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Para refletir antes
da leitura

Você pegou este livro e precisa ter em mãos papel e caneta
para responder ao questionário a seguir.
De acordo com suas respostas, você saberá se vai gostar de
ler este livro ou não.
1. Se você desconfiasse que um amigo tivesse o vírus HIV/
Aids, como você agiria?
a) Evitaria contato com ele, pois tenho nojo disso.
b) Levaria nossa amizade numa boa, só que com um pouco de
dúvida, e um dia acabaria perguntando se ele tem o vírus.
c) Eu o chamaria para conversar a sós, pois ele pode ter
vergonha de falar sobre o assunto.
2. Se seu amigo lhe contasse que é portador do vírus HIV/
Aids, você agiria como?
a) Evitaria ao máximo ficar perto dele, porque tenho medo de
pegar também.
b) Agiria normal, porém com uma preocupação maior com ele.
c) Falaria para ele que não tenho problema algum com
isso e que foi até bom ele ter me contado.
3. Se você tivesse um conhecido portador de HIV/Aids e
algumas pessoas soubessem disso, você:
a) combinaria de ficar zoando com ele.
b) falava para os outros não zoarem.
c) ajudaria o máximo possível essa pessoa.
Veja as alternativas com maior número de X e leia abaixo.
Caso suas respostas tenham maior número de X na A, você
pode precisar do livro. Caso o maior número seja na B, o livro vai lhe
servir de ajuda, e, se a maioria for na alternativa C, você não precisa
do livro, pois não tem preconceito e já sabe lidar com a situação.
Mas será que não está curioso para lê-lo?
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Introdução

Introdução
Olá, leitor!
Este material que chega às suas mãos é fruto de muito
trabalho, durante bons meses, de quem dele participou,
em sua maioria, jovens.
A ideia deste livro surgiu em uma reunião entre jovens
com HIV positivo por transmissão vertical. Nessas reuniões/
encontros, o propósito era a discussão e a reflexão sobre
conviver com HIV/Aids, mas, muitas vezes, a discussão de
um caso ou relato verídico tomava as duas horas em que
ficávamos reunidos em uma sala fechada, quando, em um
desses relatos, um participante de 14 anos contou aos demais que precisou entrar na “gangue do mal” da escola
para que ninguém descobrisse que ele tinha Aids. Em sua
concepção, como integrante da gangue do mal, ninguém
jamais desconfiaria que a fragilidade dele era a Aids. Simples assim, fazer parte de zoada, depredação, ou bullying,
poderia ajudar a esconder a doença.
Alguém na escola sabia? Não. Alguém na escola desconfiava? Não. Você faltava muito na escola? Não. Mas,
então, por que alguém vai descobrir? Perguntavam os
demais. “Antes que alguém descubra, eu prefiro me proteger.” Esse é o retrato da Aids nas escolas brasileiras, invisível. Um participante de 19 anos sugeriu que ele precisava de um manual de sobrevivência da Aids na escola
para se proteger, mas, como ninguém tinha conhecimento
desse tipo de material, todos riram, isso não existe e, então, concluíram: se não tem, vamos fazer um!
              Manual de SobrevHIVência              
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A partir desse dia, seguimos rumo à caminhada da escrita. No início, eram cinco jovens que, com convite aqui,
convite ali, se transformaram em um grupo de 20, o qual,
após a fase de empolgação, da divisão de tarefas, do trabalho árduo e duro, ficou com apenas 13. Foram finais de
semana inteiros, sábados, alguns domingos, Natal, Ano
Novo... Sempre em grupo, sempre o grupo, que, depois de
trabalhar em subgrupos e em duplas, ia para o grupão
mostrar as tarefas realizadas no dia, discuti-las, ouvir críticas, pôr isso, tirar aquilo.
Tínhamos o retrato da Aids nas escolas e nas discussões, e o retrato da Aids em outros espaços começava
a aparecer, na rua onde moravam, nas famílias, nos relacionamentos, na mídia. Por isso, entendemos que este
material não se justificava somente nos espaços educativos, pois, onde pudesse chegar, para quem pudesse ler,
seria de grande relevância na epidemia de Aids, mesmo
porque a escrita deste livro não foi feita só por jovens com
HIV, mas também por jovens que não tinham relação alguma com a Aids, até então.
Este material começou a ajudar antes mesmo de ser finalizado, antes até de chegar às suas mãos, hoje, completo, bonito. Autoestima, cabelo arrumado, maquiagem para
os encontros, bulimia superada, adesão ao medicamento,
contar para mais pessoas a sorologia, até dois namoros
aconteceram no meio disso tudo, ops!, ou melhor, um namoro, o outro relacionamento dispensa classificações.
Manual de “sobrevhivência” será lido como você quiser, do meio para o fim, do fim para o meio, do começo
para o fim, é um manual, sinta-se à vontade para manusear como quiser, não importa a forma, a informação chegará até você!
Boa leitura e obrigada pelo interesse em nosso livro!
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A Anima...

– Mas quando a gente crescer vai ter Anima? E, se ficarmos bem velhinhos, vai ter Anima? Como serão as oficinas para os velhos? (Perguntavam as crianças)
Alguns adultos responderam:
– As oficinas serão de crochê, ou biscuit.
– E o lanche?
Uma garotinha respondeu:
– Acho que vai ser sopa, minha avó não tem dente e
gosta de sopa, de caldinho de feijão. Pode ser o lanche da
Anima.
Nesse momento, muitos risos entre as crianças e adultos.
Garotinho perguntou:
– Sopa?
Garotinha respondeu:
– Sopa, maria-mole, café com pão...
Então, ele falou:
Eu quero ficar na Anima até ficar bem velhinho!
Todos concordaram.
Esse relato aconteceu entre crianças de 7 a 12 anos e
seus educadores, em uma roda de conversa.
Assim é a Anima, única, acolhedora, onde todos querem ficar e não mais sair, espaço educativo, de muitas
coisas, do que quiserem, aqui tratamos, do que os jovens,
crianças e adultos escolherem, aqui tratamos, discutimos,
refletimos, criticamos, finalizamos, pois somos, sim, uma
ONG/Aids educacional. Mas por que, então, tratamos de
todos os assuntos? Porque a Aids suscita todos os assuntos, porque a Aids traz à tona temas importantíssimos, que
deveriam fazer parte de nosso cotidiano. Foi, neste espaço, que o livro foi construído.
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Aos jovens que fizeram o Manual...

Rodney, Tica, Paulo, Chris e Carla foram os “adultos”
que estiveram comigo e os jovens nesta caminhada.
Muito obrigada!
Alan, Gonzales, Fê, Bela, Ká, Karina, Lucas, Paula,
Mô, Monique, Nelson, Paulo, Adeilson... O que dizer a vocês? Pensei na música Apenas mais uma de amor, de Lulu
Santos! Vocês conhecem?
Eu gosto tanto de você
Que até prefiro esconder
Deixo assim ficar
Subentendido.
Valeu! Foi maravilhoso!
Um grande e forte abraço hoje e sempre!
Renata Godinho Brandoli
Pedagoga, com especialização em Psicopedagogia, diretora psicopedagógica da
Associação Civil Anima e membro do Movimento Paulistano de Luta contra Aids
(Mopaids).
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Histórico da Associação
Civil Anima
Histórico da Associação Civil Anima

Sede da Anima • Av. Otacilio Tomanik, 1569 • Rio Pequeno

A Anima é uma ONG/Aids, sem fins lucrativos, com
20 anos de existência, que atua nas áreas de Educação
e Assistência Social. Com Utilidade Pública Municipal,
Estadual, Federal, e registro de Entidade Beneficente de
Assistência Social, desenvolve uma política de atendimento
fundamentada no Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação, na
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) e na Política
Nacional de Assistência Social (PNAS), contribuindo para
os processos de aprendizagem e desenvolvimento de crianças, jovens e adultos, e facilitando a inclusão social e o exercício da cidadania. Tem como missão a luta contra a Aids e
a universalização do conhecimento.
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1994 – Tudo começou com atividades na Assistência Social e com um grupo de senhoras doando cestas
básicas às famílias soropositivas.
No início, voltada para os cuidados com os portadores, sua proposta foi se modificando e se qualificando em favor das crianças, para oferecer melhores
condições de enfrentamento da doença e, portanto,
a consequente escolha da área da Educação, com
uma equipe de pedagogos, incluindo também atendimento médico, odontológico, fonoaudiológico, fisioterápico e psicológico em parceria com o Sistema
Único de Saúde (SUS).
1999 – Implanta uma proposta de trabalho, menos assistencialista, no eixo da Educação, sob a perspectiva do
construtivismo. Há a integração de crianças soropositivas e soronegativas.
2003 – A equipe da Anima identifica grande necessidade de
ter um equipamento de creche na região Oeste (Butantã, Rio Pequeno e imediações); ocorre a mudança
de sede e de nome, passa a chamar-se Centro de Educação Infantil Anima, uma creche conveniada com a
Secretaria Municipal de Educação que atende o bairro do Rio Pequeno, com a completa integração entre
crianças portadoras, não portadoras do vírus HIV e a
comunidade. Amplia de 60 para 80 atendidos.
2005 – Sempre com o olhar na epidemia, a Anima refaz seu
planejamento institucional e decide readequar o Espaço Anima Jovem investindo em uma proposta na
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área de psicopedagogia institucional. Esse trabalho
tem o objetivo de melhorar as condições de aprendizagem de crianças e jovens que convivem com HIV/
Aids e residem na comunidade, em parceria com
suas famílias, contando com uma equipe de psicopedagogos, psicólogos, assistentes sociais e educadores.
Nesse mesmo ano, inaugura o Espaço Anima Família cujo objetivo é contribuir para o fortalecimento de familiares e comunidade.
2007 – O Espaço Anima Família amplia seu atendimento para adultos com HIV/Aids que vivem em
Casas de Apoio, projeto pioneiro com grandes
resultados e em parceria com o financiador internacional Wereldkinderen.
2009 – Inicia o projeto de prevenção de DST/Aids elaborando oficinas para jovens e adultos. No mesmo ano,
amplia em parceria com o Programa Municipal de
DST/Aids o projeto Anima Jovem para 180 atendidos.
2010 – A Anima lança sua primeira publicação em livro:
Laços – crianças, jovens, famílias e Aids. Firma parceria com a Associação Beneficente Alzira Denise
Hertzog da Silva para financiamento do Espaço
Anima Jovem. Implanta o projeto Voluntarianima,
parceria com o Centro de Voluntariado de São Paulo (CVSP), que tem em média 22 voluntários ativos.
2012 – Criação do Grupo Teatranima, de teatro experimental dos jovens atendidos, estreando a peça Um
clique para a vida.
              Manual de SobrevHIVência              

13

Histórico da Associação Civil Anima

Atualmente, a Associação Civil Anima mantém o Centro de Educação Infantil Anima, o Projeto Anima Jovem, o
Grupo com Casas de Apoio, os Projetos de Prevenção de
DST/Aids e o Grupo Teatranima.
Centro de Educação Infantil Anima – atende 80 crianças de 1 a 3 anos e 80 famílias do Centro de Educação
Infantil (CEI) Anima (Educação).
Projeto Anima Jovem – atende 90 crianças (7 a 12 anos),
100 jovens (13 a 22 anos) (comunidade, parcerias com abrigos, liberdade assistida e ONGs da região), 150 familiares
de crianças e jovens do Projeto Anima Jovem.
Grupo com Casas de Apoio – atende 25 adultos de casas de apoio (Assistência Social), parceria com três casas
de apoio para pessoas que vivem com HIV/Aids.
Projetos de Prevenção de DST/Aids: oficinas “Prevenção em todos os sentidos” e “Quiz interativo prevenção
às DST/Aids”.
Presidente – Vera Cecilia Muniz Bardella; Conselho
Diretor – Maria Elizabeth Brant de Carvalho, Cecília Helena Ayres Malzoni, Cecília Simonsen, Carmen Tonanni e
Anna Helena Brant de Carvalho.

Sede da Anima
R. Maestro Savino
Benedictis, 60
Rio Pequeno
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Anima Jovem
Apresentação do Projeto Anima Jovem

Atende crianças e jovens, com oficinas de leitura e escrita, informática, rodas de conversa, brinquedoteca e teatro. Um espaço criado com o propósito
de integração, autonomia, independência e acesso
à cultura. Todas as oficinas são pensadas e organizadas para permitir que os atendidos possam se expressar, adquirir e reforçar conhecimentos, criar e
garantir expectativas, desenvolver posturas críticas
e cidadãs. Permitir que sejam aquilo que querem ser!
Este projeto a cada ano finaliza seus trabalhos com
a Mostra de Teatro Anima com um dos temas centrais
da Aids.
No Projeto Anima Jovem, temos também um grupo
de convivência para jovens soropositivos, que trazem a
cada semana demandas e assuntos para serem discutidos em roda:
• Revelação do diagnóstico.
• Adesão ao tratamento.
• Atendimento universal.
• Lipodistrofia.
• Preconceito e discriminação.
• Empoderamento e fortalecimento do grupo para
ampliar a visão política, a participação e o engajamento no movimento e no ativismo na luta dos direitos.
• Autonomia para ministrar o próprio tratamento.
              Manual de SobrevHIVência              
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O trabalho com a família é muito valorizado na Anima,
pois o grupo de familiares e de cuidadores também participa de encontros periódicos para discutir, compartilhar os
conflitos e trocar ideias e experiências na educação e no
lidar com crianças e/ou jovens. Os assuntos nessas rodas
têm total sintonia com os temas levantados pelos grupos
do Projeto Anima Jovem, porque, assim, o trabalho segue
com muito mais resultado e facilita o diálogo em casa.
A Anima consegue ter um olhar para isso – concepção
do jovem portador –, desde o início de seu trabalho, sempre colocou em foco a condição de quem vive e/ou convive com o HIV.
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Relatos e depoimentos

Neste capítulo, serão apresentados: relatos, depoimentos
e opiniões de jovens, profissionais da saúde e professores.
Para escrever os relatos e depoimentos, foram feitas, antes, entrevistas com essas pessoas, e os resultados foram reunidos a seguir.
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Relatos e depoimentos de jovens
portadores do vírus HIV

Com nossas pesquisas, descobrimos que os jovens geralmente não relatam para a escola que são soropositivos. Eles
não quiseram contar e não acharam necessário, além de terem medo de se revelarem.
Os poucos jovens que informaram a escola serem soropositivos o fizeram porque os familiares acharam necessário comunicar. Após a revelação, os jovens entrevistados, na maioria, se
sentiram mais tranquilos, libertos e aliviados. Mas, alguns se sentiram mal com a revelação dos familiares à direção da escola.
“Contei somente para uma amiga da faculdade, porque ela é
bem bacana comigo. Aos outros não tenho coragem de dizer.
Como me sinto diante desta revelação? Ótimo! Porque é bom
ter uma amiga de confiança na faculdade que eu possa contar.”
(Jovem, 25 anos, Minas Gerais)

• A sua escola sabe que você é soropositivo? Como
você se sente diante dessa revelação?
“Foi revelado o diagnóstico à minha
tutora e depois falamos da sorologia
para a sala toda, foi uma situação
bem estável, me sinto mais tranquilo.”

“Eu não gosto de falar na escola
não, me sinto normal, por isso não
falo, eu sou igual às outras pessoas.
NÃO à diferença!!”
(Jovem, 17 anos, Rio de Janeiro)

(Jovem, 23 anos, São Paulo)

“Eu não falo sobre este assunto.”

“É normal, e tranquilo saberem.”

(Jovem, 14 anos, Espírito Santo)

“Senti diferença nas escolas em que contei.”
(Jovem, 15 anos, São Paulo)

(Jovem, 19 anos, São Paulo)

“não tenho coragem...”
(Jovem, idade não informada no questionário, Espírito Santo)

“Meus pais resolveram não contar porque não é necessário,
eu me sinto bem e concordo com a decisão dos meus pais.”
(Jovem, idade não informada no questionário, Rio de Janeiro)
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“Não tenho coragem de me expor devido ao preconceito.”
(Jovem, 20 anos, Espírito Santo)

“Minha mãe contou só para a professora de geografia, eu me senti
muito mal porque não queria que
ninguém da escola soubesse.”

“A revelação do diagnóstico na escola
aconteceu quando eu era criança. A
equipe de professores e direção me
ajudavam no horário da medicação.”
(Jovem, 25 anos, São Paulo)

“O meu pai contou para a diretora.
Eu me senti muito ruim na hora.”

