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O risco de transmissão do HIV pelo sexo oral sem proteção existe, mas é 
baixo.

Contudo, é importante saber que inúmeras outras infecções sexualmente 
transmissíveis (IST) podem ser adquiridas pelo sexo oral. No caso da 
prática do sexo oral em uma vagina, os riscos podem aumentar se a 
pessoa receptora do sexo oral estiver menstruada. Uma das opções de 
prevenção, ao fazer sexo oral em uma vagina, é utilizar o papel filme, ou 
até mesmo uma camisinha cortada como forma de barreira física entre a 
vagina e a boca. A existência de uma outra IST (visível ou não) também 
pode aumentar o risco de infecção. 

No caso de sexo oral em um pênis, recomenda-se utilizar o preservativo. A 
chance de contrair o HIV aumenta em caso de ejaculação na boca. 

O CDC (Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos) lista 
os riscos de transmissão do HIV, por tipo de exposição, a cada 10.000 
exposições.

VOCÊS COSTUMAM COLOCAR PLÁSTICO PARA 
CHUPAR PEPECA? DIZEM QUE PARA EVITAR 
PEGAR ALGUMA DST TEM QUE COLOCAR 
PLÁSTICO FILME NA VAGINA ANTES DE CHUPAR.01



PROBABILIDADE DE CONTRAIR HIV 
ESTIMADA POR ATO, POR EXPOSIÇÃO*

* Fatores que podem aumentar o risco de transmissão do HIV incluem infecções sexualmente transmissíveis, 
infecção por HIV em fase aguda ou tardia e alta carga viral. Fatores que podem diminuir o risco incluem uso 
de preservativo, circuncisão masculina, tratamento antirretroviral e profilaxia pré-exposição. Nenhum desses 
fatores é contabilizado nas estimativas apresentadas na tabela.
** A transmissão do HIV através destas rotas de exposição é tecnicamente possível, mas improvável e não está 
bem documentada.

Tipo   de   Exposição  Risco
   
por

   
10.000

 
exposições 

Parentérica   (intravenal,   intramuscular)  

Transfusão   de   sangue 9.250 

Compartilhamento   de   seringas   para   uso   de   drogas 63  

Percutâneo   (com   agulha)  23 

Sexual 

Sexo   anal   receptivo  138 

Sexo   anal   insertivo  11 

Sexo   pênis-vagina   receptivo 8 

Sexo   pênis-vagina   insertivo  4  

Sexo   oral   receptivo Baixo 

Sexo   oral   insertivo Baixo 

Outros** 
Mordendo egligenciável 

Cuspindo Negligenciável 

Arremessando   fluidos   corporais   (incluindo   sêmen   ou   saliva) Negligenciável 

Compartilhando
   brinquedos

   sexuais Negligenciável 

 

Negligenciável 



Tendo em vista que ele trocou a navalha e não a reutilizou, não existe 
risco de HIV. A infecção pelo HIV precisa de condições específicas 
para acontecer. “De acordo com o CDC (Centros de Controle de 
Doenças dos Estados Unidos): 
• O risco médio de infecção por HIV após uma exposição, por 
agulha ou corte, ao sangue contaminado por HlV é de 0,3% (ou 
seja, três décimos de um por cento, ou cerca de 1 em 300). Dito de 
outra forma, 99,7% das exposições por corte e agulha não levam à 
infecção.
• O risco após a exposição do olho, nariz ou boca ao sangue 
contaminado pelo HIV é estimado em média 0,1% (1 em 1000).

• O risco após a exposição da pele não intacta ao sangue 
contaminado por HIV é estimado como inferior a 0,1%. Uma pequena 
quantidade de sangue na pele intacta provavelmente não representa 
qualquer risco. Não há casos documentados de transmissão do HIV 
por causa de uma exposição envolvendo uma pequena quantidade 
de sangue.”

Em caso de dúvida, o mais indicado é procurar um centro de saúde 
para que um médico avalie a situação e recomende ou não o uso da 
profilaxia pós-exposição (PEP). A PEP é a utilização da medicação 
antirretroviral após qualquer situação em que exista o risco de 
infecção com o HIV. A medicação age impedindo que o vírus se 
estabeleça no organismo—por isso a importância de se iniciar esta 
profilaxia o mais rápido possível após o contato: em, no máximo, 72 
horas, sendo o tratamento mais eficaz se iniciado nas duas primeiras 
horas após a exposição. O tratamento deve ser seguido por 28 dias.

02 GENTE, ME AJUDA, FUI AO CABELEIREIRO, 
ELE SE CORTOU COM A NAVALHA QUE 
ESTAVA USANDO EM MIM, LIMPOU O 
NAVALHETE PASSOU ÁLCOOL E TROCOU A 
NAVALHA, TEM RISCO DE HIV?



Primeiramente, é importante saber que a infecção pelo HIV pode não apresentar 
sintomas. Muitas pessoas que estão infectadas com o HIV não têm nenhum 
sintoma durante 10 anos ou mais. Algumas pessoas que foram infectadas com 
o HIV relataram ter sintomas semelhantes aos da gripe de 2 a 4 semanas após 
a exposição. Como houve uma relação sexual desprotegida, existe a chance de 
que você tenha contraído o HIV. Entretanto, a única maneira de determinar se 
uma pessoa foi infectada é fazendo o teste. É importante saber também que a 
infecção pelo HIV possui uma janela imunológica de aproximadamente 30 dias. 
O aconselhável, então, é que você aguarde em torno de 30 dias para fazer o 
teste.
Importante saber que, em um caso como este, a profilaxia pós-exposição (PEP) 
poderia ter sido prescrita. A PEP é a utilização da medicação antirretroviral após 
qualquer situação em que exista o risco de infecção com o HIV. A medicação age 
impedindo que o vírus se estabeleça no organismo—por isso a importância de 
se iniciar esta profilaxia o mais rápido possível após o contato: em, no máximo, 
72 horas, sendo o tratamento mais eficaz se iniciado nas duas primeiras horas 
após a exposição. O tratamento deve ser seguido por 28 dias.

No Brasil, estão disponíveis exames laboratoriais e os testes rápidos, que 
detectam, em cerca de 30 minutos, os anticorpos contra o HIV presentes no 
sangue ou na saliva. Esses testes são realizados gratuitamente pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), nas unidades da rede pública e nos Centros de 
Testagem e Aconselhamento (CTA). Em 2017, o teste de HIV também começou 
a ser vendido em farmácias no Brasil.
Para obter informações sobre onde encontrar um teste de HIV, consulte o site do 
Departamento de IST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde: http://www.
aids.gov.br/ 

03 FIZ SEXO COM UMA PESSOA E, QUANDO 
DEI FÉ, A CAMISINHA TINHA ESTOURADO 
COMPLETAMENTE. HÁ 5 DIAS ESTOU SENTINDO 
ALGUNS SINTOMAS. PODE SER HIV?



O HIV possui uma janela imunológica de aproximadamente 30 dias, o que 
quer dizer que, neste período, mesmo que a pessoa tenha sido infectada, 
existe a possibilidade de o resultado do teste dar um “falso negativo”. É 
importante ressaltar que, durante a janela imunológica, a infecção pelo HIV 
pode não aparecer em um teste de HIV, mas é um momento no qual o vírus é 
altamente contagioso e pode ser transmitido. Dessa forma, não é aconselhável 
manter relações sexuais sem camisinha ou sem o uso de outra ferramenta 
de prevenção combinada. Além disso, é importante lembrar que a camisinha 
previne outras infecções sexualmente transmissíveis além do HIV.

Caso você não encontre ou não saiba onde retirar o preservativo, ligue para o 
Disque Saúde (136). Para saber mais sobre prevenção combinada, consulte o 
site do UNAIDS http://unaids.org.br/prevencao-combinada/. 

04 EU PEDI PRO MEU PEGUETE FAZER 
O TESTE DE HIV E DEU NEGATIVO, 
POSSO TRANSAR SEM CAMISINHA 
SEM PROBLEMAS?

Primeiramente, uma pessoa que vive com HIV não está contaminada. 
Contaminação e infecção têm significados diferentes: contaminação é a 
transmissão de impurezas ou de elementos nocivos capazes de prejudicar a ação 
normal de um objeto. Infecção é a invasão de tecidos corporais de um organismo 
hospedeiro por parte de organismos capazes de provocar doenças. Quando 
descrevemos o processo de transmissão do vírus de uma pessoa para outra, 
devemos dizer que a pessoa foi “infectada” com HIV e não “contaminada”.

05 GENTE, ME AJUDA! UMA PESSOA PODE 
APRESENTAR SINTOMAS DE HIV EM MENOS 
DE 24 HORAS APÓS UMA SUPOSTA 
CONTAMINAÇÃO?



É importante saber que a infecção pelo HIV, na maioria das vezes, não 
apresenta sintomas. Muitas pessoas que estão infectadas com o HIV não 
têm nenhum sintoma durante 10 anos ou mais. Algumas pessoas que foram 
infectadas com o HIV relataram ter sintomas semelhantes aos da gripe de 2 a 
4 semanas após a exposição. Como houve uma relação sexual desprotegida, 
existe a chance de que você tenha contraído o HIV. Entretanto, a única maneira 
de determinar se uma pessoa foi infectada é fazendo o teste. É importante 
saber também que a infecção pelo HIV possui uma janela imunológica de 
aproximadamente 30 dias. O aconselhável, então, é que você aguarde em torno 
de 30 dias para fazer o teste.

Se seu teste de HIV der positivo, você deve consultar o seu médico assim que 
possível para começar o tratamento.

Para obter informações sobre onde encontrar um teste de HIV, consulte o site do 
Departamento de IST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde: http://www.
aids.gov.br/ 

Caso a relação tenha acontecido a menos de 72 horas, você deve procurar um 
médico para que ele avalie a situação em relação à recomendação do uso da 
profilaxia pós-exposição (PEP). A PEP é a utilização da medicação antirretroviral 
após qualquer situação em que exista o risco de infecção com o HIV. A 
medicação age impedindo que o vírus se estabeleça no organismo—por isso a 
importância de se iniciar esta profilaxia o mais rápido possível após o contato: 
em no máximo 72 horas, sendo o tratamento mais eficaz se iniciado nas duas 
primeiras horas após a exposição. O tratamento deve ser seguido por 28 dias.



Primeiramente, uma pessoa que vive com HIV não está contaminada. 
Contaminação e infecção têm significados diferentes: contaminação é a 
transmissão de impurezas ou de elementos nocivos capazes de prejudicar 
a ação normal de um objeto. Infecção é a invasão de tecidos corporais de 
um organismo hospedeiro por parte de organismos capazes de provocar 
doenças. Quando descrevemos o processo de transmissão do vírus de uma 
pessoa para outra, devemos dizer que a pessoa foi “infectada” com HIV e 
não “contaminada”.
Atualmente existem diversos insumos e tecnologias em saúde que permitem 
que casais que vivem com HIV ou casais sorodiferentes/sorodiscordantes 
(em que um tem HIV e outro não) tenham filhos sem HIV. O casal deve 
procurar um médico para receber aconselhamento e serviços relacionados à 
saúde reprodutiva.

