
MIGRANTES E REFUGIADOS 

PESSOAS EM CONSTANTE MOVIMENTO 
 
 

Muita gente vive longe de suas casas e comunidades.  Em todo o mundo, cerca de 125 
milhões de pessoas são trabalhadores sazonais ou refugiados que vivem fora de sua terra natal. Outras 
pessoas migram dentro do seu próprio pais, com freqüência de áreas rurais para áreas urbanas, em 
busca de estudo, emprego ou segurança. Alguns vivem ao longo de estradas, vias férreas e rios, 
trabalhando como vendedores ambulantes ou em transportes.  Para outros, como os profissionais do 
sexo e os soldados, o trabalho envolve deslocamentos constantes. 
 

Migrantes e refugiados podem ser particularmente vulneráveis a infecções sexualmente 
transmissíveis (ISTs), inclusive o HIV, já que é muito mais difícil praticar o sexo seguro se as pessoas 
vivem em circunstâncias adversas. 0 nível de infecção pelo HIV entre trabalhadores da Área de 
transportes na Índia, por exemplo, é 20 vezes mais elevado do que entre a população em geral. 
 

Este número de Ação Anti-AIDS considera algumas abordagens práticas para a prevenção do 
HIV entre pessoas que vivem se deslocando.  Um projeto no Niger descreve o trabalho feito com 
educadores recrutados entre os próprios migrantes.  Um programa na Índia explica como prestar 
informações sobre saúde e tratamento de ISTs a motoristas de caminhão.  Programas efetivos de HIV 
para pessoas que estão constantemente se deslocando devem incluir, também, atividades com as 
comunidades de onde se originam.  Um projeto da África do Sul explica como fazer isto.  Os 
refugiados têm necessidades especiais.  Este número inclui algumas das lições aprendidas com 
programas de prevenção do HIV entre refugiados na Tanzânia e em Moçambique. 
 
 
Mobilidade e HIV 
 

Os migrantes podem ser especialmente vulneráveis ao HIV. Ação Anti-AIDS examine intervenções e 
abordagens práticas à Prevenção do vírus entre populações em movimento. 
 

Quando grandes números de pessoas se deslocam, as doenças também vão sendo disseminadas. 
Na África Ocidental, por exemplo, os níveis mais elevados de HIV estão nas áreas com altos taxas de 
migração.  Os migrantes e os refugiados podem ser particularmente vulneráveis ao HIV, porque 
freqüentemente (mas nem sempre) se encontram em situações em que:  
 

 provavelmente farão sexo com pessoas diferentes, algumas das quais também estão fazendo 
sexo com mais de um parceiro; 

 carecem de informação, experiência e recursos para praticar o sexo seguro. 
 
 
Pobreza e carência de direitos  
 

Os refugiados ou as pessoas que se deslocam para cidades em busca de trabalho 
freqüentemente são obrigadas a viver em áreas pobres e sem privacidade.  Suas condições de trabalho 
são ruins e elas ganham pouco, especialmente se forem migrantes ilegais. Às vezes, precisam trabalhar 
como profissionais do sexo para obter dinheiro.  Migrantes pobres, como empregadas domésticas, 
podem ser muito vulneráveis A violência e ao abuso sexual.  Em períodos de guerra, muitas pessoas 
(de ambos os sexos) correm o risco de ser estupradas.  Os refugiados e os prisioneiros de guerra 
podem ser especialmente vulneráveis.  Alguns países exigem que os migrantes façam um teste de HIV 
antes de entrar no país, deportando-os quando o resultado é positivo - muitas vezes sem qualquer tipo 
de aconselhamento. 



 
Longe de casa as pessoas freqüentemente se comportam de maneira diferente quando estão 

longe de casa.  Estão fora de seu ambiente; podem não se adaptar à comunidade para a qual se 
mudaram devido a diferenças de língua e cultura e também à discriminação.  Podem sentir falta de 
apoio e amizade.  As pessoas com quem têm contato muitas vezes também são marginalizadas. 
O sexo pode ser uma das poucas formas de diversão para os migrantes. É possível que façam sexo 
com um maior e diferenciado número de parceiros do que fariam se tivessem ficado em casa.  Podem 
fazer sexo ainda bastante jovens. Alguns marinheiros iniciam relações sexuais com vários parceiros ao 
longo de rotas que percorrem; jovens em campos de refugiados não têm orientação e apoio de adultos 
e colegas, e geralmente iniciam relacionamentos sexuais precocemente; homens que vivem em 
comunidades totalmente masculinas, como campos de mineração ou prisões, freqüentemente têm 
relações com homens ou mulheres profissionais do sexo ou homens do próprio grupo. 
 

Carência de acesso à informações sobre saúde sexual e serviços - Os serviços de saúde 
sexual incluem diagnóstico e tratamento de ISTs e distribuição de preservativos. Mesmo que esses 
serviços estejam disponíveis, os migrantes e refugiados podem não saber onde obtê-los, podem falar 
uma língua diferente da língua falada pelos prestadores dos serviços ou podem ser muito pobres para 
pagar por eles, quando é o caso.  Também pode ser difícil para os migrantes dar continuidade ao 
tratamento que iniciaram em um lugar diferente. 
 
 
Resposta prática 
Os programas de prevenção tratamento do HIV específicos para migrantes e refugiados precisam 
levar em consideração as suas preocupações e priorizar as suas necessidades.  Os migrantes podem 
considerar suas condições de vida e não o HIV como sua principal preocupação.Tentar solucionar os 
problemas sociais pode ter um impacto enorme na redução da transmissão do HIV. É importante, 
ainda, envolver, sempre que possível, empregadores, sindicatos e organizações comunitárias de apoio.  
Os programas dirigidos aos migrantes precisam também considerar as necessidades dos respectivos 
parceiros sexuais, inclusive os parceiros em seu local de origem. 
 
 
Quem são essas pessoas que se deslocam? 
 
