
O que é o HIV e a AIDS?  
• O HIV é o vírus que causa a AIDS.
•	 	A	AIDS	é	o	estágio	final	de	uma	doença	
que	envolve	um	dano	severo	ao	sistema	
imunológico.	

Uma pessoa com o HIV 
sempre tem AIDS? 
•	 	Não.	As	pessoas	podem	viver	muitos	anos	
com	o	HIV	e	não	desenvolver	a	AIDS,	
principalmente	se	elas	se	tratam.	

•	 	Algumas	vezes	as	pessoas	têm	o	HIV	por	
muitos	anos,	mas	não	apresentam	nenhum	
sinal	nem	sintoma.		

Existe cura?
•	 	Não	existe	cura	para	o	HIV	nem	para	a	AIDS,	
mas	existem	vários	tratamentos	eficazes	para	
o HIV.

•	 	As	pessoas	com	HIV	podem	receber	
assistência	médica	gratuita	ou	de	baixo-
custo	para	ajudá-las	a	ter	uma	vida	longa	e	
saudável.

Como se transmite o HIV?
•	 	Através	do	sangue,	do	sêmen,	das	secreções	
vaginais	e	do	leite	materno.

•	 	Através	do	ato	sexual,	vaginal	ou	anal,	sem	
usar preservativos.

•	 	Compartilhando	seringas	e	outros	materiais	
ao	se	injetar	drogas.

•	 	Através	do	contato	com	o	sangue	de	outra	
pessoa.

•	 	As	mulheres	portadoras	do	HIV	podem	
transmitir	o	vírus	para	o	feto	antes	ou	durante	
o	parto,	ou	durante	a	amamentação.	

O HIV é transmitido de alguma 
outra forma?
•	 	Você	não	pode	contrair	o	HIV	através	do	
contato	casual	com	uma	pessoa	portadora	
do	vírus,	tal	como	abraçar,	apertar	a	mão	ou	
compartilhar	uma	bebida.

•	 	Você	não	pode	contrair	o	HIV	através	da	
tosse	ou	do	espirro	de	outra	pessoa.

•	 	Por	vezes,	o	HIV	pode	ser	transmitido	através	
do	sexo	oral,	mas	o	risco	é	baixo.

Existe alguma relação entre o 
HIV e outras doenças?
•	 	Existe.	O	sexo	sem	camisinha	pode	ser	um	
risco	de	transmissão	de	outras	doenças	
sexualmente	transmissíveis,	tais	como	a	
gonorréia,	a	sífilis,	a	clamídia,	o	herpes	e	as	
verrugas	genitais.	

•	 	As	pessoas	que	têm	alguma	doença	
sexualmente	transmissível	podem	se	infectar	
e	transmitir	o	HIV	com	mais	facilidade	do	que	
as	pessoas	que	não	têm.

•	 	O	contato	com	o	sangue	de	outra	pessoa	
também	pode	transmitir	a	hepatite	B	ou	C.

Eu estou correndo risco?
•	 	Sempre	que	você	tem	relações	sexuais	com	
um	homem	ou	uma	mulher,	ou	compartilha	
seringas,	você	corre	o	risco	contrair	ou	de	
transmitir	o	HIV.	

•	 	O	seu	risco	aumenta	com	estes	
comportamentos.	

•	 	Se	o	seu	parceiro,	seja	ele	masculino	
ou	feminino,	tem	relações	sexuais	ou	
compartilha	seringas	com	outras	pessoas,	o	
seu	risco	aumenta.

Como posso diminuir o meu 
risco de contrair o HIV?
Três formas de diminuir o seu risco:  
•  Use preservativos todas as vezes que tiver 
relações	sexuais.	

•	 	Pratique	o	sexo	oral	ao	invés	do	sexo	anal	ou	
vaginal.	

•	 	Diminua	o	número	de	parceiros	sexuais,	
sejam	eles	homens	ou	mulheres.

Algumas coisas que você pode fazer:
•	 	Descubra	o	status	de	HIV	e	de	doenças	
sexualmente	transmsíveis	(DST)	e	o	nível	de	
risco,	tanto	seu	como	de	seu	parceiro,	seja	
ele	homem	ou	mulher.	Isto	pode	ajudá-lo	
tomar	decisões	inteligentes	sobre	a	prática	
sexual	com	o	seu	parceiro.	

•	 	Se	o	seu	parceiro	for	portador	do	HIV,	faça	
o	que	puder	para	ajudá-lo	a	se	tratar	e	se	
manter	saudável.

Você sabe como se 
proteger do HIV e 
da AIDS? 
Aprenda	como	se	manter	
saudável	e	ajudar	a	parar	a	
disseminação	do	HIV.

