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PREVENÇÃO COMBINADA

No ano em que a epidemia de AIDS completa 35 anos (2016), a ABIA volta a chamar a atenção para
a urgência do tema da Prevenção. É urgente e necessária uma reflexão profunda sobre os desafios que
ainda precisamos enfrentar. A foto de capa foi inspirada no trabalho “Rio da Prevenção” desenvolvido pelo
médico e assessor de projetos da ABIA, Juan Carlos Raxach.
“O Rio da Prevenção” conta a história desde o início da epidemia com sua
nascente nos 1980 e os entraves que surgiram na ocasião: desde o medo e
“proibição” do sexo – e também as estratégias desenvolvidas pela comunidade
gay como o sexo seguro, a redução de danos, a camisinha, a concepção e
prática para evitar a transmissão vertical – até chegar às “novas” tecnologias
de prevenção. Este rio desagua numa lagoa que representa o conceito da
Prevenção Combinada. Ou seja, os métodos biomédicos associados aos
fatores psicossociais que formam parte da prevenção integral e que favorecem
a autonomia do indivíduo para escolher quais são os métodos preventivos que
deseja utilizar.
Nesta edição, chamamos atenção para as dimensões sociais, culturais e
estruturais da Prevenção. Richard Parker, diretor-presidente da ABIA, assina o artigo central deste debate
onde propõe transformar o passado no pilar de sustentação para a prevenção no século XXI. Parker nos
lembra que é preciso recuperar lições importantes dos primeiros anos da epidemia no Brasil e no mundo.
As experiências inventadas pelas comunidades mais afetadas nas primeiras décadas da AIDS (como o
sexo seguro, a construção da solidariedade e o ativismo cultural) devem ser retomadas no presente para
reconstruirmos o nosso trabalho no enfrentamento à doença.
Já Katia Edmundo e Sergio Meresman propõem refletir sobre a associação de dois marcos analíticos:
HIV/AIDS e deficiências. Os autores defendem que a visibilidade, a acessibilidade física, de comunicação,
a proteção de direitos e também o direito à participação são os pilares de apoio às estratégias de saúde
inclusiva aplicáveis na correlação ente HIV, AIDS e deficiências.
Dulce Ferraz faz uma crítica à abordagem restritiva da prevenção combinada e propõe a retomada da
“atenção integral à saúde, da defesa e promoção dos direitos humanos e da mobilização social”. Somente
assim, acredita, será possível que o país salve vidas e reduza o sofrimento causado pela AIDS.
A pesquisadora Regina Maria Barbosa, diretora vice-presidente da ABIA, e uma das maiores especialistas
na área de saúde coletiva, numa entrevista exclusiva, apresenta uma revisão da literatura sobre os
métodos preventivos disponíveis para as mulheres, com base no perfil de cada uma, e também nos riscos,
necessidades e vulnerabilidades que as afetam.
Para fechar a edição, apresentamos uma experiência de prevenção, sexualidade e educação bem
sucedida no Ceará. Camila Castro e Francisco Pedrosa revelam como o Grupo de Resistência Asa Branca
(GRAB) tem desenvolvido ações de prevenção e saúde sexual com os jovens das comunidades locais.
Boa leitura!
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Katia Edmundo 2 e
Sergio Meresman3

Desde 2006 somos parte de um grupo
de profissionais e ativistas que, em nível
internacional e nacional, insiste em reunir
em um marco analítico e de intervenções dois
campos temáticos: HIV, AIDS e deficiências.
Pensar o acesso à saúde de pessoas com
deficiências nos leva a nos colocar também
em jogo e a interrogar nossas próprias
referências e posicionamentos pessoais e
profissionais. Assim o é também diante de
temas referentes a direitos sexuais e, em
especial, diante do tema das pessoas vivendo
com HIV e AIDS, seus limites, possibilidades
e desafios. Queremos dizer que esta reflexão
não acontece sem que atravessemos nossos
próprios limites.
Este artigo busca tornar mais visível a
correlação deste novo campo temático com
movimentos sociais, serviços de saúde e
demais políticas públicas. Desta construção
colaborativa entre experts e ativistas
surgem produções, materiais educativos
e informativos,4 participações em eventos
internacionais e nacionais, projetos em

parceria com organizações da sociedade
civil e diferentes arranjos com o fim de
visibilizar e fortalecer o campo temático que
se estrutura na interseção dos desafios e das
potencialidades que agrega.
Essa associação entre HIV, AIDS e
deficiências requer esforços conjuntos
nos campos da pesquisa e da intervenção,
quebrando
barreiras,
qualificando
processos de trabalho, abordagens, práticas
e produzindo materiais informativos e
educativos com linguagens diversificadas,
acessíveis e universais. Nos dois campos,
os modelos biomédicos se sobrepõem
e reforçam as dimensões “patológicas”
das vivências pessoais, baseiam-se em
intervenções medicamentosas e deixam de
lado os fatores sociais, políticos, ambientais
e culturais que determinam a experiência
das pessoas vivendo com deficiências e com
HIV e AIDS.
Como parte do avanço deste campo
temático, é fundamental refletir sobre as
consequências restritivas na área biomédica

Projeto Caminhos da Inclusão
foi desenvolvido pelo Centro de
Promoção da Saúde (CEDAPS)
e Instituto Iberoamericano de
Desenvolvimento Inclusivo (IIDI),
em parceria com Cida Lemos,
ativista do Movimento Nacional
de Cidadãs Posithivas e parceiros
institucionais diversos (Instituto
Benjamin Constant – IBC, Rap da
Saúde/Secretaria Municipal de
Saúde/Rio de Janeiro), com apoio
do Ministério da Saúde. Maiores
informações: www.cedaps.org.br/
caminhosdainclusao.
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Katia Edmundo, psicóloga,
mestre em Educação, doutora em
Psicologia Social. Diretora Executiva
do CEDAPS e assessora da ABIA.
Professora do Mestrado Profissional
em Saúde da Família – UNESA.
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Sergio Meresman, psicoanalista,
mestre em Saúde Comunitária,
coordenador de Projetos, Instituto
Interamericano sobre Deficiência e
Desenvolvimento Inclusivo (IIDI).
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Ver a série de materiais produzidos
e em produção no site www.
cedaps.org.br/caminhosdainclusao.
4
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e gerar recomendações práticas a partir de
uma perspectiva analítica que reconheça
as determinações estruturais, por um
lado, e também seja sensível às dimensões
subjetivas e singulares, por outro. Ambas
as dimensões devem ser consideradas
como indispensáveis para a concepção e o
desenho de intervenções que promovam
saúde no marco da inclusão, dos direitos
humanos e da equidade. A estrutura das
políticas e dos sistemas de saúde deve
considerar a possibilidade de reordenar
análises e reflexões presentes no campo dos
direitos sexuais, deslocando-a do plano das
enfermidades e do déficit para outro, o dos
ativos e das capacidades, da promoção da
saúde.
O debate sobre HIV, AIDS e deficiências
se propõe a reconfigurar a área da
prevenção e do cuidado em duas dimensões
complementares:
1. incluir um grupo populacional ainda invisível
no desenho das políticas pautadas pelos
direitos sexuais e prevenção, visto que é um
grupo social igualmente pulsante e desejante
na construção de direitos sexuais, ainda que
insistentemente estigmatizado, ora marcado
pela expressão exacerbada e patológica do sexo,
ora pela assexualidade ou pela infantilização5.

“ Sexo e desejo são o fio condutor
capaz de pavimentar a retomada
de um caminho inovador
na prevenção no Brasil ”

2. incluir a diversidade de linguagens necessárias
às abordagens e às práticas de prevenção. É
fundamental considerar que o viver com HIV
e AIDS pode atrair desafios que devem ser
enfrentados no que diz respeito às limitações
funcionais físicas e sensoriais (deficiências
motoras, visuais etc.) em decorrência de doenças
“oportunistas” e/ou efeitos da medicação antihiv. Efeitos estes que merecem ser mais bem
pesquisados, visto que exigem adaptações e
refinamentos nas abordagens e nos modelos de
atenção e acolhimento.

Como parte desse processo de construção
coletiva para lidar com o campo temático
HIV e AIDS, temos sistematizado uma
matriz para a organização de serviços
e abordagens inclusivas a partir das
experiências desenvolvidas em vários

Divulgação

6

Bieler, R.B. & Meresman, S. (2010).
Cuatro Principios Fundamentales
para la inclusion de Personas con
Discapacidad. SICA -SISCA.

4

Desenvolver estratégias inclusivas de prevenção ao HIV e à AIDS ainda é um desafio

Divulgação

“Caminhos da Inclusão” associa HIV, AIDS, deficiências e o acesso à saúde

países latino-americanos. Identificamos
cinco principais pilares6 que apoiam a
implementação de estratégias de saúde
inclusiva para pessoas com deficiência e
que são igualmente aplicáveis na correlação
entre HIV, AIDS e deficiências:
1. Visibilidade:
é
essencial
coletar
informações de saúde e assegurar que as
pessoas com deficiência e com deficiência
e HIV e AIDS apareçam nas estatísticas e
nos indicadores de saúde. Os dados são
essenciais para conhecer sua situação
e suas necessidades e integrá-los ao
planejamento e ao gerenciamento de
serviços. O primeiro passo para mudar
uma dada situação é torná-la visível,
conhecida e reconhecida.

“ O esforço da iniciativa
Caminhos da Inclusão reconhece
que a criação e o desenvolvimento de
estratégias inclusivas de prevenção
e atenção ao HIV e AIDS apresentam
novas complexidades e desafios.”

