
#DezembroVermelho
Juntos no combate e prevenção 

do HIV/AIDS na infância!
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A campanha se apoia em 
três fundamentos, são eles:

 Prevenção
 Assistência a pessoas infectadas
 Garantia de direitos humanos de 

pessoas infectadas

DEZEMBRO 
VERMELHO 
E O PCA
O Dezembro Vermelho é uma campanha de conscientização, instituída pela Lei nº 
13.504/2017, que marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus da 
imunodeficiência humana (HIV) e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST). 

A campanha tem como objetivo atentar as pessoas quanto à prevenção, assistência 
e a proteção dos direitos das pessoas que vivem com HIV/AIDS.

Pensando em disseminar a informação e al-
cançar o maior número possível de pessoas, 
o PCA com ajuda de parceiros e voluntários, 
busca todos os anos participar da campa-
nha de maneira ativa, conscientizando a 
população sobre a importância do comba-
te e prevenção do HIV/AIDS, especialmente 
em relação à primeira infância.
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CONTEÚDO PARA 
COMPARTILHAR

Neste mídia kit você encontra diversos conteúdos sobre o HIV na infância, 
levando informações sobre a transmissão vertical, rotina da criança com HIV, 
principais medicamentos utilizados e um resumo do trabalho do PCA. 

Compartilhe esse material nas suas redes sociais, grupos de amigos, no trabalho 
e onde mais achar necessário. A informação pode salvar vidas. Faça parte dessa 
corrente do bem!
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TRANSMISSÃO
VERTICAL

Legenda sugerida:

A transmissão vertical pode acontecer em 
qualquer fase do aleitamento materno, no 
começo, no meio ou no fim, e em aleitamentos 
que são de curta ou de longa duração. Por esta 
razão, não é recomendado que as mães que 
vivem com HIV amamentem e as mães que 
não convivem com o vírus devem se prevenir 
durante este período.

Para saber mais sobre o assunto, acesse o site 
do @pcaids e siga a ONG nas redes sociais! 

#PCA #Pcaids #HIV #Aids 
#dezembrovermelho 
#PCAdezembrovermelho 
#transmissaovertical #aleitamentomaterno 
#maehiv

Clique aqui e 
faça o download 

dos materiais

http://rspress.com.br/userfiles/2022/pca/dezembro-vermelho/trasmissao-vertical.png
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MEDICAMENTOS 
PARA HIV

Legenda sugerida:

Importante ressaltar que, embora seja 
eficaz contra o HIV, a PrEP não previne 
contra outras Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST) e, por isso, as 
demais formas de prevenção não 
devem ser abandonadas.

Para saber mais sobre o assunto, 
acesse o site do @pcaids e siga a ONG 
nas redes sociais!

#PCA #Pcaids #HIV #Aids 
#dezembrovermelho 
#PCAdezembrovermelho 
#transmissaovertical 
#aleitamentomaterno #maehiv

Clique aqui e 
faça o download 

dos materiais

http://rspress.com.br/userfiles/2022/pca/dezembro-vermelho/medicamentos-hiv.png
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ROTINA DA 
CRIANÇA COM HIV

Legenda sugerida:

No caso de crianças vivendo com HIV/AIDS, 
é importante ter atenção às doenças que 
aparecem com uma frequência maior que o 
normal como: pneumonia, diarréia, infecção 
de ouvido, infecção de pele, dificuldade 
de ganhar peso e crescer. Esses sintomas 
frequentes podem indicar que algo está 
errado com a imunidade da criança.

Para saber mais sobre o assunto, acesse o site 
do @pcaids e siga a ONG nas redes sociais!

#PCA #Pcaids #HIV #Aids 
#dezembrovermelho 
#PCAdezembrovermelho 
#transmissaovertical #aleitamentomaterno 
#maehiv

Clique aqui e 
faça o download 

dos materiais

http://rspress.com.br/userfiles/2022/pca/dezembro-vermelho/rotina-crianca.png
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CARTAZ INFORMATIVO 
DEZEMBRO VERMELHO

Clique aqui e faça o 
download do material 

em formato A3 
para impressão

Juntos no combate e prevenção
do HIV/AIDS na infância!

#DezembroVermelho

A informação
salva vidas!

Saiba mais sobre essa causa
acessando o nosso site:

O HIV pode ser transmitido de diversas 
formas, inclusive de mãe para filho, o que 
chamamos de transmissão vertical.

A transmissão vertical pode ocorrer
durante a gestação, parto e, em alguns casos, 
durante a amamentação.

Faça o pré-natal desde o início da
gestação; realize testagem de HIV
de maneira periódica; em caso de
infecção ou suspeita, procure ajuda
médica imediatamente!
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http://rspress.com.br/userfiles/2022/pca/dezembro-vermelho/cartazA3_dezembrovermelho.pdf


SOBRE 
O PCA
O Projeto Criança Aids (PCA) é uma Organização Não Governamental (ONG), 
sem fins lucrativos, que atende famílias em vulnerabilidade psicossocial 
responsáveis por crianças e adolescentes vivendo e convivendo com HIV/AIDS, 
com apoio de parceiros e voluntários. Faça parte!

Rua Apotribu, 261 - Saúde
Próximo à estação Saúde do metrô
São Paulo-SP   |   CEP 04302-000

Contatos:
(11) 2275-9516

pca@pca.org.br

www.pca.org.br

Material desenvolvido 
em parceria com RS

@ criancaaids

@pcaids

mailto:pca@pca.org.br
https://pca.org.br
https://www.facebook.com/criancaaids
https://www.instagram.com/pcaids/
https://rspress.com.br

