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Os selos apresentam em sua 
composição símbolos e chamadas 
sobre os riscos de se contrair o HIV 
e as formas corretas de prevenção 
contra o vírus, em todas as fases da 
vida. A técnica utilizada para a criação 
dos selos foi ilustração manual pelo 
inconfundível traço do cartunista 
Ziraldo e arte-finalização por meio de 
computação gráfica.

The stamps bring symbols and phrases 
concerning the risks of contracting HIV 
and the correct ways of preventing the 
virus at all stages of life. The technique 
used to create these stamps was 
manual ilustration by the unmistakable 
drawing of the cartoonist Ziraldo and the 
art was finalized by computer graphics.



Campaign for AIDS Prevention
30 years since its discovery, 28 years of Brazilian response

Correios, through the issue of eight stamps and an informative booklet designed 
by the cartoonist Ziraldo, focus on the risks of contracting HIV and the correct ways 
of prevention against the virus during all stages of life. 

In 1981, previously healthy young men were showing symptoms of pneumonia 
and sores on their skin. A common characteristic to this group drew the attention 
of health professionals: the victims were all homosexual men. Thus began the 
history of the AIDS epidemic worldwide. Very soon articles were published, stating 
the similarities between these cases, which led the misguided press to use the 
expression “gay cancer” in their reports. Currently, it is now known that the disease 
is not restricted to a specific risk group and that prevention and care should be the 
main concern of the entire population.

In Brazil, organizations from civil society and health professionals were 
committed to redesigning public assistance for the community, which became 
known as the sanitary reform movement. Therefore, “Integrated Actions for Health” 
were created, which in the future became the Unified Health System (Sistema 
Único de Saúde – SUS).

In Brazil, the first AIDS diagnostics were made in 1983. Almost immediately, the 
first official control program for the disease was implanted in São Paulo. Also, the 
first NGO’s appeared, dedicated to this area. In 1986, the National Coordination for 
TDS/AIDS was created.

The knowledge on the disease accumulated very fast. For international 
researchers, there was strong evidence of the infectious nature of the disease. 
The virus became to be known as the “human immunodeficiency virus”. Thus its 
acronym in English became HIV, which is how the disease is recognized in Brazil.

In 1988, the World Health Organization established the first day of December 
as the “International Day for the Fight against AIDS”. This was part of a global 
mobilization, awareness and prevention strategy. This day is also recognized in 
Brazil, becoming the motto for launching informative and educative campaigns.

The official campaigns for AIDS prevention started in 1987, changing their 
tone along the way. At the beginning of the 90’s, the intimidating discourse, which 
reinforced discriminatory effects (based on the idea that AIDS was incurable 
and killed), faced resistance from organized social movements. Over the years, 
gradually gained acceptance the idea that the fight against discrimination and 
prejudice, as well as the defense of solidarity and of the rights of people living with 
HIV and AIDS, were also part of the prevention.  

In 1987 the first effective medication against the disease was approved, albeit 
limited, and was called AZT. In 1996, with the emergence of pharmacological 
protease inhibitors simultaneously using multiple drugs, an important victory was 
reached in the fight against the manifestation of the virus. These actions constrained 
the progress of the disease, preventing further deterioration of the immune system.

Brazil adopted a policy of medication distribution, via SUS, known as ‘Universal 
Treatment’. This strategy was effective and there was a reduction in the mortality 
rate, as well as a reduction in costs with the patients’ treatment.

The beginning of this new century marked the recognition of the Brazilian 
program of HIV and AIDS control as an international example. Its most significant 
features are the integration between prevention and assistance, the incorporation 
of the expectations of civil rights to the prevention and universality, among others. 
The aforementioned are the main legal considerations of the Unified Health System 
(SUS), but also of the dynamic evolution of society’s response to the challenge 
represented by this epidemic. 

Looking back over the path taken during the last twenty eight years and 
acknowledging the decisive impact of this set of actions in an expressive data format, 
such as the reduction of the mortality rate or the stabilization in the progression of 
new cases, the advances were undeniable. This undoubtedly was a conquest for 
the Brazilian people. 