(Jovem, 15 anos, São Paulo)

(Jovem, 14 anos, São Paulo)

“Minha mãe contou para a diretora da escola e ela dava
alguns vacilos dentro da minha sala. Antes me sentia
excluído, mas depois que eu conheci o grupo Vhiver, eu
me ergui e agora eu sigo em frente de cabeça erguida.”
(Jovem, idade não informada no questionário, Minas Gerais)

“Sim e não, porque a principal turma onde
estudo a maioria dos alunos sabe, porém a
coordenação, eu acredito, ainda não tem
ciência. Me sinto liberto de uma omissão.”
(Jovem, 24 anos, Rio de Janeiro)

“Me sinto envergonhada, mas se quiserem
contar, podem contar.”
(Jovem, 14 anos, São Paulo)

“A escola em que estudei a diretora me tratou de forma diferente, por isso não quis contar para
a atual, me sentiria incomodado.”
(Jovem, 13 anos, São Paulo)

“Minha mãe contou ao diretor, que fez uma reunião contando para todos os
professores, alegando que era uma necessidade os professores saberem.
Me senti horrível, pois os professores me tratavam como se eu fosse de
açúcar, até me tiravam de algumas atividades com piscina, corrida etc.”
(Jovem, 16 anos, São Paulo)

Não utilize doenças,
inclusive HIV/Aids, como
“brincadeiras ou ofensas.”
Não use a doença
HIV/Aids para zoar as pessoas
(Aids no dente, sua mãe tem Aids,
tô demente de Aids, tô com Aids na
cabeça, você tem Aids), porque
isso é preconceito e
discriminação. ^-^
              Manual de SobrevHIVência              
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• Você já viveu alguma situação
de preconceito em sua escola?
“Sim, fui alvo de chacota de
dois colegas de sala, me
chamando de Morto-Vivo.”

“Sim, chamaram uma
pessoa magra de Aids.”
(Jovem, 18 anos, São Paulo)

(Jovem, 23 anos, São Paulo)

“Sim, meu professor disse: – Está no seu histórico escolar, um passarinho me contou.”
(Jovem, idade não especificada, São Paulo)

“Sim, foi horrível! Recebi diversos apelidos de mau gosto, por exemplo, Aidético.”
(Filipe Trindade, 20 anos, São Paulo)

“Na 4a série, decidiram fazer uma excursão para um sítio e a escola disse
que eu não poderia ir por conta do
HIV/Aids, fiquei muito triste, chorei,
aí minha professora viu e ‘assumiu’ a
responsabilidade de me levar.”
(Jovem, 16 anos, São Paulo)

“Sim, por ser uma jovem soropositiva e homossexual, parei de estudar
devido ao preconceito, até apanhei.”
(Jovem, 16 anos, Espírito Santo)

Esses são os relatos dos que já sofreram preconceito em
suas escolas, a maioria dos entrevistados não foi discriminada,
porque não conta.
De acordo com os depoimentos, muitos jovens contaram
a seus amigos que são portadores do vírus HIV. As reações de
seus colegas foram de espanto, ficaram assustados de início,
mas, depois, os acolheram. Entre os que revelaram, muitos não
sofreram discriminação, porém, alguns relataram que foram
discriminados e/ou excluídos do próprio grupo de amigos:
“Já contei para diversos amigos que sou
soropositivo, porém, o primeiro espalhou
para a escola inteira. Depois que esse ‘amigo’ contou, houve muita discriminação.”
(Filipe Trindade, 20 anos, São Paulo)
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reação deles na minha frente foi
normal, mas, muitos se afastaram.”
(Jovem, 25 anos, Minas Gerais)
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• Já contou para algum amigo que é soropositivo?
Se contou, sofreu discriminação ou foi excluído?
“Aos amigos que contei, todos me acolheram e estão sendo super protetores comigo.”
(Jovem, 22 anos, Rio de Janeiro)

“Todos geralmente sentem dó no
início, mas todos que contei, mesmo
sem informação, me respeitam.”
(Jovem, 27 anos, Minas Gerais)

“Surpresos! Ficaram assustados inicialmente, mas depois aceitaram bem.”

“Me fazem muitas perguntas.”
(Jovem, 27 anos, Espírito Santo)

(Jovem, 23 anos, São Paulo)

“A reação da pessoa que contei foi completamente normal, porque já conhecia sobre a doença.”
(Jovem, 17 anos, Rio de Janeiro)

“Aconteceu a seguinte situação: ‘meu pai
gritou: – vai tomar o remédio!!! E meu amigo que estava em casa perguntou porque
era que eu estava tomando remédio, fiquei
sem jeito e acabei contando.”

“Contei para um amigo, que
contou para a namorada,
que contou para o amigo
dela que não me suportava e acabou me zoando e
ofendendo, usando o HIV
como arma.”
(Jovem, 16 anos, Espírito Santo)

(Jovem, 15 anos, São Paulo)

“Foi uma reação boa, falou
que iria me defender.”

“Falavam que pegariam Aids no
ar que respiravam junto comigo.”

(Jovem, 19 anos, São Paulo)

(Jovem, 14 anos, São Paulo)

Se seu amigo
portador estiver bolado,
sofrendo preconceito
e/ou discriminação, troque
uma ideia com ele para
ajudar. (y)
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• Conte sua experiência em tomar medicação na
escola.
“Atualmente não tomo a medicação
em horário de estudo, mas, antes,
sempre procurava tomar como quem
apenas queria pegar algo na mochila.”

“Eu tomava quando estudava de
tarde e era constrangedor, porque
todos me perguntavam o que era.”

(Jovem, 24 anos, Rio de Janeiro)

(Filipe Trindade, 20 anos, São Paulo)

“Eu tomava, pois minha avó já tinha falado com
os meus professores e eles me ajudavam deixando sair da sala, para que eu pudesse tomar.”

“Não tomo na escola porque tem muitos fofoqueiros.”
(Jovem, 17 anos, Rio de Janeiro)

(Jovem, 25 anos, São Paulo)

“Quando me viram tomando
medicação, levaram na brincadeira e disseram que era extasy.”

“É muito ruim, eu tinha que sair da sala
para tomar com água, muito ruim.”
(Jovem, 15 anos, São Paulo)

(Jovem, 19 anos, São Paulo)

“Quando eu tomo pela manhã, me retiro da sala com a medicação e volto.”

“Normal, guardo na bolsa, me
levanto, vou ao banheiro e tomo.”

(Jovem, 23 anos, São Paulo)

“Não tomo para não
perguntarem por que
eu tomo medicação.”
(Jovem, 19 anos, São Paulo)

“Pedi para a médica
mudar o horário para
não tomar na escola.”
(Jovem, 14 anos, São Paulo)

(Jovem, 27 anos, Espírito Santo)

“Quando tomava na
escola, mentia e falava que era vitamina.”
(Jovem, 13 anos, São Paulo)

“Na creche, recebia o remédio em uma bandeja, porém no ensino fundamental
passei a tomar sozinha.”
(Jovem, 15 anos, São Paulo)

A maioria dos jovens não toma medicação na escola, porque os horários não batem, ou porque pedem para seus médicos colocarem a medicação em horários fora do período escolar.
Grande parte das escolas dos jovens não trabalha com o
tema HIV/Aids em sala. As que trabalham usam uma linguagem de “terrorismo” ao abordar o tema, por exemplo, mostrando fotos de feridas.
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• Sua escola trabalha com o tema HIV/Aids?
“Só a partir do Ensino Médio em
diante é que minha escola começou a trabalhar com o tema.”

“Sim, trabalha em seminários.”
(Jovem, 18 anos, São Paulo)

(Filipe Trindade, 20 anos, São Paulo)

“A professora de Ciências colocou
fotos de 2 pessoas com feridas.”

“Não, só nas feiras de Ciências.”

(Jovem, 18 anos, São Paulo)

(Jovem, 16 anos, Rio de Janeiro)

“Por ser um curso universitário
(graduação em Enfermagem), a temática decorre do assunto abordado durante o processo acadêmico.”

“Não! E quando trabalham é colocando medo nos alunos, com fotos etc.”
(Jovem, 16 anos, São Paulo)

“Infelizmente não.”
(Jovem, 23 anos. São Paulo)

(Jovem, 24 anos, Rio de Janeiro)

“Já trabalhou, principalmente, sobre
prevenção, porém utilizaram o terror,
principalmente em relação a quem
vive com HIV/Aids”
(Jovem, 19 anos, São Paulo)

“Poucas vezes na aula de Biologia,
explicando como se adquire”
(Jovem, 13 anos, São Paulo)

“Não! Não falam nada sobre isso.”
(Jovem, 27 anos, Minas Gerais)

“Só fui entender do assunto depois que conheci a ONG.”
(Jovem, idade não informada no questionário, Minas Gerais)

“Esse tema só foi utilizado na
minha antiga escola em matérias que tratava de DSTs.”
(Jovem, 19 anos, Espírito Santo)

Quando estiver
entre amigos falando
do assunto, você não
precisa falar que tem HIV/
Aids, pode conversar sobre
o tema para ver a reação
deles. (^-^)
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• Quando falta na escola por algum motivo (para consulta, por estar doente etc.), o que você informa para
a direção, professores, coordenadores e alunos?
“Bem, a direção já sabia. Eu só levava atestado para os professores e pros alunos, eu
falava que estava passando mal etc.”
(Jovem, idade não especificada, Minas Gerais)

“Nada! Quase não há esse
diálogo com os professores.”
(Jovem, 24 anos, Rio de Janeiro)

“Explico que faltei porque fui ao dentista.”
(Jovem, 15 anos, São Paulo)

“Nunca faltei na escola por causa do HIV.”
(Jovem, 18 anos, São Paulo)

“Nunca ficaram questionando o motivo pelo
qual eu estava doente. Somente apresentava os atestados e ficava tudo tranquilo.”
(Jovem, 19 anos, Espírito Santo)

Além desses relatos, os jovens, na maioria, diziam que estavam doentes, inventavam desculpas ou que tinham consultas. Outros apenas mostravam o atestado médico. Outros contavam naturalmente a verdade.

Fique de boa
quando seu amigo
portador estiver sangrando,
leve-o para a diretoria, para
que o ajudem. (y)
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Relatos e depoimentos de
professores e coordenadores

Os professores da Educação Infantil geralmente não trabalham com tema HIV/Aids em sala de aula, porque grande parte
deles acredita que os alunos não entenderiam.
“Não abordo. Acredito ser difícil trabalhar esse tema (talvez por falta de conhecimento) com crianças tão pequenas,
muito embora o HIV não escolha idade para ser contraído.”
(Claudete Pedreira de Oliveira, professora, Educação Infantil)

No Ensino Fundamental I e II, o trabalho é feito na disciplina de Ciências, pois os professores e coordenadores acreditam
que o tema está relacionado com o corpo humano e a saúde.
Também acreditam em um trabalho de conscientização.
“Não abordo esse tema com as minhas turmas
do Ensino Fundamental I. Acredito na importância
do tema e na possibilidade de trabalhá-lo em sala
de aula com as turmas do Fundamental I, mas sinto a necessidade de uma discussão e estudo por
parte da equipe gestora e do grupo de professores antes de introduzir o tema em sala de aula”

“Sim, nas aulas de Ciências,
ao abordar sexualidade e
corpo humano em geral.”
(Iramaia Maria da Silva Rodrigues,
professora, Ensino Fundamental I)

(Keila G. Farinelli, professora, Ensino Fundamental I)

Alguns nos contaram que falam sobre o tema em feiras de
Ciências e que os livros explicam o tema.
“Esta será a primeira vez que abordarei o tema com meus alunos, pois até
então sempre atendi crianças da Educação Infantil. Certamente, poderei
trabalhar com o tema na área de Ciências, pois estudaremos o corpo
humano e os cuidados com a saúde.
Penso que a forma de falar sobre HIV/Aids com crianças de 7 anos deve
ser ainda um pouco superficial, porém é possível promover conversas na
sala de aula sobre o corpo e a saúde, nas quais, talvez, os próprios alunos
comentem ou exponham dúvidas ou vivências relacionadas ao tema.”
(Camilla Skalla de Lacerda Fascina, professora, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências,
História, Geografia e Ensino Religioso – Fundamental II)
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“Com as crianças do 5º ano, a apostila do Anglo aborda esse tema com textos bem atuais e, na disciplina de Filosofia, complementamos o trabalho com
a conscientização.”
(Renata Peres Moysés, professora, Educação Infantil/Ensino Fundamental)

Use com
seu aluno portador o
mesmo método de ensino
que você utiliza com os
demais alunos.
Se você
professor(a), coordenador(a),
diretor(a) souber que algum aluno
tem HIV/Aids, não saia alarmando
todos, pois o portador tem medo
de sofrer preconceito.
Se você desconfia
que seu aluno é portador, procure
informação delicadamente, sem expor
ou constranger esse aluno.

Os educadores também contaram que seu dia a dia não
mudaria, caso soubessem de algum aluno portador na sala.
Mas outros contaram que alguma coisa mudaria...
“Acredito que não mudaria muita coisa,
pois se trata de uma criança como todas
as outras. Talvez, o cuidado maior fosse
necessário ao se machucar, e com as
reações dos remédios utilizados.”
(Rosana Cordeiro Silva, professora, todas as disciplinas)

“Já tive aluno portador e não houve
mudança em nossa rotina, em sala
de aula o tratamento dispensado
era igual ao de todos os alunos.”
(Nome não autorizado, professora,
Educação Infantil)

“Não mudaria nada, pois eu não abordaria o assunto por conta própria.”
(Antonio S. Sampaio Doria, professor de Português, Inglês e Artes, professor universitário)
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“Acho que mudaria a orientação aos alunos quanto aos cuidados com machucados.”
(Camilla Skalla de Lacerda Fascina, professora, Língua Portuguesa, Matemática,
Ciências, História, Geografia e Ensino Religioso – Fundamental II)

“Sendo informada pelos pais ou direção, eu primeiramente buscaria informações
sobre o tema para enriquecer e complementar as que eu já possuo, conversaria
com a família para saber a necessidade de algum cuidado especial ou da medicação em horário escolar, combinaria a reposição de conteúdos/atividades
quando as faltas são necessárias, como no caso de consultas médicas no horário
escolar, e também conversaria com o aluno.”
(Keila G. Farinelli, professora, Ensino Fundamental I)

• Conte uma situação de preconceito em relação ao
HIV/Aids que você já vivenciou no ambiente escolar
ou soube por meio de algum colega de trabalho.
A maioria dos professores não vivenciou situações de preconceito, mas os que vivenciaram contaram seus casos.
“Soube de uma criança que se
machucou/sangrou, ela era soropositivo e teve que aguardar
socorro especializado (Samu).”
(nome não autorizado, professora,
Ensino Fundamental)

“Já vi o caso de uma professora que não encostava
no aluno por ser portador.”

(Nome não autorizado, professora,
Educação Infantil)

“Certa vez, ouvi o seguinte comentário:
‘Você não tem medo de ficar indo nestes
lugares de pessoas aidéticas?... Tudo bem
que é criança, mas ela pode te contaminar.’”
(Claudete Pedreira de Oliveira, professora,
Educação Infantil)

“Presenciei o medo de professores em chegar
perto do aluno e o cuidado excessivo com outros
amigos no momento de compartilhar o lanche.”
(Patrícia Tanganelli Lara, professora,
Trabalha com o apoio e acompanhamento dos alunos
com necessidades educativas especiais na escola)

“Em uma ONG que trabalhei, certa vez, uma educanda referiu-se aos soropositivos como ‘aidéticos’, o que gerou desconforto para outra educanda, também
soropositiva. Evidentemente, não havia na fala da primeira uma tentativa de ofender,
mas muitas vezes o preconceito se revela assim, pelas palavras não pensadas.”
(Acácio Batista dos Santos, professor, Língua Portuguesa)
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“No ambiente de trabalho,
um colega com HIV foi afastado do setor para trabalhar
em outro setor, onde ele não
tinha contato com o público.”
(Nome não autorizado, professora,
Ensino Fundamental)

“Quando tive alunos portadores de HIV, a instituição que os abrigava providenciou palestras aos pais e professores para sanar
as dúvidas e evitar o preconceito. Essa atitude foi de extrema
importância para que principalmente os pais de outros alunos
não passassem a seus filhos nenhum tipo de preconceito.”
(Nome não autorizado, professora, Educação Infantil)

• Você já vivenciou uma situação em que sabia que
algum de seus alunos era portador? Se sim, relate.
Se não, como agiria se vivenciasse?
“Sim. Já tive um aluno portador do HIV/Aids. Eu trabalhava na educação de jovens e adultos, era um adulto,
ele começou a faltar na escola com medo de que fosse discriminado, de que os amigos percebessem, ele
confiou nos professores e contou o que estava acontecendo, demos um grande apoio. Ele foi recebido de
volta como qualquer outro aluno, porém conversava
muito conosco, pedia ajuda, explicações e conselhos.”
(Paula Schneider, professora de Ciências, Fundamental II)

“Não, ficaria assustada!”

