
•Transfusões de sangue
e procedimentos médicos 
inseguros¹

•Relações sexuais desprotegidas¹

•Outras infecções sexualmente 
transmissíveis¹

O vírus da imunodeficiência humana enfraquece o 
sistema de defesa das pessoas e ataca o sistema 
imunológico.

Conheça os fatos

HIV

O vírus do HIV afeta pessoas de todas as idades, gêneros e 
raças.

38 milhões 
de pessoas estão 
infectadas com o 
vírus do HIV²

54% não sabem³

A imagem representa 
aproximadamente
1 milhão de pessoas

1.8 milhões são crianças² 1.7 milhões de novas infecções
em 2019.²

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA recomenda que indivíduos de 13 a 64 anos de 
idade devem realizar o teste de HIV pelo menos de uma a três vezes e aqueles que apresentam mais 
fatores de risco devem realizar o teste com mais frequência.⁴

Saiba quais são os riscos
• Compartilhamento de agulhas, 
seringas e outros instrumentos 
de injeção¹

• Perfurações acidentais com 
agulhas infectadas
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Como se manter saudável em tempos de 
COVID-19 se você tem HIV5

• Se você toma medicamentos para 
outras condições, faça uma reserva no 
caso de você ter que ficar em casa.

• Cuide da sua saúde mental. Manter
contato frequente com amigos e família 
por telefone, bate-papo, e-mail ou 
chamadas de vídeo. O distanciamento é 
físico e não social

• Evite a exposição excessiva a 
informações que possam incomodá-lo. 
Descubra por meio de fontes confiáveis.

• Encontre maneiras de apoiar uns aos 
outros com outras pessoas

•Alimente-se de forma saudável, durma 
bem e faça exercícios regularmente em 
casa.

• Se você tiver sintomas de COVID-19, 
entre em contato com seu plano de 
saúde ou com o número de telefone 
designado em seu país.

A síndrome da imunodeficiência 
adquirida (AIDS) é o estágio mais 
avançado da infecção pelo HIV.

O vírus do HIV se espalha quando 
sangue ou fluidos corporais 
infectados entram em contato com 
sangue não infectado.¹

• Faça o seu tratamento anti-HIV 
diariamente para suprimir sua carga viral 
e aumentar suas defesas.

• Tome medidas preventivas como as 
demais: lave as mãos com água e sabão, 
evite tocar no rosto e cubra a boca ao 
tossir ou espirrar.

• Minimize a exposição ao coronavírus: 
siga as recomendações de distanciamento 
físico do seu país.

• Seja vacinado contra a gripe ou 
influenza e contra o pneumococoo.

• Faça um plano para se preparar no caso 
de você ter que ficar em casa.

• Converse com o profissional da saúde 
responsável pelo seu atendimento sobre 
como dar continuidade ao tratamento ou 
consulta à distância.

• Certifique-se de ter uma reserva de seu 
tratamento para o HIV de pelo menos 30 
dias, se possível.

Um exame de sangue pode salvar vidas