Campanha de Prevenção da AIDS
30 anos da descoberta, 28 anos de resposta brasileira

Myllene Muller
Technical Consultant to the Department of DST, AIDS and Viral Hepatitis  
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Os Correios, por meio da emissão de oito selos e de uma cartilha educativa, 
criados pelo cartunista Ziraldo, focalizam os riscos de se contrair o HIV e as formas 
corretas de prevenção contra o vírus, em todas as fases da vida. 

No ano de 1981, jovens, anteriormente saudáveis, apresentaram sintomas de 
pneumonia e feridas na pele. Uma característica comum a essas pessoas chamava 
a atenção dos profissionais: todas eram homossexuais do sexo masculino. Assim 
começava a história da AIDS no mundo. Rapidamente artigos foram publicados, 
informando as semelhanças entre os casos ocorridos, o que levou a imprensa, de 
forma equivocada,  a usar a expressão “câncer gay” em seus relatos. Atualmente, 
sabe-se que a doença não está restrita a um grupo de risco específico e que a 
prevenção e os cuidados devem ser preocupação de toda a população. 

No Brasil, grupos de organizações da sociedade civil e profissionais de saúde 
estavam empenhados em redesenhar a assistência pública à comunidade, o que 
ficou conhecido como movimento de reforma sanitária. Assim, surgiram as “Ações 
Integradas em Saúde”, que viriam a ser, futuramente, o Sistema Único de Saúde 
- SUS.

Em 1983, foram feitos os primeiros diagnósticos de AIDS no Brasil. Quase que 
imediatamente, o primeiro programa oficial de controle da doença foi implantado 
em São Paulo. Surgiram, também, as primeiras Organizações não governamentais 
– ONGs dedicadas à área e, em 1986, foi criada  a Coordenação Nacional de DST/
AIDS.

O conhecimento disponível sobre a doença acumulou-se rapidamente. Para 
os pesquisadores internacionais, havia fortes evidências do caráter infeccioso da 
doença. O vírus começou a ser chamado de “vírus da imunodeficiência humana”. 
E foi pela sua sigla em inglês – HIV – que ficou conhecido no Brasil. 

Em 1988, a Organização Mundial da Saúde instituiu o dia 1º de dezembro 
como Dia Internacional de Luta contra a AIDS. Isso foi parte de uma estratégia de 
mobilização, conscientização e prevenção em escala global. A data foi observada 
também no Brasil, tornando-se mote para o lançamento de informações e 
campanhas educativas.

As campanhas oficiais de prevenção contra a AIDS, iniciadas ainda em 1987, 
mudaram de tom ao longo de sua história. No início dos anos 90, um discurso 
intimidatório, que reforçava a discriminação (baseado na ideia de que a AIDS não 
tem cura e mata), enfrentou a resistência dos movimentos sociais organizados. 
Com o passar dos anos, foi aceita a ideia de que a luta contra a discriminação e 
o preconceito e, também, a defesa da solidariedade e dos direitos das pessoas 
vivendo com HIV e AIDS faziam parte da prevenção. 

Foi aprovada, em 1987, a primeira medicação com eficácia, ainda que limitada, 
contra a doença, o AZT. Em 1996, com o surgimento dos fármacos inibidores da 
protease e a utilização simultânea de múltiplas drogas, alcançou-se importante 
vitória na luta contra a manifestação do vírus. Essas ações detiveram a evolução 
da doença e evitaram o progresso da deterioração do sistema imunológico.  

O Brasil adotou uma política de distribuição da medicação, via SUS, conhecida 
como tratamento universal. Essa estratégia mostrou-se eficaz e houve redução da 
mortalidade e diminuição dos gastos com o tratamento.

O início do novo século assinalou o reconhecimento do programa brasileiro 
de controle do HIV e AIDS como exemplo internacional. Suas características 
mais marcantes - a integração entre prevenção e assistência, a incorporação 
da perspectiva de direitos civis à prevenção, a universalidade, entre outras - são 
reflexos dos princípios legais do próprio Sistema Único de Saúde, mas, também, 
da evolução dinâmica da resposta da sociedade ao desafio representado por uma 
epidemia.

Olhando para o caminho percorrido nos últimos vinte e oito anos e 
reconhecendo o impacto decisivo desse conjunto de ações em dados expressivos, 
como a redução da mortalidade ou a estabilização da progressão dos novos casos, 
os avanços foram inegáveis. E isso foi, indubitavelmente, uma conquista do povo 
brasileiro.
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