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Quando o assunto é AIDS, 
nenhuma pergunta merece 
ficar sem resposta! A 
informação sobre o HIV é 
uma ferramenta importante 
não só como prevenção, 
mas também como forma 
de acabar com o estigma 
e a discriminação em torno 
do vírus. 

Foi pensando nisso que o 
UNAIDS resolveu convocar 
criadores de conteúdo 
online de todo o Brasil 
para o #DesafioUNAIDS. 

O UNAIDS é o Programa 
Conjunto das Nações 
Unidas sobre HIV/AIDS 
e reúne ações de 11 
organismos da ONU nesta 
área: ACNUR, UNICEF, 
PMA, PNUD, UNFPA, 
UNODC, ONU Mulheres, 
OIT, UNESCO, OMS e 
Banco Mundial.

DESAFIO
UNAIDS#



Falar de sexualidade é um 
desafio. E, para piorar, 
discutimos cada vez menos 
essas questões na escola, 
dentro de casa, entre os 
amigos, nas igrejas e na 
mídia. Na internet, as 
conversas sobre o tema 
podem até correr soltas, 
mas como saber se são 
verdadeiras, boatos, fake 
news, lendas urbana?

HELP!
Além disso, todo mundo 
tem tendência a achar que 
a AIDS é algo distante, 
que só vai acontecer com 
a outra pessoa. Enquanto 
isso, a epidemia está 
crescendo no Brasil e 
principalmente entre 
jovens.

DE AIDS AINDA 
É UM DESAFIO?

Por que falar 



#DESAFIOUNAIDS?Por que o

COMO FALAR DE HIV E DE 
AIDS

O #DesafioUNAIDS é, antes 
de tudo, uma provocação. 
Queremos que você, ao 
aceitar o desafio, ajude-nos a 
engajar mais pessoas nesse 
debate: seus seguidores e 
fãs. Sabemos que, nesse 
universo do Youtube, quase 

O objetivo principal do 
#DesafioUNAIDS não é 
saber se você tem todas 
as respostas. É levantar 
perguntas e provocar o 
debate. 

ninguém é especialista em HIV. 
E isso não é um problema. O 
#DesafioUNAIDS quer mostrar, 
na real, que nós precisamos 
falar mais sobre AIDS para 
melhorar, inclusive, as 
perguntas que temos feito.

É fazer com que todos 
os seus seguidores e fãs 
percebam, junto com você, 
que a AIDS é algo que está 
presente, SIM!, em nossas 
vidas.

sem ser especialista?



Não se preocupe. Isso pode 
acontecer e é inevitável. 
Mas você não estará só! O 
#DesafioUNAIDS tem vários 
recursos para que você possa 
se informar melhor, aprender 
um pouco mais sobre o tema e, 
ao mesmo tempo, questionar, 
tirar do fundo da garganta 
aquela pergunta que nunca 
foi feita e, com a ajuda de 
todo mundo, partir atrás das 
melhores respostas. Aliás, se 
não quiser passar carão, pode 
convidar alguém para gravar 
o vídeo com você!!!

Você recebeu a caixa 
do #DesafioUNAIDS. 
Aí dentro, tem algumas 
‘surpresinhas’. #Spoiler1:
o desafio inclui 15 perguntas 
aleatórias retiradas da 
famosa Dona Internet. Sua 
missão:  tentar responder 
ao maior número possível 
de perguntas em um vídeo 
produzido para seu canal.

E se a gente 
FALAR M...?

Mas esse 
assunto é 
muito sério.  

POSSO FAZER 
PIADA COM 
ISSO PRA TER 
MAIS VIEWS?

Como 
PARTICIPAR?



Pode e deve! O assunto é sério 
porque escolhemos falar dele 
sempre de forma muito técnica, 
científica, apontando o dedo, 
definindo as pessoas como culpadas 
ou vítimas...E o que a gente quer é 
que vocês nos ajudem a mudar isso, 
com a linguagem de vocês!

COMO?
Com o jeito único, criativo, 
engraçado, leve, descontraído 
que só vocês têm. 



Leia e veja todas as instruções e SÓ ABRA A 
CAIXA QUANDO COMEÇAR A GRAVAR SEU 
VÍDEO do #DesafioUNAIDS (o ideal é que a 
surpresa seja verdadeira e espontânea) 

NÃO ABRA A 
CAIXA AINDA! 
#Spoiler2: Você precisa 
saber que terá direito a 
alguns recursos de ajuda 
no #DesafioUNAIDS. Um 
deles é o apoio de um 
especialista para uma das 
perguntas (só uma!!!):  

Vamos começar!
INSTRUÇÕES

Passo
1

Passo2

Visite o
  canal dele!