06
TENHO UMA CURIOSIDADE. UM 
HOMEM COM HIV PODE TER RELAÇÕES 
COM UMA MULHER QUE NÃO TEM HIV 
E ELA NÃO SE “CONTAMINAR” E TER 
FILHOS SEM HIV?

O risco de transmissão do HIV pelo sexo oral sem proteção existe, mas é 
baixo. Contudo, é importante saber que inúmeras outras infecções sexualmente 
transmissíveis (IST, antigamente conhecidas como DST) podem ser adquiridas 
pelo sexo oral. No caso da prática do sexo oral em uma vagina, os riscos podem 
aumentar se a pessoa receptora do sexo oral estiver menstruada. Uma das 
opções de prevenção ao fazer sexo oral em uma vagina é utilizar o papel filme, 
ou até mesmo uma camisinha cortada como forma de barreira física entre a 
vagina e a boca. A existência de uma outra IST (visível ou não) também pode 
aumentar o risco de infecção. 

07 ESTOU FICANDO COM UMA MINA QUE É 
SOROPOSITIVA, VOU CONTRAIR HIV SE FIZER 
SEXO ORAL NELA OU REALMENTE NÃO EXISTE 
CASO DE TRANSMISSÃO DESSA FORMA?



No caso de sexo oral em um pênis, recomenda-se utilizar o preservativo. A 
chance de contrair o HIV aumenta em caso de ejaculação na boca. 
O CDC (Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos) lista os riscos de 
transmissão do HIV, por tipo de exposição, a cada 10.000 exposições.

PROBABILIDADE DE CONTRAIR HIV 
ESTIMADA POR ATO, POR EXPOSIÇÃO*

* Fatores que podem aumentar o risco de transmissão do HIV incluem infecções sexualmente transmissíveis, 
infecção por HIV em fase aguda ou tardia e alta carga viral. Fatores que podem diminuir o risco incluem uso 
de preservativo, circuncisão masculina, tratamento antirretroviral e profilaxia pré-exposição. Nenhum desses 
fatores é contabilizado nas estimativas apresentadas na tabela.
** A transmissão do HIV através destas rotas de exposição é tecnicamente possível, mas improvável e não está 
bem documentada.

Tipo   de   Exposição  Risco
   
por

   
10.000

 
exposições 

Parentérica   (intravenal,   intramuscular)  

Transfusão   de   sangue 9.250 

Compartilhamento   de   seringas   para   uso   de   drogas 63  

Percutâneo   (com   agulha)  23 

Sexual 

Sexo   anal   receptivo  138 

Sexo   anal   insertivo  11 

Sexo   pênis-vagina   receptivo 8 

Sexo   pênis-vagina   insertivo  4  

Sexo   oral   receptivo Baixo 

Sexo   oral   insertivo Baixo 

Outros** 
Mordendo egligenciável 

Cuspindo Negligenciável 

Arremessando   fluidos   corporais   (incluindo   sêmen   ou   saliva) Negligenciável 

Compartilhando
   brinquedos

   sexuais Negligenciável 

 

Negligenciável 



Primeiramente, é importante destacar que a utilização dos termo “vírus HIV” é 
redundante, pois a sigla HIV já significa Vírus da Imunodeficiência Humana.

O HIV não sobrevive por muito tempo e não se reproduz fora do corpo humano. Não 
é possível dizer quanto tempo o vírus permanece no alicate, mas é possível afirmar 
que é por um tempo curto. Se o alicate já estava guardado por muito tempo no 
guarda roupa o vírus já não está mais lá. Contudo, existe um risco relativo a hepatites 
virais que também são transmissíveis por vias sanguíneas e cujos vírus sobrevivem 
por mais tempo fora do corpo. Dessa forma, a recomendação do Ministério da 
Saúde é de que alicates não sejam compartilhados ou que estes sejam, ao menos, 
esterilizados em autoclaves ou estufas.

Considerando que o contato do pênis desprotegido foi muito limitado, é 
muito improvável que tenha havido uma infecção. Em caso de dúvida o 
mais indicado é procurar um centro de saúde para que o médico avalie a 
situação e recomende ou não o uso da profilaxia pós-exposição (PEP). A 
PEP é a utilização da medicação antirretroviral após qualquer situação em 
que exista o risco de infecção com o HIV. A medicação age impedindo que o 
vírus se estabeleça no organismo—por isso a importância de se iniciar esta 
profilaxia o mais rápido possível após o contato: em, no máximo, 72 horas, 

08

09

GALERA, TÔ PREOCUPADA, QUANTO TEMPO O 
VÍRUS HIV PERMANECE NO ALICATE DE UNHA 
QUE ESTAVA GUARDADO NO GUARDA ROUPA??

É POSSÍVEL ESTAR COM HIV MESMO NÃO 
APRESENTANDO SINTOMAS? E SE FOI SÓ 
UMA PONTINHA QUE TOCOU? É POSSÍVEL 
ESTAR COM HIV SE ENCOSTAR, POR ACIDENTE, 
A CABEÇA DO PÊNIS NO LADO USADO DA 
CAMISINHA, MESMO TENDO LAVADO NA 
MESMA HORA COM ÁGUA CORRENTE?



Com certeza que sim! O fato de pertencer a uma determinada população 
não define a sorologia ou riscos de uma pessoa. Todas as pessoas, 
independentemente da orientação sexual, podem ter uma vida sexual feliz 
e saudável. Atualmente, com a prevenção combinada, é possível utilizar e 
combinar diferentes métodos de prevenção para uma vivência plena e segura 
da sexualidade—nesse caso também, independentemente da orientação 

10 É POSSÍVEL SER GAY E NÃO TER HIV? SEM 
HIPOCRISIA! E SER FELIZ E SER AMADO?

sendo o tratamento mais eficaz se iniciado nas duas primeiras horas após a 
exposição. O tratamento deve ser seguido por 28 dias.

É importante saber que a infecção pelo HIV, muitas vezes, pode não 
apresentar sintomas. Muitas pessoas que estão infectadas com o HIV 
não têm nenhum sintoma durante 10 anos ou mais. Algumas pessoas 
que foram infectadas com o HIV relataram ter sintomas semelhantes aos 
da gripe de 2 a 4 semanas após a exposição. Como houve uma relação 
sexual desprotegida, existe a chance de que você tenha contraído o HIV. 
Entretanto, a única maneira de determinar se a pessoa foi infectada é 
fazendo o teste. É importante saber também que a infecção pelo HIV possui 
uma janela imunológica de aproximadamente 30 dias. O aconselhável, 
então, é que você aguarde em torno de 30 dias para fazer o teste.

O HIV está presente em secreções (fluidos) como sangue, esperma, 
secreção vaginal e leite materno. Para haver a transmissão, o fluido 
contaminado de uma pessoa tem que penetrar no organismo de outra. Isto 
se dá através de relação sexual, de compartilhamento de seringas, em 
acidentes com agulhas e objetos cortantes contaminados, na transfusão de 
sangue contaminado, na transmissão da mãe vivendo com HIV para o feto 
durante a gestação, no trabalho de parto ou durante a amamentação. O HIV 
não é transmitido por meio de interações comuns do dia a dia como abraçar, 
apertar as mãos, beijar, dividir objetos ou alimentos.



sexual. Entre as novas estratégias para a prevenção da transmissão do HIV 
destacam-se o uso do Tratamento como prevenção (TASP, em inglês, ou TcP, 
em português), a Profilaxia Pós-exposição (PEP) e a Profilaxia Pré-exposição 
(PrEP).

Para saber mais sobre prevenção combinada, consulte o site do UNAIDS http://
unaids.org.br/prevencao-combinada/. 

Não há risco de infecção pelo HIV se não houver penetração nem envolver 
secreções. O HIV só aparece em quantidades suficientes para haver a 
transmissão em secreções (fluidos) como sangue, esperma, secreção vaginal 
e leite materno. Para haver a transmissão, o fluido contaminado de uma 
pessoa tem que penetrar no organismo de outra. Isto se dá através de relação 
sexual (heterossexual ou homossexual), do compartilhamento de seringas, em 
acidentes com agulhas e objetos cortantes contaminados, na transfusão de 
sangue contaminado, na transmissão vertical da mãe vivendo com HIV para o 
feto durante a gestação ou no trabalho de parto, ou durante a amamentação. 
Outras infecções sexualmente transmissíveis, contudo, podem ser transmitidas 
pelo simples contato de genitais.

11
GENTE, FIQUEI COM UM CARA MESES ATRÁS E 
NÃO HOUVE PENETRAÇÃO E NEM TROCA DE 
FLUIDOS, NÃO TÍNHAMOS FERIDAS EXPOSTAS 
E NEM NADA DISSO. EU APENAS “SARREI” MEU 
PÊNIS NO ÂNUS DELE. CORRO RISCO DE TER 
PEGO DOENÇAS OU HIV?



Não. O HIV não sobrevive por muito tempo e não se reproduz fora do 
corpo humano. O HIV só aparece em quantidades suficientes para haver 
a transmissão em secreções (fluidos) como sangue, esperma, secreção 
vaginal e leite materno. Isso quer dizer que a transmissão através da relação 
sexual, apesar de ser a mais comum, não é a única forma de transmissão. O 
HIV também pode ser transmitido ao se compartilhar seringas, em acidentes 
com agulhas e objetos cortantes contaminados, na transfusão de sangue 
contaminado, na transmissão vertical da mãe vivendo com HIV para o feto 
durante a gestação ou no trabalho de parto e durante a amamentação. 

O HIV não é transmitido por meio de interações comuns do dia a dia como 
abraçar, beijar, dividir objetos ou alimentos, ou usar o mesmo banheiro. (mas é 
sempre recomendável lavar as mãos depois de usar o banheiro. Neste caso, por 
uma questão de higiene mesmo). 

12
HOJE FUI NO BANHEIRO DA RODOVIÁRIA 
E AQUI É TUDO MUITO PRECÁRIO, MUITA 
NOJEIRA, CHÃO TODO MIJADO, ** NAS 
PAREDES E NO CHÃO, ETC. DAÍ EU USEI O 
BANHEIRO E, SEM QUERER, ENCOSTEI MINHA 
CALÇA NO VASO (BANHEIRO MASCULINO, 
SOU HOMEM) E DEPOIS PASSEI A MÃO NA 
CALÇA E DEPOIS NA BOCA, ENTRE UM PRAZO 
DE 20 MINUTOS. ENFIM GENTE, EU POSSO TER 
CONTRAÍDO A HIV?



A transmissão através da relação sexual, apesar de ser a mais comum, não é a 
única forma de transmissão do HIV.

O HIV só aparece em quantidades suficientes para haver a transmissão em 
secreções (fluidos) como sangue, esperma, secreção vaginal e leite materno. 
O HIV também pode ser transmitido ao se compartilhar seringas, em acidentes 
com agulhas e objetos cortantes contaminados, na transfusão de sangue 
contaminado, na transmissão vertical da mãe vivendo com HIV para o feto 
durante a gestação ou no trabalho de parto ou durante a amamentação.

