
Vivo com HIV,   

    posso ter  

  filhos?

HIV, gravidez e adoção

Tem muitos homens e mulheres que acham que 
quem vive com HIV não pode ter filhos, mas isso 
não é verdade. As pessoas que vivem com HIV 
devem ter todos os seus direitos respeitados, 
incluindo os direitos reprodutivos - elas têm o 
direito a decidir se querem, quando querem e 
quantos filhos desejam ter.



você sabia?

Se você tiver pensando em 
adoção ou conhecer alguém 
nesse processo...sabia que há 
muitas crianças vivendo com 
HIV que  não são adotadas 
por causa do preconceito e 
da falta de informação?
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Quando o HIV é diagnosticado 
cedo na gestação é mais fácil de 
impedir a transmissão. Lembrando 
que a transmissão pode acontecer 
durante gestação, no parto ou 
na amamentação. Isso serve 
pra sífilis também! Diagnosticar 
cedo aumenta as chances de um 
tratamento ter sucesso e impedir 
que o bebê nasça com alguma 
dessas infecções. 

A sífilis, inclusive, pode trazer 
efeitos graves de forma muito  
mais imediata, então lembre-se  

de fazer exame para ela também!  
Esses cuidados servem para todas  
as mulheres, independentemente 
de viverem com HIV ou não.

Existem várias alternativas de 
tratamento para o HIV que são 
seguros para gestantes! E esse 
tratamento pode reduzir a chance 
de transmissão para o filho a 
praticamente zero! Ser mãe, ainda 
mais se é pela primeira vez, pode  
dar um friozinho na barriga. Mas,  
não precisa ter medo! Com carinho  
e amor tudo vai dar certo!

É importante que o bebê  
faça os exames de HIV conforme 
recomendação médica depois do 
nascimento, até que complete 18 
meses de vida. Enquanto cresce,  
não é recomendada a amamentação 
do bebê, porque o leite materno 
também pode transmitir o vírus, 
mas é seu direito receber o leite 
apropriado para alimentar seu bebê 
e ele crescer forte e saudável. 

Com a sua atenção, seu filho pode 
crescer forte e saudável pra ter  
uma vida bem feliz!