Nosso “Tirador de Dúvidas” 
ofi cial é o Dr. Jairo Bouer, que 
também topou o desafi o.
Se quiser fazer uma live, tem que 
combinar com ele antes de começar 
a gravar o vídeo para que ele fi que 
a postos para te ajudar.

bit.ly/JBDesafioUNAIDS



Para aumentar o suspense, poste em suas redes 
pelo menos uma foto da caixa com a hashtag 
#DesafioUNAIDS, para indicar que você topou o 
desafio, e marque o @unaidsbrasil. ;)

Último passo!!! Antes de 
começar a gravar, veja 
um recado IMPORTANTE 
dos Embaixadores de 
Boa Vontade do UNAIDS 
Mateus Solano, Glória 
Maria e Wanessa Camargo 
para você:
unaids.org.br/desafi ounaids

Aí é só dar o seu grito 
de guerra e partir para o 
abraço...quer dizer, para o 
desafio!

Passo
3

Passo
4

Ou podem trocar vídeos por 
Whatsapp e depois inserir na 
edição do vídeo, que pode ser 
mais prático. 

Ah, você pode também 
convidar alguma outra pessoa 
(youtuber, amig@, celebridade, 
mãe, pai, especialista em HIV, 
médico etc) para participar com 
você e te ajudar no desafio. 

edição do vídeo, que pode ser 



Reforçar o estigma e a 
discriminação contra as 
pessoas vivendo com HIV

Reforçar o estigma e 
a discriminação contra 
populações-chave para a 
epidemia (no Brasil: gays e 
outros homens que fazem 
sexo com homens, travestis 
e pessoas trans, profissionais 
do sexo e seus clientes, e 
usuários de drogas)

NÃO VALE!

Espalhar “fake news”, “boatos” 
ou “lendas urbanas” (ex: 
mulher de branco fazendo 
teste de diabetes com agulha 
contaminada com HIV, a história 
da agulha contaminada no 
assento do ônibus, agulha 
contaminada no cinema, etc.) 
mas tá liberado fazer piada sobre 
isso, desde que esclareça que é 
“lenda urbana”  

Só tem um
DETALHE
Nosso pedido é de que os 
vídeos respeitem alguns 
princípios básicos de 
Zero Discriminação:



Entendi,
E AGORA?

Se você publicar seu 
vídeo, seja em seu canal 
do YouTube, seja em sua 
escola ou comunidade, 
lembre-se de marcar a 
hashtag #DesafioUnaids 
e @unaidsbrasil. 

Melhor vídeo de 
utilidade pública,
que será escolhido 
pelo UNAIDS

Melhor vídeo 
por número de 
visualizações

Melhor vídeo por 
votação pública na 
página do Desafio 
UNAIDS

Melhor vídeo 
por escolha dos 
Embaixadores de Boa 
Vontade do UNAIDS

1

3

2

4



Confira o que
TEM NA CAIXA

Se você chegou aqui é porque 
já seguiu todos os passos que te 
indicamos, certo!? 
 
Então bora conferir o que tem 
dentro da caixa:

15 CARDS 
de perguntas 

(não vale ler 
antes!!! Tem 
que ser uma 
por uma, de 
surpresa!)



3 FIC
HAS para pular a pergunta que não 

souber responder

1 FICHA para googlar e tentar achar a 

resposta (quando não souber ou não 

tiver certeza)

1 TELEFONEMA para Tirador de Dúvidas oficial do #DesafioUNAIDS, Dr. Jairo Bouer. Caso não consiga contato com o Dr. Jairo Bouer ou prefira consultar outro especialista, você pode fazer isso também.

1 CONSULTA ao MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA 

AO #DESAFIOUNAIDS (ele vai te salvar 

depois de todas as tentativas!!!)
 www.unaids.org.br/desafiounaids
Usuário: MeuDesafio Senha: DesafioAceito



Até onde você consegue ir no 
#DesafioUNAIDS?

Lembre-se de usar bastante a 
hashtag #DESAFIOUNAIDS e 

de marcar o @unaidsbrasil em 
suas postagens!

Obrigado por topar este 
desafio!!!

Boa sorte!