O HIV não se cria sozinho, ele é transmitido através de secreções (fluidos) 
como sangue, esperma, secreção vaginal e leite materno. Por isso é sempre 
aconselhável se prevenir, e a camisinha ainda é método mais eficaz na 
prevenção, tanto do HIV, quanto de outras infecções sexualmente transmissíveis.

Para saber mais sobre prevenção combinada, consulte o site do UNAIDS http://
unaids.org.br/prevencao-combinada/.

13

14

QUERIA SABER, EXISTE PEGAR AIDS QUEM É 
VIRGEM E NUNCA TRANSOU?

TENHO UMA DÚVIDA SE DUAS PESSOAS HOMENS 
FAZEM SEXO SEM CAMISINHA, MAS NENHUM 
DELES TEM HIV, TEM COMO O VÍRUS SE CRIAR 
SOZINHO?



O HIV possui uma janela imunológica de aproximadamente 30 dias, o que 
quer dizer que, neste período, mesmo que a pessoa tenha sido infectada, 
existe a possibilidade de o resultado do seu teste dar um “falso negativo”. É 
importante ressaltar que, durante a janela imunológica, a infecção pelo HIV 
pode não aparecer em um teste de HIV, mas é um momento no qual o vírus é 
altamente contagioso e pode ser transmitido. Dessa forma, não é aconselhável 
manter relações sexuais sem camisinha ou sem o uso de outra ferramenta 
de prevenção combinada. Além disso, é importante lembrar que a camisinha 
previne outras infecções sexualmente transmissíveis além do HIV.

Outro ponto importante: diversos estudos têm demonstrado que uma pessoa 
em tratamento antirretroviral e que esteja com carga viral indetectável e 
sem nenhuma outra infecção sexualmente transmissível (IST) tem chance 
praticamente zero de transmitir o HIV.

Uma pessoa não pode infectar a si mesma. O HIV não se cria sozinho.
O HIV está presente em secreções (fluidos) como sangue, esperma, secreção 
vaginal e leite materno. Para haver a transmissão, o fluido contaminado de uma 
pessoa tem que penetrar no organismo de outra. Isto se dá através de relação 
sexual, de compartilhamento de seringas, em acidentes com agulhas e objetos 
cortantes contaminados, na transfusão de sangue contaminado, na transmissão 
da mãe vivendo com HIV para o feto durante a gestação, ou no trabalho de parto 
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16

SEXTA FEIRA PASSADA FIQUEI COM UM CARA 
SOROPOSITIVO, HOJE FIZ TESTE E DEU NÃO 
REAGENTE. POSSO ME DESPREOCUPAR?

MASTURBAÇÃO PODE DAR AIDS? VOCÊ ESTÁ 
LÁ NUMA BOA E CAI NA MÃO. E DEPOIS VOCÊ 
LIMPA COM ÁGUA E SABÃO. E DEPOIS COME OU 
TOCA NO OLHO. PODE CONTRAIR? E QUEM TEM 
FIMOSE CORRE MAIS RISCO?



ou durante a amamentação. O HIV não é transmitido por meio de interações 
comuns do dia a dia como abraçar, apertar as mãos, beijar, dividir objetos ou 
alimentos.
E já que você perguntou sobre fimose, vamos falar um pouco sobre a 
circuncisão e o HIV. A circuncisão é um procedimento cirúrgico que consiste 
na remoção do prepúcio, prega cutânea que recobre a glande ou cabeça 
do pênis. Algumas pesquisas realizadas na África comprovaram que, 
depois de um ano, o procedimento resultou em uma redução de 50 a 60% 
das infecções pelo HIV em homens heterossexuais que fizeram sexo com 
mulheres HIV positivas. Já a mulher sem o HIV no organismo não usufrui 
de nenhuma proteção se mantiver relações sexuais com um homem HIV 
positivo mesmo estando ele circuncidado.

O HPV e o HIV são infecções sexualmente transmissíveis, entretanto são 
vírus diferentes. O HIV é o vírus da imunodeficiência humana, que, se não 
for tratado, pode causar AIDS. Já o HPV é o papilomavírus humano, que 
pode se manifestar como verrugas e, se não for tratado, pode causar alguns 
tipos de câncer. Como uma infecção sexualmente transmissível (IST) 
razoavelmente comum, o HPV requer monitoramento médico frequente 
para um melhor tratamento, os medicamentos buscam tratar o vírus bem 
como as verrugas e lesões que podem aparecer. 
No caso da coinfecção entre HIV e HPV, se o tratamento antirretroviral não 
estiver sendo feito, o HIV pode acelerar o processo de desenvolvimento do 
HPV, por diminuir a imunidade da pessoa soropositiva. É relevante destacar 
que infecções por HPV aumentam significativamente o risco de transmissão 
do HIV, tanto para homens quanto para mulheres. Importante saber também 
que mulheres vivendo com HIV são particularmente afetadas pelo câncer de 
colo de útero (câncer cervical): elas têm até cinco vezes mais chances de 
desenvolver este câncer do que as mulheres que não vivem com o HIV.
  

17 HPV É A MESMA DOENÇA DE HIV? O NOME É 
PARECIDO, ME AJUDEM TENHO HPV E TÔ COM 
MEDO DE AIDS?



O risco de transmissão do HIV pelo sexo oral sem proteção existe, mas é 
baixo. Contudo, é importante saber que inúmeras outras infecções sexualmente 
transmissíveis podem ser adquiridas pelo sexo oral. A existência de uma outra 
IST (visível ou não) também pode aumentar o risco de infecção.

No caso de sexo oral em um pênis, recomenda-se utilizar o preservativo. A 
chance de contrair o HIV aumenta em caso de ejaculação na boca. 

No caso da prática do sexo oral em uma vagina, os riscos podem aumentar 
se a pessoa receptora do sexo oral estiver menstruada. Uma das opções de 
prevenção ao fazer sexo oral em uma vagina é utilizar o papel filme, ou até 
mesmo uma camisinha cortada como forma de barreira física entre a vagina e a 
boca. 

Em caso de dúvida o mais indicado é procurar um centro de saúde para que um 
médico avalie a situação e recomende ou não o uso da profilaxia pós-exposição 
(PEP). A PEP é a utilização da medicação antirretroviral após qualquer situação 
em que exista o risco de infecção com o HIV. A medicação age impedindo que 
o vírus se estabeleça no organismo—por isso a importância de se iniciar esta 
profilaxia o mais rápido possível após o contato: em, no máximo, 72 horas, 
sendo o tratamento mais eficaz se iniciado nas duas primeiras horas após a 
exposição. O tratamento deve ser seguido por 28 dias.

O CDC (Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos) lista os riscos de 
transmissão do HIV, por tipo de exposição, a cada 10.000 exposições.

18 EU SOU GAROTO, E FIZ SEXO ORAL EM UM CARA 
SEM CAMISINHA, CORRO RISCO DE PEGAR AIDS?



PROBABILIDADE DE CONTRAIR HIV 
ESTIMADA POR ATO, POR EXPOSIÇÃO*

* Fatores que podem aumentar o risco de transmissão do HIV incluem infecções sexualmente transmissíveis, 
infecção por HIV em fase aguda ou tardia e alta carga viral. Fatores que podem diminuir o risco incluem uso 
de preservativo, circuncisão masculina, tratamento antirretroviral e profilaxia pré-exposição. Nenhum desses 
fatores é contabilizado nas estimativas apresentadas na tabela.
** A transmissão do HIV através destas rotas de exposição é tecnicamente possível, mas improvável e não está 
bem documentada.

Tipo   de   Exposição  Risco
   
por

   
10.000

 
exposições 

Parentérica   (intravenal,   intramuscular)  

Transfusão   de   sangue 9.250 

Compartilhamento   de   seringas   para   uso   de   drogas 63  

Percutâneo   (com   agulha)  23 

Sexual 

Sexo   anal   receptivo  138 

Sexo   anal   insertivo  11 

Sexo   pênis-vagina   receptivo 8 

Sexo   pênis-vagina   insertivo  4  

Sexo   oral   receptivo Baixo 

Sexo   oral   insertivo Baixo 

Outros** 
Mordendo egligenciável 

Cuspindo Negligenciável 

Arremessando   fluidos   corporais   (incluindo   sêmen   ou   saliva) Negligenciável 

Compartilhando
   brinquedos

   sexuais Negligenciável 

 

Negligenciável 



Sim. Como houve a penetração e o contato entre mucosas, existe a 
possibilidade de infecção pelo HIV. Entretanto, a única maneira de determinar se 
a pessoa está infectada é fazendo o teste.

O HIV está presente em secreções (fluidos) como sangue, esperma, secreção 
vaginal e leite materno. Para haver a transmissão, o fluido contaminado de uma 
pessoa tem que penetrar no organismo de outra. Isto se dá através de relação 
sexual, de compartilhamento de seringas, em acidentes com agulhas e objetos 
cortantes contaminados, na transfusão de sangue contaminado, na transmissão 
da mãe vivendo com HIV para o feto durante a gestação, ou no trabalho de parto 
ou durante a amamentação. O HIV não é transmitido por meio de interações 
comuns do dia a dia como abraçar, apertar as mãos, beijar, dividir objetos ou 
alimentos. 

Para obter informações sobre onde encontrar um teste de HIV, consulte o site do 
Departamento de IST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde: http://www.
aids.gov.br/ 

Se seu teste de HIV der positivo, você deve consultar o seu médico assim que 
possível para começar o tratamento.

19 SEMANA PASSADA, TRANSEI SEM CAMISINHA 
COM UM CARA, MAS DEPOIS DE 2 MINUTOS, 
COLOQUEI A CAMISINHA. TENHO CHANCE DE 
PEGAR HIV?

 2

 4



Não. o HIV não é transmitido por mosquito ou outros insetos. O HIV está presente 
em secreções (fluidos) como sangue, esperma, secreção vaginal e leite materno. 
Para haver a transmissão, o fluido contaminado de uma pessoa tem que penetrar 
no organismo de outra. Isto se dá através de relação sexual, de compartilhamento 
de seringas, em acidentes com agulhas e objetos cortantes contaminados, 
na transfusão de sangue contaminado, na transmissão da mãe vivendo com 
HIV para o feto durante a gestação, ou no trabalho de parto ou durante a 
amamentação. O HIV não é transmitido por meio de interações comuns do dia a 
dia como abraçar, apertar as mãos, beijar, dividir objetos ou alimentos.

Não. O HIV não é transmitido por meio de interações comuns do dia a dia como 
abraçar, apertar as mãos, beijar, dividir objetos ou alimentos. O HIV está presente 
em secreções (fluidos) como sangue, esperma, secreção vaginal e leite materno. 
Para haver a transmissão, o fluido contaminado de uma pessoa tem que penetrar 
no organismo de outra. Isto se dá através de relação sexual, de compartilhamento 
de seringas, em acidentes com agulhas e objetos cortantes contaminados, 
na transfusão de sangue contaminado, na transmissão da mãe vivendo com 
HIV para o feto durante a gestação, ou no trabalho de parto ou durante a 
amamentação.

