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INDICAÇÃO 137/2022 

De 12/12/2022 

AUTOR VEREADOR: GUILHERME.   

 

EMENTA: Solicita a 

Administração Pública 

Municipal, para que seja 

realizado em nosso município 

no mês de dezembro a campanha 

“DEZEMBRO VERMELHO”, fazendo 

uma campanha com ações sobre as 

formas de prevenção e busca por 

testes e tratamento precoce, 

essencial para o combate a 

Aids. 

 

Senhor Presidente, Nobres Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 

O “DEZEMBRO VERMELHO” é uma campanha instituída pela 

Lei nº 13.504/2017, e marca uma grande mobilização 

nacional de luta contra o vírus HIV, a Aids. A data chama 

a atenção para a prevenção, assistência e proteção dos 

direitos das pessoas infectadas com o HIV;   

Ainda é um grande desafio conscientizar a população 

sobre as formas de prevenção e busca por testes e 

tratamento precoce. Por isso, campanhas como DEZEMBRO 

VERMELHO ajudam a esclarecer sobre a importância dos 

exames de rotina, contribuindo para o diagnóstico precoce 

e tratamento adequado para que a pessoa viva com o vírus 

sem desenvolver a doença;  
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A campanha Dezembro Vermelho chama a atenção para a 

prevenção, assistência e proteção dos direitos das 

pessoas infectadas com o HIV. Composta por um conjunto 

de atividades e mobilizações para enfrentamento ao 

HIV/Aids e demais IST (infecções sexualmente trans-

missíveis), a campanha segue os princípios do Sistema 

Único de Saúde, integrado toda a administração pública, 

com entidades da sociedade civil organizada e organismos 

internacionais;  

A campanha é essencial para o combate a Aids, uma vez 

que a medida ajuda na conscientização da população em 

relação ao vírus e a doença, divulgando informações 

importantes sobre os métodos de prevenção, tratamento e 

a importância do diagnóstico precoce; 

Em todo o país, os estados e municípios se organizam 

para celebrar a campanha Dezembro Vermelho com ampliação 

da testagem do  ISTs, maior acesso a auto testes de HIV 

e distribuição de insumos de prevenção contra, como 

preservativos masculinos e femininos;  

O HIV afeta o sistema imunológico, responsável pelas 

defesas do corpo contra infecções e doenças, o indivíduo 

portador do vírus se torna impossibilitado de se proteger 

contra essas infecções;  

Alguns dos sintomas iniciais podem ser facilmente 

confundidos como dores de garganta, dores de cabeça, 

febre constante, dores musculares, calafrios e 

mal-estar. Os sintomas podem estar presentes duas semanas 

após a contaminação, ou mesmo nunca se manifestarem;  
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Por isso, os exames de rotina são fundamentais para 

diagnosticar a doença ainda no início. Por meio de 

sorologia usada no exame de sangue é possível identificar 

a exposição ao vírus. Caso seja positivo, outro teste é 

realizado para confirmação, e deve ser feito 30 dias após 

o contato de risco; 

Além do vírus do HIV e a Aids, boa parte das doenças 

graves na vida do indivíduo podem ser diagnosticadas em 

exames de rotina. Alterações em exames são formas do 

organismo demonstrar que algo não está funcionando como 

deveria; 

Dessa maneira, é muito importante que os exames 

preventivos sejam realizados periodicamente, quando 

médicos suspeitam de algum sintoma ou quando a pessoa não 

se sinta bem, como é informado nas medidas de consci-

entização do Dezembro Vermelho.        

Diante ao exposto, GUILHERME, vereador investido em 

suas atribuições conferidas por Lei, INDICA Oficializar 

ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, fazendo-o sentir 

a necessidade, para que seja realizado em nosso município 

no mês de novembro a campanha “DEZEMBRO VERMELHO” fazendo 

uma campanha com ações sobre as formas de prevenção e 

busca por testes e tratamento precoce, essencial para o 

combate a Aids. 

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 12 de 

Dezembro de 2022. 

 

 

 

GUILHERME 

VEREADOR  