(Nome não autorizado, professora, Educação Infantil)

“Não, mas se tivesse
agiria com a maior naturalidade possível.”
(Nome não autorizado, professora, Ensino Fundamental)

“Sim, foi normal. Quando o aluno entrou na escola, não conhecíamos quem ele
era e o que ele portava. Após algum tempo, a tia comunicou à escola que ele
portava o vírus e aos poucos fomos coletando informações sobre o aluno, o que
ele já havia passado e como poderíamos dar apoio às suas necessidades. Na
verdade, fizemos o acompanhamento devido à sua dificuldade de aprendizagem
que não estava relacionada ao vírus, mas tivemos um olhar diferente para que
ele não fosse estigmatizado pelos professores que acompanhavam diretamente.”
(Patrícia Tanganelli Lara, professora, trabalha com o apoio e acompanhamento dos alunos com necessidades educativas especiais na escola)

28

              Manual de SobrevHIVência              

Relatos e depoimentos

“Agiria normalmente. É lógico que com um pouco mais de cautela e informação. Acho que o que falta nas escolas é informar e conscientizar os alunos.”
(Renata Peres Moysés, professora, Educação Infantil/Ensino Fundamental)

“A criança não era exatamente minha
aluna, mas tinha um convívio normal com
todos e recebia muito carinho e atenção
dos educadores.”

“Não vivenciei, porém, se acontecesse tal situação, tomaria cuidado para tratar esse aluno com normalidade em relação aos demais.”

(Rosana Cordeiro Silva, professora, todas as disciplinas)

(Iramaia Maria da Silva Rodrigues, professora,
Ensino Fundamental I)

“Até o presente momento não. Mas, recentemente, em uma produção textual que pedi aos meus educandos, cujo tema era ‘formas de
opressão na sociedade’, uma educanda citou a questão do preconceito com o portador do vírus. Ainda não tive tempo de conversar com
a jovem sobre o motivo que a levou a usar exatamente esse exemplo.”
(Acacio Batista dos Santos, professor de Português, Ensino Fundamental II)

“Nunca vivi essa situação com aluno, mas, como disse anteriormente, tive a
oportunidade de atender em clínica psicopedagógica crianças soropositivas. Eu
sempre soube que a criança era soropositiva, não fui surpreendida. Nos primeiros
encontros, foi um grande desafio conhecer a realidade daquela criança, saber
das suas necessidades e lidar com as dúvidas que eu tinha em relação ao HIV.
Com o passar do tempo, todas as minhas inquietações foram resolvidas e nosso
contato sempre foi bastante próximo.”
(Camilla Skalla de Lacerda Fascina, professora, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências,
História, Geografia e Ensino Religioso, Fundamental I)

Funcionários
da escola, caso um
aluno sofra algum tipo
de acidente, prestem
socorro a ele de uma
forma que não
o exponha.
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• A maior parte dos professores nos contou que acha
importante o aluno/família comunicar à direção a
revelação do diagnóstico.
“Nas escolas municipais de São Paulo, os pais preenchem obrigatoriamente um questionário de saúde no ato da matrícula. Esse questionário fica no
prontuário do aluno e os casos mais significativos são comunicados ao grupo de professores. Nesse caso, um diagnóstico HIV/Aids seria comunicado
no questionário. É válido esse questionário, ele é importante para conhecermos nosso aluno e orientar nossas ações quando necessário. Através desse
questionário e de pedidos médicos, podemos solicitar uma dieta especial
para um aluno diabético, por exemplo. Podemos ficar mais atentos em alguma indisposição dos alunos que apresentarem algum problema de saúde.”
(Keila G. Farinelli, professora, Ensino Fundamental I)

“Sim, pois em situações de acidentes, onde haja ferimento
com sangramento, cuidados (discretos) devem ser tomados para evitar a contaminação das outras pessoas.”
(Iramaia Maria da Silva Rodrigues, professora, Ensino Fundamental I)

“Deve comunicar, pois na Educação Infantil podemos ter contato com o sangue
de crianças quando há machucados.”
(Nome não autorizado, professora, Educação Infantil)

“Acredito que sim, pelo fato de no ambiente escolar as crianças se machucarem, se acidentarem e é necessário
um cuidado para que não contaminem
outras crianças e profissionais.”
(Rosana Cordeiro Silva, professora, todas as disciplinas)

“Com certeza! Porque é uma questão de direito. As pessoas têm o direito de saber esse tipo de informação, para assim tomar as devidas
atitudes e providências.”
(Renata Peres Moysés, professora, Educação
Infantil/Ensino Fundamental)
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“É uma questão difícil, pois a criança não tem como cuidar de um possível machucado na escola e dependerá da equipe. Apesar das orientações, a equipe escolar,
ao presenciar um acidente com sangue, nunca segue as normas, infelizmente. Sendo assim, acho melhor que todos saibam dos cuidados que essa criança merece.”
(Patrícia Tanganelli Lara, professora, trabalha com apoio e acompanhamento dos alunos com necessidades educativas especiais na escola)

• Também colhemos informações de alguns que não
concordam em comunicar à direção a revelação do
diagnóstico.
“Infelizmente, vivemos em um país ainda muito preconceituoso e, por isso mesmo, não acho que o soropositivo deva ser obrigado a se expor e contar a sua
condição, já que isso pode acarretar ainda mais problemas emocionais do que
aqueles que já aconteceriam caso ninguém soubesse. Claro que ele precisa
saber se resguardar e como agir em determinadas situações (pensando em sua
saúde e na de seus colegas) Mas, como sabemos, existem formas específicas
de contágio, ou seja, o soropositivo pode e deve levar a vida de maneira mais
normal possível. Por isso mesmo, só deve falar sobre seu problema a pessoas
que realmente lhe inspirem confiança e não se sentir obrigado a reiterar o tempo todo a sua condição. Além disso, faz-se necessário conversar em sala de
aula, não só sob formas de evitar a doença, mas principalmente de acabar com
o preconceito em relação ao problema.”
(Cristiane Ap. Francisca Moreira, professora de Língua Portuguesa, Ensino Fundamental II e Médio)

“No atual estado de coisas da escola pública (falo, pois é minha realidade), não sei se os professores
e gestores estão preparados para
lidar com a situação. A tirar por
outros assuntos que surgem da
vida particular dos educandos nas
reuniões de professores, creio que
poderia ser desastrosa a revelação
do tal diagnóstico. Mas não é possível afirmar com total certeza.”
(Acacio Batista dos Santos,
professor de Português, Ensino Fundamental II)

A direção
não deve impedir
que o aluno portador
assista às aulas.
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• Em um período de longa internação, quais atitudes você tomaria em relação às questões escolares de um aluno portador?
“Providenciaria para que a criança tivesse
acesso a tudo que lhe é de direito para garantir seu desenvolvimento escolar.”
(Silvana Maria Lacerda, professora,
coordenadora pedagógica do CEI)

“Acredito que o melhor caminho seria junto
com a família ou equipe médica proporcionar ao aluno condições para que ele não
fosse prejudicado nos estudos, o que de
certa forma também amenizaria o seu sofrimento por estar longe de tudo e de todos.”
(Claudete Pedreira de Oliveira, professora,
Educação Infantil)

“Primeiro, acho que iria visitá-lo para mostrar que me importo com ele, acho que faria
o máximo para mantê-lo informado dos assuntos referentes à
escola e aos colegas de sala.”
(Silvia Letícia de Sousa Santos,
professora, Educação Infantil)

“Se possível, encaminharia atividades para o lar ou hospital e
realizaria visita com a direção
da escola, a humanização é importante.”
(Nome não autorizado, professora,
Ensino Fundamental)

“A escola não possui mecanismos adequados de recuperação de conteúdo para
educandos que se ausentem dela por motivos de doença, a praxe é dar uma nota
mínima da média. Contudo, é possível estabelecer formas de estudo para esses
educandos: atividades via internet, elaboração de fichas-resumo etc. Penso que
poderia agir assim, caso se apresentasse tal situação.”
(Acacio Batista dos Santos, professor, Português, Ensino Fundamental II)
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Reflexão dos autores

O ponto de vista da maioria dos professores entrevistados é
de que o diagnóstico da sorologia positiva deve ser comunicado
à escola. Consideramos que a pouca informação na população
escolar (direção, coordenação, equipe de professores, pessoal
de apoio: cozinha, limpeza, portaria, e alunos) sobre HIV/Aids faz
com que, neste momento, tenhamos de descartar a possibilidade da revelação sorológica no ambiente escolar, pois informações sobre as formas de contágio ainda são bastante confusas
quando se fala em machucados, ferimentos, acidentes, contato
com sangue e contato social dentro do contexto escolar.
A revelação de um portador no ambiente escolar e em uma
sala de aula gera pânico para ambas as partes: portador e comunidade escolar. Essa é uma triste realidade nas escolas brasileiras, sejam elas públicas ou particulares. O ideal seria que
qualquer doença, síndrome ou necessidade especial fossem acolhidas e trabalhadas pela escola, lugar privilegiado para fortalecimento e quebra de preconceito e discriminação, porém sabemos que outras demandas nos espaços educativos tomam conta
da rotina, não dando oportunidade para que doenças como o
HIV/Aids apareçam nas discussões e trabalhos realizados.
Em 30 anos de epidemia, não há registros de infecção por
HIV/Aids no ambiente escolar.
O Projeto Político-Pedagógico em algumas escolas é um
documento desconhecido; enquanto, em outras, o documento
não contempla nenhuma atividade relacionada ao HIV/Aids,
e, quando esse assunto está contemplado, ele vincula o HIV/
Aids a necessidades educacionais especiais.
Esse é um ponto bastante preocupante, dada a seriedade
de um documento como esse no contexto escolar e a falta de
conhecimento de que a Aids não é considerada inclusão.
Colocamos a seguir uma citação da revista Nova Escola,
que explica, de forma simples, para que serve um projeto político-pedagógico:
Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a
cumprir e sonhos a realizar. O conjunto dessas aspirações,
bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma
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e vida ao chamado projeto político-pedagógico – o famoso
PPP. Se você prestar atenção, as próprias palavras que compõem o nome do documento dizem muito sobre ele:
• É projeto porque reúne propostas de ação concreta a
executar durante determinado período de tempo.
• É político por considerar a escola como um espaço de
formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos que ela vai seguir.
• É pedagógico porque define e organiza as atividades e
os projetos educativos necessários ao processo de ensino e aprendizagem.
Ao juntar as três dimensões, o PPP ganha a força de
um guia – aquele que indica a direção a seguir não apenas
para gestores e professores, mas também funcionários, alunos e famílias. Ele precisa ser completo o suficiente para não
deixar dúvidas sobre essa rota e flexível o bastante para se
adaptar às necessidades de aprendizagem dos alunos. Por
isso, dizem os especialistas, a sua elaboração precisa contemplar os seguintes tópicos:
• Missão
• Clientela
• Dados sobre a aprendizagem
• Relação com as famílias
• Recursos
• Diretrizes pedagógicas
• Plano de ação
Por ter tantas informações relevantes, o PPP se configura
numa ferramenta de planejamento e avaliação que você e
todos os membros das equipes gestora e pedagógica devem
consultar a cada tomada de decisão. Portanto, se o projeto de
sua escola está engavetado, desatualizado ou inacabado, é
hora de mobilizar esforços para resgatá-lo e repensá-lo. “O
PPP se torna um documento vivo e eficiente na medida em
que serve de parâmetro para discutir referências, experiências e ações de curto, médio e longo prazos”, diz Paulo Roberto Padilha, diretor do Instituto Paulo Freire, em São Paulo.
Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/planejamento-e-avaliacao/planejamento/
projeto-politico-pedagogico-ppp-pratica-610995.shtml>. Acesso em: 4 jul. 2013.
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Relatos de educadores sobre trabalhos já
realizados com o tema HIV/Aids
Deixamos aqui algumas sugestões de possíveis trabalhos e
estratégias com crianças e jovens no ambiente escolar.
“E agora, elas querem saber!”
– Mãe, eu tenho HIV? Se tivesse, você me diria?
– HIV e Aids têm o mesmo significado?
– Aids pega pelo beijo?
– Não, pela relação sexual!
– Eu assisti no jornal que a Aids vai ter cura um dia, é verdade?
– O vírus da Aids morre no ar!
– Então, eu vou me cortar para sair o sangue com o vírus da Aids e colocar
outro sangue sem o vírus, então, a pessoa fica sem Aids.
– A pessoa que tem Aids é uma pessoa normal como qualquer outra pessoa,
só precisa tomar os remédios.
Essas perguntas e outros comentários são feitos no grupo de
crianças com idade entre 7 e 12 anos, no momento de roda de conversa realizada no Projeto Anima Jovem.
Trabalhamos com o tema HIV/Aids, cujo objetivo é promover discussões, reflexões e conhecimentos, possibilitando às crianças um espaço para falar de suas dúvidas e questionamentos. Responder apenas ao que as crianças querem saber, de maneira pontual e lúdica por
meio de leitura de livros, discussões, registros e brincadeiras.
Tornar o tema significativo também é uma de nossas preocupações. Embora sejamos uma ONG/Aids e falar sobre esse assunto
seja uma de nossas missões, precisamos relacionar o tema HIV/Aids
com a história de cada um. Ora por aquela criança ser um portador,
ou por ser alguém que convive com a Aids ou ainda pelo direito ao
conhecimento que independe de sua condição sorológica.
Durante essas rodas, as crianças demonstram interesse por diversos assuntos relacionados ao corpo humano, funções dos órgãos,
sexualidade, além de curiosidades sobre outras doenças como diabetes e hepatite. Compartilham vivências e trazem relatos de suas
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histórias, trocam informações, enfim, as crianças questionam e, no
momento em que percebem nossa disponibilidade para responder a
suas dúvidas de maneira natural, as atividades acontecem de forma muito tranquila.
Em uma de nossas rodas, iniciamos o trabalho com o livro
Curiosidades sobre Aids (de Maria Amália Vaz Guedes), que as
crianças pediram para ler, pois o texto é simples e as imagens chamam bastante a atenção. Após a leitura, cada criança comentou a
passagem que mais despertou sua atenção: “Será que o pai não ia
falar para a mãe que estava com Aids?”, “Foi o pai que passou o
vírus para a mãe?”, “Ainda bem que a mãe fez o exame direitinho,
se não poderia passar o vírus para o bebê.”, “A mãe cuidou para não
passar para o bebê. Graças a Deus que o bebê não ficou com HIV!”,
“A mãe não pode amamentar, mas pode dar o leite na mamadeira.”.
A leitura do livro deu oportunidade de discutir e refletir sobre a
amamentação e sobre os cuidados que a mãe deve ter para não transmitir o vírus ao bebê, ao seguir as recomendações médicas. Nessa aula,
ressaltamos que no Estado de São Paulo a incidência de transmissão
vertical do HIV (da mãe para o filho) tem se reduzido a cada ano, quase zerando o número de bebês que nascem com o vírus. Na cidade de
Santos, por exemplo, não se registra um caso de transmissão vertical
há quatro anos. Nesse momento, ao saberem dessa informação, as
crianças aplaudiram com entusiasmo e alegria.
Fonte: <http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2013/03/santos-nao-registratransmissao-vertical-de-aids-ha-quatro-anos.html>; <www.aids.gov.br/noticia/2011/
diminui_taxa_de_transmissao_vertical_do_virus_da_aids>. Acesso em: jun. 2013.
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Por fim, é assim que passamos nossas manhãs e tardes com
crianças curiosas, para satisfazer suas dúvidas e ansiedades a
respeito de um tema específico e difícil, sobre o qual se torna fácil
falar porque acreditamos que elas são capazes de entender algo
que para o adulto parece tão complexo. E é, sim, muito complexo!
Acreditamos que a diferença nisso tudo está na capacidade que a
criança tem de falar sobre o desconhecido, de enfrentar os medos e
de simplificar as coisas. Falar de Aids nessa faixa etária continua
sendo assunto sério, mas não precisa ser pesado, triste. E é nessa
perspectiva que trabalhamos, respondendo fielmente de maneira
lúdica e simples ao que na realidade as crianças desejam conhecer
sobre HIV/Aids.
Compreendemos que esse é um trabalho que se refletirá significativamente no futuro, seja em caráter de prevenção ou de fortalecimento, na condição como portador, sendo esse o nosso maior objetivo.
Mudamos a história do mundo durante um quarto de hora naquela pequena sala. Não havia preconceitos ou discriminações. Não
havia o medo nem o receio. Não havia o maior nem o menor. O melhor e muito menos o pior. Era como se toda a maldade dos dias de
hoje não pudesse nunca nos atingir. Estávamos, enfim, imunes!
Janaína Amanda Domingues

Pedagoga do projeto, atua na oficina de brinquedoteca e roda de conversas com crianças.

Christiane Oliveira

Pedagoga do projeto, atua nas oficinas de leitura e escrita, informática e pensamento crítico com crianças, jovens e adultos.