20
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MOSQUITO DÁ AIDS? POSSO TER SIDO PICADA 
PELO MOSQUITO DO HIV? ASSIM COMO DENGUE, 
CHICUNGUNHA ENTRE OUTRAS DOENÇAS, HIV 
PODE SER TRANSMITIDA POR MOSQUITOS?

ME AJUDEM POR FAVOR!? UMA MULHER QUE 
“CONTÉM” AIDS FOI NO MEU SERVIÇO ABRIU 
E FECHOU UMA PORTA DE CORRER (PEGOU 
NO TRINCO). POSSIVELMENTE, A MÃO DELA 
PODERIA ESTAR SUADA PELO FORTE CALOR. EM 
SEGUIDA, EU NEM ME TOQUEI E ABRI A PORTA, 
MAS ACABEI TOCANDO MINHAS UNHAS NEM 
TÃO DE LEVE. CORRO ALGUM RISCO DE TER 
CONTRAÍDO A DOENÇA?



Primeiramente, é importante saber que contaminação e infecção têm significados 
diferentes: contaminação é a transmissão de impurezas ou de elementos nocivos 
capazes de prejudicar a ação normal de um objeto. Infecção é a invasão de 
tecidos corporais de um organismo hospedeiro por parte de organismos capazes 
de provocar doenças. Quando descrevemos o processo de transmissão do vírus 
de uma pessoa para outra, devemos dizer que a pessoa foi “infectada” com HIV e 
não “contaminada”

No caso desse tipo de relação, ela se configura uma relação de risco e, assim, 
existe a chance de que você tenha contraído o HIV. O HIV está presente em 
secreções (fluidos) como sangue, esperma, secreção vaginal e leite materno. 
Para haver a transmissão, o fluido contaminado de uma pessoa tem que penetrar 
no organismo de outra. Isto se dá através de relação sexual, de compartilhamento 
de seringas, em acidentes com agulhas e objetos cortantes contaminados, 
na transfusão de sangue contaminado, na transmissão da mãe vivendo com 
HIV para o feto durante a gestação, ou no trabalho de parto ou durante a 
amamentação. O HIV não é transmitido por meio de interações comuns do dia a 
dia como abraçar, apertar as mãos, beijar, dividir objetos ou alimentos.

Caso a relação tenha acontecido a menos de 72 horas, você deve procurar um 
médico para que ele avalie a situação em relação à recomendação do uso da 
profilaxia pós-exposição (PEP). A PEP é a utilização da medicação antirretroviral 
após qualquer situação em que exista o risco de infecção com o HIV. A 
medicação age impedindo que o vírus se estabeleça no organismo—por isso a 
importância de se iniciar esta profilaxia o mais rápido possível após o contato: 
em, no máximo, 72 horas, sendo o tratamento mais eficaz se iniciado nas duas 
primeiras horas após a exposição. O tratamento deve ser seguido por 28 dias.

22 TRANSEI COM UMA MULHER SEM CAMISINHA 
E ELA SANGROU NO MEU PÊNIS. SE ELA TIVER 
HIV, QUAL O RISCO DE ME CONTAMINAR?



O risco de transmissão do HIV pelo sexo oral sem proteção existe, mas é 
baixo. Contudo, é importante saber que inúmeras outras infecções sexualmente 
transmissíveis podem ser adquiridas pelo sexo oral. No caso da prática do sexo 
oral em uma vagina, os riscos podem aumentar se a pessoa receptora do sexo 
oral estiver menstruada. Uma das opções de prevenção ao fazer sexo oral em 
uma vagina é utilizar o papel filme, ou até mesmo uma camisinha cortada como 
forma de barreira física entre a vagina e a boca. A existência de uma outra IST 
(visível ou não) também pode aumentar o risco de infecção. 

No caso de sexo oral em um pênis, recomenda-se utilizar o preservativo. A 
chance de contrair o HIV aumenta em caso de ejaculação na boca.

A existência de cárie ou feridas na boca pode também contribuir para aumentar a 
chance de infecção pelo HIV, mas o risco ainda é baixo.

23 FIZ SEXO ORAL NUMA PESSOA E TENHO UMAS 
CÁRIES, POSSO TER PEGADO AIDS?



Não. A infecção pelo HIV precisa de condições específicas para acontecer.
“De acordo com o CDC (Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos):
• O risco médio de infecção por HIV após uma exposição por agulha ou corte ao 
sangue contaminado por HlV é de 0,3% (ou seja, três décimos de um por cento, 
ou cerca de 1 em 300). Dito de outra forma, 99,7% das exposições por corte e 
agulha não levam à infecção.
• O risco após a exposição do olho, nariz ou boca ao sangue contaminado pelo 
HIV é estimado em média 0,1% (1 em 1000).
O risco após a exposição da pele não intacta ao sangue contaminado por HIV 
é estimado como inferior a 0,1%. Uma pequena quantidade de sangue na 
pele intacta Provavelmente não representa qualquer risco. Não houve casos 
documentados de transmissão do HIV devido a uma exposição que envolve uma 
pequena quantidade de sangue na pele intacta (algumas gotas de sangue na 
pele por um curto período de tempo).”
O CDC (Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos) lista os riscos de 
transmissão do HIV, por tipo de exposição, a cada 10.000 exposições.

24
EU ESTAVA NA ACADEMIA FAZENDO O 
EXERCÍCIO DE PUXAR CORDA QUE ERA 
VERMELHA. AÍ, POR CURIOSIDADE, VI QUE 
TINHA ALGO COM APARÊNCIA DE MOLHADO 
NELA. TOQUEI, ESTAVA MEIO GRUDENTO E 
VI QUE ERA SANGUE. O ALUNO QUE TINHA 
DEIXADO O SANGUE NO OBJETO JÁ TINHA IDO 
EMBORA HÁ CERCA DE 25 OU 35 MINUTOS. HÁ 
ALGUMA CHANCE DE EU TER CONTRAÍDO AIDS?



PROBABILIDADE DE CONTRAIR HIV 
ESTIMADA POR ATO, POR EXPOSIÇÃO*

* Fatores que podem aumentar o risco de transmissão do HIV incluem infecções sexualmente transmissíveis, 
infecção por HIV em fase aguda ou tardia e alta carga viral. Fatores que podem diminuir o risco incluem uso 
de preservativo, circuncisão masculina, tratamento antirretroviral e profilaxia pré-exposição. Nenhum desses 
fatores é contabilizado nas estimativas apresentadas na tabela.
** A transmissão do HIV através destas rotas de exposição é tecnicamente possível, mas improvável e não está 
bem documentada.

Tipo   de   Exposição  Risco
   
por

   
10.000

 
exposições 

Parentérica   (intravenal,   intramuscular)  

Transfusão   de   sangue 9.250 

Compartilhamento   de   seringas   para   uso   de   drogas 63  

Percutâneo   (com   agulha)  23 

Sexual 

Sexo   anal   receptivo  138 

Sexo   anal   insertivo  11 

Sexo   pênis-vagina   receptivo 8 

Sexo   pênis-vagina   insertivo  4  

Sexo   oral   receptivo Baixo 

Sexo   oral   insertivo Baixo 

Outros** 
Mordendo egligenciável 

Cuspindo Negligenciável 

Arremessando   fluidos   corporais   (incluindo   sêmen   ou   saliva) Negligenciável 

Compartilhando
   brinquedos

   sexuais Negligenciável 

 

Negligenciável 



Não. O HIV está presente em secreções (fluidos) como sangue, esperma, 
secreção vaginal e leite materno. Para haver a transmissão, o fluido contaminado 
de uma pessoa tem que penetrar no organismo de outra. Isto se dá através de 
relação sexual, de compartilhamento de seringas, em acidentes com agulhas 
e objetos cortantes contaminados, na transfusão de sangue contaminado, na 
transmissão da mãe vivendo com HIV para o feto durante a gestação, ou no 
trabalho de parto ou durante a amamentação. O HIV não é transmitido por meio 
de interações comuns do dia a dia como abraçar, apertar as mãos, beijar, dividir 
objetos ou alimentos.

A sorologia para o HIV não deve ser um critério para estabelecer uma relação. 
Atualmente, tanto as formas de tratamento quanto as de prevenção evoluíram e 
a relação sorodiferente/sorodiscordante (quando uma pessoa do casal vive com 
HIV e a outra não) está cada vez mais tranquila. 

Se a pessoa que vive com HIV estiver em adesão ao tratamento antirretroviral, 
ela pode ficar com a carga viral indetectável. Diversos estudos têm demonstrado 
que, nesses casos, com a carga viral indetectável, a pessoa soropositiva reduz a 
quase zero suas chances de transmitir o vírus. 

A PrEP é outro recurso que surge como ferramenta para dividir ainda mais a 
responsabilidade da prevenção entre os parceiros: ela consiste na utilização do 
medicamento antirretroviral por aqueles indivíduos que não estão infectados pelo 
HIV, mas que se encontram em situação de elevado risco de infecção. Com o 
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GENTE, TENHO UMA DÚVIDA SÉRIA, USEI SEM 
QUERER O FONE DE OUVIDO DE UMA PESSOA 
QUE TEM AIDS. POSSO TER CONTRAÍDO O HIV?

VOCÊ NAMORARIA UMA PESSOA SOROPOSITIVA?

 2

 4



TÔ “AFIM” DE UMA PESSOA QUE É 
SOROPOSITIVA. CASO TENHA UMA RELAÇÃO 
DESPROTEGIDA, É POSSÍVEL QUE EU NÃO 
CONTRAIA O HIV LOGO NO PRIMEIRO 
CONTATO SEXUAL?

medicamento já circulante no sangue no momento do contato com o vírus, a 
chance de o HIV conseguir se estabelecer no organismo reduz em mais de 90%. 

Além disso, existe sempre a camisinha que, associada ao gel lubrificante à base 
de água, são formas de se prevenir tanto contra o HIV quanto contra outras ISTs.

Ninguém pode obrigar outra pessoa a fazer o exame de HIV. O ideal é que 
qualquer relacionamento já comece com muito diálogo e, de preferência, sem 
tratar determinados assuntos como tabu, incluindo as infecções sexualmente 
transmissíveis. A testagem para o HIV e outras IST deveriam fazer parte da 
rotina de todos os casais.

Toda relação sexual desprotegida pode resultar em uma infecção pelo HIV, 
sendo a primeira relação ou não.
Atualmente, tanto as formas de tratamento quanto as de prevenção evoluíram 
e a relação sorodiferente/sorodiscordante (quando uma pessoa do casal vive 
com HIV e a outra não) está cada vez mais tranquila. Se a pessoa que vive 
com HIV estiver em tratamento antirretroviral, ela pode ficar com a carga viral 
indetectável. Diversos estudos têm demonstrado que, nesses casos, com a 
carga viral indetectável, a pessoa soropositiva reduz a quase zero suas chances 
de transmitir o vírus. 
A PrEP é outro recurso que surge como ferramenta para dividir ainda mais a 
responsabilidade da prevenção entre os parceiros: ela consiste na utilização do 
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28

COMO POSSO MANDAR O CRUSH— QUE ESTOU 
CONHECENDO AGORA—FAZER EXAME DE HIV 
SEM SER GROSSA?