 Migrantes são pessoas que se mudam voluntariamente para outro país ou para uma área 

diferente dentro de seu país.  Alguns migrantes se mudam permanentemente, os chamados 
imigrantes. Mas muitos, como os mineiros, motoristas de caminhão que percorrem longas 
distâncias, vendedores ambulantes, pescadores, marinheiros e soldados, deslocam-se regular-
mente entre seu local de trabalho e sua casa.  Cerca de 16 milh6es de pessoas migram todo ano 
de áreas rurais para urbanas nos países em desenvolvimento, com exceção da China.  De 2 a 4 
milhões de pessoas migram internacionalmente todo ano. 

 Refugiados são pessoas que se deslocam involuntariamente para outro país devido a guerras, 
agitação civil ou perseguição.  Alguns são refugiados em razão de desastres ambientais.  Cerca 
de 18 milhões de pessoas são refugiadas. 

 Pessoas desabrigadas são refugiados dentro de seu próprio país.  Cerca de 20 milhões de pessoas 
encontram-se nessa situação. 

 
 
 
 
 
 



Mulheres, migrando em casa 
 As mulheres que migram para cidades para trabalhar, em geral possuem pouca instrução e 

limitadas oportunidades de trabalho.  Muitas vão para o setor informal como empregadas 
domésticas, vendedoras ambulantes ou profissionais do sexo.  Não têm acesso a benefícios de 
assistência médica ou seguridade social e podem estar expostas à exploração sexual. 

 As mulheres que permanecem em casa podem correr o risco de serem infectadas com o HIV 
pelos maridos ou namorados, ou através de relacionamentos com outros homens quando seus 
parceiros estão longe. 

 Três quartos dos refugiados no mundo são mulheres e crianças. As mulheres e meninas 
refugiadas, muitas vezes, acabam separadas de seus parceiros e famílias.  Freqüentemente estão 
expostas à violência sexual.  Em uma área de Ruanda, duas em cada três mulheres declararam 
ter sido estupradas durante a guerra civil de 1996. 

 As refugiadas podem ser pressionadas a trocar sexo por comida, água e outras necessidades 
básicas para elas e seus filhos. 

 Algumas mulheres e meninas são vendidas para o trabalho sexual, casamento ou trabalho 
forçado. 

 

Ouvindo e envolvendo 
A rede Caram (Coordenação de Pesquisa de Ação sobre Mobilidade e AIDS), no Sudeste Asiático, 
utiliza trabaIhadores migrantes como entrevistadores e multiplicadores. Utiliza grupos de discussão 
para avaliar as preocupações dos migrantes.  Representante da Malásia, a organização Tenganita 
percebeu que isso leva a uma melhor compreensão das circunstâncias dos migrantes e a intervenções 
de saúde mais apropriadas para o local. O treinamento de multiplicadores é outra forma de 
abordagem. O projeto do Niger, traz um exemplo de como os multiplicadores podem atuar. 
 
Melhorando as condições de vida 
Alguns grandes empregadores, como fazendas e empresas de mineração, oferecem acomodação e 
assistência médica aos trabalhadores sazonais. Uma multinacional de exploração de borracha na Costa 
do Marfim emprega cerca de três mil trabaIhadores sazonais oriundos de Burkina Faso.  Para 
enfrentar a elevada taxa de infecção pelo HIV entre seus empregados, construiu aldeias na fazenda 
com casas para as famílias, escola e centro de saúde.  Muitos trabalhadores chegam agora com suas 
famílias e permanecem durante vários anos antes de voltar para casa. 
 
Acesso a informações e serviços 
É possível levar aos trabaIhadores migrantes que vivem e trabalham juntos informações sobre saúde 
sexual, preservativos e assistência clínica para ISTS. 0 Banco Mundial, por exemplo, incluiu a 
prestação de assistência à saúde sexual como uma das condições para obtenção do contrato de 
construção de um oleoduto entre Chade e Camarões. 
 
Também é importante melhorar a comunicação entre as comunidades migrantes e os prestadores de 
serviços de saúde. O projeto Tampep (Projeto Transnacional de Prevenção de AIDS/DST entre 
Prostitutas Migrantes na Europa) treina 'mediadores culturais' da comunidade migrante para atuar 
como ponte entre os migrantes e os agentes de saúde. 
 
Aumentando os direitos das pessoas 
O trabalho com migrantes pode ser usado para a defesa de direitos.  Na Tanzânia, informações de um 
estudo sobre crianças trabalhando como empregadas domésticas e seus patrões foram usadas para 
instruir o debate que vem sendo desenvolvido em torno da situação das empregadas domésticas.  Na 
Malásia, Tenganita verificou que o fato de envolver os migrantes na avaliação de suas próprias 
necessidades pode lhes dar poder. Alguns migrantes ilegais que participaram de trabalhos daquela 
organização estão agora tentando conseguir que seus empregadores os ajudem a legalizar sua situação 
no país. 
 



Aumentando a renda 
As atividades de geração de renda nas comunidades de origem podem ajudar as pessoas a ganhar 
dinheiro sem ter que migrar. Muitas mulheres de Agomanya, uma cidade em Gana, costumavam 
migrar para um país vizinho para trabalhar como profissionais do sexo. Quando essas mulheres 
começaram a voltar para casa com AIDS, os agentes de saúde de uma clínica local perceberam que 
elas precisavam de outras maneiras de ganhar dinheiro. Então ajudaram as mulheres a conseguir apoio 
para montar uma pequena empresa de produtos alimentícios. 
 
Considerando as comunidades de origem  
O artigo sobre a África do Sul (página 10) mostra a necessidade de trabalhar com os parceiros sexuais 
dos migrantes em suas comunidades de origem, para que tenham acesso a informações sobre saúde 
sexual e assistência médica. Os parceiros podem correr um risco maior de infecção pelo HIV não só 
devido ao seu próprio comportamento sexual quanto ao de seus parceiros migrantes. 
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PARA EDUCAR A COMUNIDADE 
 
 

Treinar os lideres comunitários como multiplicadores é uma maneira muito eficiente de fazer com que 
informações sobre o HIV atinjam um grande número de pessoas. 
 

Cerca de um milhão de pessoas, em sua maioria homens, deixa Niger todo ano para procurar 
trabalho em países na costa da África Ocidental.  Esses migrantes são particularmente vulneráveis a 
ISTS, inclusive o HIV. Aproximadamente 70% dos casos de AIDS notificados em Niger são entre 
migrantes ou suas famílias, e cerca de 90% dos casos confirmados de AIDS são dos distritos de 
Tahoua e Tillabéry, de onde vem a maioria dos migrantes. 
 