Paulo Yaekashi

Psicólogo do projeto, atua na oficina de informática e pensamento crítico com crianças, jovens e adultos.
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Roda de conversa entre as crianças
e um jovem portador

Segue uma sugestão de um caminho para você, educador,
que pretende trabalhar o tema HIV/Aids com sua turma.

1

3

2

Apresentação
inicial do jovem,
sua idade:
“Sou HIV”.

Relato
da convivência
com seus
familiares.

4

Cuidados
com a saúde
e o uso da
medicação.

Relato de
discriminação
e preconceito
na escola.

5
Sonhos
para o
futuro.

Atividades desenvolvidas
Sugestão de estratégias
Conversa breve sobre o que as crianças entendem pelas
palavras HIV/Aids.
Vídeos sobre HIV/Aids: Cenas breves – trechos de Malhação
(série da rede Globo) sobre a abordagem do HIV/Aids;
revelação do diagnóstico, machucado, preconceito etc.
Vídeo do abraço, as crianças tentaram adivinhar quantos
abraços a moça iria receber e vídeos pega e não pega.
Pesquisar no You Tube – FREE HUGS AIDS.
Livro sobre HIV/Aids e elaboração de música/paródia
sobre HIV/Aids.
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Livro da história e manipulação dos bonecos
Daniel e Letícia.

Algumas perguntas que as crianças fizeram ao jovem na
Anima.
Você tem medo de morrer?
Você ainda sofre preconceito?
Você tem medo de não ter ninguém do seu lado?
Você tem namorada?
Aconteceu de contar para alguém e esta pessoa falou para
outras?
Trabalho realizado pela Profa. Mestre Grazielle Barbosa Valença Vilar.

A direção da escola
não deve varrer os problemas
para debaixo do tapete.
Professor, fale mais sobre
o tema HIV/Aids em sua sala de aula
sem expor nenhum aluno.
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Se algum aluno portador
for internado, dê a ele trabalhos
para recuperar suas notas e espaço
de tempo livre, caso ele precise
de explicação sobre
alguma matéria.
Responsáveis pela cozinha
(alimentação, pratos, talheres, copos etc.),
vocês não precisam separar pratos e talheres,
porque os portadores se alimentam da mesma
forma que todos os outros jovens, e o risco
de contaminação é ZERO.
Ter Aids
não é bom nem ruim,
não tem definição,
depende da sua
cabeça e de como
você encara.
Receber sexo anal
sem o preservativo
é a forma mais arriscada
de pegar DST.
O coito interrompido
sem camisinha diminui o
risco de pegar DST, mas o
risco ainda existe.
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Relatos e depoimentos dos
profissionais da saúde

Os profissionais da saúde entrevistados nos relataram suas
melhores e piores experiências com seus pacientes, em relação
ao tratamento do HIV/Aids.
“Paciente com quadro social ruim e que
“Quando o cuidador é negligente ou
não aderia ao tratamento resolveu se
não adere ao tratamento, sempre é
tratar depois de muita insistência e hoje
muito difícil, com falha terapêutica é
está bem, cursando faculdade, casado.”
(Nome não autorizado, infectologista pediatra)
risco de maior mortalidade.”
(Nome não autorizado, médica infectologista)

“Para mim, as piores experiências é quando o paciente desiste do tratamento, para
de tomar a medicação: desiste de lutar, desiste da vida. Respeitar essa decisão não
é nada fácil!; Considero como melhor experiência quando o paciente consegue retomar sua relação com a vida, se sentindo como alguém de direito, fazendo planos,
se relacionando adequadamente com o meio e com as pessoas de seu convívio.”
(Denise A. F. Mendes Conessa, psicóloga, SAE-Butantã)

“Quando presenciei preconceito por
parte da equipe de saúde.”
(Aline de Freitas Tallarico, psicóloga, HCFMUSP)

“Quando crianças, é uma alegria vê-las negativar a doença, tendo uma
vida saudável, livre de preconceitos.”
(Luciene de Oliveira, auxiliar de enfermagem)

“Sempre quando nos defrontamos
com o evento final do reconhecimento de nossa falência em relação
aos recursos terapêuticos para conter a doença e sobrevém a morte.”
(Dra. Vera Lucia Borrelli, médica infectologista
pediatra, Instituto da Criança HCFMUSP)

“Paciente negligenciada pela família. Paciente que ficou no hospital até evoluir a óbito, a família
nunca veio visitar. Ela tinha 11 anos!”
(Nome não autorizado, pediatra)

“Quando um paciente se tratou, estava
estabilizado e conseguiu retornar ao trabalho com a mesma competência de anteriormente. No inicio da epidemia, quando
o diagnóstico era uma sentença de morte,
eu dava os resultados quando vinham positivos e fazia suporte psicológico.”
(Miryam C. Mazieiro Vergueiro Silva, psicóloga)

A maioria dos profissionais da saúde usa algum tipo de
estratégia específica com o jovem paciente. Em geral, eles acolhem os jovens e os orientam para aceitarem a doença. Con              Manual de SobrevHIVência              
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versam com o jovem e utilizam o trabalho psicológico. Os que
não usam estratégias dizem que apenas tratam os pacientes
com carinho e sinceridade.
Os profissionais da saúde possuem facilidades para tratar
e trabalhar com ambas as faixas etárias, jovem ou adulto. Porém, eles percebem diferenças no lidar:
“Os jovens têm um universo diferente do adulto, a linguagem tem de
ser diferenciada. O jovem passa por uma fase de dúvidas sobre tudo,
sobre sua vida, seu corpo, sobre a que grupo pertence, é uma fase
de amadurecimento delicada, e o profissional tem de saber ouvir.”
(Elaine Cristina de Souza, profissional da enfermagem)

“Procuro construir um vínculo afetivo com
eles: coloco-me sempre disponível para atendê-los, mesmo que não tenham agendado. Às
vezes, ligo para saber notícias e em uma ocasião já fiz visita domiciliar.”
(Denise A. F. Mendes Conessa, psicóloga, SAE-Butantã)

Defenda seu amigo
portador, não por pena,
mas sim por ser
seu amigo. ;]

“Sim, procuro entender seus valores e seu jeito
de ser, seus gostos, procuro construir um bom
vínculo com eles. Quando comparecem ao
Serviço de Atendimento Especializado (SAE),
ofereço uma consulta sempre que posso e discuto com eles sobre seus projetos de vida.”
(Maria Beatriz Teixeira, psicóloga, SAE-Butantã)

“Sim, existe diferença. A adolescência traz conflitos específicos da fase, e o jovem
infectado não se furta em também passar por eles, somados à questão do HIV.”
(Miryam C. Mazieiro Vergueiro Silva, psicóloga)
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• Perguntamos aos profissionais de saúde: Qual sua
opinião em relação à revelação do diagnóstico do
HIV/Aids no ambiente escolar?
“Pessoalmente acho que não. Ter HIV
implica certos cuidados, mas não exige que os outros saibam.”
(Cristina Mendes de Almeida, Diretora do SAE-Lapa)

“Acredito que, como qualquer
doença, a escola deve ser informada para tomar as providências necessárias, caso ocorram alguns acidentes, ou se o
aluno precisar de atendimento
médico. O profissional da escola
tem de tratar essa questão com
ética e seriedade.”

(Nome não autorizado, médica infectologista pediatra)

“Não acho necessário. Também deve ser respeitada a vontade do jovem. Minha experiência
é de que eles não gostam quando isso ocorre.”
(Denise A. F. Mendes Conessa, psicóloga, SAE-Butantã)

“Sim, a revelação talvez deva ser analisada
em diferentes circunstâncias de cada ambiente escolar. Muito difícil generalizar.”

(Elaine Cristina de Souza,
profissional da enfermagem)

“Minha opinião é que o jovem
não deve revelar seu diagnóstico. Já há muitas questões para lidar nessa fase.
Ele deve ser bem informado
sobre proteção e sobre sua
segurança e do próximo.
Não considero a revelação
algo necessário, a não ser
em situação específica de
doença, internação etc.”
(Nome não autorizado, nutricionista)

“O paciente deve revelar a doença para
quem julgar necessário, sempre há necessidade de um responsável saber da
doença, para qualquer possível intercorrência, saber onde procurar ajuda.”

(Dra. Vera Lucia Borrelli, médica infectologista
pediatra, Instituto da Criança HCFMUSP)

“A minha experiência mostra que as pessoas
têm muito preconceito contra o HIV. Por isso,
acho melhor contar para o mínimo de pessoas
necessário. É uma doença crônica como qualquer outra, por isso não precisa ser revelada.”
(Nome não autorizado, médica pediatra)

“Não. Infelizmente, a escola não está preparada
para receber essa notícia. É frequente relato de
preconceito pós-revelação. Deveria haver melhor treinamento dos diretores/coordenadores.”
(Nome não autorizado, médica infectologista pediatra)

“Sim, pois se caso o paciente tiver
algum comprometimento no ambiente escolar, ou melhor, algum
problema de saúde.”
(Aline de Freitas Tallarico, psicóloga, HCFMUSP)

“Não, não acho necessário. Acredito que
todos têm de estar preparados para lidar
com situação de alguma doença/acidente.”
(Christine Grote, terapeuta ocupacional, SAE-Butantã)
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O que os profissionais de saúde pensam sobre os direitos
reprodutivos de jovens portadores do HIV, eles nos relataram
como foi a experiência nesses casos e as medidas tomadas.
“Alertar quanto à responsabilidade de suas atitudes, para que a criança
possa não ser acometida pela doença.”
(Dra. Vera Lucia M. Borrelli, médica infectologista pediatra, Instituto da Criança HCFMUSP)

“Sim. Instruí sempre sobre a importância
do tratamento, durante o pré-natal, não esquecer medicamentos, realizar coletas periódicas... Encaminhamento para exames e
parto, esclarecimento de dúvidas etc.”
(Luciene de Oliveira, auxiliar de enfermagem)

“Sim. As mulheres HIV+ têm o direito de
ter filhos. Considero preocupante quando a
jovem é sem parceiro.”
(Denise A. F. Mendes Conessa, psicóloga, SAE-Butantã)

“Eu acompanho o fluxo delas em nossa
unidade. Confio na profilaxia e acho que é
um direito delas.”
(Christine Grote, terapeuta ocupacional, SAE-Butantã)

“Quando a gravidez é um direito
delas, as acolho e trabalho suas
dificuldades emocionais, muito
especialmente, o sofrimento em
não poder amamentar e o medo
de não ter condições físicas e
de saúde para criar os filhos.”
(Maria Beatriz Teixeira,
psicóloga, SAE-Butantã)

“Ajo com naturalidade procurando conhecer primeiro
sua expectativa em relação à
gestação (desejada?), amamentação etc. E acompanho
o pré-natal normalmente.”
(Nome não autorizado, nutricionista)

“Às vezes, muda a vida da paciente
de forma positiva, com amadurecimento e melhora global do tratamento.”
(Nome não autorizado, médica infectologista)

Organizem/planejem
um trabalho sobre prevenção
à doença e adesão ao tratamento,
sem usar métodos que assustem
seus alunos, como fotos
de feridas etc.
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Quando um jovem não adere ao tratamento com a medicação, os profissionais da saúde utilizam em geral, como estratégia de orientação, passar informação ao paciente, aos familiares e aos cuidadores. Além de conversarem e buscarem
compreender os motivos da não adesão, alguns também optam por complementar o tratamento com suporte psicológico e
o envolvimento mais ativo do familiar/cuidador.
“Não aderem. Esquecimento, desinteresse, descrédito por não se sentirem doentes...”
(Dra. Vera Lucia M. Borrelli, médica infectologista pediatra, Instituto da Criança HCFMUSP)

“Não aderem. Por diversas questões: esquecimento, questões sociais, reação sobre
a doença e suas possíveis consequências.”
(Nome não autorizado, médica infectologista)

“Tentar múltiplas abordagens, tentar
mostrar para o cuidador como ele
pode ajudar, tentar mostrar para o
jovem quanto é prejudicial não aderir.”
(Nome não autorizado, médica infectologista)

“Não sei dizer se o impedimento
tem relação com o desconforto estomacal, com náuseas etc.
Faço orientações cabíveis, mas no
geral a questão é mais emocional.”
(Nome não autorizado, nutricionista)

“A maioria não tem boa aderência,
eles dizem que esquecem.”
(Nome não autorizado, médica pediatra)

“Não!!! Diversos motivos, na maior parte
das vezes, têm tudo a ver com a estrutura familiar e o suporte na medicação.”
(Nome não autorizado, médica infectologista)

“Procuro saber horários de tomadas (se não coincidem com escola)
e faço adaptações. As psicólogas e
terapeutas ocupacionais trabalham
essas questões, conhecem melhor
as causas. Trabalhamos em equipe,
procurando a melhor estratégia
para boa adesão.”
(Nome não autorizada, enfermeira)

“Observo que os adolescentes têm
muita dificuldade em aderir ao tratamento com os antirretrovirais e
aceitar seu diagnóstico.”
(Maria Beatriz Teixeira, psicóloga, SAE-Butantã)

Peça para
a diretoria colocar
displays de camisinha
nos banheiros
da escola.
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• Entre seus pacientes em idade escolar, houve um
momento em que a escola o convidou para fazer
uma parceria com o corpo docente sobre o tema
HIV/Aids?
Todos responderam não. A parceria com a escola não
acontece.
Em um período de longa internação, questionados sobre
as atitudes que tomariam em relação às questões escolares de
seus pacientes, os profissionais da saúde relataram que procurariam a escola para dar suporte ao aluno com reposições de
aulas, ter acesso à programação escolar ou manter a possibilidade de recuperação. Alguns optariam por solicitar auxílio
dos colegas de classe para manter o jovem atualizado sobre
os conteúdos dados em aula. Alguns acham que o portador
poderia também fazer as lições no hospital.
A maioria sinalizou também que é importante para o paciente ter o envolvimento com a escola durante a internação.

Você, jovem! Em alguns
estados do Brasil existem leis fortes
contra a discriminação. Os estados
são: Distrito Federal, Espírito Santo,
Minas Gerais, Paraná e São Paulo.
Quando você
desperdiça camisinha,
desperdiça o próprio
dinheiro.
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Relatos e depoimentos dos familiares
(tios, avós, mãe, pai, cuidadores...)

• Como foi recebida a revelação do diagnóstico do
HIV/Aids por você e pelo restante da família?
Os familiares, em geral, demonstraram diversos sentimentos, como: ansiedade e medo, revolta e tristeza. Uma pessoa
sinalizou que a revelação foi recebida com normalidade.
“Recebemos a notícia com bastante tristeza,
mas com muita responsabilidade.”

“Fiquei revoltada quando soube que ele era HIV positivo.”

“A revelação do diagnóstico foi recebida com ansiedade e medo, pois era
só um bebê, mas, quando começou o
tratamento e verificamos que a reação
foi positiva, ficamos mais tranquilos.”

“Recebi o diagnóstico normal, o que importa é a pessoa
e não o que ela tem, independentemente do que seja!”

• Outros parentes/familiares sabem do diagnóstico
do HIV/Aids?
A maioria dos familiares sabe, porém, alguns parentes ficaram sabendo depois de um tempo.
“A revelação do diagnóstico foi muito ruim, fiquei muito triste, eu nunca acharia que na minha família ia acontecer isso. Todos da família
ficaram chocados com a notícia.”
“Sou tio dele, todos os seus
primos têm todo o conhecimento da doença.”

“Na parte da família que
sabe do diagnóstico não há
preconceito, mas nem todos
da família sabem, só alguns...”

“Nem todos da família sabiam do diagnóstico do HIV/Aids, alguns só vieram a
saber após o falecimento da minha irmã.”

“No momento em que eu recebi a notícia, eu só queria ir buscar a minha irmã
(que estava sentada na rua desesperada) e minhas sobrinhas (que eram bem
pequenas) e depois tentar passar para elas que podiam contar comigo.”
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• Como é a questão do preconceito/discriminação
na família?
A maioria dos familiares respondeu que não há preconceito/discriminação na família. Mas, alguns apontaram que o
assunto é bem delicado e que, em certos momentos, as pessoas não entendem a doença ou o tipo de contágio, por isso,
muitas vezes, não dá para medir o grau de preconceito das
pessoas em suas famílias. Como nem todos da família sabem,
então, não tem como medir o preconceito.
“Aparentemente, todos da família
procuram não demonstrar nenhum
preconceito/discriminação.”

“...da família paterna tem muito preconceito e discriminação, mas estamos
vivendo isso com muita naturalidade.”