2. Acessibilidade física: significa assegurar
a acessibilidade a toda a infraestrutura,
às normas e aos procedimentos e à linha
de cuidado, fortalecendo a política e
os aspectos de direito não só na área da
saúde, mas também no ambiente, ou seja,
incluindo também o uso de transportes e
a tecnologia digital.
3. Acessibilidade de comunicação: deve
levar em conta dois aspectos-chave: o
acesso à informação preventiva e à saúde
através de materiais de informação,
educação e comunicação em formatos
acessíveis, como gráficos e formas
simplificadas de comunicação (para
pessoas com deficiência intelectual
ou psicossociais) e com o emprego de
tecnologias digitais e alternativas (para
pessoas com deficiência auditiva e
visual). São materiais usados pelo pessoal
de saúde para prestar atendimento
adequado e digno àqueles ou àquelas
que buscam serviços ou informações,
ou seja, ajustados à funcionalidade e às
necessidades específicas de cada tipo de
deficiência.
4. Proteção de direitos: necessária para
garantir que pessoas com deficiência
possam expressar seu consentimento
livre, ter acesso à informação sobre

5

Divulgação

“ Há muito potencial nas redes de
pessoas com deficiência, e nas suas
organizações e instituições que
apresentam oportunidades valiosas
para agregar valor aos parceiros.”

7
http://giv.org.br/Projetos/
Cidad%C3%A3-Posithiva/index.
html
8

http://cedaps.org.br/projetos/
caminhos-da-inclusao/

9
Para fins de criação de
recursos técnicos e materiais,
desenvolvemos com adolescentes
surdos no Uruguai em 2012 – e
que se encontram em curso no
Brasil desde 2015 – materiais
educativos onde a língua de
sinais foi ressignificada para fins
de construção de mensagens
pelos jovens e que elevem suas
possibilidades de inclusão.
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tratamentos médicos e assegurar o acesso
aos mecanismos de proteção contra
as violações desses direitos. É também
necessária para garantir o acesso aos
cuidados com a saúde; garantir a igualdade
de oportunidades visando à participação
e ao desenvolvimento de estratégias de
proteção e promoção da saúde e ainda
recuperar parte dos ricos capitais sociais,
como por exemplo, a experiência das
organizações de pessoas com deficiência
que atuam no campo da ajuda mútua e/ou
da reabilitação.
5. Direito à participação: no que concerne
às pessoas diretamente afetadas terem
o direito de participar da formulação
e do controle de políticas além do
desenvolvimento de estratégias de

prevenção e promoção da saúde. Em
outras palavras e nos termos dos
movimentos sociais: “nada sobre nós,
sem nós”.
Fortalecimento de respostas do movimento
social de HIV/AIDS
O ativismo positivo de Cida Lemos7 tornou
visível as correlações entre HIV, AIDS e
deficiências, com ênfase na deficiência visual
adquirida após uma doença oportunista. A
sensibilização de seus pares para a luta pelo
direito à participação e a visibilidade da
agenda HIV, AIDS e deficiências na mídia e
em eventos científicos e políticos, e também
nas negociações com o governo a partir
de 2006, tornaram a temática presente,
impulsionando-a rumo à consolidação
do direito à saúde a despeito da limitação
funcional vivenciada.
O esforço da iniciativa Caminhos da
Inclusão8 reconhece que a criação e o
desenvolvimento de estratégias inclusivas
de prevenção e atenção ao HIV e AIDS
apresentam novas complexidades e desafios.
Mas o projeto também considera que tais
complexidades não devem imobilizar o
campo, visto que precisam ser pensadas a
partir de qualquer grupo social para o qual
e com o qual se deseje construir abordagens
e ferramentas de prevenção no âmbito do
paradigma sociopolítico em que as escolhas
pessoais são contextualizadas e informadas
no marco dos direitos humanos.
Neste sentido, as estratégias participativas
e dirigidas ao “empoderamento” das pessoas
com deficiência (particularmente dos
jovens) precisam ser seu eixo principal.
Há muito potencial nas redes de pessoas
com deficiência, e nas suas organizações e
instituições que apresentam oportunidades
valiosas para agregar valor aos parceiros.
Há também recursos técnicos e materiais
disponíveis9. Boa parte do conhecimento
na área de reabilitação e habilitação, tão
necessária às pessoas vivendo com HIV,
está disponível em redes e organizações.
Conectar esses recursos a partir de uma
perspectiva de diversidade contribuirá para
a formação de uma sociedade mais inclusiva,
igualitária e justa para todos.

Ivan Sílvio Monsores de
Oliveira, 26 anos, morador da
Baixada Fluminense
Acervo ABIA

Como a experiência de ativista pode se transformar
em empoderamento

Ivan Silvio Monsores de Oliveira, 26 anos, nascido em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense
(RJ), é filho da dona de casa Nibalda Ferreira
Monsores e do servente Silvio Vicente Pereira de Oliveira. O jovem homossexual – e hoje
morador de Mesquita, localizado também na
Baixada Fluminense – cursou até o 3º período
em Ciências Contábeis e prefere se identificar
como uma pessoa sem rótulos.

organizações não governamentais, grupos
de aconselhamento etc. Foi o meu primeiro passo para entender o que era ser soropositivo, HIV e AIDS, tratamento etc.”.

“Sou sincero e romântico. Costumo ser
teimoso e confesso ter dificuldade para
lidar com pessoas mentirosas”.

“Lá eu conheci a doutora Fátima Baião,
que fez um “tour” da história do HIV e
da AIDS e me encaminhou para outros
grupos como Pela Vidda. Aliás, se hoje
tenho tratamento é graças ao Rio Sem Homofobia porque, se não fossem eles, eu
continuaria com as portas fechadas. Até
então não havia conseguido tratamento
em nenhum lugar do Rio de Janeiro”.

No dia 7 de novembro de 2011, Monsores enfrentou aquilo que viria a ser a verdade mais
difícil de sua vida: o diagnóstico positivo para
o HIV.
“Lembro que ainda estava dormindo
quando me ligaram às 7h da manhã para
me informar que o meu exame deu positivo no teste de HIV”, conta Monsores, que
recebeu o diagnóstico de um laboratório particular. Segundo ele, a fala foi dura e seca:
“Ouvi: você esteve aqui ontem, fez um
exame de HIV e deu positivo. Tem como
vir para fazer a confirmação? E eu respondi: sim”.
Apesar do susto, Monsores não se deixou
“baquear” e resolveu que era hora de agir.
O primeiro passo foi fazer algo por si mesmo.
“A partir daquele momento, busquei
saber tudo que podia. Foi quando procurei

O segundo passo em busca da informação e
do tratamento foi visitar o Programa Rio Sem
Homofobia, da Secretaria de Estado do Governo do Rio de Janeiro, extinto recentemente.

Além do Pela Vidda, Monsores lembra da
ABIA com carinho por ter sido outra instituição
determinante nos passos pós-sorologia. Foi
por meio de uma oficina sobre Prevenções
desenvolvida por Vagner de Almeida, coordenador de projetos da ABIA, que Monsores foi
convidado a integrar a ação e pôde aprimorar
seu conhecimento sobre o HIV e a AIDS.
“O que mais me marcou e me marca até
hoje é o acolhimento. Foi um aprendizado valioso que uso quando vou fazer aco
lhimento a algum jovem ou se chegam
até mim nos trabalhos de prevenção e
perguntam o que é, como é... Estas são
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coisas que marcam”, afirma, lembrando do
período que participou da oficina.
Cinema e saúde
O jeito simples de ser e a timidez marcante de
Monsores não o inibiram na hora de lutar por
seus objetivos. O jovem logo adotou o papel de
multiplicador das informações sobre tudo o que
aprendia porque acreditava que deveria fazer pelos outros aquilo que não haviam feito por ele.
“Decidi que a informação que não tive
antes aprenderia e repassaria para frente.
Tive também uma grande ajuda da Rede
de Jovens Rio+. Minha vida mudou quando fui convidado a fazer parte da comissão
de um dos eventos coordenados pela
Rede. Foi quando começaram a observar
o tipo de trabalho que eu poderia fazer”.
Antes do ativismo, Monsores lembra que a
única maneira de repassar informação sobre o
HIV e a AIDS a outros jovens era durante as
sessões de cinema que organizava em casa,
com os amigos, para assistir filmes que des
mistificassem o que é ser um soropositivo.
Prevenção
Perceber a falta de conhecimento nos demais
jovens da sua idade sempre incomodou Monsores.
“Busco me informar muito sobre vários
temas, em especial sobre a PrEP e a PEP.
Os jovens não conhecem esses métodos.
Existem muitas dúvidas porque as pes-

“ Busco me informar muito sobre
vários temas, em especial sobre a PrEP
e a PEP. Os jovens não conhecem
esses métodos. Existem muitas
dúvidas porque as pessoas associam
a ideia de que a PEP, por exemplo, se
trata de uma pílula do dia seguinte”

soas associam a ideia de que a PEP, por
exemplo, se trata de uma pílula do dia
seguinte”.
Do ponto de vista político, Monsores acredita
que houve avanços e retrocessos:
“Em cinco anos como soropositivo pude
notar que estamos longe de sermos 100%
atendidos. O Testar e Tratar, por exemplo,
está só no papel. A gente (sic) testa e depois de 60, 90 dias a pessoa começa a ser
tratada. E está sendo falho porque, se eu
for num posto de saúde e pedir para fazer
um exame, não tem. A pessoa se descobre soropositiva, vai fazer um CD4, uma
carga viral e não tem”.
Monsores também critica a maneira como algumas instituições, organizações não-governamentais e redes trabalham a questão do HIV.
“As ONGs têm que parar de fazer prevenção para jovens soropositivos. A
gente (sic) não tem que fazer prevenção
para jovens soropositivos, temos que fa
zer prevenção para jovens e pessoas soronegativas ou sorointerrogativas”.
O ativista dá três conselhos primordiais sobre o
HIV no século XXI:
1. para quem é soropositivo: deve passar
a informação que recebe para frente, pois
o público soropositivo é muito rico em informações, então é preciso passar o que
recebemos para frente;
2. para quem é sorointerrogativo ou soronegativo: saber da sua sorologia é muito
importante;
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3. o que deve prevalecer é a lógica do cuidar de si mesmo porque cuidando de si,
você vai estar cuidando do próximo.

