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Quem pode ter uma  
Infecção sexualmente 

transmissível?



Quando Você faz Sexo com alguém



Quando você faz sexo com alguém, você também está fazendo sexo
Com todos que também fizeram sexo com ele/ela, e com

Todos que fizeram sexo entre eles, e com
Todos que fizeram sexo entre eles, e com

Todos que fizeram sexo entre eles, e com
Todos que fizeram sexo entre eles, e com

Todos que fizeram sexo entre eles, e com
Todos que fizeram sexo entre eles, e com
Todos que fizeram sexo entre eles, e com





DST – IST 
INFECÇOES SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS

Principais problemas relacionados:
 Demora no diagnóstico  (medo, negação, vergonha)
 Tratamento inadequado, nem sempre feito pelo médico 

(farmácia, amigo...)
 Causa de câncer colo útero (HPV)
 93 mil internações ano por DIP no Brasil
 Parceiros não tratados= reinfecções
 Causa de infertilidade na fase adulta e/ou aborto
 Aumenta de 6 a 18 vezes a chance de adquirir o vírus 

HIV





História do HIV/Aids

• 1952 -1959 –
• 1960 – Estudos na Europa
• 1981 – Primeiros casos –

câncer gay - pneumonias
• 1983 – Identificou-se o 

vírus



FORMAS DE TRANSMISSÃO DO 
VÍRUS HIV

SIM
• Relação sexual: anal, 

vaginal e oral sem 
preservativo

• Transmissão vertical Leite 
Materno

• Compartilhando seringas
• Recebendo sangue 

contaminado

NÃO
• Uso do mesmo copo, 

prato, talher
• Convivência social
• Banheiro
• Doando sangue
• Abraçando, beijando
• Lágrimas

O vírus hiv se encontra no sangue, secreções orgãos sexuais e leite materno



Importante saber
1 – O que é HIV e o que é Aids?

2 – Quando posso fazer meu exame  e quanto 
tempo demora para aparecer?

3- Gravidez x HIV

4 – Sintoma da Aids



Fases da infecção pelo HIV:

Aguda – soroconversão 2 a 8 semanas após o contágio, 
sintoma de quadro viral por 2 semanas.

Assintomática – período mais longo, após sexto mês, 
linfadenopatia acentuada

Sintomática – é a manifestação clínicas da AIDS que
depende de vários fatores, infecções oportunistas.

Fonte: Manual de HIV/Aids – 9ªed. Ed Revinter
2008



DOENÇAS OPORTUNISTAS

•CANDIDIASE

•TOXOPLASMOSE

•DIARRÉIA DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

•PERDA DE PESO

•FEBRE SEM DIAGNÓSTICO

•TUBERCULOSE PULMONAR E OUTRAS

•CRIPTOCOCCOSE

•PNEUMONIAS REPETITIVAS

•HERPES ZOSTER OU SIMPLES COM PERSISTÊNCIA.

•DERMATITE PERSISTENTE

Fonte: Manual de HIV/Aids – 9ªed. Ed Revinter
2008



Casos de AIDS notificados no Brasil de 1980 a junho de 2015: 
798.366

- Número de Casos de AIDS notificados no Paraná de 1980 
a junho 2015: 38.882

Cascavel é a 50ª município com número de casos 
registrados no Brasil.

Fonte: Boletim epidemiológico 2015

Aids: Informações Gerais. 
Brasil, 1980-2015*



Enquanto o Brasil apresenta incidência de 19,7   para 
cada 100 mil habitantes em 2014, Cascavel/regional de 
saúde apresentou 30 casos novos para cada 100 mil 
habitantes o que se repetiu nos anos anteriores. 

Ou seja a incidência de Cascavel e regional é maior que 
do que apresenta-se no Brasil e no Paraná. 

Fonte: Boletim epidemiológico 2015

Aids: Informações Gerais. 
Brasil, 1980-2015*



Número de casos novos/ano de HIV/AIDS registrados em 
atendimentos do CEDIP por ano. Cascavel e municípios 10ª 
Regional de Saúde

2008 – 113
2009 – 99
2010 – 123
2011 – 132
2012 – 134
2013 – 168
2014 – 198
2015 – 221

Fonte: Prontuários de atendimentos no  CEDIP



Característica da Epidemia
em Cascavel

 Homossexual  - 5,2%
 Heterossexual  61%
 Bissexual            4,4%
 Usuário drogas injetáveis 8,5 %
 Transmissão vertical        1,9 %
 Não informado 18,7%




Casos registrados no CEDIP 
Distribuição Sinam dados acumulados até 2015



Faixa etária / sexo

 13 a 19 anos: 1,8%
 20 a 34 anos : 37,5%
 35 a 49 anos: 42,7%
 50 ou mais: 16%

56% são homens
44% são mulheres    

Fonte: Sinan acumulados até 2015



Razões deste números... 

 Fidelidade
 Confiança
 Amor
 Ausência da percepção de risco
 A sexualidade da mulher não reconhecida
 Pobreza e baixa escolaridade
 Violência
 Aceitação da bissexualidade masculina 

mais que a homossexualidade.
Enf Josana Ap Dranka Horvath



Vulnerabilidade

 Quando estive Vulnerável?

 Quando estou Vulnerável?

 O que me deixa Vulnerável?

Enf Josana Ap Dranka Horvath



O que pode minimizar a dificuldade do 
uso do preservativo:

1 - Conversar sobre este assunto pode ajudar a 
quebrar estas dificuldades.

2 - Construir alternativas ‘juntos (as)’
3 - Cuidar da minha proteção e da do outro
4 - Usar gel lubrificante
5 - Preservativo feminino, sabor, cor, 

cheiro...**
6 – O não usar é a única alternativa pouco 

aceitável e quando acontecer...???

** outras alternativas podem ser encontradas em farmácias privadas
Enf Josana Ap Dranka Horvath



A dificuldade em usar ou negociar o uso do 
preservativo pode estar presentes por 

diversos motivos: 

1 – Falta de hábito em usar
2 – Sensação de que a camisinha atrapalha a 

relação
3 – Esquecimento ou crença de que não vai 

acontecer nada
4 – Achar que o outro já tem não precisa mais 

usar (lembrar das DSTs e compartilhamento de 
vírus)*

Enf Josana Ap Dranka Horvath



A MULHER NA SOCIEDADE

sexy trabalhadora mãe

O QUE ELAS PODEM TER EM COMUM?

Enf Josana Ap Dranka Horvath







ALGUMAS CAMPANHAS 
DIRECIONADAS PARA MULHER

www.aids.gov.br





EXAMES HIV/AIDS
ONDE FAZER?

 Unidade de Saúde 
 CEDIP ao lado da UPA pediatrica
 Segunda a quarta as 8h15min
 QUINTA  - 8 as 17 horas

Fone: 3392 6750
cedip@cascavel.pr.gov.br



Obrigada!

www.aids.gov.br