“A questão do preconceito é um assunto muito chato, as pessoas não entendem que essa doença não é transmitida por um abraço, alguns não têm
informação sobre o HIV e as que sabem também têm preconceito.”
“Conversamos bastante, procuro sempre
incentivá-lo a seguir em frente de cabeça erguida, pois no futuro a cura virá.”
Se perceber que um
de seus alunos sofre preconceito
e/ou discriminação, informe os
alunos sobre o tema.
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• Vocês conversam sobre o assunto em casa? Se sim,
como é abordado? Se não, por quê?
A maior parte dos familiares respondeu que procura tratar
o assunto com naturalidade e clareza, sempre deixando evidente a importância da prevenção, do uso do remédio e das
formas de contágio.
“Sempre passo segu- “Abordamos o assunto
“Conversamos em casa, rança para minha jo- em casa com clareza,
sim, com muita naturali- vem, vou estar sempre mas, individualmente,
dade por todos, e sempre por perto, como sempre não conseguimos condeixando clara a impor- apoiando e mostrando versar entre mais do
tância de se prevenir.”
que duas pessoas.”
meu amor por ela.”

• Você acha necessário avisar à direção da escola
que o jovem é soropositivo?
A maioria respondeu que não, alguns tiveram a preocupação por causa do preconceito, porém, alguns sinalizaram que
avisariam por conta da medicação dada no horário escolar.
“Como familiar de um jovem portador não acho necessário avisar a direção da
escola, já tive experiências terríveis de preconceito, porque falei para a direção
da escola, por isso sou contra avisar a direção sobre o assunto.”
“Quando era criança, avisamos a escola, sim, pois os remédios eram para ser
tomados em horário escolar e também,
caso houvesse um eventual acidente,
saberiam quais providências tomar.”

“Depende da direção da escola, primeiro conheça a pessoa e fale que tem uma amiga
que descobriu que tem HIV e
perceba a reação dela.”

• O jovem portador da família comenta o preconceito que sofreu na escola?
Alguns sinalizaram que comentam, porém, os que falaram
que “não” foi por conta dos profissionais da escola que mantiveram o sigilo e foram discretos sobre esse assunto.
“Depois de muitos anos, fiquei sabendo que sofreu muito com preconceito na escola, antes não me contava.”
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• Como é a questão da medicação? O jovem toma
corretamente a medicação? Caso não, qual estratégia você utiliza para ele tomar os remédios?
A maioria dos familiares respondeu que sim e verifica se
os jovens estão tomando a medicação corretamente, mas outros familiares informaram que alguns jovens não tomam corretamente ou se esquecem de tomar.
“São muitos os remédios que ele toma,
nem sempre é necessário cobrar os remédios para ele tomar, ele sabe o risco
que corre se não tomar a medicação.”
“É difícil, ele não toma medicação direito, a
estratégia é a conversa, mas não adianta.”

“Conversamos sobre a importância do remédio, porque,
quando era pequena, ela tomava, agora não quer!”
“Às vezes, tem de ficar em cima
para ele tomar as medicações.”

“Estou sempre perguntando e verificando se tem sobra de medicamentos.”

• Você acompanha o jovem nas consultas? Por quê?
Os familiares de jovens acima de 18 anos, atualmente, não
os acompanham mais, e os jovens ainda menores têm o acompanhamento dos familiares.
“Não acompanho mais nas consultas
por sugestão da assistente social e para
que ele se sinta mais responsável.”

“Acompanho sempre nas consultas,
é muito importante, ele também é
menor ainda e eu sou a mãe dele,
tenho de ficar a par de tudo.”

“[...] Revelar muitas vezes é sinônimo de libertação, são sentimentos e sensações difíceis e dolorosas de se viver num
primeiro momento, mas depois se experimenta a tranquilidade e o sabor de se livrar das garras do monstro de sete
cabeças que criamos.”
Trabalhando com familiares. In: Laços – crianças, jovens, famílias e Aids, p. 69-71.
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Encerramos este capítulo chamando a atenção para apontamentos importantes de cada jovem e de cada familiar, quando se dispõem a compartilhar suas realidades diante de um
diagnóstico e de tudo o que ele traz consigo... medos, coragens,
preconceito, desafios, entre outros.
Tanto para o portador, como para aquele que cuida, seja
pai, mãe, avô, avó, tio, tia, abrigos, Anima, o que prevalece é a
perspectiva de VIDA.
Pensar em VIDA... é pensar em prevenção, é pensar e repensar em nosso papel como ONG/Aids Educacional (movimento que não cessa); é pensar no JOVEM como primeiro responsável por seu tratamento, adesão e identidade; é pensar até
onde conseguimos ir para fazer com que esses também (jovens)
pensem em VIDA e, a partir daí, partam para um processo de
amadurecer, construir projetos de vida, de felicidade, e ampliar
conceitos como responsáveis pela própria sobrevivência.
Pensar em VIDA... é pensar, sobretudo, no cuidador que
precisa ser acolhido o tempo todo. Esse cuidador que muitas
vezes carrega o fardo da culpa, o segredo, a responsabilidade
de manter em sigilo o histórico de saúde e doença na família e
todos os sentimentos que o envolve: proteção/acolhida, outras
vezes revolta, dependendo do contexto de como a doença foi
contraída. Outros desafios como: sondar se esse jovem está
tomando a medicação corretamente, acompanhar nas consultas, ou deixar de acompanhar nas consultas por indicação de
um profissional, uma vez identificado que esse jovem precisa
ser chamado para a realidade, sua realidade, e assumir seu
processo de tratamento.
Pensar em VIDA... é pensar em uma escola mais acolhedora, é sonhar que um dia nas escolas seus professores sejam
autorizados a abrir uma discussão sobre sexualidade, Aids, prevenção, vida, morte..., assim, certamente, os alunos portadores
teriam a chance pelo menos de se sentirem mais pertencentes a
esse espaço de interação. Mas esse processo só é possível quan              Manual de SobrevHIVência              
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do individualmente (nós, educadores) conseguirmos exercitar
nosso olhar mais sensível, nosso poder e capacidade de escuta
e se acreditarmos na Educação como poder transformador.
Aqui vale destacar que todas as pessoas devem ser preservadas e ter como garantia o direito ao sigilo.
“[...] O paciente tem direito de ser resguardado de seus segredos, através da manutenção do sigilo profissional, desde
que não acarrete riscos a terceiros ou à saúde pública.”
Direitos das pessoas vivendo com HIV/Aids. Grupo Pela Vidda/RJ.
Disponível em: <www.pelavidda.org.br>. Acesso em: jul. 2013.

Pensando em VIDA..., o Manual está aqui, vivo, concreto...,
partiu de uma necessidade e tornou-se fato com base em olhares sensíveis que conseguiram ver e entender a relevância
deste material, tanto para as pessoas que vivem e convivem
com HIV/Aids, como para você leitor.
Ele revela o poder do jovem de criação, com o desafio de
escrever e ilustrar a sua realidade como portador, por isso, ele
é assim..., tem identidade própria, tem cores, tem imagens que
revelam realidades, tem o cotidiano de um Projeto que existe para atender a causa (Aids), tem experiências e vivências
que nos chamam para uma realidade talvez distante de muitas
pessoas, mas que merece ser pensada e acolhida.
Domenica Figueiredo

Pedagoga, Diretora do CEI Anima.

Evite preocupação
exagerada com a saúde
de um portador, pois
a saúde dele é tão boa
quanto a sua. =]
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Nem tudo é tão fácil na vida das pessoas, muito menos daquelas que vivem com HIV/Aids. Mas para entendermos como
a doença chegou até os dias de hoje, precisamos compreender
como tudo aconteceu... Não é apenas uma história de ficção
científica ou de realismo fantástico, e o que seria então?
Tudo começou em 1977-1978, quando foram descobertos e
definidos os primeiros casos de Aids, mas, apenas em 1982, a
doença se classificou como uma nova síndrome. O primeiro caso
no Brasil foi revelado em 1980, mas só foi classificado em 1982.
A partir de 1981, as autoridades de saúde pública dos EUA
começaram a se preocupar com a nova e misteriosa doença.

Em 1982, a doença ficou conhecida como “5 Hs”, representando os Homossexuais, Hemofílicos (pessoas com doenças
genéticas hereditárias que incapacitam o corpo de controlar
sangramentos), Haitianos, Heroinômanos (usuários de heroína
injetável), Hookers (nome em inglês dado às profissionais do
sexo). Foi aí, então, que surgiu a desconfiança de que a doença pudesse ser transmitida por contato sexual, uso de drogas
e exposição a sangue e derivados. E nesse mesmo ano houve
também o primeiro caso decorrente da transfusão de sangue.
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Em 1983, descobriu-se o primeiro caso de criança contaminada pelo HIV, com isso, as pessoas desconfiaram que a doença também podia ser transmitida por uma relação heterossexual. Então, algumas más-línguas começaram a falar que a
doença estava sendo passada para os heterossexuais por meio
dos homossexuais usuários de drogas. Nesse mesmo ano, muitos fatos foram descobertos, deixando as pessoas apavoradas.
Primeiro: surgiram os casos de mulheres portadoras do vírus.
Segundo: profissionais de saúde “pegaram” a doença. E terceiro: perceberam uma possível semelhança com o vírus da
hepatite B. Assim, foi focalizada a origem viral da Aids. No ano
seguinte, a equipe de Luc Montagnier conseguia isolar um retrovírus como o causador da doença. Ao mesmo tempo, nos
EUA, Robert Gallo também reclamava a descoberta de um vírus que enfraquecia o sistema imunológico.
Enquanto isso, no Brasil, a Secretaria de Estado da Saúde de
São Paulo estruturava o primeiro programa de controle da Aids.
No ano de 1985, surgiu a primeira ONG (organização não governamental) do Brasil e da América Latina na luta contra a Aids,
conhecida como Grupo de Apoio à Prevenção à Aids (Gapa).
Nesse mesmo ano, o primeiro teste anti-HIV foi disponibilizado
para diagnóstico. Assim, os médicos cientistas descobrem que a
Aids é a fase final da doença. E, então, identificou-se o primeiro
Se você descobrir que tem
HIV/Aids, não pense que está sozinho,
conte para algum parceiro/camarada/amigo
em que você confie bastante, tire suas
dúvidas com um médico e comece
seu tratamento. (y)
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Hei, fique ligado nisso!
Alguns estados concedem gratuitamente
o transporte coletivo para as pessoas que vivem
com o HIV/Aids (transportes intermunicipais),
por sua vez, alguns municípios possuem legislação
que isenta a pessoa vivendo com HIV/Aids do
pagamento da tarifa de transporte coletivo
urbano. Consulte a secretaria
de seu estado e município.

caso de transmissão vertical (da mãe grávida para o bebê). Também nesse ano é criado um programa federal de controle da Aids
(Portaria 236/85).
Em 1987 iniciou-se o uso do medicamento AZT (zidovudina), utilizado para pacientes com câncer, que foi o primeiro remédio capaz de produzir algum efeito sobre a doença, assim,
reduzindo a multiplicação do vírus HIV. A Assembleia Mundial
de Saúde, com a Organização das Nações Unidas (ONU), decidiu que o dia 1° de dezembro seria o dia da luta contra a Aids,
ajudando a reforçar a solidariedade e compreensão em relação às pessoas que contraíram o vírus.
No ano seguinte, em 1988, ocorreu o primeiro caso da doença em uma aldeia indígena.
Em 1989, ativistas forçaram o fabricante de AZT a baixar
os preços do remédio a 20%. Nesse ano foram registrados 6.295
casos da doença no Brasil.
A cada ano que passava, alguns fatos pareciam se encaixar em seus lugares, e, em 1991, foi lançado um novo remédio,
o Videx (ddl), conhecido como inibidor de transcriptase reversa
(impede que o vírus se reproduza dentro da célula). No entanto,
depois de dez anos da identificação da Aids, anunciaram que,
ao todo, alcançou-se o primeiro milhão de pessoas infectadas
pelo mundo.
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No ano seguinte, a situação parecia se agravar. As discriminações eram vistas em todos os lugares, o que revoltou muitas pessoas. Um exemplo foi quando uma menina de 5 anos,
Sheila Cartopassi, teve a matrícula escolar recusada por ser
portadora do vírus HIV. Mas nem tudo podia ser tão ruim. A
área da saúde parecia evoluir, em relação ao novo vírus. Alguns estudos descobriram que as doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) aumentavam 18 vezes mais a possibilidade de
transmissão do vírus HIV. O Ministério da Saúde incluiu os procedimentos para o tratamento da Aids na tabela do SUS, além
disso, vários hospitais se credenciaram para o tratamento de
pacientes com a doença.
Depois de um ano, o Brasil começou a produzir o AZT. Em
1994, estudos conseguiram comprovar que o AZT ajuda a prevenir a transmissão do HIV de mãe para filho, durante a gravidez e na hora do parto.
Não fique falando
para todo o mundo (na rua,
escola, cursos etc.) que você tem
o vírus, pois algumas pessoas não
vão entender. Conte para quem
você tem mais convivência
e mais confiança. ;)

Anos e anos se passaram, alguns remédios foram lançados,
houve queda na taxa de mortalidade por Aids, diferenciada por
região, e as mulheres eram as mais afetadas pela doença.
A rede pública de saúde inicia a distribuição gratuita de
medicamentos eficazes no tratamento da doença, mas alguns
pacientes apresentam efeitos colaterais.
Em 1999, a ciência tenta comprovar que o vírus da Aids
veio de um macaco, SIV (Vírus da Imunodeficiência Símia),
que, ao entrar em contato com o corpo humano, sofreu uma
mudança, ficando conhecido como HIV. No entanto, no corpo
do macaco, o vírus SIV não produz efeito algum.
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Os casos de mortalidade de pacientes de Aids caem 50%
e a qualidade de vida dos portadores do HIV melhora significativamente.
E a cada ano que passa, é mais uma vitória para todos, pois
com os novos estudos e novas descobertas, com o uso de preservativo/camisinha, somos capazes de ajudar uns aos outros.
Quando há conhecimento, somos capazes de mudar o mundo. E apesar desses anos de lutas e descobertas, uma doença
maior vai se alastrando por todos os lugares: o preconceito.
Preconceito tem como significado uma opinião ou um conceito formado por antecipação, em geral com precipitação,
destituído de análise mais profunda ou conhecimento de determinado assunto, sem a suficiente e necessária reflexão.
O preconceito está normalmente relacionado à ignorância, aqui vista como a ausência de conhecimento acerca de
determinado assunto.
Discriminar significa “fazer uma distinção”. Há diversos
sentidos, o mais comum, no entanto, é aquele que tem a ver
com a discriminação sociológica: sendo ela social, racial, política, religiosa, sexual, por idade ou nacionalidade, que podem
levar à exclusão social.
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Você sabia que o HIV, ou Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH), também traduzido da sigla
em inglês, é o vírus causador da Aids? Ao entrar
no organismo humano, ele se instala nas células
do sistema imunológico, responsáveis pela defesa
do corpo. As células mais atingidas pelo HIV são
os linfócitos CD4+, justamente aquelas que comandam a resposta específica do corpo diante de
agentes como vírus e bactérias.
Instalado dentro das células, o vírus consegue se multiplicar
e se espalhar pela corrente sanguínea, contaminando outras células. Com a defesa do corpo prejudicada pelo vírus, a pessoa
infectada fica sujeita ao aparecimento de vários tipos de doença.
Mas o HIV pode levar vários anos dentro de um organismo,
antes de aparecerem os primeiros sintomas. Isso depende do estado de saúde da pessoa, principalmente. Por isso, ser portador
do vírus HIV é diferente de ter Aids.
Você sabia que a Aids, na sigla traduzida do
inglês, significa Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (Sida)? A doença se manifesta após a
infecção do organismo humano pelo vírus HIV.
Imunodeficiência é uma inabilidade do sistema imunológico do organismo para se proteger
dos microrganismos invasores, como o vírus HIV.
A imunodeficiência resulta em uma crescente
suscetibilidade a infecções oportunistas. A Aids
não é causada espontaneamente, mas por um fator externo (a
infecção pelo HIV).
Você sabia que a Aids não se manifesta da mesma forma em todas as
pessoas? Na maioria dos casos, os sintomas iniciais podem ser tão leves que são
atribuídos a um mal-estar passageiro.
Quando aparecem com mais intensidade, são os mesmos de várias outras viroses, mas podem variar de acordo com a
resposta imunológica de cada indivíduo:
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• febre alta persistente;
• calafrios;
• aparecimento de gânglios linfáticos (são pequenos órgãos perfurados por canais que existem em diversos
pontos da rede linfática), ou ínguas (são gânglios linfáticos que aumentam de tamanho) por mais de três meses;
• crescimento do baço e do fígado;
• alterações elétricas do coração e/ou inflamação das meninges nos casos graves;
• tosse seca e prolongada;
• dor de cabeça;
• dor em todo o corpo;
• cansaço fácil;
• suor noturno;
• candidíase oral ou genital nas erupções na pele (sarcoma de Kaposi);
• diarreia há mais de um mês.
Na fase aguda, que compreende uma batalha do sistema imunológico do indivíduo contra a infecção pelo vírus,
os sintomas duram de três a oito semanas. Já na crônica, os
sintomas estão relacionados a distúrbios no coração e/ou no
esôfago e no intestino. Cerca de 70% dos portadores permanecem de duas a três décadas na chamada forma assintomática ou indeterminada da doença.