Dulce Ferraz1

Prevenção Combinada é um termo
atualmente adotado por várias organizações
que formulam, financiam e implementam
programas de prevenção do HIV. Embora
seu uso expresse uma defesa comum em
função de o enfrentamento da epidemia de
AIDS demandar a combinação de várias
estratégias de prevenção, os componentes
que cada organização define para seus
programas de Prevenção Combinada variam
muito. Na prática, cada organização escolhe
quais ações de prevenção irá financiar e
implantar – e quais deixará de apoiar. Mas
quais seriam os componentes indispensáveis
dos programas de Prevenção Combinada?
Em 2007, o Programa Conjunto das
Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS)
formulou uma definição segundo a qual

programas de Prevenção Combinada
são aqueles “baseados nos direitos,
informados pelas evidências e pertencentes
às comunidades, que usam um mix de
intervenções biomédicas, comportamentais
e estruturais, para responder às necessidades
de prevenção de indivíduos e comunidades
específicas”2. A definição foi resultado de um
consenso de especialistas e reconhecidamente
inspirada nas experiências bem-sucedidas
de países como Brasil, Tailândia e Uganda,
que conseguiram controlar a epidemia
ao articularem abordagens biomédicas,
comportamentais e estruturais, com
investimento consistente na liderança
política e na mobilização comunitária3.
Definições mais recentes, posteriores
à publicação dos resultados de ensaios

Pesquisadora do Núcleo de
Estudos para Prevenção da AIDS
da Universidade de São Paulo
(Nepaids/USP).
1

UNAIDS. Combination HIV
Prevention: Tailoring and
Coordinating Biomedical,
Behavioural and Structural
Strategies to Reduce New HIV
Infections. A UNAIDS Discussion
Paper. Geneva, 2007. Disponível
em: http://www.unaids.org/
sites/default/files/media_asset/
JC2007_Combination_Prevention_
paper_en_0.pdf
2

3
Hankins, C.A. & Zalduondo, B.O.
Combination prevention: a deeper
understanding of effective HIV
prevention AIDS, n° 24 (suppl 4), p.
S70-S80, 2010.
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clínicos que mostraram efeitos protetores
da profilaxia pré-exposição (PrEP) e
do tratamento para prevenção (TasP),
tendem a ser mais restritivas do que
a proposta do UNAIDS. Organismos
que financiam programas de Prevenção
Combinada frequentemente focam apenas
na incorporação ou na ampliação das
tecnologias de prevenção baseadas no
uso dos antirretrovirais (ARV). Limitam,
assim, a Prevenção Combinada a pacotes de
intervenções biomédicas e comportamentais
e excluem as intervenções estruturais do
pacote de ações financiáveis. É o caso das
definições adotadas por PEPFAR4, CDC5 e
Fundo Global.6
Prevenção Combinada (não tão) à moda
brasileira
No Brasil, a ideia de Prevenção Combinada
foi introduzida pela sociedade civil7 em
um momento em que o governo brasileiro

resistia em discutir e adotar tecnologias
de prevenção alternativas ao preservativo.
Provocou um debate que contribuiu para
o país avançar na incorporação de novas
tecnologias preventivas, sobretudo as
baseadas no uso dos ARV.
O termo foi adotado pelo governo
federal a partir de 2013. Porém, a definição
de Prevenção Combinada que prevaleceu
rompe com a tradição da abordagem
integral e baseada nos direitos humanos que
orientou a bem-sucedida resposta brasileira
nas primeiras décadas da epidemia.
Embora não haja nos materiais oficiais uma
definição explícita para o termo, a opção
por uma abordagem restritiva pode ser
verificada pelos componentes da Prevenção
Combinada, mostrados na Figura 1. Não
há menção ao enfrentamento dos fatores
estruturantes da vulnerabilidade ao HIV,
como, por exemplo, a homofobia e a
discriminação baseada na identidade de

Figura 1 - Prevenção Combinada

4
http://www.pepfar.gov/
documents/organization/183249.
pdf
5

6

http://www.cdc.gov/globalaids/
global-hiv-aids-at-cdc/
interventions.html

http://www.theglobalfund.org/en/
about/strategy/
A ABIA, com apoio do GIV, foi
pioneira ao lançar em 2011 a
Cartilha Prevenção Combinada:
Barreiras ao HIV. Disponível em:
http://www.abiaids.org.br/_img/
media/Prevencao%20combinada.
pdf
7
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Fonte: Ministério da Saúde

Figura 2 - Exemplo de modelo abrangente de prevenção combinada

Fonte: Bekker LG et al. Combination HIV prevention for female sex workers: what is the evidence? Lancelet,
nº 385, p. 72-87, 2015.

gênero. É uma abordagem bastante distinta
dos modelos mais abrangentes, como o
proposto por Bekker et al (2015), mostrado
na Figura 2.

sobretudo entre jovens e gays. Mostram,
ainda, que permanecem altas as taxas de
prevalência entre prostitutas, usuários de
drogas e moradores de rua.

A opção por uma abordagem restritiva
da Prevenção Combinada é especialmente
preocupante diante do quadro de ameaças
aos direitos humanos e à saúde pública
que o país enfrenta atualmente. Grupos
fundamentalistas
ocupam
lugares
estratégicos, principalmente nas Câmaras
Legislativas, e atuam para interditar o
debate público sobre a sexualidade e as
desigualdades de gênero. Pressionam o
Executivo e propõem leis que afrontam
os direitos de grupos historicamente
discriminados no país. O Sistema Único de
Saúde (SUS) sofre golpes frequentes, com
redução de seu financiamento, leilão de
cargos e fomentos à privatização da saúde.

Enfrentar a epidemia de AIDS em um
cenário tão adverso quanto esse não pode
se dar pela renúncia à agenda dos direitos
humanos, cedendo a pressões de grupos
conservadores,
censurando
materiais
educativos e abandonando investimentos
em programas estratégicos. Ao contrário:

Enquanto isso, estudos nacionais e
internacionais apontam a tendência
de crescimento da epidemia no Brasil,

“ A opção
por uma abordagem restritiva
da Prevenção Combinada é
especialmente preocupante diante
do quadro de ameaças...”
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o enfrentamento precisa se dar pelo
fortalecimento de parcerias entre os
programas governamentais e os segmentos
da sociedade que lutam pelos direitos
humanos e pela defesa incondicional do
SUS. O cenário exige articular esforços para
derrubar as barreiras psicossociais e políticas
que criam condições de vulnerabilidade,
investir na participação social, mobilizar
a sociedade e restabelecer laços de solida–
riedade em torno da causa.
Por uma Prevenção Combinada baseada
em evidências e promotora dos Direitos
Humanos
Se é certo que as tecnologias baseadas
no uso dos ARV podem contribuir para
o enfrentamento da epidemia de AIDS, é
também óbvio que elas não são soluções
mágicas para controlar a circulação de um
vírus que faz seus caminhos pelas fissuras
sociais – retomando a tão potente imagem
criada por Herbert Daniel.
É preciso reconhecer que o sucesso
das tecnologias biomédicas depende das
condições estruturais. Por mais eficaz que
um medicamento se mostre em ensaios
clínicos, na vida real é a possibilidade
de os serviços de saúde o ofertarem com
qualidade e de as pessoas o acessarem e
aderirem ao seu uso que determinará seu
verdadeiro grau de proteção.

8
http://www3.crt.saude.sp.gov.br/
arquivos/forum2012/Coorte_Brasil.
pdf
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A experiência e o conhecimento acumu–
lados mostram que promover acesso e adesão
implica mais do que ter os medicamentos
disponíveis. Basta constatar que, apesar da
oferta universal dos ARV para tratamento da
AIDS, no Brasil, nos últimos 10 anos, 65%
das pessoas que vivem com HIV (PVHA)
tiveram histórico de perda de seguimento
do tratamento, o que aumentou em 3,5
seu risco de morrer de AIDS.8 E mais: que
o estigma da AIDS ainda afeta a busca do
diagnóstico, a revelação do status sorológico
e a vinculação aos serviços de AIDS, como
mostram diversos estudos.

“ O aproveitamento máximo
dos benefícios
de tecnologias como a PrEP
e a TasP no Brasil
dependerá da capacidade
do país de enfrentar
os fatores que condicionam
o usufruto
dos direitos humanos.”

O aproveitamento máximo dos benefícios
de tecnologias como a PrEP e a TasP no Brasil
dependerá, portanto, da capacidade do país
de enfrentar os fatores que condicionam o
usufruto dos direitos humanos. Dependerá,
por exemplo, do investimento em ações
para superar o sexismo e a homofobia que
expulsam das escolas jovens mulheres, gays
e trans, que limitam a capacidade de busca
dos serviços de saúde e que criam contextos
de altíssima vulnerabilidade ao HIV. E,
obviamente, dependerá do enfrentamento
dos estigmas associados à AIDS, à
prostituição e ao uso de drogas.
A ideia de Prevenção Combinada per–
mitiu ao Brasil avançar na ampliação de
tecnologias biomédicas para a prevenção.
Mas isto não basta. É preciso revisar o modelo
de Prevenção Combinada predominante no
país e retomar os pilares da atenção integral
à saúde, da defesa e promoção dos direitos
humanos e da mobilização social. Foram
estes pilares que permitiram ao país ser uma
referência e uma inspiração internacional.
Foram esses pilares, acima de tudo, que
permitiram ao país lograr sucesso, salvar
vidas e diminuir o sofrimento causado pela
AIDS. São eles que precisam ser recuperados
com urgência.
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Richard Parker1

A epidemia de AIDS completou 35 anos
no ano de 2016. A data expõe os imensos
desafios que ainda precisam ser enfrentados.
Em nenhum campo, os desafios são maiores
do que no da prevenção. Nos últimos
tempos, há avanços significativos na área
do tratamento. A prevenção, contudo, tem
exibido inúmeros retrocessos: uma pesquisa
recente aponta para a tendência decrescente
do uso do preservativo em todos os grupos
populacionais. Além disso, tem ocorrido
repetidos casos de censura nas campanhas
de prevenção. O estigma, a discriminação
e o preconceito aumentam – em vez de
diminuir; e cada vez mais constata-se o
aumento das infecções em populaçõeschaves que ainda enfrentam vulnerabilidade
acentuada em relação ao HIV.