O projeto SIDA en Exode (AIDS e Migração), de Care International, tem como alvo os 
migrantes que viajam ao longo dos 2.500 quilômetros da estrada que liga o distrito de Tahoua a 
Abidjan, na Costa do Marfim. 
 
 

Multiplicadores 
 

O projeto treinou lideres comunitários, inclusive migrantes e suas esposas, motoristas de 
ônibus, profissionais do sexo e líderes religiosos muçulmanos como multiplicadores voluntários. Estes 
promovem a prevenção do HIV e distribuem preservativos a pessoas ao longo da rota de migração, 
encaminhando a postos de saúde aqueles suspeitos de serem portadores de ISTS. 
 

Abdou Sahabi é um multiplicador que migra anualmente para Abidjan. Em sua viagem de três 
dias, utiliza materiais educativos para explicar a outros trabalhadores sazonais sobre o HIV e como 
evitá-lo. Usa o material fornecido pelo projeto para realizar sessões de treinamento, tanto 
formalmente, em paradas de caminhão ao longo da estrada, como informalmente, em discussões 
individuais ou com pequenos grupos de pessoas. Em Abidjan, ele faz palestras para conscientização 
em relação à AIDS e distribui preservativos. 



 

'No começo, as pessoas em Founkoye nunca tinham ouvido falar em AIDS e não 
acreditavam no necessidade de usar camisinha.  Agora já sabem que a AIDS é uma 
doença mortal e me procuram para pedir informações sobre como se proteger.' Abdou 
Sahabi, multiplicador de 38 anos, Founkoye. 

 
 

'Sou voluntária porque acho que devo isso às pessoas da minha aldeia. Carrego meus 
álbuns seriados e pôsteres para todos os acontecimentos sociais casamentos, 
batizados e até enterros!  Não perca uma oportunidade de ensinar as pessoas como se 
prevenirem da AIDS.' Fátima Hamidine, multiplicadora de 60 anos, líder entre as 
pessoas mais velhas de sua aldeia de Founkoye. 
 
Treinar líderes comunitários como multiplicadores é uma boa maneira de ajudá-los a 

desenvolver atividades cujos benefícios revertam para eles e para suas comunidades. 
 

Lideres migrantes Multiplicadores que trabalharam em estações rodoviárias na fronteira 
entre Niger e Burkina Faso criaram a Associação de Transportadores de ônibus na Luta contra a 
AIDS. O grupo realize reuniões mensais, além de apresentação de vídeos e palestras sobre HIV 
Também encaminha estatísticas sobre seu trabalho para o Programa Nacional de AIDS e Care. 
Recentemente, membros da Associação viajaram com Care para outra parte de Niger a fim de 
observar as atividades e partilhar as experiências de multiplicadores da região. 
 

Jovens lideres Os jovens podem ter muita influência sobre o comportamento de seus amigos.  
Podem também ser muito criativos. Um dos jovens multiplicadores do projeto foi a Abidjan e entrou 
em contato com organizações oficiais para realizar atividades de conscientização sobre AIDS entre 
migrantes e seus parceiros e vender preservativos. 
 

Lideres religiosos Os lideres religiosos podem atingir centenas de pessoas e possuem muita 
influência nas decisões e comportamentos do dia-a-dia. Lideres religiosos islâmicos, os morabouts, 
baseados em Tahoua, informam às suas comunidades que o HIV existe em Niger e que cada um é 
responsável por seu próprio comportamento. 
 
Lições aprendidas 
 

Desde 1993, quase 500 multiplicadores já foram treinados. Em conjunto, já atingiram cerca de 
120 mil migrantes em sessões de educação sobre HIV/AIDS.  Uma razão importante para o sucesso 
do projeto foi o uso de ferramentas educacionais inovadoras pelos multiplicadores. Entre outras, 
foram utilizados pôsteres e álbuns seriados coloridos e divertidos para promover o sexo seguro, áudio 
e videocassetes (na língua local, housa), livros de fotografias e pênis de madeira que são utilizados para 
demonstrar o uso correto da camisinha. 
 
 
 

Joan Schubert, diretor-assistente de País, Care 
Niger, BP 10155, Niamey, Níger e Karen 
Robbins, Care International, 151 Ellis Street, 
Atlanta GA 30303, EUA. 

 
 
 
 
 
 



ENCARTE BRASIL  
 
 
 

PE NA ESTRADA E PRESERVATIVO NO BOLSO 
 

 
Rosangela Villa-Real 

Jornalista 
 

Ação Anti-AIDS mostra o que vem sendo feito no País para tentar diminuir a incidência da epidemia de 
HIVIAIDS entre os caminhoneiros. Veja aqui algumas iniciativas do Ministério da Saúde e conheça a Associação 

Santista de Pesquisa, Prevenção e Educação em DST e AIDS (ASPPE). 
 
 

Eles são mais de 700 mil trabalhadores espalhados pelas rodovias brasileiras. A sua grande 
maioria é formada por homens que percorrem em média 122 mil quilômetros por ano e trabalham 
cerca de 76 horas semanais. Trata-se dos caminhoneiros de longas distâncias, responsáveis pelos 
transportes interurbanos e inter-regionais de todo o País. A rotina agitada e as sucessivas viagens, 
muitas vezes, não permitem que esses trabalhadores tenham acesso aos meios de comunicação e aos 
serviços de saúde, o que acaba limitando as suas informações sobre as doenças sexualmente 
transmissíveis (DSTs), inclusive a AIDS. 
 

De acordo com alguns estudos realizados com a classe em 1997, apesar de estar bem 
informada sobre o uso de preservativos como forma de prevenção, a maioria dos caminhoneiros não 
vê necessidade de usá-las em relações com mulheres que não sejam profissionais do sexo: "O 
caminhoneiro é um trabalhador especial.  Ele passa a maior parte do tempo fora de casa, morando nas 
estradas.  Por estarem longe de suas famílias e rodarem todo o País, acabam tendo contato com muita 
coisa nova e gente diferente. Nessa situação é fundamental que usem sempre o preservativo nas 
relações sexuais, independentemente da pessoa com quem esteiam", afirma Paulo Junqueira, consultor 
da Coordenação Nacional de DST/AIDS (CN DST/AIDS), do Ministério da Saúde. 
 