Não se esqueça
de checar a validade
da camisinha.
Não use duas
camisinhas, pois podem
causar atrito e estourar.

Não fique
desperdiçando
camisinha.
Não traia!
Mas se for trair,
use camisinha.

              Manual de SobrevHIVência              

61

Você sabia?

Você sabia que existe um exame de sangue específico para o diagnóstico da Aids, chamado ‘’Teste Elisa’’? Em média, ele registra se
a pessoa está infectada 20 dias após o contato
de risco, se depois de três meses o resultado for
negativo, não há mais necessidade de repetir
o exame, porque não houve a incitação pelo
vírus HIV. Também tem o teste rápido, feito nos
postos do Serviço de Atendimento Especializado (SAE) e do Centro de Referência e Treinamento DST/Aids-SP (CRT). O resultado do teste
sai em meia hora e é totalmente confidencial.
O Fique Sabendo é uma mobilização de incentivo ao teste
de Aids e tem como objetivo conscientizar a população sobre a
importância da realização do exame. Artistas e formadores de
opinião já estão se envolvendo para incentivar a população a
fazer o teste e diminuir cada vez mais o preconceito em relação
ao HIV/Aids. Fazer o teste de Aids é uma atitude que mostra
como você se preocupa com sua saúde.
O teste de Aids não deve ser feito de forma indiscriminada
e a todo momento. O aconselhável é que a pessoa que tenha
passado por uma situação de risco, como ter feito sexo desprotegido, faça o exame. Após a infecção pelo HIV, o sistema imunológico demora cerca de um mês para produzir anticorpos
em quantidade suficiente para serem detectados pelo teste.
Por conta disso, é melhor fazer o exame após esse período.
Os testes para detectar o vírus HIV são realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) sigilosa e gratuitamente. Os laboratórios da rede particular também realizam. Nos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), que são unidades da rede pública, os exames podem ser feitos até mesmo de forma anônima.
Ao receberem o resultado, os pacientes passam por um
processo de aconselhamento, feito de modo cuidadoso, com o
objetivo de facilitar a interpretação do resultado pelo paciente.
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Você sabia que não se pega HIV por ficar
perto da pessoa que tem o vírus ou pela fala
dela? Como o HIV é sexualmente transmissível, caso se cuide, você ficará imune a doenças sexualmente transmissíveis.
Talheres ou pratos, abraços ou apertos de mão, vaso sanitário ou banheiro público, piscina pública, praia, doação de
sangue, beijo, tomar banho com alguém, suor, lágrimas, beijo
na bochecha não transmitem HIV, masturbação ativa ou passiva também não transmite HIV (a não ser que o dedo do(a)
parceiro(a) apresente uma ferida aberta sangrando).
Ao se masturbar,
aproveite para treinar,
para na hora não errar
e a camisinha não
estourar. (66’

Se fazer sexo
é uma rotina,
se previna. =]
Faça o teste rápido
pelo menos uma vez ao ano
e um teste a cada relação
sem preservativo. (y)

Você sabia que se transmite o vírus HIV fazendo sexo oral, anal ou vaginal sem preservativo, compartilhando seringas, durante a gestação (da mãe para o filho), na hora do parto
e durante a amamentação e por transfusão de
sangue?
Se você precisar faltar
à escola para ir ao médico e
não quiser falar que é soropositivo,
temos algumas ideias para você;
diz que foi ao dentista, médico, que
estava com dor de cabeça ou foi dar
um rolê com a família. ^-^
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Você sabia?

Você sabia que não se transmite o HIV por
meio da picada de mosquito, porque existem algumas possibilidades já analisadas que comprovam a não transmissão pela picada de mosquito?
A quantidade de sangue que o mosquito suga de
uma pessoa não é suficiente para a transmissão
do vírus, e também o mosquito suga para si, não
liberando o sangue contaminado em outra pessoa. Além disso, ele injeta a saliva para bloquear
a entrada do vírus HIV. E a outra possibilidade é que o vírus em
quantidade mínima morreria ao entrar em contato com o ar.
Você sabia que já existe uma maneira de
se prevenir após uma exposição ao HIV, ou seja,
após uma relação sexual desprotegida com uma
pessoa soropositiva? Essa é a chamada PEP –
Profilaxia Pós-Exposição. –, o método consiste em
prevenir a infecção pelo HIV com o uso de medicamentos antirretrovirais por 28 dias sem interrupção. A PEP
deve ser ideal como recurso nas primeiras duas horas após a
exposição e no máximo em 72 horas. O importante é não demorar para procurar os serviços de saúde, pois a eficácia desse
tratamento pode decair conforme as horas passam.
Você sabia que tomar os remédios prescritos pelo
médico nos horários corretos, manter boa alimentação, praticar exercício físico, comparecer ao serviço
de saúde nos dias certos, são atitudes que a pessoa
deve aderir à sua vida, se for portadora do HIV?
Caso o soropositivo não tome os remédios corretamente, o HIV (vírus causador da doença) pode ficar
resistente aos medicamentos antirretrovirais, o que
diminui as alternativas de tratamento. O HIV é como a fome, e os
remédios são as comidas. Quando você come, sua fome passa;
da mesma forma, quando você toma remédio, o vírus que está
em seu corpo diminui. Quando você não come, você fica com
fome, e o mesmo ocorre com seu corpo, quando você não toma
o remédio, você fica doente. Porém, se você tomar os remédios,
seu corpo responderá de maneira mais saudável.
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Você sabia?

Você sabia que lipodistrofia é o nome dado para
uma coleção de mudanças no corpo, vistas em algumas pessoas que utilizam medicamentos para o HIV/
Aids? Lipo se refere à gordura e distrofia à perturbação grave ou crescimento ruim.
Alguns remédios podem ter o efeito colateral e
causar a lipodistrofia, um conjunto de gordura que
pode se acumular ou sair de cada lugar do corpo
(em geral, pernas, braços, pescoço e bochechas).
Atualmente, a lipodistrofia é tratada pela absorção de gordura
por meio de cirurgias, preenchimentos, bioplastia, polimetilmetacrilato e lipoaspiração.
Você sabia que os remédios usados por quem
é portador do HIV são: 3tc (Lamivudina), Abacavir,
Amprenavir, Atazanavir, Atripla, AZT (Zidovudina), Blovir (AZT + 3TC), Combivir, D4T (Estavudina),
(DDI) Didanosina, Efavirenz, Epivir, FTC e Tenofovir, Indinavir, Kivexa, Lopinavir (Kaletra), Nelfinavir, Nevirapina, Raltegravir, Ritonavir, Saquinavir,
T-20 (Enfurvitida), Tipranavir, Trizivir, Truvada?
Para você
que não quer
tomar a medicação,
lembre-se: você tem
uma vida pela frente,
não pode deixá-la
para trás. (y)

Evite
entrar na onda
do preconceito,
isso não vai levá-lo
a lugar nenhum, você
só vai afastar as
pessoas de
você. =]

O quadro a seguir apresenta alguns efeitos colaterais mais

comuns do medicamento contra HIV e algumas precauções especiais. Para evitar interações, é importante informar seu médico sobre todos os medicamentos que toma. Informe também
seu médico imediatamente se você tiver novos sintomas incomuns, ou de longa duração.
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Você sabia?
Inibidores da transcriptase
reversa análoga de
nucleosídeos/nucleotídeos
(ITRNs/+)

Efeitos colaterais comuns

Combivir

Anemia. Náuseas e perda de apetite.

Emtriva

Rash, escurecimento das palmas das
mãos ou solas dos pés, dormência,
formigamento ou sensação de
queimadura.
Náuseas, vômitos, dores de estômago,
diarreia, fadiga, tonturas, dores de
cabeça, insônia. Pancreatite em
crianças.
Náuseas, vômitos, dores de estômago,
diarreia, fadiga, calafrios, tonturas,
dores de cabeça, insônia.

Precauções especiais

(lamivudina + zidovudina)
(emtricitabina) *

Epivir

(lamivudina)

Epzicom

(abacavir + lamivudina) *

Retrovir

(AZT, zidovudina)

Stribild

Anemia, náuseas, vômitos e perda de
apetite.
Diarreia, náuseas.

(tenofovir + emtricitabina +
elvitegravir) *

Trizivir

(abacavir + zidovudina +
lamivudina) *

Truvada

(tenofovir + emtricitabina) *

Videx, ou Videx-ce

(didanosina ou ddl EC)

Viread

(tenofovir)

Ziagen

Anemia, náusea, dor de estômago,
diarreia, prisão de ventre, vômito,
tontura, insônia, dor de cabeça, reação
de hipersensibilidade a fadiga, dores
musculares.
Náusea, vômitos, perda de apetite,
dor de cabeça, erupção cutânea,
escurecimento das palmas das mãos
ou solas dos pés, formigamento,
dormência ou sensação de
queimadura.
Diarreia, dor abdominal, neuropatia,
náuseas, vômitos, pancreatite.
Náusea, vômitos, perda de apetite,
dores de estômago. Risco de toxicidade
renal com elevação de ureia e diarreia.
Reação de hipersensibilidade.

(abacavir)

Zerit, Zerit XR

(estavudina, d4T)

Neuropatia periférica, dor de cabeça,
calafrios e febre, diarreia, náuseas,
perda de gordura nos braços, pernas
ou rosto.

Ao usar com Bactrim
ou Miconazol, pode
aumentar os níveis de
lamivudina no sangue;
não tomar com a
estavudina.
Não combinar com
estavudina.
Pode causar o acúmulo
de ácido láctico e
problemas hepáticos
graves.
Informe seu médico
sobre todos os
medicamentos que está
tomando.
Não tomar com
lamivudina ou se tem
uma doença renal.
Precaução em relação à
didanosina.
Não combinar com
estavudina.
Não usar se você tem
doença renal.
Ter feito o teste genético
antes da terapia.
Não combinar com AZT
ou didanosina.

* Medicamentos não utilizados na rotina da rede pública.
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Você sabia?
Inibidores da transcriptase
reversa não –análogos de
nucleosídeos (ITRNN)

Efeitos colaterais comuns

Edurant

(rilpivirina) *

Depressão, dificuldade em dormir, dor
de cabeça, erupção cutânea.

Etravirina

Erupção cutânea, náuseas, diarreia.

Sustiva

Sonhos vívidos, ansiedade, erupções
cutâneas, náuseas, insônia ou
sonolência, tontura, “sensação de
embriaguez”.
Erupção cutânea, febre, dor de
cabeça, náuseas, diarreia.

(Intelence)
(efavirenz)

Viramune

(nevirapina)

Inibidor de fusão

Precauções especiais

Problemas no fígado.

Efeitos colaterais comuns
Reação no local da aplicação, náuseas
e hipotensão.

Precauções especiais

Inibidor da integrase
Raltegravir

Efeitos colaterais comuns
Náuseas, diarreia, dor de cabeça,
dores musculares, fraqueza.

Precauções especiais

Inibidores da protease (IP)

Efeitos colaterais comuns
Náuseas, diarreia, vômitos, erupções
cutâneas.

Precauções especiais

Enfuvirtida

(Fusion/T20)- injetável

(Isentress)

Agenerase

(amprenavir)

Kaletra

Diarreia, fadiga, dor de cabeça,
náuseas, fraqueza, aumento de
gordura no sangue.

Lexiva

Náuseas, vômitos, diarreia, erupção
cutânea, dormência em volta da boca,
dor abdominal.
Diarreia, náuseas, dor de cabeça
A eficácia pode ser
erupção cutânea.
reduzida se também
tomar ritonavir e
victrelis para hepatite C.
Os níveis elevados de bilirrubina.
A eficácia pode
Náuseas, dor de cabeça, erupção
ser reduzida se
cutânea, dor de estômago, vômito,
também tomar
diarreia, depressão, alterações no
ritonavir e victrelis
ritmo do coração.
para hepatite C.

(lopinavir/ritonavir)

(fosamprenavir)

Prezista

(darunavir)

Reyataz

(atazana vir)

A eficácia pode ser
reduzida se também
tomar victrelis para
hepatite C.

* Medicamentos não utilizados na rotina da rede pública.
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Você sabia?

Rap da adesão
		

Filipe Trindade

Eu tenho razão
Sobre o meu coração
Se liga, meu irmão
Nesta adesão
Você precisa se cuidar
Não adianta se revoltar
Tome seus remédios sem parar
Não adianta me criticar
Se o preconceito começar
Coloque-se no meu lugar
Porque...
A vida é linda de se viver (Refrão)
Pra mim e pra você
Não deixe ela morrer
Conte com a família para ajudar você
Dia e noite pode crer
Sua família está com você
Não deixe a esperança morrer.
Se você
tiver enjoo, beba
bastante água.

Se você
toma Kaletra,
tome com muito
suco. ^^
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Tipo assim:
pare de moscar e vá para as
consultas, tome seus remédios
e pare de enrolar. =]
Brother,
não deixe de tomar
seus remédios porque
seus pais morreram, beba,
que você está fazendo
bem para você
mesmo. =]
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Você sabia?

Alguns remédios
podem ser tomados no meio
da noite, caso não sejam
comprimidos grandes.

Se você tiver
problemas na hora de tomar os
remédios, peça a ajuda de alguém que
saiba que você é portador, um amigo,
professor, ou um funcionário
da escola. =]

Você sabia que os principais efeitos do preconceito e discriminação são solidão, depressão e exclusão? Alguns jovens disseram: “Perdi o emprego,
amigos, várias coisas, por causa do preconceito da
sociedade”.
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Você sabia?

Se você acha ruim
tomar remédios na escola,
quando você for à próxima
consulta, peça para seu
médico trocar o horário
da medicação. :]

Se seu remédio tiver
gosto ruim, pergunte a seu
médico se tem como trocar
por comprimido. ;]

Você sabia que a criminalização do HIV/Aids
contribui para o aumento do preconceito, se generalizarmos e criminalizarmos os portadores de HIV/
Aids pela infecção do parceiro sexual? A responsabilidade da transmissão não corre por conta das pessoas com HIV, saibam elas de sua condição ou não.

•
•
•
•

Você sabia que as ONGs são lugares em que
você sendo ou não portador pode frequentar,
aprender, ampliar seu conhecimento, ser um indivíduo mais ativo na sociedade e lutar por uma
causa? Indicamos algumas ONGs em São Paulo,
além da Associação Civil Anima, para que você
conheça suas atividades e participe delas: Vida
Nova (zona Leste), GIV (zona Sul) e Bem-me-quer
(zona Norte), EPAH (zona Sul). Veja os sites:
www.giv.org.br
www.ividanova.org.br
www.bemmequer.org.br
www.epah.org.br

Quando o professor falar
de HIV/Aids, não fique tímido, dê sua opinião,
mostre que você é informado e ajude a
informar seus colegas também. =D
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1o de dezembro – Dia Mundial da Luta contra a Aids

A data foi instituída como o dia Mundial de Prevenção Contra a Aids pela Organização das Nações Unidas (ONU), a fim de
fazer dela um dia de batalha contra a doença, visando mobilizar
a opinião pública sobre a gravidade da doença, e também para
amenizar o preconceito sofrido pelos portadores do HIV.
No Brasil, a data foi estabelecida em 1988, para alertar a
população sobre as formas de transmissão da doença e sobre
os avanços dela pelo país.
O objetivo do 1° de dezembro é acabar com novas infecções por meio da prevenção e, também, aumentar a conscientização em todo o mundo, pois nossas escolhas refletem o que
somos, e nossa maneira de tratar os outros refletem o que seremos no futuro.

Quando
estiver sofrendo
bullying/discriminação/
preconceito ou presenciando
alguma cena, desse tipo,
relaxa, fique de boa, pois,
se brigar, as coisas só
vão piorar. (y)

Hei! Se quer
que eu o trate bem,
me trate bem
também.