Se, por um lado, comemoramos a
disponibilidade cada vez maior da testagem
para o HIV e a aprovação de novos e
importantes métodos para prevenir a
infecção (como PEP e PrEP), por outro,
a testagem muitas vezes acontece sem o
apoio, o aconselhamento e a assistência
necessária. O acesso às novas metodologias
de prevenção biomédica continua restrito
e a informação sobre esses métodos circula
de forma extremamente limitada. Não
há dúvidas de que é necessário e urgente
retomar o trabalho da prevenção se
quisermos controlar a epidemia. Mais do
que isto: é preciso reinventar a prevenção
para o século 21, re-imaginar o sexo seguro
(inventado no século passado) para adequálo ao século presente. É preciso revigorar
a educação e a pedagogia sobre o HIV e a

1

Diretor-presidente da ABIA
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AIDS e reconstruir todo o nosso trabalho
frente a esta epidemia.
Dito isto, o recado não deve ser para
esquecer o que foi feito até aqui (como uma
nova administração eleita que ignora o que
foi feito pela administração anterior). Muito
pelo contrário. É preciso buscar inspiração
nas boas práticas, aprender as lições do
passado e aplicá-las para a reinvenção da
prevenção no presente.
Para pensar o futuro da prevenção, é
preciso relembrar as ações, tanto para
compreender o presente quanto para
construir o futuro. Há pelo menos quatro
lições relevantes do passado que gostaria
de enfatizar neste texto e que merecem ser
rememoradas nos dias atuais: (1) a arte de
cuidar; (2) a construção da solidariedade;
(3) a invenção do sexo seguro; e, por
fim, (4) a relevância do ativismo cultural
como ato político e de transformação.
Estas quatro lições são fundamentais se
queremos reinventar a prevenção no futuro,
e desejamos reconstruir uma pedagogia da
prevenção adequada para os desafios que
estão sendo enfrentados na prevenção em
pleno século 21.
A arte de cuidar
Todos compreendemos a epidemia
do HIV e da AIDS de forma diferente,
a depender de qual momento histórico
estamos vivenciando a epidemia. Eu me
deparei com a epidemia, início dos anos
1980, quando os primeiros casos surgiram.
O meu encontro com a AIDS nestes anos
terríveis – sem tratamento e sem assistência
digna para a grande maioria das pessoas
doentes – sempre vai moldar a minha
experiência com a AIDS, e do sofrimento
horrível que causou.
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Quem nasceu nos anos 1990, durante
a segunda década da epidemia de AIDS,
e especialmente a partir da segunda
parte daquele período, vivencia hoje
um momento histórico completamente
diferente das pessoas que a experimentaram
na década anterior. Naquela época, não
havia tratamento eficaz (que começou a
ser disponibilizado a partir de 1996), pois
nenhum medicamento alcançava êxito.

“ Naqueles primeiros anos, o contato
com a epidemia – para a maior parte
de nós – começou por conhecer
pessoas doentes ou por cuidar de
pessoas doentes. E este tipo de
experiência é capaz de mudar a fenomenologia, a visão que uma pessoa
tem em relação à epidemia: cuidar
de alguém que está morrendo é algo
muito forte e transformador.”

Hoje a medicação já existe. Mas a relação
estabelecida com a AIDS pelas gerações
nascidas após a década de 1990 e a maneira
como lidam com a epidemia é diferente dos
primeiros anos da doença.
Naqueles anos iniciais, o contato com
a epidemia – para a maior parte de nós –
começou por conhecer pessoas doentes
ou por cuidar de pessoas doentes. E este
tipo de experiência é capaz de mudar a
fenomenologia, a visão que uma pessoa tem
em relação à epidemia: cuidar de alguém
que está morrendo é algo muito forte e
transformador.
Um exemplo concreto disso foi a
experiência das travestis em São Paulo que,
naquela ocasião, enfrentavam altos níveis de
infeção. Não havia tratamento e, portanto,
morriam de uma forma terrível.
Como resposta diante deste fenômeno,
surgiu a Casa Brenda Lee. Foi neste momento
que nasceu uma solidariedade faraônica
entre as travestis paulistas. Era uma casa com
mais e mais “puxadinhos” onde as pessoas
desciam e subiam e encontravam pequenos
quartos. Era nestes cubículos que as travestis
paulistas cuidavam das outras travestis que
estavam morrendo: tinha travesti servindo
como enfermeira (e vestida com roupa de
enfermeira). Era incrível e emocionante.
A casa recebeu apoio do programa de AIDS
do Estado de São Paulo e se transformou
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que não se limita a cuidar das pessoas que
enfrentam a doença, e sim, incluiu o cuidar
dos parceiros sexuais, ou seja, protegê-los
da possibilidade da transmissão do HIV.
É notória a importância que o conceito de
solidariedade alcançou na construção da
resposta inicial à epidemia, especialmente
no Brasil.

A ética da solidariedade é o princípio mais importante
no enfrentamento à AIDS

num exemplo importantíssimo da arte de
cuidar naquele período. Esta mobilização
para cuidar do outro aconteceu em todas
as sociedades e não apenas no Brasil: foi
gerada também nas sociedades africanas,
nos Estados Unidos e nas comunidades gays
do mundo todo.
O ato de cuidar naquela época não era
somente o cuidar no sentido dos “cuidados
médicos”. Era uma ação que estava associada
à prevenção num sentido mais amplo.
Cuidar, no início da epidemia, foi um ato de
certa forma altruísta, pois não era apenas no
sentido de “me proteger”, mas sim de “cuidar
do outro”.
E este cuidar do outro dialogava com os
cuidados da assistência e já era uma vivência
muito particular na prevenção. Quem
vivia na comunidade gay nesses primeiros
anos sabia que quase todo mundo estava
adoecendo ao seu lado. A pergunta era se o
ato de cuidar deveria ser (ou não) antes do
exame que confirmava se a pessoa era ou
não portadora do HIV. Quem viveu naquele
período acreditava que deveria presumir
que um de nós poderia estar infectado. E
com isso, fortaleceu-se o ato de cuidar dos
parceiros e também de evitar a transmissão
do HIV. Não era apenas a ideia de cuidar de
você, de se proteger, mas também a ideia de
cuidar e proteger o outro.

Dentro do contexto histórico em que
a resposta brasileira surgiu – em plena
abertura depois de décadas de ditadura – a
solidariedade teve uma notória relevância
no Brasil, e foi articulada pelos primeiros
ativistas de AIDS – que também tinham
lutado contra a ditadura e a favor da
redemocratização, tais como o Betinho,
o Herbert Daniel e o Paulo Bonfim. Esses
intelectuais ajudaram a estabelecer a ética
como o princípio mais importante no
enfrentamento da AIDS. Desde o começo,
a prevenção – pelo menos como surgiu na
comunidade gay, e como foi articulada pela
primeira geração de ativistas da AIDS não
Brasil – foi mais sobre a preocupação com o
outro ou com quem havia sido seu parceiro,
namorado ou grande amor.
A saúde pública tradicional parece ter
destruído isso, pois inverteu esses valores e
investiu na ideia de “nos proteger da ameaça
dos outros” ao invés de “protegermos os
outros”. E, com isto, estabeleceu uma maneira
totalmente diferente de pensar a relação com
as pessoas (parceiros, amigos e familiares, ou
seja, pessoas que realmente são importantes
para nós). E as transformou em possíveis
“ameaças” no lugar de seres humanos que
mais precisavam da nossa proteção.
Houve campanhas terroristas para
incentivar o medo. “Se você não se cuidar,
a AIDS vai te pegar”, por exemplo, foi a
principal mensagem da primeira campanha
do governo Collor – um exemplo da
distorção do conceito de “cuidar” feito pela
visão oficial da saúde pública tradicional e do
poder público, em que o “cuidar” virou um
“cuidar de si” individualista e autocentrado
em vez do “cuidar solidário”.

A construção da solidariedade

Direitos humanos

A arte de cuidar se conecta com a
solidariedade quando compreendemos

Em 1992, houve a retomada do programa
nacional. Foi mais ou menos neste período
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que começou a se construir o chamado
programa modelo de enfrentamento à
epidemia. Muitos políticos naquela ocasião
tinham na família pessoas vivendo com HIV.
Isto produziu uma certa sensibilidade ao
problema e garantiu a aprovação de algumas
leis de acesso no Brasil, como a lei de acesso
aos novos tratamentos antirretrovirais em
1996.
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No resto do mundo, levou cerca de mais
cinco ou dez anos para alcançar este tipo de
coalizão. Este período (anos 2000, a terceira
década da epidemia) é conhecido como
scale-up, ou seja, quando o mundo investiu
grandes somas de recursos financeiros para
construir respostas mais bem elaboradas
em vários países. E, principalmente,
investiu dinheiro para garantir o acesso a
medicamentos nos países mais pobres como
os africanos, alguns asiáticos e certos lugares
no Caribe. Hoje, na quarta década, assistimos
o scale-up ser transformado em scale-down.
A partir de 2008, os recursos ficaram
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“ Cuidar, no início da
epidemia, foi um ato de certa
forma altruísta, pois não era apenas
no sentido de “me proteger”,
mas sim de “cuidar do outro”.”

estáveis e essa falta de novos investimentos
gerou grandes problemas de caixa nos países
– inclusive em países que tinha respostas
muito positivas frente a epidemia. No Brasil,
por exemplo, o Ministério da Saúde tem
cortado milhões de dólares dos recursos
destinados ao controle da epidemia.
Uma das grandes batalhas dos anos 1990
foi o argumento de que o tratamento poderia
ser caro, mas que isso não justificaria o
investimento apenas na prevenção como
opção mais barata. A integralidade entre o
tratamento e a prevenção
foi uma das bandeiras que a
sociedade civil organizada
conseguiu construir nos
anos 1990. Era importante
compreender que ambos
estão interligados, ou seja,
possuem
uma
relação
integral por serem pilares
fundamentais na construção
da resposta à epidemia.
Atualmente e, sobretudo
na última década, tem havido
um retrocesso em razão da
força da biomedicalização
e do consequente desprezo
às questões dos direitos
humanos e civis. Muitos
discursos hoje em voga, e
supostamente progressistas
em relação ao enfrentamento
da epidemia, tendem a
colocar as pessoas vivendo
com HIV como um tipo de
ameaça – demonstrando
claramente de que maneira
estamos perdendo o jogo
político e porque devemos
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Sexo seguro foi construído dentro das comunidades mais afetadas.