Sexo entre mulheres é sexo, portanto sua prática é passível de transmissão 
de infecções sexualmente transmissíveis, tanto através do sexo oral quanto do 
compartilhamento de acessórios. A transmissão de doenças como sífilis, herpes 
genital, HPV, ou mesmo tricomoníase, gonorreia e clamídia é perfeitamente 
possível. Sabemos, no entanto, que no sexo envolvendo duas vaginas a 
transmissão de HIV é consideravelmente menor, quase inexistente, mas não há 
estudos ainda em grande escala que comprovem taxas de infecção.
As mulheres que fazem sexo com mulheres são um grupo diverso com 
variações na identidade sexual, comportamentos sexuais, práticas sexuais e 
comportamentos de risco. Estudos recentes indicam que, particularmente as 
adolescentes e as mulheres jovens, bem como as mulheres com parceiros 
masculinos e femininos, podem estar em maior risco de infecções sexualmente 
transmissíveis e HIV com base nos comportamentos de risco relatados. 
Certos estudos têm destacado a grande diversidade de práticas sexuais e o 
uso de estratégias de proteção/redução de danos entre estas populações de 
mulheres. O uso da proteção de barreira com parceiras femininos (luvas durante 
o sexo genital-digital, preservativos com brinquedos sexuais e barreiras de 
látex ou plástico) foi infrequente em todos os estudos, segundo o CDC (Centros 
de Controle de Doenças dos Estados Unidos) . Apesar disso, poucas fontes 
abrangentes e confiáveis   de informações de saúde sexual para mulheres que 
fazem sexo com mulheres estão disponíveis.

29 SE UMA MULHER FIZER SEXO COM OUTRA 
MULHER E UMA DELAS TIVER AIDS PODE 
INFECTAR A OUTRA?

medicamento antirretroviral por aqueles indivíduos que não estão infectados 
pelo HIV, mas que se encontram em situação de elevado risco de infecção. Com 
o medicamento já circulante no sangue no momento do contato com o vírus, a 
chance de o HIV conseguir se estabelecer no organismo reduz em mais de 90%. 
Além disso, existe sempre a camisinha que, associada ao gel lubrificante à base 
de água, são formas de se prevenir tanto contra o HIV quanto contra outras ISTs.



É importante lembrar que, mesmo entre mulheres lésbicas, (e não bissexuais), 
há uma parcela considerável que já teve relação com penetração masculina em 
algum momento da vida, por diversos motivos. O que as expõe, muitas vezes, 
ao mesmo risco de mulheres heterossexuais. Portanto, para além da orientação 
sexual, é preciso levar em consideração a prática sexual de cada mulher, já que 
são coisas diferentes.

Não, se não houve outra relação. O HIV possui uma janela imunológica que, na 
maioria das vezes, dura 30 dias, o que quer dizer que, neste período, mesmo 
que a pessoa tenha sido infectada, existe a possibilidade de o resultado do seu 
teste dar um “falso negativo”. Como o teste deu negativo aproximadamente 
120 dias após a relação de risco, não existe chance de você ter contraído HIV 
naquela relação. Caso você tenha tido outra relação de risco neste período, você 
deverá fazer novamente o teste considerando a janela imunológica.

Não. A infecção com o HIV não tem cura, mas tem tratamento e pode evitar que 
a pessoa chegue ao estágio mais avançado de presença do vírus no organismo, 
desenvolvendo, assim, a síndrome conhecida como AIDS. O tratamento para o 
HIV é denominado comumente de terapia antirretroviral—conhecido também pela 
sigla TARV—e é fundamental para melhoria da qualidade de vida das pessoas que 
vivem com HIV, além de diminuir drasticamente as chances de transmissão a 
outras pessoas. Nos casos em que não há acesso ou boa adesão ao tratamento, 
o HIV pode tornar o sistema imunológico insuficiente para que o próprio corpo se 
defenda e responda a doenças oportunistas, o que leva à síndrome conhecida 
como AIDS. Por isso, é importante aderir ao tratamento e seguir corretamente 
com a terapia antirretroviral em caso de diagnóstico positivo para o HIV. 
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TIVE UMA RELAÇÃO DE RISCO 4 MESES ATRÁS 
E FIZ O TESTE RECENTEMENTE E DEU NEGATIVO. 
AINDA PRECISO ME PREOCUPAR?

GALERA, TENHO UMA DÚVIDA, SE EU TIVER HIV 
QUER DIZER QUE NO FUTURO TEREI AIDS?



Para a confirmação de um diagnóstico de HIV é necessário que a pessoa faça 
dois testes de metodologias diferentes. O “falso positivo” para o teste de HIV 
não é comum. Entretanto, ao ser diagnosticada como soropositiva, a pessoa 
não precisa se desesperar. Atualmente não existe cura para o HIV, mas o 
tratamento é disponibilizado gratuitamente pelo SUS e faz com que as pessoas 
vivendo com HIV alcancem a chamada “carga viral indetectável”. As evidências 
científicas mostram que pessoas vivendo com HIV que possuem carga viral 
indetectável, além de ganharem uma melhora significativa na qualidade de vida, 
têm uma chance muito menor de transmitir o vírus à outra pessoa. Por isso, 
após receber o resultado positivo, você deve consultar o seu médico assim que 
possível para começar o tratamento.

Se você teve relações desprotegidas com o seu namorado a menos de 30 
dias, é importante repetir o teste. O HIV possui uma janela imunológica que, na 
maioria das vezes, dura 30 dias, o que quer dizer que, neste período, mesmo 
que a pessoa tenha sido infectada, existe a possibilidade de o resultado do seu 
teste dar um “falso negativo”. 
Portanto, o aconselhável é que você aguarde mais pelo menos 30 dias e repita 
o teste para um resultado mais preciso. Durante este período é importante se 
prevenir em todas as relações sexuais e, se seu teste de HIV der positivo, você 
deve consultar o seu médico assim que possível para começar o tratamento.
 
Atualmente as formas tanto de tratamento quanto de prevenção evoluíram e 
a relação sorodiferente está cada vez mais tranquila. Se a pessoa que vive 
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33 EU E MEU NAMORADO FIZEMOS O EXAME DE 
HIV, O DELE DEU POSITIVO E O MEU NEGATIVO. 
PRECISO REPETIR O EXAME?

GENTE, PELAMOR DE DEUS, EU ACABEI DE 
RECEBER O RESULTADO POSITIVO PARA HIV. 
É POSSÍVEL QUE TENHA ACONTECIDO ALGUM 
ENGANO?



com HIV estiver em tratamento antirretroviral, ela pode ficar com a carga 
viral indetectável. Diversos estudos têm demonstrado que, nesses casos, 
uma pessoa com carga viral indetectável e sem outra infecção sexualmente 
transmissível reduz a quase zero suas chances de transmitir o vírus. 

A PrEP também é outro recurso que surge para dividir ainda mais a 
responsabilidade da prevenção entre parceiros sexuais. Ela consiste na 
utilização do medicamento antirretroviral por aqueles indivíduos que não estão 
infectados pelo HIV, mas que se encontram em situação de elevado risco de 
infecção. Com o medicamento já circulante no sangue no momento do contato 
com o vírus, a chance do HIV conseguir se estabelecer no organismo é reduzida 
em mais de 90%. 

Além disso, existe sempre a camisinha que, associada ao lubrificante à base de 
água, é uma forma de se prevenir tanto contra o HIV quanto contra outras ISTs.

Sim. A infecção pelo HIV ainda não tem cura, mas tem tratamento. O tratamento 
para o HIV é denominado comumente de terapia antirretroviral—conhecido 
também pela sigla TARV—e é fundamental para melhoria da qualidade de vida 
das pessoas que vivem com HIV, além de diminuir drasticamente as chances 
de transmissão do vírus a outras pessoas. Nos casos em que não há acesso ou 
boa adesão ao tratamento, o HIV pode tornar o sistema imunológico insuficiente 
para que o próprio corpo se defenda e responda a doenças oportunistas, 
o que leva ao desenvolvimento da síndrome conhecida como AIDS. Por 
isso, é importante aderir ao tratamento e seguir corretamente com a terapia 
antirretroviral em caso de diagnóstico positivo para o HIV.

Ah, uma dica: o termo “vírus HIV” é redundante, já que a sigla HIV quer dizer 
vírus da imunodeficiência humana. Basta, portanto, dizer HIV quando quiser se 
referir ao vírus.
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DIGAMOS QUE EU CONTRAIA O VÍRUS 
HIV. VOU TER QUE TOMAR OS REMÉDIOS 
ANTIRRETROVIRAIS TODOS OS DIAS?
PARA SEMPRE?



CARACA, GALERA. FIZ SEXO E NÃO USEI 
CAMISINHA. MESMO SENDO MENOR DE IDADE, 
POSSO FAZER O TESTE DE HIV SEM A PRESENÇA 
DOS MEUS RESPONSÁVEIS?

Sim. O Marco Legal: Saúde, um Direito de Adolescentes, do Ministério da Saúde, 
considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Ética Médica 
e a Convenção Internacional dos Direitos da Criança recomenda que:
• quando se tratar de criança (0 a 12 anos incompletos), a testagem e entrega 
dos exames anti-HIV só devem ser realizadas com a presença dos pais ou 
responsáveis;
• quando for adolescente (12 a 18 anos), após uma avaliação de suas condições 
de discernimento, fica restrito à sua vontade a realização do exame, assim como 
a revelação do resultado a outras pessoas.

Considerando que o contato do pênis desprotegido foi muito limitado, é muito 
improvável que tenha havido uma infecção. O HIV está presente em secreções 
(fluidos) como sangue, esperma, secreção vaginal e leite materno. Para haver 
a transmissão, o fluido contaminado de uma pessoa tem que penetrar no 
organismo de outra. Isto se dá através de relação sexual, de compartilhamento 
de seringas, em acidentes com agulhas e objetos cortantes contaminados, 
na transfusão de sangue contaminado, na transmissão da mãe vivendo com 
HIV para o feto durante a gestação, ou no trabalho de parto ou durante a 
amamentação. O HIV não é transmitido por meio de interações comuns do dia-a-
dia como abraçar, apertar as mãos, beijar, dividir objetos ou alimentos.
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TRANSEI COM UMA PROSTITUTA E PASSEI 
A MÃO NA ****** DELA E QUANDO 
TERMINAMOS A TRANSA EU FUI TIRAR 
CAMISINHA E ACABEI PASSANDO A MÃO 
NO MEU PAU, SERÁ QUE POSSO TER PEGO 
ALGUMA DOENÇA? EU NÃO ENFIEI O DEDO 
LÁ DENTRO NÃO, EU APENAS PASSEI A MÃO 
POR CIMA DA VAGINA ALGUMAS VEZES…
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UM HOMEM É PORTADOR DE HIV E UMA 
MENINA NÃO. AMBOS TEM ESPINHAS. UMA 
TERCEIRA PESSOA ESPREME AS ESPINHAS DO 
HOMEM (PORTADOR HIV) E, LOGO APÓS, ELE 
ESPREME ESPINHAS DA MENINA. HÁ RISCO DE 
CONTAMINAÇÃO?