Você sabia
que a Lei nº 11.199,
12/7/1999 proíbe
a discriminação aos
portadores do HIV/Aids?
Se você vir alguém
descumprindo essa
lei, ligue para a
polícia. (y)
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Casas de Apoio:
Casas de Apoio: realidades, desafios e reflexões

realidades, desafios e reflexões
Na data comemorativa de 1o de dezembro, também temos
de levantar as questões para as populações invisíveis dentro do
cenário da Aids, a população de casas de apoio, que são crianças, jovens e adultos. Aqueles que se infectaram com o vírus
HIV foram (e ainda são) alvos de exclusão do meio social, para
os soropositivos foram erguidos locais específicos onde pudessem ser acomodados (quando são orfãos, quando os familiares
não podem cuidar ou quando são abandonados), quer seja por
uma iniciativa governamental ou da sociedade civil, as Casas
de Apoio surgem no cenário da epidemia para tratar daqueles
que, doentes de Aids, necessitam de uma atenção maior.
Ainda se tem muito enraizado o preconceito com relação
ao portador. E quem olha para o morador das Casas de Apoio?
A intenção do trabalho que se realiza com Casas de Apoio na
Anima, e também deste artigo, é ajudar o movimento de Aids
a pensar no processo de institucionalização que, por sua vez,
acaba por embotar a autonomia do sujeito. Há toda uma rotina
nas Casas para atender as necessidades básicas do morador,
horário do banho, horário para os medicamentos, consultas
médicas, alimentação equilibrada, TV... Nesse processo, qual a
atenção para os laços afetivos que o atendido possuía antes da
internação que, em muitos casos, foi algo repleto de disputas e
rompimentos?

Não é porque está
em uma casa de apoio
que você está sozinho, ao
contrário, você pode fazer
muito mais amigos.
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Casas de Apoio: realidades, desafios e reflexões

Qual o (re)aproveitamento da habilidade do atendido adulto e/ou jovem na rotina da instituição, incentivando-o a exercer
sua profissão ou até mesmo estimulando outras?
Muitos residentes optam por não sair da Casa, opção de
fato real, ou seja, esses não possuem condições físicas, financeiras, emocionais de viver fora da Casa de Apoio ou seria necessário um trabalho mais aprofundado nessas questões. Vamos pensar, também, naqueles que ainda mantêm a esperança de sair da instituição e retomar sua vida, quando o farão?
E as crianças HIV positivo, moradoras de casas de apoio?
Quando se tornarem adultas, estarão preparadas para viver
em uma sociedade e exercer seu papel de cidadãos no mundo?
São reais as dificuldades que as instituições que organizam Casas de Apoio passam. Sua constante luta por recursos
financeiros, reduzido número de leitos para portadores de deficiências, dificuldade em conseguir profissionais e/ou voluntários, entre inúmeras outras.
A Associação Civil Anima em seu trabalho com as Casas
de Apoio vem neste texto chamar a atenção para alguns pontos
articulados, dentro de uma proposta que busca a todo momento
estimular diretrizes como a autonomia, a independência, a integração e o acesso à cultura. Temos uma longa caminhada pela
frente e estamos juntos nesta construção, serão ainda muitos
dias 1º de dezembro para nos lembrarmos dessa população.
Você pode
evitar a gravidez de duas formas,
camisinha + anticoncepcional, mas,
fique ligado, o anticoncepcional não
protege contra as DSTs.
Se tiver palestras
sobre o HIV/Aids em sua
escola, fique ligado, você vai
saber/descobrir muito mais
sobre esse assunto. =]
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Curiosidades
• Procuramos por famosos brasileiros portadores do HIV
que estivessem vivos, no entanto, não achamos nada
a respeito. O estranho é que em meio a tantas pessoas
com esse vírus, nenhum ator brasileiro parece ser HIV
positivo. O único encontrado foi um jogador de basquete
norte-americano, Magic Johnson, que vive com a doença e, ao mesmo tempo, procura incentivar as pessoas a
se cuidar.
• O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a oferecer acesso universal e gratuito para o tratamento de HIV.
• Algumas pessoas acreditam que, na relação sexual, se
transarem sem preservativo/camisinha, o máximo que
pode acontecer é a mulher engravidar, mas isso, é claro,
pode ser evitado com a pílula do dia seguinte... Sem problema nenhum. No entanto, as pessoas esquecem que,
Tenha uma amizade
sincera e normal, não forçada
por pena do portador. (y)

Se você descolar
que seu amigo tem HIV/Aids,
trate-o da mesma maneira
que sempre tratou. =]
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Curiosidades

durante o ato sexual, não só se corre o risco da gravidez,
mas também o de transmitir várias doenças, como o HIV/
Aids. Por isso, quando for ter relação sexual, use preservativo/camisinha, pois ele é o único capaz de impedir
a transmissão de alguma doença. E, lembre-se, apenas
um, pois, se usar dois, o atrito pode rompê-los, deixando-o(a) exposto(a) outra vez.
• A partir de 1994, começaram a surgir tipos de diagnósticos e tratamentos para crianças portadoras do HIV/Aids.
• Várias ONGs existentes ajudam crianças, jovens e adultos no tratamento e dão apoio psicológico para que consigam lidar com a doença. Também há várias Casas de
Apoio (instituições que oferecem abrigo para pessoas
soropositivas que necessitam de cuidados especiais)
com o mesmo propósito.

Caso você esteja
inseguro(a), use
camisinha e tome
anticoncepcional para
garantir uma dupla
proteção.
Avise a diretoria
da escola se algum amigo
estiver sofrendo preconceito
e/ou discriminação por causa
do HIV/Aids.
Não exclua alguém por
suas diferenças. (y)
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Diário

Depoimento de Flávia
uma irmã que tem o ví“Minha infância foi bem complicada pelo fato de eu ter
o com a minha mãe. Passei
rus HIV/Aids e, por isso, eu não pude passar tanto temp
ue minha mãe precisava
boa parte da minha infância com a minha tia e meu tio, porq
não passava tanto tempo
estar sempre levando minha irmã ao hospital e por isso
porque precisava.
comigo, mas sei que não era porque ela queria, mas sim
Não culpo ela, sempre foi uma ótima mãe, sempre vai ser.
ível aconteceu com
Quando eu e minha irmã tínhamos 5 anos, um acidente horr
ficar internada por meses,
minha irmã, um tanque caiu em cima dela, o que fez ela
e por isso tive que ficar
e eu fiquei meses sem as duas. Fiquei morrendo de saudades
a mesma coisa. Eu queria
com a minha tia, sei que ela só queria ajudar, mas não era
a minha mãe e minha irmã.
isar correr para o
Sempre soube que a qualquer momento minha mãe iria prec
ém.
hospital com minha irmã e eu iria precisar ficar com algu
Nunca me conformava, mas aceitava.
os ter uma irmãzinha,
Quando tínhamos 6 ou 7 anos, ficamos sabendo que iríam
ainda mais sozinha, porque
ficamos bem felizes... O que eu não sabia é que iria ficar
a irmã que tem o vírus
minha mãe teria que cuidar da minha irmãzinha e da minh
ter ela!
HIV/Aids, mas pior do que ter a mãe pela metade é não
a da minha mãe, ela
Quando completei 12 anos, tive que encarar a dor da perd
morreu em uma das épocas mais importantes da minha vida.
Antes de ela morrer, me chamou para ter uma conversa bem séria comigo. Ela queria pedir perdão por
não ter passado tanto tempo comigo, ela achava que,
por eu não ter o vírus, eu era mais forte e poderia me
cuidar a maior parte do tempo sozinha... Eu olhei para
ela e falei que ela não precisava pedir o meu perdão,
porque tudo que ela fez foi para o bem das filhas dela e
que, se ela não pôde ficar tanto tempo comigo, não era
porque ela não queria, mas, sim, porque não dava, e
eu a amava muito mais que tudo, ela me abraçou e falou
que sentia muito orgulho de ser minha mãe..., que eu era
uma ótima filha e que ela me amava muito também, mas
estava preocupada comigo pelo fato de eu não me dar
muito bem com minha família.”
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Diário

Depoimento de Marcela
“Eu sou portadora do vírus HIV/Aids e fui contaminada pela minha
mãe
quando eu ainda estava no ventre dela, quando ela descobriu, foi
muito tarde.
Eu convivo com o vírus há 16 anos e só eu da minha família é que
tenho
o vírus, meus irmãos não têm, além de mim, só meus pais eram
portadores.
Como eles morreram, eu me sinto muito sozinha para enfrentar esse
problema,
minha avó tem preconceito, não sei se é só por minha causa, ou se
ela também
já tinha com minha mãe, deve ser por causa disso que a gente não
se entende,
dos netos dela eu sou a única que ela não consegue ter um convív
io amigável.
Agora, falando um pouco da minha rotina no médico, é de 3 em
3 meses que eu passo na consulta e, às vezes, faço exames para medir
o CD4,
eu também já tomei muitos remédios, mas agora eu só tomo
três tipos,
por dia eu tomo três de 12 em 12 horas, hoje já me acostumei.
Mas houve
uma época em que eu jogava remédio fora, porque era ruim
e, quando eu
não jogava, eu não bebia, eu também não sabia por que eu tomav
a remédio,
achava que era só para não ficar muito doente. Não sabia que
tinha HIV, eu
só fiquei sabendo quando meu pai morreu, porque minha avó falou
para mim,
mas quando eu fiquei sabendo, nem liguei, nem sabia direito o
que era isso,
porque minha avó falou por cima, sem muitos detalhes. Foi quand
o eu voltei
para a Anima, uma ONG/Aids, lá eles fizeram um processo de revela
ção comigo pra eu entender o que tenho, foi um processo muito bom
e importante
para mim. Eu não falava disso para ninguém, nem com minha família
, não que
hoje falo para todo mundo, eu só falei para as pessoas lá da Anima
, mesmo
porque lá não é todo mundo que tem o vírus, mas a Anima é um
espaço para
as pessoas se informarem mais sobre essa doença, que as pesso
as podem
ter uma vida normal, com certos cuidados, é lógico, e não vão
morrer por
causa disso, que elas podem ter sim uma vida muito saudável
com o vírus,
que elas podem morrer com qualquer outra doença sem ser
por causa da
Aids, acho que é só isso mesmo, é um pouco da minha vida.”
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História de Filipe Trindade
“Às dez da noite do dia 3 de abril de 1992, começava minha história.
Nasci na Praça XV, no centro do Rio de Janeiro, mas fui registrado no
distrito de Magé, pois morava no bairro de Saracuruna com meus pais e avós
maternos.
Desde então, eu já tinha alguma complicação em relação a minha saúde.
Mais tarde eu viria pra São Paulo, mas sem saber, ou seja, nenhum de nós envolvidos nesta história sabia o que realmente estava acontecendo.
Chegando aqui, continuei com estes períodos de longas internações e minha mãe começou a ter problemas também de saúde, até que fizemos exames
sanguíneos, e aí foi detectado este vírus chamado HIV, na época era muito mais
mortal, pois pouco se sabia sobre ele.
Meses depois, minha mãe veio a falecer de parada múltipla dos órgãos. A
vida continua e precisamos nos manter bem emocionalmente, para podermos
esperar em Deus o que para os homens no momento é impossível. Bom, após
estes acontecimentos, minha avó obteve minha guarda quando tinha acabado
de sair de uma de tantas internações que tive.
Alguns anos depois, comecei a frequentar uma creche, onde sofri um
acidente com sangramento, ali veio meu primeiro drama com o preconceito,
impediram-me de frequentar as aulas por causa dessa tal doença, que nem eu
mesmo sabia o que era.
Minha avó processou a creche, que foi impedida de funcionar por 6 meses.
Fui para outra creche chamada ‘Amor Perfeito’, mas o nome real é Associação
Civil Anima, ou Anima, comecei a frequentar em meados de 1996 e 1997, permaneci lá até 1998, não me recordo bem, mas foi mais ou menos nesse período.
Em 1999, comecei a frequentar o Ensino Fundamental na escola Alfredo
Paulino, onde acabei sofrendo acidente, tropecei em uma guia e acabei levando
cinco pontos na testa, mas não tive nenhum preconceito da parte da diretoria
da escola e continuei frequentando as aulas normalmente.
Depois disso, passei a frequentar a escola Brasil-Japão, no ano 2000,
no segundo ano do Ensino Fundamental, estando na fase da pré-adolescência, eu queria saber de tudo, pois o fato de ter que tomar muitos medica-
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mentos despertou a minha curiosidade. Minha avó disse com cautela e de
maneira esclarecida que eu tinha um vírus chamado HIV/Aids, Síndrome
da Imunodeficiência Adquirida, só não imaginava que este vírus não sendo
tratado fosse fatal.
Por conta da minha inocência, contei para um amigo na escola e que
contou para um amigo, e nisto eu virei o assunto principal entre certos alunos, fazendo com que muitos se afastassem de mim por puro preconceito, e
outros se aproximassem por pena, durante este período escutei o primeiro
rap do grupo Racionais Mc’s, uma música chamada Diário de um detento.
Depois desses acontecimentos na escola, cheguei à 5ª série, em 2003,
a partir daí, já tinha o conhecimento necessário do problema de saúde que
tinha adquirido, já sabendo que minha mãe havia morrido por causa desta
doença.
A partir deste tempo, comecei a curtir rap, hip-hop e black, comecei então a escutar os raps de um cantor chamado Eminem e, neste meio tempo,
também desenvolvi o hábito de desenhar personagens em quadrinhos, pessoas etc.
Enquanto isso, o preconceito na escola continuava e a cada intervalo
todos se distanciavam de mim, tive esse preconceito até a 8ª série, em 2006.
Durante esse tempo, na semana do meu aniversário, tive uma gripe muito
forte, acabei ficando internado com pneumonia e suspeita de tuberculose, por
conta disso, fiquei entubado um dia inteiro e fiquei internado por nove dias.
Depois disso, voltei com muita energia para a escola, mas as piadas
preconceituosas não paravam, porém eu ignorava, durante esse tempo,
peguei amizade com o Daniel, quando conheci seus irmãos Fagner, Bruno
e Vinícios.
Neste tempo, voltei a frequentar a ONG Anima, na década de 1990, eu a
frequentava, mas era a creche, que ainda existe, não apenas a creche, como
também o Anima Jovem, que trabalham não só com pessoas com meu tipo de
problema, mas com jovens de um modo geral.
Neste tempo, já andava de skate, fui fazer uma manobra e acabei quebrando a clavícula, ficando assim afastado da nova escola, chamada ‘Emydio
de Barros’, por uma semana.
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Vou ser sincero, fiquei mais longe da escola, porque peguei uma pneumonia, provavelmente de uma gripe forte, e sabe por que vivia sendo internado?
Por não ser aderente aos meus remédios.
Desconhecendo totalmente a escola, professores e alunos, notei que havia muitas garotas bonitas, muitos valentões dos quais eu tinha certo medo,
conheci um aluno chamado Johnnys com quem tive um bom relacionamento
de amizade.
Minhas habilidades em desenhar haviam evoluído muito e só gostava de
escutar um estilo de música: o hip-hop.
Se passou um ano e acabei fazendo o 1o ano novamente, isso foi em 2008,
já conhecia boa parte dos alunos.
Mesmo assim, repeti pela segunda vez o 1º ano, devido ao medo que sentia de certas pessoas. Eu vivia nesta época meio intranquilo com medo de que
alguém descobrisse o meu problema e ter que passar por mais uma situação de
preconceito tanto verbal como física.
Em 2009, fiz novamente o 1º ano pela terceira vez, só que no período
noturno, mas com os mesmos medos que me rondavam nos anos anteriores.
Tive uma mudança radical em meu estilo, me vestindo e até agindo como um
‘rapper’, depois desta mudança, notei que as pessoas passaram a me respeitar
mais e, mesmo assim, o medo de tudo, ‘minha tristeza era ENORME’.
Repetindo novamente na escola, resolvi sair da Anima neste mesmo final
de ano.
No ano seguinte, depois de todas as atribulações dos anos anteriores e
obviamente com a cabeça mais fresca, resolvi voltar ao Projeto Anima Jovem.
Algo me fez mudar de ideia, me sentia só, sem chão, com certa angústia inexplicável e, pra ajudar, não conseguia vaga em nenhum supletivo para recuperar o
tempo perdido, isso foi em 2010.
Não esquecendo que eu não conseguia matrícula em nenhuma escola, porque a regra era que o aluno que repetisse a mesma série por três anos era expulso automaticamente, enfim, nunca consegui entender isso, mas tudo bem!
Fiquei feliz pela escolha de não deixar a ONG, neste ano aconteceu muita
coisa, sem estar estudando, voltei a frequentar a Anima e conheci novos amigos o Jayme, Alex, Rafael, Mariane e outros.
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Meu pai havia retornado de Ribeirão Preto, depois de quase três anos
fora da capital. Meu pai tinha problemas com álcool e drogas, mas se recuperou, acho porque fez uma escolha, essa escolha foi voltar para a igreja, e ele
mudou muito com isto.
Antes que eu me esqueça, em 2009, também fui para o 4º Encontro de
Jovens Vivendo e Convivendo com HIV/Aids, em Curitiba.
Em 2010, fui ao Encontro Regional de Jovens Vivendo e Convivendo com
HIV/Aids e consegui meu primeiro emprego no Hipermercado Extra, muitas coisas que não caberiam aqui e outras de que não me lembro.
E, finalmente, chegamos em 2011, fui ao Rio de Janeiro depois de muitos
anos, continuei frequentando a Anima, conhecendo assim novos e melhores
amigos, o Felipe, Kamilla, o Pablo e uma galera maneira.
Finalmente, consegui uma vaga em um supletivo e novamente conheci novos amigos. Neste tempo, me foquei em ser um cantor de rap, além de ser cartunista, esta ideia surgiu com um amigo, Felipe, que acabou desistindo mais tarde.
Tive que compreender meu sistema imunológico, sei que é difícil, mas
necessário.
Bom, depois disso tudo, perdi o medo das pessoas, das discriminações,
e acho que até da morte, passei a me ver não como antes, sozinho, bobo, fraco e ingênuo, então, tive coragem de contar sobre minha sorologia para duas
garotas de estados diferentes, contei para as amigas da minha escola, ‘Prof.
Almeida Júnior’, contei aos meus amigos Daniel, Alex e Fagner, amigos verdadeiros, pois todos esses não me discriminaram, me compreenderam e me
deram forças, inclusive a profa. Gisely e a professora de Inglês.
Finalizando, estou um pouco melhor que alguns anos atrás, pois não
tomava meus medicamentos de forma alguma, hoje tenho alguma adesão,
mas sei que preciso melhorar, pois espero em Deus que vão achar a cura,
muitos jovens, adultos e pessoas com mais idade necessitam disso, mas temos que tomar nossas medicações para podermos sobreviver até este milagre acontecer.
Esta é minha história, esperando que ela mude a qualquer instante,
uma história verídica, com misturas de sentimentos bons e ruins, mas totalmente verídica.”
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Depoimento de Paulo

