O Dia Mundial da Luta Contra a Sida
Na semana que decorreu entre os dias 4 e 7 de dezembro,
várias turmas do 3º ciclo da escola participaram na
atividade comemorativa do Dia Mundial da Luta contra a
Sida/HIV. Para tal, cada turma procedeu à decoração livre
de uma peça do puzzle elaborado pelo grupo de Promoção
da Educação para a Saúde, com o intuito de sensibilizar
para a prevenção e consequências daquela que é ainda
uma grave imunodeficiência causada pelo HIV1 ou HIV2
(Vírus da Imunodeficiência Humana).

O Dia Mundial de Luta Contra a SIDA, comemorado a 1 de dezembro, foi criado com a
finalidade de promover a prevenção e consciencialização sobre a epidemia originada pelo
vírus HIV, que continua a representar um grave problema de saúde pública, à escala global:
até à data, cerca de 65 milhões de pessoas já foram infetadas pelo VIH e a SIDA já causou a
morte de mais de 25 milhões, desde que foi identificada pela primeira vez em 1981.
Registam-se todos os anos mais novos casos de infeção pelo VIH do que mortes
relacionadas com a SIDA e, à medida que o número de pessoas infetadas for aumentando,
mais pessoas morrerão vítimas de doenças relacionadas com esta imunodeficiência (que se
pode transmitir pelo sangue, esperma e secreções vaginais contaminadas).
Neste contexto, é fundamental a compreensão das verdadeiras causas deste flagelo, o
acesso à informação precisa das suas reais formas de transmissão, dos seus efeitos, bem
como a abertura e a disponibilidade para
refletir
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para com aqueles que são vítimas do HIV.
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obrigatórias a prevenção e a proteção!
A Equipa PES