Para amenizar o problema e prevenir os caminhoneiros sobre os riscos a que estão expostos, o 
Ministério da Saúde tem realizado diversas atividades junto à classe.  Dentre as suas linhas de ação, 
merecem destaque: 
 
 A realização de diversas campanhas de Massa, concursos educativos, produção de materiais 

informativos e organização de eventos que informam cerca de 200 mil caminhoneiros (todos em 
parceria com outras empresas). 

 A parceria feita com os Serviços Social e de Aprendizagem para os Trabalhadores do Transporte - 
SEST/SENAT), através de cerca de 80 pontos de atendimento ao trabalhador de estrada que, 
além de dar assistência a esses profissionais, dispondo de médicos, dentistas e educadores, 
oferecem informações e tiram dúvidas sobre o sistema de saúde. 

 O apoio direto a 20 projetos de intervenção comportamental rápida em estradas e paradas de 
caminhoneiros, com exibição de vídeos educativos, distribuição de folhetos e camisinhas. 

 
Além das organizações não-governamentais, várias coordenações estaduais e municipais de AIDS 

têm recebido da CN DST/AIDS orientação e materiais educativos, como cartilhas de instrução sobre 
o uso de preservativos: "O principal objetivo dessas atividades é intervir em populações especificas, 
visando a promoção de mudanças de comportamento frente às DSTs e ao HIV, uma vez que nenhum 
de nós esta livre delas", afirma Paulo Junqueira. 
 
 



ASPPE: parada obrigatória da prevenção em Santos 
 
 
 

Criada em 1994 para promover debates, encontros e eventos na constante luta contra a AIDS, 
a Associação Santista de Pesquisa, Prevenção e Educação em DST/AIDS (ASPPE) tem, entre seus 
inúmeros projetos, o de intervenção entre os caminhoneiros que passam pelo Porto de Santos, o 
maior da América Latina. 0 projeto é financiado pelo Ministério da Saúde e tem como objetivo 
contribuir para a redução da incidência da infecção pelo HIV e de outras DSTs através de materiais 
educativos, aconselhamentos e distribuição de preservativos. Além disso, o projeto encaminha os 
caminhoneiros para tratamento de DSTs e realização de testes anti-HIV. 
 

O  projeto surgiu em 1996, após uma pesquisa para determinar as possíveis taxas de infecção 
por sífilis e HIV entre os caminhoneiros, bem como conhecer um pouco mais sobre o seu comporta-
mento. Nesse estudo, o primeiro realizado na América Latina, foi detectado que, mesmo com a 
maioria dos 300 entrevistados sendo casada (72%), 40%  tinham mais de uma parceira sexual, 14% 
tinham relações sexuais com garotas de estradas, 21 % com garotas de programas e 16%  com outros 
homens. "Esses resultados só vieram fortalecer a teoria de que era necessário esclarecer e oferecer 
mais informações sobre DSTs e AIDS para esses trabalhadores", afirma Regina Lacerda, diretora 
t6cnica da ASPPE. 
 

Mesmo com toda a falta de estrutura do Porto de Santos - que não dispõem sequer de locais 
para que os caminhoneiros e as suas famílias possam tomar banho -, foi possível treinar uma equipe 
para desenvolver ações de intervenção junto a todos os caminhoneiros da faixa portuária (12 km de 
extensão) e visitar as transportadoras e armazéns da regido. 
 

Segundo a diretora técnica da ASPPE, os agentes de saúde instruem os caminhoneiros sobre 
diversos assuntos, como sexualidade, uso de preservativos, riscos das DSTs/AIDS e das drogas.  
"Alguns dados demonstraram que a simples fixação de cartazes em lugares estratégicos e a 
distribuição de panfletos e de preservativos sem aconselhamentos não eram suficientes. Era preciso 
que houvesse um trabalho de conscientização entre os caminhoneiros", garante Regina Lacerda. 
 

No período de agosto de 1999 a julho de 2000, o projeto conseguiu atingir mais de 18 mil 
caminhoneiros, 80% acima do previsto: "Esse trabalho tem sido um grande desafio. Estamos muito 
satisfeitos com o seu impacto na sociedade. Graças a esse projeto, muitos caminhoneiros já 
identificam e sabem como se coloca o preservativo feminino, por exemplo, e reconhecem as marcas 
dos preservativos masculinos distribuídos, o que demonstra que estão fazendo uso das camisinhas", 
informa a diretora. 
 

Para ela, o sucesso do projeto esta diretamente ligado ao respeito e à adaptação às questões 
sociais, culturais, econômicas e políticas do grupo com o qual se está trabalhando: "Lidar com a 
prevenção das DSTs e da AIDS requer muita dedicação e credibilidade do público-alvo, e isso só se 
consegue mediante muito trabalho", conclui. 
 

Para contatar a ASPPE - Av. Almirante Cochrane, 338 – Santos/SP - 11040-000 Tel.: (13) 
3236-5 1 00 Fax. (O13) 3219-4536 e-mail. asppe@fractal.com.br 

 
 
 
 
 
 



Projetos para caminhoneiros 
 
Confira aqui outras entidades que desenvolvem projetos dirigidos a caminhoneiros que contam com 
apoio do Ministério da Saúde:  
 
 Universidade do Vale do ltajaí (UNIVALI) Rua Uruguai, 458 - Itajaí-SC - 88302-202        Tel.: (47) 

341-7657 Fax: (047) 341-7601 
 Grupo de Educação e Prevenção à AIDS em Sorocaba (GEPASO) - Rua Dr. Nogueira Martins, 

383 - Sorocaba/SP - 18031-570 Tel.: (1 5)231-9996 
 Grupo DIET - Rua Coronel Portilho, 13 Guarulhos/SP - 07012-050 - Telefax: (I 1) 209-2864 
 Grupo de Apoio Vida e Luz - Av.  Brasil, 690 - Redenção/PA - 68550-240. 