OI QUERIA SABER SE ESTOU COM AIDS. TENHO 14 
E FIZ SEXO COM MINHA NAMORADA POR 2 OU 3 
MINUTOS E PARAMOS. ESTÁVAMOS COM MEDO. 
NENHUM DE NÓS TEM HIV. EU PEGUEI AIDS?

O HIV está presente em secreções (fluidos) como sangue, esperma, secreção 
vaginal e leite materno. Para haver a transmissão, o fluido contaminado de 
uma pessoa tem que penetrar no organismo de outra. Isto se dá através de 
relação sexual, de compartilhamento de seringas, em acidentes com agulhas 
e objetos cortantes contaminados, na transfusão de sangue contaminado, na 
transmissão da mãe vivendo com HIV para o feto durante a gestação, ou no 
trabalho de parto ou durante a amamentação. O HIV não é transmitido por 
meio de interações comuns do dia a dia como abraçar, apertar as mãos, beijar, 
dividir objetos ou alimentos.
Ah, uma dica importante: melhor que dizer que uma pessoa é portadora do 
HIV, prefira se referir a ela como uma “pessoa que vive com HIV”.

AIDS é uma definição epidemiológica baseada em sinais e sintomas clínicos. 
É causada pelo HIV, o vírus da imunodeficiência humana. Portanto, se 
nenhum dos dois vive com HIV, o vírus não pode se criar por conta própria e, 
muito menos, levar a um quadro de AIDS.
O HIV está presente em secreções (fluidos) como sangue, esperma, secreção 
vaginal e leite materno. Para haver a transmissão, o fluido contaminado de 
uma pessoa tem que penetrar no organismo de outra. Isto se dá através de 
relação sexual, de compartilhamento de seringas, em acidentes com agulhas 
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MINHA IRMÃ FOI COMPRAR CHICLETES EM UM 
BAR DO BAIRRO E A MOÇA DO BAR PARECIA TER 
AIDS POR DIVERSOS MOTIVOS. QUANDO MINHA 
IRMÃ PEGOU O CHICLETE ELA SE ARRANHOU NA 
CAIXA, LEVANTANDO UMA PEQUENA PELE DO 
DEDO. SERÁ QUE ELA CONTRAIU AIDS?

Não.
Primeiramente, é importante destacar que o estereótipo da pessoa que vive 
com HIV do início da epidemia já não pode mais ser aplicado nos dias de hoje. 
Atualmente, as formas de tratamento evoluíram e a pessoa que vive com HIV 
tem cada vez mais qualidade de vida.
O HIV está presente em secreções (fluidos) como sangue, esperma, secreção 
vaginal e leite materno. Para haver a transmissão, o fluido contaminado de uma 
pessoa tem que penetrar no organismo de outra. Isto se dá através de relação 
sexual, de compartilhamento de seringas, em acidentes com agulhas e objetos 
cortantes contaminados, na transfusão de sangue contaminado, na transmissão 
da mãe vivendo com HIV para o feto durante a gestação, ou no trabalho de parto 
ou durante a amamentação. O HIV não é transmitido por meio de interações 
comuns do dia a dia como abraçar, apertar as mãos, beijar, dividir objetos ou 
alimentos.

e objetos cortantes contaminados, na transfusão de sangue contaminado, na 
transmissão da mãe vivendo com HIV para o feto durante a gestação, ou no 
trabalho de parto ou durante a amamentação. O HIV não é transmitido por meio 
de interações comuns do dia a dia como abraçar, apertar as mãos, beijar, dividir 
objetos ou alimentos.
Mesmo assim, é sempre aconselhável se prevenir e a camisinha ainda é método 
mais eficaz na prevenção tanto do HIV quanto de outras infecções sexualmente 
transmissíveis e da gravidez indesejada.
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SÓ PEGA AIDS SE FIZER COM ALGUÉM QUE 
TEM? OU A AIDS PODE APARECER DO NADA 
EM RELAÇÕES GAYS?

BEM, EU JÁ TENHO 15 ANOS MAS ISSO 
OCORRE HÁ ANOS. DESDE UNS 9, EU 
SEMPRE SINTO COCEIRA NAQUELE LUGAR 
E, COM DECORRER DO TEMPO, FICOU 
MARROM, MAS NUNCA CHEGUEI A ME 
PREOCUPAR TANTO. MAS TUDO MUDOU 
QUANDO EU ASSISTI UMA REPORTAGEM 
SOBRE A AIDS. ENTÃO PENSEI, SERÁ AIDS? 
FIQUEI TÃO DOIDO COM ISSO, MAS LEMBRO 
QUE FIZ TESTE DE SANGUE QUANDO TINHA 
UNS 11 OU 13 QUE ACHO QUE PROCURARIA 
QUALQUER DOENÇA NO SANGUE MAS NÃO 
CONSTATOU. MAS SERÁ AIDS?

O HIV não se cria sozinho, ele é transmitido através de secreções (fluidos) como 
sangue, esperma, secreção vaginal e leite materno. Para haver a transmissão, o 
fluido contaminado de uma pessoa tem que penetrar no organismo de outra. Isto 
se dá através de relação sexual, de compartilhamento de seringas, em acidentes 
com agulhas e objetos cortantes contaminados, na transfusão de sangue 
contaminado, na transmissão da mãe vivendo com HIV para o feto durante a 
gestação, ou no trabalho de parto ou durante a amamentação. O HIV não é 
transmitido por meio de interações comuns do dia a dia como abraçar, apertar as 
mãos, beijar, dividir objetos ou alimentos.

AIDS é uma definição epidemiológica baseada em sinais e sintomas clínicos. É 
causada pelo HIV, o vírus da imunodeficiência humana. 

O HIV está presente em secreções (fluidos) como sangue, esperma, secreção 
vaginal e leite materno. Para haver a transmissão, o fluido contaminado de uma 
pessoa tem que penetrar no organismo de outra. Isto se dá através de relação 
sexual, de compartilhamento de seringas, em acidentes com agulhas e objetos 
cortantes contaminados, na transfusão de sangue contaminado, na transmissão 



42 É VERDADE QUE NÃO SE PEGA AIDS SE 
TRANSAR NA ÁGUA DE UMA PRAIA OU 
PISCINA? 

Não. O HIV está presente em secreções (fluidos) como sangue, esperma, 
secreção vaginal e leite materno. Para haver a transmissão, o fluido contaminado 
de uma pessoa tem que penetrar no organismo de outra. Isto se dá através de 
relação sexual, de compartilhamento de seringas, em acidentes com agulhas 
e objetos cortantes contaminados, na transfusão de sangue contaminado, na 
transmissão da mãe vivendo com HIV para o feto durante a gestação, ou no 
trabalho de parto ou durante a amamentação. O HIV não é transmitido por meio 
de interações comuns do dia a dia como abraçar, apertar as mãos, beijar, dividir 
objetos ou alimentos.

da mãe vivendo com HIV para o feto durante a gestação, ou no trabalho de parto 
ou durante a amamentação. O HIV não é transmitido por meio de interações 
comuns do dia a dia como abraçar, apertar as mãos, beijar, dividir objetos ou 
alimentos.
Caso a pessoa tenha sido exposta a alguma dessas situações, a única maneira 
de saber se ela contraiu HIV é através do teste de HIV.
No Brasil, estão disponíveis exames laboratoriais e os testes rápidos, que 
detectam, em cerca de 30 minutos, os anticorpos contra o HIV presentes no 
sangue ou na saliva. Esses testes são realizados gratuitamente pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), nas unidades da rede pública e nos Centros de 
Testagem e Aconselhamento (CTA). Em 2017, o teste de HIV também começou 
a ser vendido em farmácias no Brasil.

Para obter informações sobre onde encontrar um teste de HIV, consulte o site do 
Departamento de IST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde: http://www.
aids.gov.br/ 
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RELAÇÕES SEXUAIS COM VÁRIAS PESSOAS 
GERA AIDS? NUNCA ENTENDI!

A AIDS PODE SER TRANSMISSÍVEL PELA 
SALIVA? MANJA, PORQUE MUITAS PESSOAS 
QUE VÃO NO HOPI HARI FICAM COM TODO 
MUNDO E COM VÁRIAS MENINAS.

Relações sexuais desprotegidas, independentemente de acontecerem com uma 
ou mais pessoas, podem resultar na transmissão do HIV e de outras infecções 
sexualmente transmissíveis. 
O HIV está presente em secreções (fluidos) como sangue, esperma, secreção 
vaginal e leite materno. Para haver a transmissão, o fluido contaminado de uma 
pessoa tem que penetrar no organismo de outra. Isto se dá através de relação 
sexual, de compartilhamento de seringas, em acidentes com agulhas e objetos 
cortantes contaminados, na transfusão de sangue contaminado, na transmissão 
da mãe vivendo com HIV para o feto durante a gestação, ou no trabalho de parto 
ou durante a amamentação. O HIV não é transmitido por meio de interações 
comuns do dia a dia como abraçar, apertar as mãos, beijar, dividir objetos ou 
alimentos.
Dessa forma, relações sexuais desprotegidas com várias pessoas, 
principalmente quando você desconhece o estado sorológico para o HIV delas, 
aumentam as chances de infecção com o vírus.
AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, é uma definição epidemiológica 
baseada em sinais e sintomas clínicos. É causada pelo HIV, o vírus da 
imunodeficiência humana. A AIDS não é simplesmente uma deficiência 
imunológica. O HIV destrói a capacidade do organismo de combater infecções e 
doenças, que podem levar à morte. A terapia antirretroviral diminui a replicação 
do vírus e pode aumentar em muito a sobrevida e melhorar a qualidade de vida 
da pessoa que vive com HIV. Atualmente, muitas pessoas que vivem com HIV 
nem chegam a desenvolver a AIDS.
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TIVE RELAÇÃO SEXUAL COM UMA GAROTA 
DE PROGRAMA E A CAMISINHA ESTOUROU. 
HÁ DUAS SEMANAS, MINHAS FEZES SAEM 
MEIO QUE EMPASTADAS. NEM SEMPRE, SÓ 
ÀS VEZES. SERÁ QUE ESTOU COM A DOENÇA? 
FAZ UM MÊS QUE TIVE A RELAÇÃO SEXUAL 
COM A GAROTA E ESTOU COM MUITO MEDO 
DE TER CONTRAÍDO A AIDS, MAS NENHUM 
SINAL DE FEBRE, NEM OUTROS SINAIS DE 
AIDS, APENAS ISSO ME PREOCUPA, AO FAZER 
AS NECESSIDADES.