recuperar a arte solidária de cuidar dos
outros, de cuidar da nossa comunidade, de
cuidar da sociedade, com base nos direitos
humanos e da solidariedade, como o ponto
de partida para reconstruir nossa resposta à
epidemia.
A invenção do sexo seguro
Outra lição importante daqueles primeiros
anos foi o nascimento do sexo seguro dentro
da própria comunidade gay. A prática
surgiu muito antes da medicina tradicional
oferecer algum tipo de resposta frente a
epidemia. Como isso aconteceu? Os gays
entenderam que, apesar da ciência não ter
identificado ainda o vírus, qualquer pessoa
vivendo na comunidade gay naqueles anos
sabia da existência de um agente infeccioso
que circulava dentro da nossa comunidade.
Rapidamente, o uso do preservativo foi
adotado não por uma prescrição médica,
mas pelas próprias pessoas da comunidade.
A ideia era criar uma barreira para impedir
que o vírus fosse transmitido no sexo entre
homens.
Mas, ao contrário do que muitos
imaginam, sexo seguro não era somente
o uso do preservativo – o mantra do “use
preservativo”, “use camisinha” é repetido
hoje sem produzir sentido. Naquela época,
surgiram várias opções criativas durante

o sexo, como por exemplo, transar sem
penetração ou transar sem o gozo dentro
ou transar de várias outras maneiras que
pudessem reduzir a probabilidade de
infecção. Era bem próximo da ideia de
redução de danos utilizada hoje em dia como
uma estratégia para o uso de drogas – que,
como o sexo seguro, foi uma criação não de
cientistas nem especialistas da saúde pública,
mas da própria comunidade de usuários de
drogas ao perceberem a ameaça da infecção.
Os usuários inventaram ações para reduzir
os riscos de transmissão, reduzindo danos
de diversas maneiras nas suas práticas.

“ Hoje, se desejamos aproveitar o
amplo e moderno leque de
opções e possibilidades oferecidas
pelas novas tecnologias,
é preciso resgatar o espírito
solidário dos primeiros anos
da epidemia. É preciso refazer a ética
da abordagem e investir na
reconstrução desses laços.”
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O sexo seguro, criado e vivenciado pela
comunidade gay, aproxima-se também do
que alguns pesquisadores identificam como
“segurança negociada” como, por exemplo,
a decisão entre os parceiros se transariam
com ou sem o uso do preservativo. E se fosse
um relacionamento aberto, na hora do sexo
fora da relação, o uso do preservativo seria
obrigatório.

Hoje, se desejamos aproveitar o amplo e
moderno leque de opções e possibilidades
oferecidas pelas novas tecnologias, é preciso
resgatar o espírito solidário dos primeiros
anos da epidemia. É preciso refazer a ética
da abordagem e investir na reconstrução
desses laços.
A importância do ativismo cultural
Da mesma forma que cada uma destas
lições – sobre a arte de cuidar, a construção
da solidariedade e a invenção do sexo
seguro – agregam valor à prevenção do
século XXI, há outra lição histórica que
vale a pena lembrar com muito carinho:
a transformação de comportamentos e,
acima de tudo, da cultura que governa as
práticas e o papel fundamental do ativismo
cultural como mecanismo para alcançar esta
transformação.
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Novamente, é possível pensar sobre
os ensinamentos da primeira geração de

ativistas de AIDS no mundo. Por exemplo,
os militantes corajosos da organização nãogovernamental ACT-UP, em Nova York, e
outras cidades nos ensinaram por meio da
arte que “silêncio é = morte”. Outro forte
exemplo foram as dezenas de cartazes criados
por grupos não-governamentais, com
mensagens emocionantes e chocantes, que
sacudiram mentes e corações. Esses cartazes
Acervo ABIA

Outra estratégia interessante (e até hoje
utilizada) é o chamado “posicionamento
estratégico”. Dependendo da maneira
como as pessoas se relacionam (se é ativo
ou passivo) há maior ou menor chances
de ser infectado ou de infectar. É claro
que as estratégias, no contexto das suas
complexidades, apresentavam problemas.
Nada é perfeito em termos de segurança
no mundo. No contexto da epidemiologia,
há um maior ou menor risco associado ao
conceito de vulnerabilidade. Não existe
um risco zero. A invenção do sexo seguro,
portanto, aconteceu naqueles primeiros
anos dentro das comunidades mais afetadas.
Essas comunidades buscaram formas
criativas para manter a vivência prazerosa
da sexualidade em tempos de epidemia. Os
laços de amor e solidariedade foram forjados
pela experiência da dor e do sofrimento.

“ A invenção do sexo seguro
aconteceu naqueles primeiros anos
dentro das comunidades mais
afetadas. Essas comunidades
buscaram formas criativas para
manter a vivência prazerosa
da sexualidade em tempos
de epidemia. Foram laços de
amor e solidariedade forjados pela
experiência da dor e do sofrimento.”

passaram não somente informações básicas,
mas também transformaram os paradigmas
sobre a epidemia. Havia também os muitos
projetos comunitários – intervenções
não no comportamento, mas no domínio
cultural, social e político – que mexeram
com as estruturas culturais tradicionais:
regras e restrições foram quebradas para
transformar modos de pensar, e para usar
formas culturais para abrir o caminho para
a mudança que nos tornariam capazes de
enfrentar a epidemia.
Pioneirismo
Mais uma vez, o Brasil foi pioneiro neste
uso da cultura, ou seja, do ativismo cultural
(o uso consciente de formas culturais para
fazer ativismo político), principalmente pela
sociedade civil e pelas comunidades mais
afetadas pela epidemia. Isto ajudou a mexer
com o status quo e a transformar a maneira
pela qual víamos e entendíamos a AIDS.

Foto Ronaldo Julio / Acervo ABIA

É possível pensar em tantos exemplos,
mas vou citar somente alguns para dar uma
ideia da riqueza desses momentos. O projeto
“Fazendo Arte Com Camisinha” feito pelos
alunos da Universidade de São Paulo (USP)
brincava com a camisinha para fazer do

lúdico um mecanismo de transformação. A
peça (que depois se transformou em vídeo
e livro) “Cabaret Prevenção”, produzido
no Rio de Janeiro pela ABIA e pelo Grupo
Pela Vidda\RJ e Pela Vidda\SP, foi resultado
de uma oficina de teatro expressionista.
O trabalho foi desenvolvido por meio da
escrita feita pelos jovens gays de periferia,
que encaravam a epidemia no cotidiano, e
questionavam todo o aparato de estigma
e discriminação construído pela cultura
dominante que costuma fazer dos excluídos
os alvos principais da vulnerabilidade frente
o HIV. Outro exemplo foram as diversas
publicações (jornais, cartilhas, etc.) que
surgiram para questionar a “normalização”
da sexualidade imposta pela sociedade
dominante e para fazer deste questionamento
uma forma de empoderamento capaz de
enfrentar a epidemia dentro de um espirito
anarquista. Recentemente, a maravilhosa
grife Daspu, da ONG das prostitutas Davida,
brincou com todas as regras convencionais
da moda para valorizar o trabalho sexual
e para demonstrar o poder das prostitutas
de enfrentar a sua “vulnerabilização” por
diversas forças de saúde, lei, estigma social, e
valores conservadores.

ABIA retoma ousadia ao associar sexualidade, HIV e gênero no Calendário anual 2017.
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Há centenas de outros exemplos
criativos ao longo da história da resposta
à epidemia. Todos elaborados pela
sociedade civil no Brasil a partir de
estruturas e mecanismos culturais para
fazer intervenções comprometidas com as
mudanças necessárias para abrir o caminho
para o enfrentamento à epidemia. E foi por
meio deste ativismo cultural que a invenção
do sexo seguro se disseminou como uma
prática comunitária.
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que sinalizei aqui – sobre como reagir ao
HIV e à AIDS durante as últimas décadas.
Por isso, é preciso criar a oportunidade
para relembrarmos alguns dos fatos mais
importantes que aprendemos.

Embora devamos reconhecer (e celebrar)
os notáveis feitos alcançados na ampliação
da resposta global ao HIV durante as
últimas décadas, também precisamos ser
realistas quanto aos desafios que ainda se
impõem. Vejamos mais exemplos: hoje, em
Após anos do mantra “use camisinha” 2016, vinte anos após Vancouver e o anúncio
nas campanhas oficiais e
de novos tratamentos
da perspectiva da saúde
antirretrovirais
eficazes
pública tradicional (até
para o controle do HIV,
isto foi abandonado pelo
“ O acesso ao tratamento cerca de 50% das pessoas
poder público nos últimos
em todo o mundo que
deve ser entendido
anos) é fácil esquecer que
precisam de tratamento
como um processo social contra o HIV ainda não
a ação mais bem-sucedida
na promoção do sexo
e político, e não apenas
são atendidas. Devemos
seguro no Brasil ao longo
comemorar o número
como a disponibilização
dos anos 1990 e 2000 não
de pessoas que estão em
de medicamentos.”
foi alcançada por meio
tratamento,
mas
não
de mantras ou de ordens
podemos jamais esquecer
médicas. Mas sim, foi
daquelas
que
ainda
alcançada por meio da
não tiveram acesso ao
brincadeira e do ativismo,
tratamento – isso para
por meio da elaboração de formas culturais, não falar da dor, do sofrimento e da morte
tais como “fazendo arte com a camisinha” a que estão sujeitas devido à incapacidade
(conforme mostraram os alunos da USP) e por parte da sociedade de adotar as medidas
“fazendo educação na democracia” (como necessárias para mantê-las vivas.
os meninos gays da periferia do Rio nos
Além disso, após um aumento substancial
ensinaram na peça “Cabaret Prevenção”).
dos recursos destinados à resposta global
Trazendo as lições do passado para
ao HIV, nos últimos anos, o financiamento
o presente e lembrando o que já
permaneceu no mesmo patamar – e hoje
aprendemos
sabemos que em 2015 a ajuda alocada ao HIV
Hoje, 35 anos depois, é legitimo reduziu-se pela primeira vez nos últimos
perguntar o que estas lições do século cinco anos, caindo de 8,6 bilhões para 7,5
passado têm a contribuir para a tarefa bilhões de dólares americanos – uma redução
atual de repensar e reinventar a prevenção considerável que sinaliza certa complacência
do HIV no século 21. O meu argumento com relação à epidemia. Pelo menos em parte,
é que este passado tem tudo a ver com o podemos concluir que essa complacência
momento que estamos vivendo. Depois decorre da declaração prematura sobre “o fim
de anos de ideias mirabolantes por parte da AIDS” oriunda de muitos dos principais
de muitos gestores da epidemia sobre órgãos e autoridades responsáveis pela
“o fim da AIDS” ser possível no futuro “administração da epidemia”.
próximo, é hora de fazer um balanço mais
Cortina de fumaça
realista sobre nossa posição na luta contra
Por fim, embora tenhamos testemunhado
esta epidemia: aonde chegamos e qual o
rumo devemos tomar. Aprendemos muitas um grande progresso no desenvolvimento
lições importantes – como estas lições de novas tecnologias preventivas (tais como
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PEP e PrEP), falhamos lamentavelmente no
campo coletivo por não as tornar disponíveis
nas regiões onde são mais necessárias.
Deixamos de desenvolver e manter
programas educativos nas comunidades
e a partir dos princípios éticos tais como
a solidariedade, e metodologias educativas
e políticas como o ativismo cultural. Em
vez disso, lançamos slogans como “Tratamento
é Prevenção” (embora atendamos somente
50% das pessoas que precisam de
tratamento) e programas como “Testar e
Tratar” (embora os sistemas sociais e de
saúde restritivos dos países e comunidades
pobres tenham fracassado reiteradamente
em atender de maneira adequada às
necessidades de pessoas com resultado
positivo para HIV).
E o que é pior, essas abordagens se
transformaram em uma espécie de cortina
de fumaça que encobre a realidade da
“redução” (em lugar do “aumento”) em
muitos países – cortina de fumaça que
funcionou muitas vezes, no Brasil como
justificativa para cortes de verbas destinadas
a importantes programas de prevenção com
base no engajamento e comprometimento
da comunidade e também para a censura de
campanhas governamentais que não adotam
a moral e os bons costumes de políticos
conservadores (e muitas vezes corruptos).
Considerando esse cenário, os desafios
que enfrentamos hoje para as ações de
prevenção ao HIV comparam-se muito
com a história do tratamento do HIV