 
 
 
 

REDESCOBRINDO O BRASIL 
 
 
 

No Brasil, grande parte do população, principalmente do Norte e Nordeste, migra para as 
grandes metrópoles à procura de melhores oportunidades de trabalho. Desse imenso contingente de 
pessoas, escolhemos dois nordestinos para representar, com força e dignidade, a luto travado no dia-
a-dia por uma melhor qualidade de vida. São eles: ]únior Gomes da Silva, que trocou a pequena Mari, 
no Paraíba, para trabalhar como porteiro no Rio de Janeiro e o baiano Joaquim Gonçalves Santiago, 

que se sente orgulhoso por ter participado, como ajudante de pedreiro, na construção de Brasília, 
onde mora desde 1964. Quando chegaram nos grandes centros, ambos desconheciam a quantidade de 

doenças sexualmente transmissíveis (DST) e, para eles, a AIDS ainda era um tabu. 
 

 
Joaquim conta que há dez anos, os moradores de Jequié pensavam que se pegava AIDS até 

com um beijo no rosto ou com um aperto de mão. “Eles não tinham idéia do que era a doença, 
enquanto aqui no Distrito Federal já se sabia que era um vírus capaz de deixar o nosso organismo 
deficiente e como se devia fazer para evita-lo”. 
Segundo Júnior, até bem pouco tempo, a situação na Paraíba não era muito diferente: "Desde que vim 
para o Rio, há dois anos, Mari cresceu muito. Hoje, a maioria das pessoas já tem informações sobre as 
DSTS.  Mas, antigamente, achavam que a AIDS era doença de homossexual". 
 

Na opinião do porteiro, o principal motivo de tanta alienação estava relacionado à falta de 
informação: "Atualmente, há muito mais campanhas esclarecendo sobre a AIDS, como se pega, como 
se previne etc. Basta ligar a TV ou o rádio, ou se dirigir a um hospital para se informar sobre o 
assunto". Contudo, Júnior ainda acredita que não só pelo tamanho da cidade, como pela sua 
população, o Rio de Janeiro tem muito mais informações sobre as questões de saúde do que as 
cidades do interior do Pais: "Muitas das coisas que sei sobre o HIV aprendi depois que vim para o 
Rio. Os cariocas encaram a doença com mais naturalidade. A maioria das pessoas, inclusive adoles-
centes, sabe que qualquer um pode pegar AIDS, independentemente de sexo, cor ou idade, e quais 
são as medidas que devem ser tomadas para evitar a doença". E complementa: "Além do mais, a dis-
tribuição de camisinhas por aqui é muito maior do que em Mari ou nas demais regiões da Paraíba. Lá 
é tudo mais atrasado e, até bem pouco tempo, as pessoas ainda morriam por falta de esclarecimento e 
estrutura nos hospitais". 
 

"As campanhas de TV e rádio sobre AIDS sã úteis, mas 
deveriam falar mais sobre as outras DSTS" 

Joaquim Gonçalves Santiago 



Homossexualismo 
 

A respeito do homossexualismo, Joaquim prefere não falar muito.  Mas revela: "Os gays de 
Jequié ainda sofrem muita discriminação e são tratados pelos moradores com indiferença. Por Lá, as 
pessoas ainda são muito preconceituosas". 
 

O pedreiro admite que, desde que se mudou para a capital, o seu pensamento e 
comportamento em relação ao homossexualismo mudaram bastante. 
 

Segundo ele, quando morava na Bahia, se visse um gay ou uma lésbica, fazia logo uma piada: 
"Antigamente, as pessoas eram menos tolerantes com os gays. Além disso, éramos muito mal infor-
mados e quando surgia um caso de AIDS na cidade, ligávamos logo aos homossexuais.  Hoje em dia, 
sei que não tem por que discriminar, já esta mais do que comprovado que a AIDS é uma doença que 
pode atingir a todos, homens, mulheres e até crianças. Lamento saber que em pleno ano 2000, ainda 
tenha pessoas, principalmente por lá, que pensem o contrário". Para Joaquim, os maiores responsáveis 
pelo esclarecimento da população são os meios de comunicação: "Para uma doença que surgiu há 
pouco tempo, as pessoas até que sabem bastante sobre a AIDS. As campanhas de televisão e rádio 
são muito úteis, só acho que, além de falar sobre como se pega e como se evita o HIV, deveriam falar 
mais sobre as demais doenças sexualmente transmissíveis, que, assim como eu, muitas pessoas ainda 
desconhecem". 
 
 
Sexo com ou sem preservativo 
 

"Uso camisinha sempre, só esqueci uma vez e quase fiquei louco pensando no que poderia me 
acontecer", garante Júnior. Segundo o paraibano, esse tipo de atitude costumava ser freqüente na sua 
cidade natal: "Estive em Mari em fevereiro passado e encontrei a cidade bem mais desenvolvida.  Os 
jovens já entendem a importância do uso da camisinha e se não têm dinheiro para comprá-las, vão até 
um dos cinco postos de saúde da cidade e fazem uma inscrição para receberem de graça todos os 
meses. A AIDS, hoje, virou assunto de esquina, Fala-se dela sem medo ou discriminação". 
 

Joaquim não tem problemas com o uso de preservativos: "Dizem que é como chupar balinha 
com papel, mas não é verdade. O sexo com camisinha é mais seguro e não deixa de ser prazeroso". 
Viúvo há sete anos, o pedreiro garante que nunca deixou de se prevenir. "Apesar de saberem da 
importância dos preservativos, muitos dos moradores de Jequié deixam de usar camisinha por não 
terem condições de comprá-las. Em Brasília, você pode pegá-las em qualquer posto de saúde", conta. 

 
O pedreiro elogia o atendimento dado nos hospitais públicos e postos da capital federal e faz 

questão de exibir os pontos que levou na mão devido a um corte: "Fui atendido assim que cheguei ao 
posto.  Levei II pontos e sai em menos de uma hora.  Não tenho do que reclamar", garante. 
 

