza a solidariedade de pessoas ao redor do
mundo como resposta à pandemia de aids,  é uma campanha instituída pela Lei
nº 13.504/2017, que marca uma grande mobilização nacional na luta contra o
vírus HIV, a aids e outras IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis).
    O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/aids (UNAIDS) destaca
para o Dia Mundial de Luta contra a Aids de 2021 o tema: "Acabar com as
desigualdades. Acabar com a aids. Acabar com as pandemias."

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13504.htm


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. 

VOCÊ SABE A DIFERENÇA ENTRE HIV E AIDS?

Sexo sem proteção;
Compartilhamento de seringas e objetos perfurocortantes;
De mãe HIV positivo para o bebê durante a gestação, parto ou amamentação.

FORMAS DE TRANSMISSÃO DO HIV
       A aids é uma Infecção Sexualmente Transmissível causada pelo vírus HIV e
pode ser transmitida por:

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.

COMO SE PREVENIR
       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:

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/media/campanhas/2020/dia-mundial-de-luta-contra-a-aids/folder-
aidshiv-ms-final-2.pdf>

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/campanhas/2020/dia-mundial-de-luta-contra-a-aids/folder-aidshiv-ms-final-2.pdf


O DIAGNÓSTICO PRECOCE DO HIV PODE FAZER A DIFERENÇA
 

       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 de covid-19. O teste de HIV é rápido, seguro e gratuito.

 A AIDS NÃO TEM CURA, MAS TEM TRATAMENTO

         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 disponibilizado pelo SUS. Assim que diagnosticada a infecção,
deve ser iniciado imediatamente. Quanto mais precoce, mais eficiente.

Fonte: <https://www.gov.br/saude/pt-br/media/campanhas/2020/dia-mundial-de-luta-contra-a-aids/folder-
aidshiv-ms-final-2.pdf>

https://www.gov.br/saude/pt-br/media/campanhas/2020/dia-mundial-de-luta-contra-a-aids/folder-aidshiv-ms-final-2.pdf


    É uma estratégia de prevenção que faz uso combinado de intervenções biomédicas,
comportamentais e estruturais aplicadas no nível dos indivíduos, de suas relações e dos
grupos sociais a que pertencem, mediante ações que levem em consideração suas
necessidades e especificidades e as formas de transmissão do vírus. Uma das maneiras
de pensar a Prevenção Combinada é por meio da "mandala". O princípio da estratégia
da Prevenção Combinada baseia-se na livre conjugação dessas ações, sendo
determinada pelas populações envolvidas nas ações de prevenção estabelecidas
(população-chave, prioritária ou geral) e pelos meios em que estão inseridas.

Fontes: <http://www.aids.gov.br/pt-br/profissionais-de-saude/hiv/prevencao-combinada>
<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/prevencao_combinada_hiv_bases_conceituais_profissionais_trabalhadores

gestores saude.pdf>

http://www.aids.gov.br/pt-br/profissionais-de-saude/hiv/prevencao-combinada
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/prevencao_combinada_hiv_bases_conceituais_profissionais_trabalhadores_gestores_saude.pdf


Guia Instrucional Viva Melhor Sabendo

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A OBRA

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_instrucional_viva_melhor.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_instrucional_viva_melhor.pdf


Guia para Certificação da Eliminação da Transmissão
Vertical de HIV e/ou Sífilis

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A OBRA

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_certificacao_eliminacao_trasmissao_vertical_hiv_sifilis.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_certificacao_eliminacao_trasmissao_vertical_hiv_sifilis.pdf


Fluxogramas para prevenção da Transmissão Vertical do HIV,
Sífilis e Hepatites B e C nas instituições que realizam parto

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A OBRA

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/fluxograma_prevencao_transmissao_vertical_hiv_sifilis_hepatites_B_C_instituicoes_parto.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/fluxograma_prevencao_transmissao_vertical_hiv_sifilis_hepatites_B_C_instituicoes_parto.pdf


Protocolo Clínico e diretrizes terapêuticas para profilaxia
pós-exposição (PEP) de risco à infecção pelo HIV, IST

e hepatites virais
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A OBRA

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeuticas_profilaxia_pos_exposicao_risco_infeccao_hiv_ist_hepatires_virais_2021.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeuticas_profilaxia_pos_exposicao_risco_infeccao_hiv_ist_hepatires_virais_2021.pdf


Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para profilaxia
pré-exposição (PrEP) de risco à infecção pelo HIV

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A OBRA

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeuticas_profilaxia_pre_exposicao_risco_infeccao_hiv.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeuticas_profilaxia_pre_exposicao_risco_infeccao_hiv.pdf


Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da
Infecção pelo HIV em Crianças e Adolescentes