há mais ou menos 15 anos (com opções
biomédicas cada vez maiores, porém com
acesso desigual, embora haja maior eficácia
quando as estratégias são aplicadas de forma
combinada). É particularmente importante
salientar que a expansão do tratamento
também requeria um conhecimento
básico relativamente sofisticado
sobre as opções disponíveis
de tratamento, bem como a
necessidade de programas baseados
nas vivências das comunidades
e o comprometimento destas
comunidades no que diz respeito ao
tratamento antirretroviral. O acesso
ao tratamento deve ser entendido
como um processo social e político, e
não apenas como a disponibilização de
medicamentos.
À medida que se iniciava uma escalada
nos tratamentos, grupos como o Treatment
Action Campaign na África do Sul (e outros
grupos ativistas da comunidade no hemisfério
Sul, inclusive a ABIA e outros parceiros no
Brasil) desenvolveram abordagens como
a “treatment literacy” (educação sobre
medicamentos
antirretrovirais)
como
uma forma de promover a expansão do
tratamento ampliando-se o empoderamento
da comunidade e a expertise baseada na
comunidade. Ambos necessários para
concretizar o acesso ao tratamento. Tais
grupos reconheceram que esse acesso
não poderia ser visto como uma dádiva
concedida por benevolentes elaboradores
de políticas, e sim por meio de um processo
que se constrói coletivamente – tanto por
comunidades afetadas defendendo suas
próprias necessidades, quanto por ações
bem intencionadas de administradores
esclarecidos. O acesso deveria ser assegurado
mediante o reconhecimento dos direitos
humanos fundamentais – o direito à vida, à
saúde e ao bem-estar.
Para uma pedagogia da prevenção
Isto me leva a outro argumento importante
que vem sendo desenvolvido na ABIA nos
últimos anos: importa construir não apenas
treatment literacy com base no conhecimento
competente sobre o tratamento do HIV, mas
também o prevention literacy (ou “pedagogia
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de prevenção”). Se vamos nos valer da
crescente gama de opções de prevenção, é
preciso repensar e reformular a prevenção
ao HIV como uma prática complexa que
ultrapassa a fronteira da divulgação de
informações e de produtos ligados à saúde,
mas que deve assentar-se na promoção dos
direitos humanos – inclusive o direito de ter
acesso às opções de prevenção que fazem
sentido sob a perspectiva das pessoas que
as utilizam. E que façamos isso baseados,
sobretudo, nos princípios que já aprendemos
(mas que parece que muitos esqueceram nos
últimos tempos) – tais como a importância
de cuidar dos outros, de praticar sexo seguro
como um ato de solidariedade, e de fazer
escolhas sobre opções preventivas não como
se fossemos seguir ordens médicas, mas
como uma prática comunitária.
Para alcançarmos isso, é preciso tomar
algumas medidas essenciais, tais como
aumentar a visibilidade, o apoio e a inclusão
social daquelas que eufemisticamente
passamos a descrever como populações
“chave”. Considerando-as não apenas como
grupos dóceis que devem ser “acolhidos”
(em oposição a serem “deixados de lado”),
mas reconhecendo-as como tal, e por
seus próprios nomes, como comunidades
orgulhosas por serem capazes de cuidar de
si próprias quando lhes são conferidos o
respeito e a proteção social a que fazem jus.
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O que essas comunidades mais precisam
não é da retórica condescendente dos
elaboradores das políticas e dos gestores
dos programas, mas sim de intervenções
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estruturais transformadoras (por exemplo,
a reforma da legislação, serviços jurídicos
eficientes, adaptação dos serviços de saúde,
formação de capacitação dos profissionais
da saúde). Esses grupos precisam, acima de
tudo, de acesso: ao atendimento e tratamento,
e a todas as opções de prevenção existentes
atualmente (e não apenas àquelas que os
burocratas do governo ou os tecnocratas do
fomento ao desenvolvimento julgam serem
as mais rentáveis ou moralmente aceitáveis).
Em suma, com base no que aprendemos
sobre essa epidemia ao longo dos últimos
35 anos, para que consigamos alcançar
uma verdadeira pedagogia da prevenção
será preciso adotar vários elementos
fundamentais – que serão factíveis se formos
capazes de congregar a vontade política
para concretizá-los. Precisamos aumentar
a conscientização e o reconhecimento
da expertise baseada nas comunidades –
expertise esta que não é uma exclusividade
dos cientistas ou dos especialistas em
saúde pública, mas que existe também nas
comunidades de base que são afetadas mais
diretamente pela epidemia.
É esta expertise comunitária que
possibilitou a invenção do sexo seguro
e da redução de danos como estratégias
fundamentalmente comunitárias. É preciso
caminhar de forma semelhante para produzir
conhecimento e compreensão acerca das
opções de prevenção disponíveis – o leque
completo das abordagens existentes e das
ferramentas que dispomos atualmente.
Precisamos assegurar o empoderamento
das bases para defender e promover o acesso
e a utilização efetiva o arsenal de abordagens
de prevenção disponível, escolhendo as
que mais se ajustam à perspectiva das
pessoas que irão utilizá-las. Os especialistas
poderão contribuir no sentido de informar
sobre essas opções, mas jamais deverão
achar que podem escolhê-las em nome
de outrem. No final das contas, a escolha
deverá caber sempre àqueles que aplicarão
os métodos de prevenção à sua própria vida.
As comunidades mais afetadas devem ser
o ponto central dessa resposta, e estar no
comando dela, para que o país avance na luta
contra a epidemia de HIV.

1. Que significado tem para o Brasil o
anúncio em relação ao fim da transmissão vertical do HIV feito por Cuba no
final de 2015?
REGINA MARIA BARBOSA - O que me parece
mais importante para o Brasil na certificação
da Organização Mundial da Saúde (OMS) diz
respeito à resposta que Cuba conseguiu em
relação à síflilis. No que diz respeito à transmissão vertical do HIV, acho que o Brasil
tem caminhado, considerando as dimensões
continentais do nosso país e a sua comple
xidade. Melhor nos estados do Sudeste, Sul e
Centro-Oeste e pior nos do Norte e Nordeste,
onde a taxa de detecção de AIDS em menores
de 5 anos não vem diminuindo ao longo de
tempo. Em relação à sífilis, no entanto, estamos ainda engatinhando.
2. Como está o cenário para as mulheres
soronegativas? Quais os principais méto-

Regina Maria Barbosa é
graduada em medicina, mestre
e doutora em saúde coletiva e
uma das maiores especialistas
no campo, com ênfase em saúde
reprodutiva, e vice-presidente
da ABIA.
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As mulheres que vivem com HIV costumam ficar invisíveis nas estatísticas
divulgadas pela mídia. Debater sobre as especificidades deste grupo nas
abordagens sobre a prevenção também tem sido raro no Brasil. Nesta
entrevista exclusiva, a pesquisadora Regina Maria Barbosa apresenta uma
revisão da literatura sobre os métodos preventivos disponíveis para as
mulheres, tendo em vista o perfil de cada uma, os riscos, as necessidades
e as vulnerabilidades que as afetam. No caso das soropositivas em
relacionamentos sorodiscordantes, por exemplo, a pesquisadora reconhece
que é recomendável associar outro método ao uso do preservativo, mas
ressalta que a autonomia do casal deve ser sempre respeitada na hora
de escolher o melhor método que lhe convém. Para ela, antes de falar em
respostas, é preciso enfrentar os desafios na prevenção para as mulheres.
Um deles é o enfrentamento da violência física e sexual à qual as mulheres
estão submetidas cotidianamente. Confira a seguir.
dos preventivos disponíveis hoje para
este grupo?
RMB - Hoje vivemos um esgotamento da diretriz de uso do preservativo masculino em todas
as relações sexuais. Sabemos que a camisinha
não é usada em 100% das vezes. Nem sempre
os contextos em que o sexo acontece permitem
que as intenções de prevenção da infecção pelo
HIV se efetivem e, nesse sentido, uma pers
pectiva voltada para a redução ou gestão do
risco me parece mais adequada. As mulheres
são diferentes entre si, bem como seus riscos,
necessidades e vulnerabilidades, e estas dife
renças devem ser contempladas na discussão
das estratégias preventivas. Desta perspectiva,
as possibilidades se ampliam. Fizemos uma revisão da literatura sobre métodos de prevenção
disponíveis para as mulheres e o texto foi publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia e
que está sumarizado no quadro abaixo.
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Estratégia