O mesmo não vale para júnior, que garante que a qualidade do serviço hospitalar no Rio de 
Janeiro e na Paraíba vai de mal a pior. Quando chegou no Rio, o porteiro sequer pensava em recorrer 
a um plano de saúde.  Hoje, a situação é bem diferente e ele faz questão de exibir a sua carteirinha de 
associado do Sesi, que lhe dá direito a um atendimento particular em clínicas especializadas: "Os 
hospitais públicos tanto aqui no Rio, como na Paraíba são muito deficientes. Falta bom atendimento, 
conforto, material para os médicos trabalharem e até medicamentos. Dai preferi abrir mão de R$ 
16,00 por mês e ter um plano particular", conta ele, que, a cada dois meses, vai ao hospital: 
"Aproveito o meu plano ao máximo. Quando sinto indisposição ou até mesmo quando tenho alguma 
dúvida sobre a minha saúde, trato logo de procurar um médico. A prevenção é sempre muito 
importante", conclui. 
 



RASTREANDO CAMINHONEIROS 
 

 
Um programa nocional na Índia está ajudando a melhorar a saúde sexual de caminhoneiros ao 

reunir vários projetos locais. 
 

Os motoristas de caminhão são uma parte importante da força de trabalho migrante na índia, 
mas cerca de 20% dos caminhoneiros e seus auxiliares são portadores de ISTS, incluindo o HIV. As 
razões para essa elevada taxa de infecção incluem as práticas sexuais sem segurança e a falta de infor-
mação sobre saúde sexual. Algumas atividades regionais ou locais vêm tentando reduzir a 
disseminação das ISTs entre os caminhoneiros, mas seu efeito é limitado porque os motoristas se 
deslocam por todo o pais. 
 

Para tentar solucionar o problema, a Organização Nacional de Controle da AIDS (Naco) criou 
um programa nacional voltado para os caminhoneiros visando aumentar a conscientização a respeito 
de infecções sexualmente transmissíveis, além de proporcionar diagnóstico e tratamento. O programa 
envolve 38 organizações não-governamentais regionais que atuam na área de saúde sexual. Seu 
objetivo principal é estimular o desenvolvimento de redes entre essas ONGs para permitir a 
colaboração entre os projetos existentes em diferentes cidades e estados. 
 

O programa cobre 1.800 quilômetros de rodovias que cruzam o pais (5% do total existente na 
índia) e inclui mais de 150 paradas. As ONGs possuem clínicas ou pelo menos um médico treinado e 
um agente de saúde em quase todas as paradas. As clínicas diagnosticam e tratam os caminhoneiros, 
ensinam como ter um comportamento sexual de baixo risco e promovem o uso do preservativo. Cada 
ONG se baseia no trabalho das clínicas em paradas anteriores. As informações são compartilhadas de 
forma que o programa possa medir a saúde dos caminhoneiros ao longo do trecho de rodovias 
cobertas. Até agora o programa atingiu 1,7 milhão de motoristas de caminhão e tratou 25 mil casos de 
ISTs. 
 
A Clínica Marcha Rápida 
 

A Clínica Marcha Rápida fica em um quarto alugado na seção de transporte do mercado de 
Azadpur, na periferia de Nova Dé1i. Dirigida por uma ONG (NAZ) baseada naquela cidade, a clínica 
oferece aconselhamento confidencial e assistência médica. Funciona também como um centro de 
recreação onde os motoristas de caminhão podem relaxar e encontrar pessoas. Antes, não havia 
alojamentos ou hotéis onde os caminhoneiros pudessem descansar - a maioria dormia nos próprios 
caminhões. Agora a clínica é usada como local para passar o tempo, ver televisão e relaxar. O grupo 
de agentes de saúde e um representante da NAZ levam os caminhoneiros a participar de discussões 
em grupo sobre questões de saúde sexual e reprodutiva. Essa atmosfera descontraída ajuda os 
caminhoneiros a se abrir com a equipe da clínica tornando mais fácil diagnosticar e tratar as ISTS. 

 
A equipe da NAZ, com seu trabalho, vem estabelecendo gradualmente uma relação de 

confiança e amizade com os motoristas de caminhão, que hoje se sentem mais à vontade para 
conversar com a equipe sobre seus problemas, como as péssimas condições de vida, horários de 
trabalho imprevisíveis e muito pesados, e a solidão. Para escapar do estresse diário, muitos deles usam 
ópio e álcool, além do sexo. A relação sexual é mantida ‘rapidamente e sem pensar’, na maioria das 
vezes sob a influência de drogas. 
 

NAZ produziu um pôster em hindi, anunciando o centro de recreação, bem como fichas de 
saúde individuais que indicam o grupo sanguíneo de cada motorista em caso de emergência. O pôster 
usa o termo dos caminhoneiros para as ISTS, garmi ki bimari, ou 'doença do calor'. A equipe de 
agentes de saúde também utiliza esse termo local e promove o uso da camisinha, relacionando-a com 
práticas seguras de comportamento que ajudam a proteger os motoristas contra as ISTS.  Marcha 



Rápida distribui camisinhas grátis e vende, a um preço baixo, preservativos de qualidade superior (sem 
marca), especialmente para homens que fazem sexo com homens. 
 

A iniciativa da NAZ é uma das muitas que foram interligadas pelo programa organizado pela 
Naco. Um dos desafios a serem enfrentados é a maneira de desenvolver iniciativas voltadas ao mesmo 
tempo para profissionais do sexo e caminhoneiros. 
 

M. Rajyasri  Rao, assistente de pesquisa, Health 
Action Information Network (Hain), Delhi c/o 
Hain, 9 Cabanatuan Road, Philam Homes, 
Quezon City, Filipinas. 

 
 
 

OLHANDO A SITUAÇÃO GLOBALMENTE 
 

 
Um estudo na África do Sul mostra a importância de trabalhar não apenas com migrantes, 

mas também com as esposas e namoradas que ficam em caso. 
 

Existem mais de 2,5 milhões de migrantes do sexo masculino, de acordo com dados oficiais, e 
muitos mais ilegais, no sul da África. Tirem milhões de homens jovens de suas casas em áreas rurais, 
hospedem-nos em albergues só para homens, dêem-lhes acesso fácil a profissionais do sexo e álcool, e 
logo terão uma epidemia de HIV e outras infecç6es sexualmente transmissíveis de grande proporção.  
Mandem esses homens de volta para visitar suas esposas e namoradas em seus lares rurais de vez em 
quando e a epidemia se instalará também nesses locais.  Essa é a visão mais comum.  Mas será a 
verdadeira história? 
 