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A OBRA

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeuticas_manejo_infeccao_hiv_criancas_adolescentes_2018.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolo_clinico_diretrizes_terapeuticas_manejo_infeccao_hiv_criancas_adolescentes_2018.pdf


Relatório de Monitoramento Clínico do HIV 2020

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A OBRA

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio_monitoramento_clinico_hiv_2020.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio_monitoramento_clinico_hiv_2020.pdf


Prevenção combinada do HIV: bases conceituais para
profissionais, trabalhadores(as) e gestores(as) de saúde

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A OBRA

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/prevencao_combinada_hiv_bases_conceituais_profissionais_trabalhadores_gestores_saude.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/prevencao_combinada_hiv_bases_conceituais_profissionais_trabalhadores_gestores_saude.pdf


Cinco passos para o monitoramento e
avaliação (M&A) das ações de IST,

HIV/aids e Hepatites Virais

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A
OBRA

Cinco passos para a prevenção
combinada ao HIV na Atenção Básica

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A
OBRA

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cinco_passos_monitoramento_avaliacao_acoes_ist_hiv_aids_hepatites_virais.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cinco_passos_revencao_combinada_hiv_atencao_basica.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cinco_passos_monitoramento_avaliacao_acoes_ist_hiv_aids_hepatites_virais.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cinco_passos_revencao_combinada_hiv_atencao_basica.pdf


Cinco passos para a implementação das
linhas de cuidado para pessoas vivendo

com HIV/aids: manual para profissionais
de saúde

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A
OBRA

Cinco passos para a implementação da
vigilância epidemiológica da infecção
pelo HIV/aids, gestante HIV positiva e

criança exposta ao HIV
CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A

OBRA

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cinco_passos_implementacao_linhas_cuidado_pessoas_vivendo_hiv_aids_manual_profissionais_saude.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cinco_passos_implementacao_vigilancia_epidemiologica_infeccao_hiv_aids_gestante_hiv_crianca_hiv.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cinco_passos_implementacao_linhas_cuidado_pessoas_vivendo_hiv_aids_manual_profissionais_saude.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cinco_passos_implementacao_vigilancia_epidemiologica_infeccao_hiv_aids_gestante_hiv_crianca_hiv.pdf


Cinco passos para a construção de
linhas de cuidado para pessoas vivendo

com HIV/aids: guia para os grupos
locais

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A
OBRA

Cinco passos para elaboração de plano
de educação permanente em saúde para

as IST, HIV/aids e Hepatites Virais

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A
OBRA

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cinco_passos_construcao_linhas_cuidados_pessoas_vivendo_hiv_aids_guia_grupos_locais.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cinco_passos_elaboracao_plano_educacao_permanente_saude_ist_aids_hiv_hepatites_virais.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cinco_passos_construcao_linhas_cuidados_pessoas_vivendo_hiv_aids_guia_grupos_locais.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cinco_passos_elaboracao_plano_educacao_permanente_saude_ist_aids_hiv_hepatites_virais.pdf


Para mais publicações sobre
HIV/aids, acesse aqui a pesquisa na
BVS MS.

Para saber mais, entre em contato
conosco:

Atendimento por e-mail:
bibreferencia@saude.gov.br

Atendimento por Telefone:
(61) 3315-2410

Consulta online ao acervo:
http://bvsms.saude.gov.br/

Pesquisa de Atos Normativos do
Ministério da Saúde:
http://saudelegis.saude.gov.br/saudel
egis/secure/norma/listPublic.xhtml

Solicitação de artigos científicos
em saúde:
bibcomut@saude.gov.br

https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/?output=site&lang=pt&from=1&sort=YEAR_DESC&format=summary&count=20&fb=&page=1&range_year_start=2017&range_year_end=2021&skfp=&index=mh&q=infec%C3%A7%24+and+hiv%24
mailto:bibreferencia@saude.gov.br
http://bvsms.saude.gov.br/
http://saudelegis.saude.gov.br/saudelegis/secure/norma/listPublic.xhtml
mailto:bibcomut@saude.gov.br


Créditos

Boletim Temático produzido pela
Divisão de Biblioteca do Ministério da
Saúde
Dibib/Codinf/CGDI/SAA/SE/MS

Bibliotecárias responsáveis
Marina Vaz Santos Valadares - CRB
1-3442
Seprot/Dibib/Codinf/CGDI/SAA/SE/MS

Helen Ferreira Cristalino Pereira -
CRB 1-3458
Seab/Dibib/Codinf/CGDI/SAA/SE/MS

Projeto gráfico e diagramação
Marina Vaz Santos Valadares
Seprot/Dibib/Codinf/CGDI/SAA/SE/MS

Revisão
Equipe de Divulgação Interna da
Subsecretaria de Assuntos
Administrativos
EDI/SAA/SE/MS