“Entrei na Anima em 2010, nunca soube a exata razão de ter
ingressado na Anima e, por muitas razões de morais e ideais,
minha relação com a Anima não é das melhores, porém a Anima contribuiu muito na formação dos meus valores éticos
e também como pessoa. Adquiri conhecimentos que não seriam possíveis de serem adquiridos em outro local. Mesmo em
meio a uma relação de altos e baixos, tenho muito a agradecer
à Anima, que é o local precioso e único, onde pelo menos a
maioria realmente jamais o abandonará.
Minha história é muito suja e talvez seja necessário ter
muita coragem para contar abertamente em um livro com um
papo politicamente correto.
Antes de conhecer a Anima, eu era só mais um, só mais
um daqueles que fazem piadas estupidamente ruins e sem sentido sobre Aids e HIV, piadas que só mostravam o tamanho
da minha ignorância e inferioridade. Piadas como ‘vai morrer de
Aids’, ‘magro aidético’, frequentemente as usava para insultar
um ou outro colega qualquer e ria.
A partir dos 14 anos, comecei a buscar compulsivamente
por um conhecimento mais amplo sobre as demais áreas que
não fossem somente música, mas jamais busquei saber sobre
DSTs, pois ainda tinha aquele ‘pré-conceito’, que a sociedade
milenar impõe, de que procurar saber sobre sexo, DST e prevenção é PERVERSÃO.
A partir dessa fase, drásticas mudanças ocorreram quando
a Anima entrou na minha vida e ajudou a esculpir um novo Paulo, não mais politicamente correto, mas respeitoso. E, como
forma de agradecimento, eu quis contribuir com este livro.”
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Depoimento de Alan

“Primeiramente, acho necessário ressaltar que o cotidiano de um portador de HIV pode ser, geralmente, igual o de
quem não possui o vírus. Relatarei aqui o dia de um exame
de sangue e o de uma consulta médica.
O exame de sangue, que é coletado de quinze a vinte
dias antes da consulta, eu faço no período da manhã. É um
processo até que rápido: eu chego, me identifico, espero cerca
de 5 a 10 minutos, retiro o sangue e vou embora.
A consulta médica, feita durante a tarde, já é mais demorada. Ao chegar ao hospital, primeiro pego os resultados
dos exames, depois passo na pré-consulta, onde me peso e
meço minha pressão, e então espero ser chamado ao consultório (o que leva por volta de 30 minutos). Em seguida, já
na sala médica, conversamos um pouco, ela analisa minha
carga viral e a quantidade de células de defesa, me entrega a
receita dos remédios e marca já a próxima consulta. Antes
de ir embora, passo na farmácia para pegar os remédios e
remarco a próxima coleta de sangue.
Tomar os medicamentos corretamente, ter uma boa alimentação e praticar exercícios (coisas que devem ser hábito na
vida de qualquer pessoa), sempre comparecer às consultas e aos
exames, tudo isso pode fazer com que um soropositivo possa
viver tão bem quanto um soronegativo.”
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Depoimento de Marina
“Sou menina, tenho 16 anos e vou contar um pouco sobre minha vida com
HIV/Aids.
Meus maiores obstáculos foram as buscas de uma creche que aceitasse uma
criança portadora do vírus. Na época, a grande maioria das creches fazia de tudo
para que o portador não conseguisse sua vaga, tornando assim mais impossível
encontrar uma vaga próxima a minha casa, então quando minha tia encontrou
uma creche que me aceitasse era bem longe.
Nunca sofri preconceito no colégio, pois nunca revelei que era portadora
aos colegas, e a escola sempre se preocupou em manter o sigilo, acho que a
única coisa que me incomodava eram as brincadeiras usando HVI/Aids como
‘foco’, exemplo: ‘você é tão magra que parece uma aidética’. ‘Sua mãe tem Aids.’
‘Aids no cérebro.’ Mas acabei me adaptando e a única forma que encontrei de
fazer com que ninguém percebesse o meu incômodo foi ‘entrando’ na brincadeira e acabava falando tais absurdos, mesmo sendo uma portadora, e tenho a
certeza de que se os meus colegas de classe soubessem, iriam me zoar, ou fazer
piadas como fazem, fora isso, nunca sofri discriminação ou preconceito, talvez
por não falar muito sobre o assunto, ou não revelar que sou portadora, mas nas
poucas revelações que eu fiz as pessoas tiveram uma boa reação e tentaram me
ajudar de todas as formas possíveis.
Eu nunca passei por situações tão ruins por conta do vírus, nunca fiquei
internada ou muito doente por conta da baixa imunidade. Só tive problemas de
saúde comuns como gripes, resfriados ou problemas por comer besteiras, mas
nada fora do ‘normal’. Sempre fui bem saudável, meus exames geralmente têm
ótimos resultados por conta do tratamento que meus pais me fazem levar mais
a sério do que eu queria levar, então talvez essa ‘boa saúde’ seja mérito deles,
não meu.
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Na infância, cresci escutando aquela história de que tinha um bichinho no
meu sangue e que o remédio era o herói que ia acabar com ele, então mesmo sendo ciente do que eu tinha, só fui ‘cair na real’ quando já tinha 12/13 anos e sabia
o que era HIV/Aids.
Mesmo tendo uma vida ‘normal’, com a chegada dos meus 14/15 anos o fato
de ter o vírus passou a me incomodar bastante, eu não gostava de saber o que tinha,
não gostava nem de imaginar como seria alguém sabendo que eu tinha. E os problemas começaram aí, nos 14/15 anos, quando comecei a ter relacionamentos, era
minha maior dificuldade, era o ‘medo’ de contaminar outra pessoa, mesmo com proteção, nos 14 anos, então, era pior, eu tinha medo de que me abraçassem muito, me
beijassem, apesar de ter um pouco de informação sobre, eu sempre ficava na dúvida,
desacreditava que não poderia contaminar alguém com um abraço, por exemplo, e
isso me fez demorar um pouco pra ter aproximação com algumas pessoas.
Depois de um tempo, no projeto Anima Jovem, falei em um grupo pela primeira vez que era portadora e, já que nunca tinha dito a muitas pessoas, aquele
dia foi importante, especial, e eu considerei aquele um grande passo, mesmo não
revelando em outros lugares.
Hoje, com 16 anos, eu vivo bem melhor do que 2/3 anos atrás, eu aceito e
entendo que tenho um problema de saúde como qualquer outra pessoa pode ter e
até menos ‘grave’ do que outros problemas de saúde. Sei que se eu me cuidar, fizer
meu tratamento certinho, posso e vou ter uma vida completamente normal, como
qualquer outra pessoa, assim como sei também que a ciência vem avançando cada
dia mais em pesquisas em busca da cura e que as chances da cura ser encontrada
são grandes, por mais que demore, talvez eu ainda possa ser curada e assim dizer:
‘Eu TIVE HIV’, em vez de: ‘Eu tenho HIV’.
Sendo assim, hoje, posso dizer que, mesmo sendo portadora do vírus HIV,
tenho uma boa saúde, uma vida normal e não tenho tantos problemas como outros portadores que conheço têm. Então, me considero sortuda!
E é isso aí, isso é um pouquinho do que era/é minha vida com HIV/Aids.” :)
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Depoimento de M. Paula

“ConvHIVência

A cada dia que passa, somos bombardeados por novas ideias e novos ideais. Sofremos bullying e praticamos
o
preconceito, talvez, nem percebamos isso, mas, na maioria
das vezes, fazemos isso com consciência e acabamos machucando as pessoas e até nós mesmos.
Não sou portadora do vírus HIV, mas convivo com pessoas que são. Antes não me importava de brincar e falar
para algum amigo: ‘Seu Aidético’. Porém, depois que passei
a ter um certo conhecimento, percebi quanto eu estava sendo preconceituosa. Às vezes, você pode falar isso para alguém e esse alguém não ter nada, mas e se a pessoa ao lado
tiver algo? Ela vai ficar mal e ninguém vai entender, porque
ninguém saberia.
Hoje em dia, tento evitar essas brincadeiras e sempre
que ouço alguém fazendo isso, tento conversar com ela
e
explico o que tudo isso implica. Não é porque a pessoa
é
magra que ela tem Aids. Isso é preconceito. Portanto, repense suas atitudes e cuidado com que for falar, pois pode
atingir pessoas que você nem faça ideia.”
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Depoimento de Luana

“Querido diário,
vantei e
Acordei e disse: mais um dia de vida. Le casa,
efas de
fui tomar o café, acabei e fui fazer as tar
e meu primo
enquanto isso, minha irmã de 9 anos
curso. Eles
de 12 anos se arrumam para irem pro
ro primo de
saem de casa 12h00 e eu e meu out
ra irmos pra
4 anos, terminamos de nos arrumar pa
minha irmã
escola 12h30, almoçamos, e 12h40
tas, ela sai
de 16 anos chega da escola e saímos jun
ola é norcom meu primo e eu pra escola. Na esc então é
ds,
mal, ninguém sabe que tenho HIV/Ai
em casa e
normal. Finalmente, vou pra casa, chego
minhas irmãs
conto como foi na escola pra minha tia,
so mais um
e meus primos. Depois vou jantar, conver
o foi o dia
pouco com minhas irmãs para saber com
delas e vou deitar.
ma, pois
Quando dá 21h30, minha irmã me cha
Antigamente,
está quase na hora do meu remédio.
ar remédios,
quando eu era criança, não queria tom
todo dia na
agora entendo a importância de tomar
uma vida
hora certa, é difícil, mas lembro que tenho pre me
i sem
inteira pela frente e minha família va
apoiar e vou dormir orgulhosa de mim.
ds, mas,
Espero que um dia encontrem a cura da Ai édios
meus rem
enquanto esse dia não chega, vou tomando
Vida!”
e agradecendo a Deus por mais um dia de
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Diário de Ana

“Sou uma portadora ‘não assumida’, nunca disse para ninguém que era portadora, pois nunca senti necessidade, ou foi
por medo de como as pessoas iriam reagir, bom... qualquer um
dos dois motivos é válido, acho que é por isso que meu dia a dia
pode ser considerado normal...

Segunda-feira

Na segunda, acordei com minha mãe aos berros falando
pra eu levantar, ainda meio sonolenta olhei para o relógio e...
putz, to MEGA atrasada, me joguei da cama e magicamente
eu virei o ‘the flash’, fiz tudo correndo, me vesti, arrumei meu
material, tomei café da manhã, tomei meus remédios e no final
das contas consegui chegar a tempo na escola, dei bom-dia para
as pessoas da minha sala, como de costume, e assisti às mesmas
aulas de sempre, com as mesmas chatices de sempre, depois da
escola, fui pra casa e não fiz absolutamente nada, até dar a
hora de eu ir trabalhar, para as pessoas mais interessadas em
saber o que eu faço: sou vendedora de meio período, não gosto
do trabalho, mas, né, não posso ficar dependendo dos meus pais
sempre, depois do trabalho, eu fui pra casa, estudei um pouco de
Matemática, tomei de novo meus remédios e dormi que nem uma
pedra até o dia seguinte.

Terça-feira

AAAA, acordei atrasada de novo, como eu consigo ter o
sono tão pesado? Dessa vez, QUASE não consigo chegar à
escola a tempo, depois de quase perder a alma de tanto correr,
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eu sento na minha carteira e tenho a mesma rotina entediante
de qualquer aluno ao meu redor... menos por uma coisa, em
uma das minhas conversas com duas amigas, uma delas estava segurando um origami de coelho que não tinha braços,
aí ela disse: ‘Olha esse coelho, mano, ele não tem braços, ele
tem Aids (risos)’. Nossa, eu incrivelmente fiquei sem reação,
tinha certeza de que elas não sabiam que eu era portadora,
mas me senti constrangida, nunca tinha passado por uma situação dessa, foi vergonhoso, mas as piadas continuavam: ‘Já
pensou? O casal tá lá transando, aí o cara fala: – Agora
você tem Aids. (rs)’ (risos eternos), e eu realmente não sabia
o que fazer nessa situação, não sabia se ria com elas pra tentar disfarçar o constrangimento ou se cortava o barato delas, mas minha paranoia me fez achar que elas iriam suspeitar que eu tinha Aids se fizesse isso, coisa que eu não queria,
então dei uma sutil risada e abafei o assunto. Essa situação
me fez pensar: O que aconteceria se eu contasse pra alguém
que sou portadora? Iria ter os mesmos amigos? Como as pessoas me olhariam? E cheguei à conclusão de que vou manter
isso comigo por um bom tempo, prefiro não arriscar, mas essa
situação não foi uma coisa traumatizante, na parte da tarde
eu já tinha esquecido e continuado meu dia normalmente.
Eu realmente achei uma bela coincidência eu ter passado
por isso justo quando estava no meio do projeto, em que teria
que escrever esse diário, bom, eu realmente espero que um dia
essas duas meninas tomem juízo do que é a Aids, até lá... sem
ressentimentos, não vou levar isso pro lado pessoal.”
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Depoimento de Leandro

“Eu sou um portador do HIV e tomo os cuidados necessários
para preservar minha saúde, a médica diz que minha carga viral
desde os 10 anos está indetectável, isso é muito bom. Tomo meus
remédios diariamente, exceto quando vou para casa de algum
amigo que não sabe. Eu não tenho coragem de contar para eles,
medo de sofrer preconceito.
Mas sempre que tem alguma situação com um machucado
que sangra, como uma vez que caí de bicicleta, não deixo ninguém pôr a mão.
A única coisa que perguntam é por que eu tomo tantos remédios, daí digo que é para algum tipo de dor. Não gosto muito
de tocar neste assunto.”
Depoimento de Thainá

“Sou portadora do HIV e vou falar um pouco sobre minha
rotina.
Nas consultas, falamos sobre a medicação, faço exames e
vez ou outra participo de alguma pesquisa.
Tomo remédios todos os dias, não tenho muita dificuldade,
sei da importância, inclusive, de obedecer aos horários, são
quatro comprimidos pela manhã e três comprimidos à noite,
nunca posso esquecer. Só não tomo quando vou para casa de
alguém que não sabe que sou soropositiva, já sofri preconceito
de um primo e de uma tia, fiquei bem chateada, mas consegui
segurar bem essa barra.
Sempre que me machuco, não deixo ninguém colocar a
mão nos meus machucados, eu mesma sei o que devo fazer.”
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Depoimento de Sabrina

“A minha vida como portadora é muito boa, pois a minha vida é muito saudável
e minha mãe me manda tomar os meus remédios certos.
Nas consultas, sempre tenho boas notícias quanto à minha saúde, a minha
carga viral está sempre indetectável, mas outro dia deu alterada porque eu tinha
tomado a vacina contra o HPV.
Sempre vou com meu irmão nas consultas, mas nas últimas consultas a doutora
separou eu e meu irmão; ela disse que a gente tinha coisas pessoais para falar com ela.
Eu tenho um namorado, e ele sabe que sou soropositiva, ele aceitou numa boa,
mas a família dele ainda não sabe e temos medo de contar, por conta do preconceito.
Eu tenho 16 anos e ele tem 17 anos, já iniciamos nossa vida sexual.
A minha imunidade também está ótima, está sempre alta e recebo sempre elogios da médica, recebo bronca quando digo que não tomo os remédios quando estou na
casa do meu namorado, faço isso para a família dele não saber que sou soropositiva.”

Em alguns depoimentos o nome foi mudado para preservar a identidade do autor.
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