Um estudo baseado no distrito de Hlabisa ao norte de KwaZulu/Natal, na África do Sul, vem 
observando migrantes e suas parceiras em áreas rurais. A prevalência do HIV em homens migrantes e 
suas parceiras é muito mais elevada do que entre casais não migrantes. Os casais migrantes também 
apresentam taxas muito mais elevadas de HIV discordante, ou seja, um dos parceiros é soropositivo e 
o outro é soronegativo. No entanto, os primeiros dados mostram que pelo menos em metade dos 
casais com HIV discordante estudados a mulher que vive em Hlabisa é soropositiva e seu marido 
migrante é soronegativo. O projeto está examinando por que isso acontece. 
 

O projeto de Hlabisa está estudando os homens desse distrito que trabalham com mineração 
de ouro em Carletonville e Richards Bay.  Carletonville é distante de Hlabisa, e os homens que 
trabalham lá só conseguem voltar para casa cerca de quatro vezes ao ano.  Richards Bay é muito mais 
perto, e os homens que trabalham por lá sempre voltam para casa no final do mês. O projeto está 
estudando também as parceiras desses migrantes e um grupo de casais não migrantes que vivem em 
Hlabisa. Todos os participantes do estudo são testados para HIV e ISTS, recebem aconselhamento e 
informações sobre saúde. Todas as ISTs são tratadas. 
 
 
O que pode ser feito? 
 

É claro que os migrantes e suas parceiras precisam de um bom acompanhamento para ISTs, 
informação sobre saúde e acesso a serviços de saúde, já que constituem um grupo altamente 
vulnerável. Mas há também a necessidade de intervenções que mudem a maneira como essas pessoas 
vivem e trabalham para tornar os migrantes e suas parceiras sexuais menos vulneráveis a ISTs.  Na 
África do Sul, isso inclui estudar como os casais podem evitar viver separados durante longos perío-
dos de tempo. 



 
Uma possibilidade é desenvolver programas de desenvolvimento rural sustentável que 

ofereçam emprego local. Outra abordagem seria encorajar as companhias de mineração a dar moradia 
para famílias - no momento, apenas 2% dos mineiros vivem com seus familiares. Mas uma coisa é 
clara: as intervenções voltadas para os migrantes devem incluir também suas parceiras. 
 
 

Mark Lurie, investigador principal, Projeto 
de Pesquisa sobre Migração, Conselho Sul-
Africano de Pesquisa Médica e Centro 
África de Estudos de População e Saúde 
Reprodutiva, Health, Caixa 198, Mtubatuba 
3935, África do Sul. 

 
 
 
 
 
 

HIV E REFUGIADOS 
 
 
As intervenções voltadas para os refugiados ajudam a impedir a disseminação do HIV. 
 

O projeto de prevenção do HIV, desenvolvido por Care entre refugiados de Ruanda, no 
campo de Benaco, na Tanzânia, é reconhecido como um modelo bem-sucedido para prevenção e 
assistência inicial ao HIV em assentamentos de emergência. As atividades mais eficazes incluem: 
 

 envolver lideres políticos e religiosos; 
 coordenar atividades com outras organizações no campo, estabelecendo uma rede de 

educadores comunitários para informar sobre a AIDS e pontos para distribuição de 
preservativos; 

 dar assistência médica a pessoas com AIDS em suas 'casas' nos campos; 
 realizar atividades para educação de massa, encorajando as pessoas que foram estupradas a 

buscar cuidados médicos e aconselhamento. 
 

Envolver os jovens 
 

Muitos jovens refugiados são sexualmente ativos, mas os educadores comunitários acham 
difícil conversar com eles sobre prevenção do HIV. Care percebeu que a realizações de atividades 
especiais ajuda nesses casos. Entre elas, estão os eventos esportivos semanais, especialmente popu-
lares entre os rapazes, atividades para geração de renda entre mulheres jovens e a promoção de Dias 
da Saúde Adolescente, em que os jovens visitam as clinicas de saúde. 
 

Agradecemos a Barbara Monahan, lniciativa de 
Saúde Reprodutiva para Refugiados, Care 
International, 1625 K Street, NWWashington, DC 
20006, EUA. 

 
 
 
 
 



Dicas para trabalhar com refugiados 
 

 Tratar os refugiados com paciência e compreensão.  Eles têm muitas necessidades urgentes e 
podem não considerar a prevenção do HIV como uma prioridade. 

 Envolver a comunidade refugiada no planejamento e implantação das ações. 
 Considerar as necessidades de saúde sexual do país que dá asilo. 
 Incluir, sempre que possível, os militares nas atividades de prevenção do HIV. 
 Coletar informações que possam ajudar a planejar o seu programa. 
 Garantir um estoque seguro de sangue através de testes de HIV e outras doenças transmitidas 

pelo sangue. 
 Garantir uma boa oferta de camisinhas e dar treinamento sobre seu uso. 
 Oferecer diagnóstico e tratamento para ISTs e tuberculoses 
 Oferecer assistência a pessoas com AIDS em suas 'casas' temporárias. 

 
 
Ao voltar para casa 
 

Em 1993, o Ministério da Saúde de Moçambique deu início a uma intervenção para HIV com 
o objetivo de atingir os refugiados e pessoas internacionalmente deslocadas que estavam voltando 
para casa depois da guerra. O trabalho envolveu cerca de quatro milhões de pessoas, um quarto da 
população de Moçambique. Muitas delas estavam vivendo em países vizinhos, como Malávi, com 
elevada incidência de HIV, e estavam retornando a um país muito pobre, cujo sistema de saúde havia 
sido devastado. As pessoas temiam que essa situação envolvesse um risco muito grande de dis-
seminação de ISTs, inclusive o HIV. O projeto, apoiado pela União Européia, identificou 15 distritos 
de alto risco, que esperavam um grande número de refugiados. As atividades nessas áreas incluíam: 
 

 Uso de dramatização para educar as pessoas sobre ISTs, incluindo a sua forma de 
transmissão, como reconhecê-las, como evitá-las e onde receber tratamento. Os grupos de 
teatro representavam em assentamentos para pessoas em trânsito e áreas de moradia 
provisória. 
 Abastecer os centros de saúde nos distritos com medicamentos, equipamento de uso 

médico e de laboratório, preservativos e material educativo para ajudá-los a cuidar dos 
refugiados que retornavam. 