Informações  
básicas  

sobre o HIV
Perguntas e respostas  

sobre o HIV

Massachusetts Department  
of Public Health

Office of HIV/AIDS 
www.mass.gov/dph/aids

HA1675	 Revisado	em	junho	de	2014



Se você usa drogas injetáveis, 
estas dicas podem ajudar a 
diminuir o seu risco:
•	 	Use	agulhas	e	seringas	novas	todas	as	
vezes	que	você	se	injetar	drogas.	Você	pode	
conseguir	agulhas	esterilizadas	em	várias	
farmácias	em	Massachusetts	ou	em	postos	
de	troca	de	seringas.  

•	 	Não	compartilhe	seringas,	algodão,	copinhos	
para	dissolver	a	droga	ou	outro	tipo	de	
material.	

•	 	Se	você	tiver	que	compartilhar,	compartilhe	
com	o	menor	número	de	pessoas	possível	
e	limpe	tudo	entre	um	uso	e	outro.	
Observação: fazer	a	limpeza	com	cloro	
diminui	o	risco	de	HIV,	mas	não	muito	o	risco	
de	hepatite	C.

•	 	Para	limpar	as	agulhas	e	seringas	antes	de	
cada	uso,	lave-as	primeiro	três	vezes	com	
água.	A	seguir,	encha-as	com	cloro	e	agite-
as	durante	dois	minutos.	Despeje	o	cloro	e	
repita	o	processo	todo	duas	vezes	com	uma	
nova	dose	de	cloro.	Para	terminar,	lave	três	
vezes	com	água.

O que devo saber sobre o 
HIV se eu estiver grávida ou 
pensando em engravidar?
•	 	As	mulheres	portadoras	do	HIV	podem	
transmitir	o	vírus	para	o	seu	filho	antes	ou	
depois	do	parto,	ou	através	da	amamentação.

•	 	Descubra	o	seu	status	de	HIV.	Se	você	estiver	
sob	risco	de	contrair	o	HIV,	faça	o	teste	mais	de	
uma	vez	durante	a	gravidez.	

•	 	Se	você	for	portadora	do	HIV	e	estiver	
grávida,	pode	tomar	certos	medicamentos	
que	diminuem	o	risco	de	transmissão	do	HIV	
ao	bebê.	A	maior	parte	dos	bebês	cuja	mãe	
se	trata	não	contraem	HIV.

•	 	Dê	fórmula	em	mamadeira	ao	invés	de	
amamentar	para	não	transmitir	o	HIV	ao	
bebê.

Por que devo fazer o teste?
•	 	O	teste	é	a	única	forma	de	saber	com	certeza	
se	você	é	portador	do	HIV.	

•	 	Todos	os	centros	para	fazer	o	teste	podem	
direcioná-lo	para	a	assistência	médica	e	os	
serviços	de	apoio	que	podem	ajudá-lo	a	se	
manter	saudável.		

•	 	Como	as	pessoas	podem	transmitir	o	HIV	
mesmo	quando	elas	não	têm	sintomas,	ao	
descobrir	o	seu	status	de	HIV,	você	pode	
evitar	a	transmissão	para	o	seu	parceiro.

Aonde posso fazer um teste 
de HIV?
•	 Com	o	seu	médico	ou	profissional	de	saúde.
•	 	Em	um	dos	programas	de	teste	de	HIV	em	
todo	o	estado	de	Massachusetts.	Uma	lista	
está	disponível	em	www.mass.gov/dph/aids/
resources.

 

O quê mais devo saber sobre 
o teste de HIV?
•	 	Ninguém	pode	obrigá-lo	a	fazer	o	teste,	e	
você	deve	dar	seu	consentimento	antes	de	
fazer	o	teste.		

•	 	Existem	diferentes	testes.	Seu	médico	ou	
outro	profissional	de	saúde	pode	lhe	dar	mais	
informações	sobre	quais	testes	eles	usam	e	
quando	os	resultados	estarão	disponíveis. 

•  Talvez	lhe	perguntem	quando	foi	a	última	
vez	que	você	teve	relações	sexuais	sem	
camisinha	ou	compartilhou	uma	seringa.	O	
motivo	é	que	alguns	testes	podem	detectar	
uma	infecção	de	HIV	pouco	depois	de	uma	
pessoa	ser	infectada,	mas	outros	não.

•  Talvez	lhe	ofereçam	também	testes	de	
hepatite,	sífilis,	clamídia	e	gonorreia.	
O	motivo	é	que	essas	infecções	são	
transmitidas	do	mesmo	modo	que	o	HIV.