O HIV não é transmitido por meio de interações comuns do dia a dia como 
abraçar, beijar, dividir objetos ou alimentos, ou usar o mesmo banheiro.
O HIV está presente em secreções (fluidos) como sangue, esperma, 
secreção vaginal e leite materno. Para haver a transmissão, o fluido 
contaminado de uma pessoa tem que penetrar no organismo de outra. Isto 
se dá através de relação sexual, de compartilhamento de seringas, em 
acidentes com agulhas e objetos cortantes contaminados, na transfusão de 
sangue contaminado, na transmissão da mãe vivendo com HIV para o feto 
durante a gestação, ou no trabalho de parto ou durante a amamentação.

Primeiramente é importante saber que a infecção pelo HIV, muitas vezes, 
não apresenta sintomas. Assim, você não pode confiar em sintomas para 
saber se houve infecção ou não. Muitas pessoas que estão infectadas com 
o HIV não têm nenhum sintoma durante 10 anos ou mais. Algumas pessoas 
que foram infectadas com o HIV relataram ter sintomas semelhantes aos da 
gripe de 2 a 4 semanas após a exposição. 

Como houve o rompimento do preservativo durante a relação sexual, existe 
a chance de que você tenha contraído o HIV, entretanto a única maneira 
de determinar se a pessoa foi infectada é fazendo o teste. É importante 
saber também que a infecção pelo HIV possui uma janela imunológica de 
aproximadamente 30 dias, o que quer dizer que, neste período, mesmo que 
a pessoa tenha sido infectada, existe a possibilidade que o resultado do seu 



teste seja um falso negativo, sendo aconselhável, portanto, que você aguarde 
em torno de 30 dias para fazer o teste.
Para obter informações sobre onde encontrar um teste de HIV, consulte o site do 
Departamento de IST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde: http://www.
aids.gov.br/ 
Se seu teste de HIV der positivo, você deve consultar o seu médico assim que 
possível para começar o tratamento.

O HIV está presente em secreções (fluidos) como sangue, esperma, secreção 
vaginal e leite materno. Para haver a transmissão, o líquido contaminado de 
uma pessoa tem que penetrar no organismo de outra. Isto se dá através de 
relação sexual, ao se compartilhar seringas, em acidentes com agulhas e objetos 
cortantes contaminados, na transfusão de sangue contaminado, na transmissão 
vertical da mãe vivendo com HIV para o feto durante a gestação ou no trabalho de 
parto e durante a amamentação. O HIV não é transmitido por meio de interações 
comuns do dia a dia como abraçar, apertar as mãos, beijar, dividir objetos ou 
alimentos.
“De acordo com o CDC (Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos):
• O risco médio de infecção por HIV após uma exposição por agulha ou corte 
ao sangue infectado por HlV é de 0,3% (ou seja, três décimos de um por cento, 
ou cerca de 1 em 300). Dito de outra forma, 99,7% das exposições por corte e 
agulha não levam à infecção.
• O risco após a exposição do olho, nariz ou boca ao sangue infectado pelo HIV é 
estimado em média 0,1% (1 em 1000).
• O risco após a exposição da pele não intacta ao sangue infectado por HIV 
é estimado como inferior a 0,1%. Uma pequena quantidade de sangue na 
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SE UMA PESSOA SOROPOSITIVA ESTIVER COM 
O DEDO CORTADO, SANGRANDO, APERTAR 
MINHA MÃO, E LOGO EM SEGUIDA EU FOR 
FAZER XIXI E ESTIVER COM UM POUCO DE 
SANGUE NA MÃO, SEM PERCEBER, COLOCAR 
A MÃO NO PÊNIS POSSO PEGAR AIDS?



pele intacta provavelmente não representa qualquer risco. Não houve casos 
documentados de transmissão do HIV devido a uma exposição que envolve uma 
pequena quantidade de sangue na pele intacta (algumas gotas de sangue na 
pele por um curto período de tempo).”

PROBABILIDADE DE CONTRAIR HIV 
ESTIMADA POR ATO, POR EXPOSIÇÃO*

* Fatores que podem aumentar o risco de transmissão do HIV incluem infecções sexualmente transmissíveis, 
infecção por HIV em fase aguda ou tardia e alta carga viral. Fatores que podem diminuir o risco incluem uso 
de preservativo, circuncisão masculina, tratamento antirretroviral e profilaxia pré-exposição. Nenhum desses 
fatores é contabilizado nas estimativas apresentadas na tabela.
** A transmissão do HIV através destas rotas de exposição é tecnicamente possível, mas improvável e não está 
bem documentada.

Tipo   de   Exposição  Risco
   
por

   
10.000

 
exposições 

Parentérica   (intravenal,   intramuscular)  

Transfusão   de   sangue 9.250 

Compartilhamento   de   seringas   para   uso   de   drogas 63  

Percutâneo   (com   agulha)  23 

Sexual 

Sexo   anal   receptivo  138 

Sexo   anal   insertivo  11 

Sexo   pênis-vagina   receptivo 8 

Sexo   pênis-vagina   insertivo  4  

Sexo   oral   receptivo Baixo 

Sexo   oral   insertivo Baixo 

Outros** 
Mordendo egligenciável 

Cuspindo Negligenciável 

Arremessando   fluidos   corporais   (incluindo   sêmen   ou   saliva) Negligenciável 

Compartilhando
   brinquedos

   sexuais Negligenciável 

 

Negligenciável 



Não. Primeiramente é importante saber que a AIDS, a síndrome da 
imunodeficiência adquirida, é uma definição epidemiológica baseada em sinais 
e sintomas clínicos. É causada pelo HIV, o vírus da imunodeficiência humana. 
A AIDS não é simplesmente uma deficiência imunológica. O HIV destrói a 
capacidade do organismo de combater infecções e doenças, que podem levar à 
morte. A terapia antirretroviral diminui a replicação do vírus e pode aumentar em 
muito a sobrevida e melhorar a qualidade de vida da pessoa que vive com HIV. 
Atualmente, muitas pessoas que vivem com HIV nem chegam a desenvolver a 
AIDS.
Em segundo lugar, é importante entender como a transmissão do HIV se dá. 
O HIV está presente em secreções (fluidos) como sangue, esperma, secreção 
vaginal e leite materno. Para haver a transmissão, o fluido contaminado de uma 
pessoa tem que penetrar no organismo de outra. Isto se dá através de relação 
sexual, de compartilhamento de seringas, em acidentes com agulhas e objetos 
cortantes contaminados, na transfusão de sangue contaminado, na transmissão 
da mãe vivendo com HIV para o feto durante a gestação, ou no trabalho de parto 
ou durante a amamentação. O HIV não é transmitido por meio de interações 
comuns do dia a dia como abraçar, beijar, dividir objetos ou alimentos, ou usar a 
mesma cama ou roupa de cama, como neste caso específico.
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TRANSAR NO MOTEL É SEGURO? SEI QUE 
TENHO QUE USAR CAMISINHA, MAS MESMO 
ASSIM, ESSES LUGARES COSTUMAM SER 
SUJOS. SERÁ QUE O AMBIENTE, LENÇOL, ETC... 
SERÁ QUE É TUDO CONTAMINADO DE AIDS?



A transmissão do HIV através da relação sexual, apesar de ser a mais comum, 
não é a única forma de transmissão.
O HIV está presente em secreções (fluidos) como sangue, esperma, secreção 
vaginal e leite materno. Para haver a transmissão, o fluido contaminado de uma 
pessoa tem que penetrar no organismo de outra. Isto se dá através de relação 
sexual, de compartilhamento de seringas, em acidentes com agulhas e objetos 
cortantes contaminados, na transfusão de sangue contaminado, na transmissão 
da mãe vivendo com HIV para o feto durante a gestação, ou no trabalho de parto 
ou durante a amamentação. O HIV não é transmitido por meio de interações 
comuns do dia a dia como abraçar, apertar as mãos, beijar, dividir objetos ou 
alimentos.
Se a pessoa tiver sido exposta a alguma dessas situações, a única maneira de 
ter certeza em relação ao seu estado sorológico é realizando o teste de HIV. 
Para obter informações sobre onde encontrar um teste de HIV, consulte o site do 
Departamento de IST, Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde: http://www.
aids.gov.br/  
Se seu teste de HIV der positivo, você deve consultar o seu médico assim que 
possível para começar o tratamento.

48 ÀS VEZES EU COLOCO NA MINHA CABEÇA 
QUE TENHO ALGUMA DOENÇA SÉRIA, ESSES 
DIAS MESMO SISMO QUE TENHO AIDS, 
PORÉM NUNCA NEM TRANSEI. ISSO É TOC?



Uma pessoa não pode infectar a si mesma. 
O HIV está presente em secreções (fluidos) como sangue, esperma, secreção 
vaginal e leite materno. Para haver a transmissão, o fluido contaminado de uma 
pessoa tem que penetrar no organismo de outra. Isto se dá através de relação 
sexual, de compartilhamento de seringas, em acidentes com agulhas e objetos 
cortantes contaminados, na transfusão de sangue contaminado, na transmissão 
da mãe vivendo com HIV para o feto durante a gestação, ou no trabalho de parto 
ou durante a amamentação. O HIV não é transmitido por meio de interações 
comuns do dia a dia como abraçar, apertar as mãos, beijar, dividir objetos ou 
alimentos.

Quando usada corretamente, a camisinha é altamente eficaz para a prevenção 
do HIV e de outras infecções sexualmente transmissíveis. Existem algumas 
regras básicas para o uso da camisinha, e que servem de referência importante 
para uma relação simultânea entre 3 ou mais pessoas: a camisinha só pode ser 
usada uma única vez; jamais use a mesma camisinha para fazer penetração 
anal e vaginal; jamais use uma camisinha que foi usada por outra pessoa. 
Com base nesses princípios e também no fato de que o HIV é um vírus que 
pode ser transmitido pela troca de fluidos como o sangue, o esperma e a 
secreção vaginal, quando se trata de uma relação sexual envolvendo 3 ou mais 
pessoas ao mesmo tempo, o recomendável é que um novo preservativo seja 
utilizado a cada nova penetração ou ato de sexo oral. Dessa maneira, evita-se 
tanto a transmissão do HIV quanto de outras IST.
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SE VOCÊ SE MASTUBAR SEM CAMISINHA VOCÊ 
PODE PEGAR AIDS OU ALGO DO TIPO?

FIZ SEXO A 3 MAS FIZ COM CAMISINHA, 
TENHO RISCO DE CONTRAIR HIV?