Proteção contra o HIV

		
Sexo oral
sem proteção
		
		
		

Estimativa de uso Brasil

Citação

(População geral)

(ano e autor)

Diminuição do risco em
Sexo oral com último parceiro
35 vezes quando comparado
(sem referência à proteção):
ao sexo anal
H=45% e M=41%
Sexo oral receptivo = 0.04%		
entre HSH* 		

Baggaley et al., 20106
Barbosa et al., 2009 9

*

**

Coito interrompido
Provável diminuição do risco,
Uso atual*****
*, **, ***
no sexo vaginal
faltam estudos conclusivos
Mulheres não unidas: 1,0%
			
Mulheres unidas: 2,1%
				
				

*

Coito interrompido
Provável redução do risco,
Não foi encontrado dado
no sexo anal
faltam estudos conclusivos *, **, *** a esse respeito
		
Probabilidade de transmissão:		
		
0,65% por contato anal receptivo		
		
entre HSH****
		
		
Uso de preservativos
Redução do risco em 80%
Uso atual (sem referência à
(M/F)
1,14 infecções por
consistência) ***
		
100 pessoas/ano com uso
Mulheres não unidas: 26,0%
		
consistente no sexo vaginal
Mulheres unidas: 12%
		
penetrativo*
Uso na última relação sexual
		
Não encontrado dado para sexo vaginal: H=32% e M=24% ****
		
anal nas relações heterossexuais Uso na última relação sexual anal:
			
H=40% e M=50%

*

Testagem e fidelidade
mútua sem uso de
preservativo
		

Em tese, 100%, mas essa
negociação é particularmente
problemática nas relações
heterossexuais *

Na vida**
H=27,2% e M=45,6%
No último ano
H=11,2% e M=16,2%

Jones et al., 2009
Rogow et al., 1995;
***
Richters, 1994;
****
Kost et al., 2008;
*****
Brasil, MS, 2008;
**

Jones et al., 2009;26
Rogow et al., 1995;27
***
Richters, 1994;28
****
Jin et al., 2010
**

Weller, 2007
Kost et al., 200816
***
Brasil, MS, 2008;31
****
Tabulações da autora,
PCS -2005
*
*

*

Barbosa, 199921
PCAP, 20088

**

Fonte: Adaptado de VILLELA, W.V. & BARBOSA, R.M. Prevenção da transmissão heterossexual do HIV entre mulheres: é possível
pensar estratégias sem considerar suas demandas reprodutivas? Revista Brasileira de Epidemiologia, Especial HIV, p.131-142,
2015. DOI: 10.1590/1809-4503201500050010

3. O que seria uma boa escolha preventiva? Quais devem ser os critérios que as
mulheres em geral devem seguir na escolha do método de prevenção contra o
HIV?
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RMB - O método mais indicado é o que seja
viável para o contexto no qual se encontrem. O
con texto vai depender da qualidade da relação
com o parceiro, que varia em função do tipo de
parceria, ou seja, se existe um relacionamento
afetivo ou se se trata de um encontro casual.
Também depende da possibilidade concreta
de negociar os termos da relação sexual, do
que se está disposto a abrir mão e, principalmente, se a prevenção da gravidez também é
desejada. Vale lembrar que esta última questão, apesar de fundamental, foi marginal nos
debates sobre prevenção. Os estudos sobre a
prática da contracepção têm demonstrado o

quanto a prevenção na esfera sexual é complexa. Por exemplo, de acordo com a pesquisa
“Nascer no Brasil”, realizada em 2011 e 2012,
45% das gestações não foram planejadas, o
que é muito significativo, pois provavelmente isso também implica que nenhum método
para a prevenção do HIV foi utilizado. Muito do
que se sabe na esfera das práticas contraceptivas se aplica também à prevenção do HIV.
4. E no caso das mulheres soropositivas, quais métodos devem ser utilizados
para reduzir o risco de transmissão para
seus parceiros? Quais destes métodos reforçam ou facilitam a negociação sexual?
RMB - Os preservativos (masculino e feminino) permanecem como os únicos meios que
oferecem dupla proteção, reduzem a transmissão do HIV e de outras DST, além de evitar
a gestação. Entretanto, utilizar o preservativo

como método único para planejamento reprodutivo requer bastante engajamento do casal
na sua adesão e uso correto, uma vez que as
taxas de falha associadas ao seu uso típico va
riam entre 18 a 21,5%. Assim, é recomendável
associar outro método ao uso do preservativo.
Mas acho fundamental lembrar, mais uma vez,
que a decisão por uma perspectiva de redução
ou gestão de risco pode ser uma opção e uma
decisão dos envolvidos na relação sexual que
deve ser res- peitada. A probabilidade de transmitir o HIV quando o sêmen contém 100.000
cópias/ml de RNA (ácido ribonucléico) do HIV
é de 1 por 100 intercursos sexuais e quando
contém 1.000 cópias/ml de RNA do HIV, é de 3
por 10.000. Na infecção aguda existe aumento
da excreção genital do vírus, o que aumenta a
transmissão, ou seja, existe forte correlação entre a carga viral sanguínea e a dos fluidos sexuais,

“ Os profissionais de saúde não estão
preparados para lidar com essa
dimensão tão complexa
da vida social. Do ponto de vista
das estratégias centradas
na área de saúde, dar suporte
às mulheres que experimentam
situações de violência física
e sexual é sem dúvida
uma estratégia que deve ser
fortalecida nos serviços e que pode ter
resultados muito positivos.”

embora não seja possível afirmar que a carga
viral sanguínea indetectável corresponda necessariamente à carga viral indetectável no sêmen
nos fluidos vaginais. Em outras palavras, uma
redução da carga viral para níveis indetectáveis
diminui muito (se não elimina) o risco de transmissão do HIV, como mostrado por repetidos
estudos. Pesquisas mais recentes encontraram
efeitos ainda melhores, sugerindo que o regime
de tratamento de alta potência está associado
à redução ainda maior na transmissão do HIV.
Além disso, os dados sobre circuncisão entre
HSH são promissores, mas precisam ser va
lidados para as relações heterossexuais.

5. Do ponto de vista da contracepção,
quais métodos estão disponíveis para mulheres vivendo com HIV que não desejam
ter filhos? Há alguma contraindicação para
o uso da proteção dupla nestes casos?
RMB - Atualmente não existem métodos que,
em princípio, se encontrem contraindicados
para as mulheres vivendo com HIV. A questão
principal é em a relação à terapia antirretroviral (TARV) e se existe alguma coinfecção ou
comorbidade. O uso de alguns antirretrovirais
(ARV) pode interferir na biodisponibilidade do
hormônio, expondo as mulheres que vivem
com HIV a gestações indesejadas. A interação
entre ambos pode ainda levar a doses subterapêuticas dos esquemas de TARV. Assim, é
muito importante discutir com o profissional
de saúde sobre os anticonceptivos que podem
ser utilizados. Por exem
plo, em usuárias de
Efavirenz ou TARV composta com Ritonavir como adjuvante, não se
deve usar nenhum método contraceptivo oral e nem
os combinados. Por outro
lado, o DIU, por exemplo, pode
ser utilizado nesses casos sempre
que a contagem de CD4 for supe
rior a 200 células/mm. Realmente, o
fundamental é o apoio do profissio
nal de saúde. Notem: eu disse “apoio”
porque o responsável pela escolha final
do método a ser usado é a mulher ou
o casal. Em casais sorodiscordantes em
que a mulher é negativa, o uso de diafragma e espermicida é contraindicação
absoluta pelo aumento de risco de contrair HIV pelas microfissuras. Alguns estudos mostraram aumento de risco para
aquisição de HIV por mulheres sorone
gativas que usavam hormônio injetável
trimestral. Segundo a OMS, as evidências atuais não permitem concluir
que o injetável trimestral esteja, de
fato, associado ao aumento de risco
para a aquisição de HIV. Foi publicado pela Coordenação Estadual de
DST/ Aids de São Paulo um documento que contém de forma deta
lhada e didática as instruções para
o manejo dessas situações e cuja
leitura é especialmente interessante
para os profissionais de saúde.
6. Nos casos de casais sorodiscordantes que desejam ter filhos
e que a mulher é HIV posi tivo, a
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autoinseminação artificial programada
ou a circuncisão do parceiro são, de fato,
métodos confiáveis?
RMB - A autoinseminação é 100% eficaz no
sentido de proteção do parceiro, o mesmo já
não é verdade em relação à circuncisão. Por
outro lado, devemos lembrar que o importante
aqui é o apoio aos envolvidos no processo de
decisão, pois existem maneiras de gerenciar
o risco para que mesmo a concepção natural
ocorra de forma mais segura, ou seja quando ambos estão com carga viral indetectável
e sem DST ou doença pélvica. Vale também
esclarecer que a circuncisão não é adotada no
Brasil como uma política pública e os estudos
atualmente existentes, embora indiquem haver
uma redução do risco de transmissão sexual
do HIV para os homens, não são conclusivos
quanto à proteção das mulheres.
7. Na sua avaliação, como tem sido o
diálogo sobre prevenção entre o governo
e a população feminina?
RMB - Bastante precário, mas isto não é novo.
Desde o princípio da epidemia de HIV e AIDS,
a inexistência de diálogo em alguns momentos ou seu caráter precário e parcial em ou
tros constituíram, do meu ponto de vista, uma
marca dessa relação. As razões são diversas
e este é um assunto que renderia uma outra
conversa, mas o fato é que, por exemplo, a
questão dos direitos sexuais e reprodutivos das
mulheres vivendo com HIV e AIDS nunca foi
um ponto importante da agenda. Esse debate
tem ficado tradicionalmente encoberto pelas
discussões ligadas à prevenção da transmissão
vertical. E isto é verdade não só do ponto de
vista do governo, sendo também um diálogo
difícil para o movimento social organizado e
para os profissionais de saúde.
8. Que respostas precisam ser dadas imediatamente para a prevenção das mulheres que vivem com HIV e as mulheres em
geral?