 
 Treinar agentes de saúde para dar tratamento apropriado e aconselhamento a pacientes 

com ISTS, inclusive o HIV. 
 

O projeto foi bem-sucedido e, em 1994, expandiu-se para cobrir outros distritos.  Ao final do 
ano, quatro vezes mais pessoas estavam freqüentando as clínicas de IST do que em 1993. A 
distribuição de preservativos dobrou, preparando o terreno para um programa de marketing social da 
camisinha. O encaminhamento e tratamento de parceiros quadruplicou. 
 
 
 

Dra. Brigitte de Hulters, assessora técnica da 
Comissão Européia ao Programa Nacional de 
IST/HIV/AIDS, e D. Avertino Barreto, 
diretor nacional adjunto de Saúde e chefe do 
Programa Nacional de IST/HIV/AIDS, 
Ministério da Saúde, CP 264 Maputo, 
Moçambique. 

 



CARTA 
 
 
 
Fotografias e desenhos 
 
 
Obrigada pelo número de Ação Anti-AIDS/Diálogo sobre Saúde Infantil. 
 
 

Considero o informativo uma ferramenta valiosa para ensinar estudantes de enfermagem, 
interessante também aos membros do nosso programa de AIDS.  Entretanto, estou escrevendo a 
respeito de uma das fotos publicadas.  Está na página 3 e mostra uma mulher idosa e uma criança 
pequena preparando legumes.  Conheço essas pessoas muito bem, porque foram uma das primeiras 
famílias a se beneficiar do nosso projeto de assistência a órfãos quando estava começando. 
 
 Gogo NyaShaba tornou-se a única responsável por nove netos em 1991, quando tinha 69 anos 
de idade e quando Magoda, a criança na foto, tinha apenas quatro meses de idade.  Fico feliz em dizer 
que ela ainda está viva, assim como todos os nove órfãos.  Ela está agora com 77 anos e ainda tem 
que cuidar de crianças menores de 10 anos.  Minha preocupação é que usar fotos tão antigas em um 
artigo que sequer menciona Malávi mostra um uso pouco adequado do material.  Certamente 
Healthlink é capaz de produzir fotos atualizadas que complementem a informação escrita.  Como 
vocês sabem se NyaShaba ainda está viva?  Ou mesmo Magopa?  Como vocês acham que sua família 
se sentiria se vissem a foto, já que a revista é lida por alguns dos nossos voluntários na comunidade?  
Talvez fosse melhor pedir a quem escreve artigos para apresentar fotos de seus próprios projetos. 
Carol Finlay, professora-enfermeira, Hopital CCAP, Ekwendeni, Malávi. 
 
 
Healthlink responde: 
 

Healthlink lamenta o transtorno causado pelo uso da fotografia de Gogo/NyaShaba.  A foto 
foi usada de boa-fé para ilustrar uma situação real em que uma criança era cuidada por uma pessoa 
idosa.  Healthlink Worldwide sempre confirma com o fotógrafo ou a agência se foi dada 
autorização para o uso das fotos e cuida para que o sigilo não seja violado.  Em geral, pedimos aos 
autores que incluam fotos para ilustrar seus artigos.  Entretanto, isso nem sempre é possível e, nesses 
casos, usamos agências de fotografia e outras instituições de desenvolvimento.  Se o artigo trata de um 
país específico, geralmente tentamos identificar fotos desse país.  Contudo, no caso do artigo em 
pauta, embora o autor fosse original do Zimbábue, não se ratava de um país específico e por isso 
julgamos que a foto era adequada para ilustra-lo.  Não temos como saber se alguém ainda está vivo ou 
se faleceu depois que a foto foi tirada, mas tentamos usar fotos recentes para evitar incômodos às 
pessoas que conheciam a pessoa fotografada.  Gostaríamos de saber o que nossos leitores pensam 
sobre o uso de fotos e desenhos. 
 
 
 
 
 



RECURSOS 
 
 
AIDS and the military é um folheto da coleção Best Practice do UNAIDS, que apresenta um 
resumo dos problemas, desafios e soluções. Um exemplar grátis pode ser solicitado aos Centros de 
lnformação do UNAIDS. Para localizar o mais próximo, escreva para UNAIDS Information Centre, 
CH- 1211 Geneva 27, Suíça. E-mail: unaids@unaids.org 
 
Guidelines for HIV intervention in emergency settings são diretrizes adequadas para governar 
ONGs e agências das Nações Unidas que estão implementando programas de prevenção e assistência 
ao HIV em situações de emergência. Grátis, pedidos para UNAIDS, CH-1211, Geneva 27, Suíça. 
 
Migrants: HIV testing and counselling fornece diretrizes para orientadores que trabalham em 
situações de emergência. Oferece informações básicas e sugestões sobre como encaminhar as pessoas 
para receber apoio a longo prazo. Grátis, pedidos para International Organization for Migration, 
Medical Services, BP 71, 1211, Geneva 19, Suíça. e-mail: jschmitt@oim.int 
 
Refugees and AIDS é um folheto da coleção Best Practice do UNAIDS, trazendo um resumo dos 
problemas, desafios e soluções. Um exemplar grátis pode ser solicitado aos Centros de lnformação do 
UNAIDS. Para localizar o mais próximo, escreva para UNAIDS Information Centre, CH-1211 
Geneva 27, Suíça. 
 
Reproductive health in refugee situations: an inter-agency field manual oferece orientação a 
equipes de campo para introduzir e implementar serviços de saúde reprodutiva entre refugiados.  
Pedidos para UNHCP, CH-1211 Geneva 2, Suíça. 
 

 

Ação Anti-AIDS é um veículo para a troca de informações a respeito de assistência e prevenção da AIDS, HIV e doenças 
sexualmente transmissíveis. 
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