
Copyright 2014 Marsh LLC. Todos os direitos reservados. Esse documento ou qualquer parte de informação nele contida não poderá ser copiado ou reproduzido sob 
nenhuma forma sem a permissão da Marsh Inc.,salvo no caso de clientes de qualquer uma das empresas da MMCo que usarem este relatório para fins internos, 
contanto que esta página seja incluída em todas as cópias ou reproduções. Outrossim, todos os termos, condições, limites e exclusões de apólice sujeitam-se a revisão 
de cobertura específica e estão sujeitos a mudanças. 

Dia Mundial de Luta contra a AIDS: 

01 de dezembro  

amamentação. Por isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as 

situações.  

Evitar a doença não é difícil. Basta usar camisinha em todas as relações sexuais e não 

compartilhar seringa, agulha e outro objeto cortante com outras pessoas. O preservativo 

está disponível na rede pública de saúde. Caso não saiba onde retirar a camisinha, ligue 

para o Disque Saúde (136). 

Como forma de disseminar esses cuidados preventivos, todo o dia 1º de dezembro é 

celebrado: o Dia Mundial da AIDS.  

O foco da Campanha Mundial de Luta contra AIDS da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) para o período 2011-2015 é "Zero mortes relacionadas à AIDS", um apelo para 

acesso universal ao tratamento e uma chamada para os governos agirem imediatamente, 

disponibilizando antirretrovirais, apoiando a pesquisa científica e orientando a conduta 

para populações de risco como profissionais do sexo e consumidores de drogas 

injetáveis. 

Importante: Somente um profissional médico pode diagnosticar doenças, indicar tratamentos e 

receitar remédios. As informações disponíveis neste material possuem apenas caráter educativo. 

Fonte: www.aids.gov.br 

Corretora: Mercer Marsh BenefíciosTM 

HIV é a sigla em inglês do vírus da 

imunodeficiência humana. Causador da 

AIDS, ataca o sistema imunológico, 

responsável por defender o organismo de 

doenças. 

Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a 

AIDS. Há muitos soropositivos que vivem 

anos sem apresentar sintomas e sem 

desenvolver a doença. Mas, podem 

transmitir o vírus a outros pelas relações 

sexuais desprotegidas, pelo 

compartilhamento seringas contaminadas 

ou de mãe para filho durante a gravidez e a 