Fontes resposta 01: ABIA: http://abiaids.org.br/em-nota-abia-esclarece-duvidas-sobre-transmissao-do-
hiv/29054 
Agência de Notícias: http://agenciaaids.com.br/home/noticias/volta_item/15756 
AIDS Map: http://www.aidsmap.com/Oral-sex/page/1637226/
The Well Project: http://www.thewellproject.org/hiv-information/oral-sex-and-hiv-whats-real-risk 
CDC https://www.cdc.gov/hiv/risk/estimates/riskbehaviors.html 

Fonte resposta 02: CDC https://www.cdc.gov/HAI/pdfs/bbp/Exp_to_Blood.pdf 
UNAIDS http://unaids.org.br/prevencao-combinada/ 

Fonte resposta 03: UNAIDS: http://unaids.org.br/informacoes-basicas/ + http://unaids.org.br/prevencao-
combinada/ 
Ministério da Saúde: http://www.aids.gov.br/ 
Pela Vidda: http://www.pelavidda.org.br/site/index.php/teste-rapido-de-hiv/ 

Fonte resposta 04: Ministério da Saúde: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/links-de-interesse/286-
aids/9047-quanto-tempo-depois-de-se-passar-por-uma-situacao-de-risco-de-se-infectar-pelo-virus-hiv-deve-
se-fazer-o-exame-para-ter-um-resultado-confiavel-janela-imunologica 

Fonte resposta 05: Guia de Terminologia UNAIDS https://unaids.org.br/wp-content/uploads/2017/10/
WEB_2017_07_12_GuiaTerminologia_UNAIDS.pdf 

Fonte resposta 06: Guia de Terminologia UNAIDS https://unaids.org.br/wp-content/uploads/2017/10/
WEB_2017_07_12_GuiaTerminologia_UNAIDS.pdf 

Fonte resposta 07: ABIA http://abiaids.org.br/em-nota-abia-esclarece-duvidas-sobre-transmissao-do-
hiv/29054 
Agência de Notícias: http://agenciaaids.com.br/home/noticias/volta_item/15756 
AIDS Map: http://www.aidsmap.com/Oral-sex/page/1637226/
The Well Project: http://www.thewellproject.org/hiv-information/oral-sex-and-hiv-whats-real-risk 
CDC https://www.cdc.gov/hiv/risk/estimates/riskbehaviors.html

Fonte resposta 08: http://www.aids.gov.br/ e http://ladobi.uol.com.br/2016/08/hiv-sobrevive-fora-corpo-
humano/ 

Fonte resposta 09 UNAIDS: http://unaids.org.br/prevencao-combinada/ 
UNAIDS: http://unaids.org.br/informacoes-basicas/ e
ABIA: http://abiaids.org.br/em-nota-abia-esclarece-duvidas-sobre-transmissao-do-hiv/29054 

FONTES



Fonte resposta 10: http://unaids.org.br/prevencao-combinada/

Fonte resposta 11: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/hiv-sintomas-transmissao-e-prevencao-combo-
sifilis e http://unaids.org.br/2017/03/voce-sabe-o-que-e-hiv-e-o-que-e-aids/ 

Fonte resposta 12: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/hiv-sintomas-transmissao-e-prevencao-combo-
sifilis e http://unaids.org.br/2017/03/voce-sabe-o-que-e-hiv-e-o-que-e-aids/ 

Fonte resposta 13: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/hiv-sintomas-transmissao-e-prevencao-combo-
sifilis e http://unaids.org.br/2017/03/voce-sabe-o-que-e-hiv-e-o-que-e-aids/ 

Fonte resposta 14: http://abiaids.org.br/em-nota-abia-esclarece-duvidas-sobre-transmissao-do-hiv/29054

Fonte resposta 15: Ministério da Saúde: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/links-de-interesse/286-
aids/9047-quanto-tempo-depois-de-se-passar-por-uma-situacao-de-risco-de-se-infectar-pelo-virus-hiv-deve-
se-fazer-o-exame-para-ter-um-resultado-confiavel-janela-imunologica 

Fonte resposta 16: ABIA: http://abiaids.org.br/wp-content/uploads/2015/03/Prevencao-combinada2015.pdf 
ABIA: http://abiaids.org.br/em-nota-abia-esclarece-duvidas-sobre-transmissao-do-hiv/29054

Fonte resposta 17: https://nacoesunidas.org/infeccao-pelo-hpv-aumenta-risco-de-transmissao-da-aids-
aponta-agencia-da-onu/ 

Fonte resposta 18: ABIA: http://abiaids.org.br/em-nota-abia-esclarece-duvidas-sobre-transmissao-do-
hiv/29054 
Agência de Notícias: http://agenciaaids.com.br/home/noticias/volta_item/15756 
AIDS Map: http://www.aidsmap.com/Oral-sex/page/1637226/
The Well Project: http://www.thewellproject.org/hiv-information/oral-sex-and-hiv-whats-real-risk 
CDC https://www.cdc.gov/hiv/risk/estimates/riskbehaviors.html 
UNAIDS: http://unaids.org.br/prevencao-combinada/ 

Fonte resposta 19: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/hiv-sintomas-transmissao-e-prevencao-combo-
sifilis e http://unaids.org.br/2017/03/voce-sabe-o-que-e-hiv-e-o-que-e-aids/

Fonte resposta 20: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/hiv-sintomas-transmissao-e-prevencao-combo-
sifilis e http://unaids.org.br/2017/03/voce-sabe-o-que-e-hiv-e-o-que-e-aids/ 

Fonte resposta 21: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/hiv-sintomas-transmissao-e-prevencao-combo-
sifilis  e http://unaids.org.br/2017/03/voce-sabe-o-que-e-hiv-e-o-que-e-aids/ 

Fonte resposta 22: Guia de Terminologia UNAIDS https://unaids.org.br/wp-content/uploads/2017/10/
WEB_2017_07_12_GuiaTerminologia_UNAIDS.pdf 



Fonte resposta 23: http://www.aids.org.br/assumidos/default.asp?pId=53
http://tepe.com.br/existe-risco-de-infeccao-pelo-hiv-atraves-da-boca/ 
ABIA: http://abiaids.org.br/em-nota-abia-esclarece-duvidas-sobre-transmissao-do-hiv/29054 
Agência de Notícias: http://agenciaaids.com.br/home/noticias/volta_item/15756 
AIDS Map: http://www.aidsmap.com/Oral-sex/page/1637226/
The Well Project: http://www.thewellproject.org/hiv-information/oral-sex-and-hiv-whats-real-risk

Fonte resposta 24: https://www.cdc.gov/HAI/pdfs/bbp/Exp_to_Blood.pdf 

Fonte resposta 25: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/hiv-sintomas-transmissao-e-prevencao-combo-
sifilis e http://unaids.org.br/2017/03/voce-sabe-o-que-e-hiv-e-o-que-e-aids/ 

Fonte resposta 26: http://unaids.org.br/prevencao-combinada/ 

Fonte resposta 29: CDC https://www.cdc.gov/std/tg2015/specialpops.htm#WSW

Fonte resposta 30: Ministério da Saúde http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/links-de-interesse/286-
aids/9047-quanto-tempo-depois-de-se-passar-por-uma-situacao-de-risco-de-se-infectar-pelo-virus-hiv-deve-
se-fazer-o-exame-para-ter-um-resultado-confiavel-janela-imunologica

Fonte resposta 31: http://unaids.org.br/2017/03/voce-sabe-o-que-e-hiv-e-o-que-e-aids/

Fonte resposta 32: http://unaids.org.br/prevencao-combinada/ 

Fonte resposta 33: http://unaids.org.br/prevencao-combinada/
Ministério da Saúde: http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/links-de-interesse/286-aids/9047-quanto-
tempo-depois-de-se-passar-por-uma-situacao-de-risco-de-se-infectar-pelo-virus-hiv-deve-se-fazer-o-
exame-para-ter-um-resultado-confiavel-janela-imunologica 

Fonte resposta 34: http://unaids.org.br/prevencao-combinada/ 

Fonte resposta 35: http://agenciaaids.com.br/home/noticias/avanca_item/14030

Fonte resposta 36: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/hiv-sintomas-transmissao-e-prevencao-combo-
sifilis e http://unaids.org.br/2017/03/voce-sabe-o-que-e-hiv-e-o-que-e-aids/ 

Fonte resposta 37: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/hiv-sintomas-transmissao-e-prevencao-combo-
sifilis e http://unaids.org.br/2017/03/voce-sabe-o-que-e-hiv-e-o-que-e-aids/ 

Fonte resposta 38: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/hiv-sintomas-transmissao-e-prevencao-combo-
sifilis e http://unaids.org.br/2017/03/voce-sabe-o-que-e-hiv-e-o-que-e-aids/ 

Fonte resposta 39: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/hiv-sintomas-transmissao-e-prevencao-combo-
sifilis e http://unaids.org.br/2017/03/voce-sabe-o-que-e-hiv-e-o-que-e-aids/ 



Fonte resposta 40: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/hiv-sintomas-transmissao-e-prevencao-combo-
sifilis e http://unaids.org.br/2017/03/voce-sabe-o-que-e-hiv-e-o-que-e-aids/ 

Fonte resposta 41: Fio Cruz: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/hiv-sintomas-transmissao-e-prevencao-
combo-sifilis, UNAIDS http://unaids.org.br/2017/03/voce-sabe-o-que-e-hiv-e-o-que-e-aids/ 
Ministério da Saúde: http://www.aids.gov.br/ 

Fonte resposta 42: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/hiv-sintomas-transmissao-e-prevencao-combo-
sifilis e http://unaids.org.br/2017/03/voce-sabe-o-que-e-hiv-e-o-que-e-aids/

Fonte resposta 43: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/hiv-sintomas-transmissao-e-prevencao-combo-
sifilis e http://unaids.org.br/2017/03/voce-sabe-o-que-e-hiv-e-o-que-e-aids/

Fonte resposta 44: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/hiv-sintomas-transmissao-e-prevencao-combo-
sifilis e http://unaids.org.br/2017/03/voce-sabe-o-que-e-hiv-e-o-que-e-aids/

Fonte resposta 45: UNAIDS: http://unaids.org.br/informacoes-basicas/ e http://unaids.org.br/prevencao-
combinada/ 

Fonte resposta 46: CDC https://www.cdc.gov/HAI/pdfs/bbp/Exp_to_Blood.pdf
https://www.bio.fiocruz.br/index.php/hiv-sintomas-transmissao-e-prevencao-combo-sifilis e http://unaids.org.
br/2017/03/voce-sabe-o-que-e-hiv-e-o-que-e-aids/

Fonte resposta 47: http://ladobi.uol.com.br/2016/08/hiv-sobrevive-fora-corpo-humano/ https://www.bio.
fiocruz.br/index.php/hiv-sintomas-transmissao-e-prevencao-combo-sifilis e http://unaids.org.br/2017/03/voce-
sabe-o-que-e-hiv-e-o-que-e-aids/

Fonte resposta 48: https://www.bio.fiocruz.br/index.php/hiv-sintomas-transmissao-e-prevencao-combo-
sifilis e http://unaids.org.br/2017/03/voce-sabe-o-que-e-hiv-e-o-que-e-aids/ 

Fonte resposta 49: ABIA: http://abiaids.org.br/em-nota-abia-esclarece-duvidas-sobre-transmissao-do-
hiv/29054 

Fonte resposta 50: CDC: https://www.hiv.va.gov/patient/daily/sex/condom-tips.asp