26

RMB - Não há como falar das respostas sem
falar nos desafios. Uma das questões diz respeito à violência de gênero e sua invisibilidade
nos serviços de saúde. A violência seja ela física ou sexual está intimamente conectada com
uma maior vulnerabilidade da mulher não só
para o HIV, mas também para experimentar
gravidez indesejada, maior dificuldade em se
fazer ouvir no serviço de saúde ou mesmo
aderir a um tratamento. Resultados recentes
do estudo GENIH: práticas e decisões relativas

“O uso de alguns ARVs podem interferir
na biodisponibilidade do hormônio,
expondo as mulheres que vivem com
HIV a gestações indesejadas (...)
É muito importante discutir com
o profissional de saúde sobre
os anticonceptivos que podem
ser utilizados.”

à saúde sexual e reprodutiva no contexto da
epidemia de HIV/AIDS no município de São
Paulo, coordenado por mim, apontam claramente nessa direção. Os profissionais de saúde
não estão preparados para lidar com essa dimensão tão complexa da vida social. Do ponto
de vista das estratégias centradas na área da
saúde, dar suporte às mulheres que experimentam situações de violência física e sexual
é sem dúvida uma estratégia que deve ser fortalecida nos serviços e que pode ter resultados
muito positivos. Para tanto, é fundamental um
enfoque mais abrangente e holístico baseado
na ideia do cuidado com a saúde. Por exemplo ao invés de culpabilizar a mulher que não
adere à TARV ou não usa de maneira consis
tente a contracepção ou a camisinha, uma excelente abordagem seria acolher e entender as
circunstâncias de vida dessa mulher e, junto
com ela, buscar alternativas viáveis para o seu
contexto e, de preferência, que confiram maior
grau de autonomia. Ou seja, precisamos abrir
mão de sermos tão prescritivos; normas e protocolos podem ser ótimos guias, mas são ape
nas isto. É na relação que se estabelece entre
a mulher e o profissional/serviço de saúde que
o sucesso da intervenção é modelado e ganha
maior chance de efetivação.
9. Quais outros desafios a senhora pode
citar?
RMB - Outro desafio diz respeito a como os
serviços de saúde vão incorporar as novas
questões em relação a esta infecção, seja em
termos de estratégias de tratamento, ou mesmo
de prevenção. Por exemplo, as estratégias “testar e tratar” ou “tratamento como prevenção”
colocam desafios e contradições enormes para
os serviços e profissionais de saúde. Entre estes, chamaríamos a atenção para o conflito

nada trivial entre tratamencializada, pode-se imaginar
to como cuidado individual
os problemas que advirão
e como uma questão de
“ A violência seja ela física caso o cuidado das pessoas
saúde pública. Lidar com
vivendo com HIV sejam
ou
sexual
está
esse aspecto vai exigir que
transferidos para a atenção
os programas de DST/AIDS,
básica. As ações de preintimamente concectada
bem como os serviços que
venção e diagnóstico (precom uma maior
compõem as suas redes escoce) já são por si mesmos
vulnerabilidade
da
mulher
pecializadas, se preparem
complexos o suficiente para
não só para o HIV, mas
não só do ponto de vista orserem incorporados pela
ganizacional, mas sobretudo
também para experimentar atenção básica de maneiem relação à discussão das
ra adequada. No caso das
gravidez
indesejada,
pers
pectivas que devem
mulheres, a efetivação da
maior dificuldade em se
nor
tear a implementação
integração das ações de
dessas estratégias. Culpabiprevenção das DST e de
fazer ouvir
lizar e estigmatizar mais ainsaúde sexual e reprodutiva,
no serviço de saúde...”
da homens e mulheres que
central para o enfrentamennão aderiram à proposta é
to da epidemia de AIDS enum risco real que podemos
tre as mulheres, nos parece
vislumbrar, caso este tema
um ponto suficientemente
não seja tratado de acordo
complexo para a agenda de
com a complexidade merecida. As discussões trabalho já superlotada dos serviços da aten
sobre este aspecto na última Conferência de ção básica. É possível vislumbrar ainda, por exAIDS, ocorrida em julho de 2014, na Austrália, emplo, que a incorporação desejada do diag
deixa claro que muito terá que ser feito ain- nóstico da infecção do HIV no rol das ações
da para que isto não aconteça a despeito do da atenção básica trará questões nada simples
direito que as pessoas têm de iniciar ou não para o dia a dia dos serviços de saúde, como
o tratamento de forma precoce, tendo como aquela que diz respeito ao sigilo da identidade
objetivo o bem da coletividade.
do portador. A lógica de organização da aten
ção básica, sobretudo com o incremento da
10. O fato de a AIDS ser uma doença ainEstratégia Saúde da Família (ESF), tem outros
da estigmatizada impacta estes desafios?
preceitos, tal como o da territorialidade, aspecRMB - Sim. Apesar da dita cronificação da to que atinge em cheio o direito ao sigilo da
doença, nos 30 anos de epidemia, a AIDS identidade da pessoa vivendo, por exemplo,
ainda é uma doença que estigmatiza. Como com HIV e AIDS.
ainda não eliminamos o estigma na rede espe-
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Camila Castro1
Francisco Pedrosa2

Equipe do GRAB e os jovens no Centro de Formação Juvenil para o Turismo Patativa do Assaré.

1
Doutoranda em Saúde Coletiva
(UFC) e coordenadora de projetos
no GRAB.
2
Mestre em Políticas Públicas
(UECE) e presidente do GRAB. É
membro do Conselho Curador
da ABIA
3
Este projeto recebeu o nome
de SAGAS, sigla que representa
as iniciais de cinco organizações
não-governamentais: Somos, ABIA,
GRAB, Grupo Arco-Íris e Fundação
Schorer, que, juntas, desenvolveram
atividades que tiveram como meta
executar ações planejadas para a
prevenção do HIV/Aids
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Na última década o Grupo de Resistência
Asa Branca (GRAB) tem concentrado
esforços de forma integrada para desenvolver
ações de prevenção e saúde sexual junto aos
grupos jovens, principalmente jovens gays,
HSH (homens que fazem sexo com homens),
travestis e transexuais de forma integrada,
associando três eixos: redes de juventudes
para prevenção e diagnóstico oportuno do
HIV e AIDS, direitos humanos e educação
profissionalizante para autonomia juvenil.
Nesse âmbito temos realizado projetos que
integram esses processos com o objetivo
de melhorar a qualidade de vida dessas
populações-chave em face da epidemia do
HIV e da AIDS, e trabalhado com grupos
jovens que vivenciam diversas situações de
maior vulnerabilidade social em relação à
saúde sexual, à autonomia e ao exercício de
direitos.

Temos construído e executado projetos
com foco nas juventudes buscando sempre
incentivar que se organizem e multipliquem
trabalhos em rede para ações de prevenção,
testagem para o HIV, sífilis e hepatites, e
também saúde sexual. E para melhorar suas
condições de vida, autonomia e exercício
de direitos, o GRAB realiza projeto de
qualificação profissional e apoio para a
integração desses jovens ao mundo do
trabalho em parceria com instituições para
educação profissionalizante.
No período de 2007 a 2012, o GRAB
executou o projeto SAGAS3: “Exercitando
atividades de formação e prevenção junto a
Jovens Gays e outros HSH” que tinha como
objetivo incentivar práticas sexuais seguras,
fomentar as discussões sobre autonomia e
direitos humanos e contribuir para melhorar
a qualidade de vida de jovens homossexuais
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GRAB desenvolve ações de prevenção e saúde sexual com jovens no Ceará.

moradores
Fortaleza.

de

algumas

periferias

de

As principais ações realizadas foram:
pesquisas, publicações, oficinas educativas,
campanhas de abordagem massiva,
seminários, confecção de materiais de
informação, divulgação da produção de
conhecimento e tecnologias de prevenção,
vídeos documentários, capacitação junto
a profissionais de saúde e educação, entre
outros.
Como
principal
resultado
desse
projeto destacamos a construção de uma
rede de atores sociais. Chamamos esses
jovens de Rede de jovens SAGAS. Eles
passaram por diversas formações
em
saúde, sexualidades, HIV e AIDS, direitos
humanos, soropositividade, etc. Envolvemos
160 jovens diretamente em nossas ações
de formação; além de mais de 4.500 jovens
indiretamente, que estiveram com esses
educadores conversando sobre saúde,
prevenção, testagem, direitos e recebendo
insumos de prevenção durante 4 anos.
A construção dessa rede teve início em
2008 e se mantém ainda hoje em 2016.

No âmbito da saúde sexual, esses jovens
continuam participando e promovendo
ações por meio de outras iniciativas que
incentivam a formação de ativistas e o
diagnóstico oportuno, como por exemplo, as
jornadas de realização da Parada do Orgulho
LGBT, em Fortaleza. Para promover a
autonomia juvenil e ampliar a qualidade de
vida desses sujeitos executamos também o
projeto Centro de Formação Juvenil para o
Turismo Patativa do Assaré que tem como
objetivo contribuir para a integração de 250
jovens entre 18 e 29 anos (gays, travestis,
transexuais, bissexuais, heterossexuais
e jovens vivendo com HIV e AIDS) ao

“ No âmbito da saúde sexual, esses
jovens continuam participando
e promovendo ações por meio de
outras iniciativas que incentivam a
formação de ativistas...”
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mundo do trabalho do turismo no Ceará.
O projeto visa à atuação responsável no que
diz respeito ao meio ambiente e aos direitos
humanos contribuindo também para o
desenvolvimento sustentável no estado.
Entre 2011 e 2013, 240 jovens foram for
mados e receberam certificação profissional
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial - SENAC e, no período de 2015
a 2017, pretendemos formar mais 250
jovens4. As ações desse projeto integram
também as atividades de desenvolvimento
do turismo sustentável no Ceará; formação
política em meio ambiente, cidadania,
prevenção e direitos humanos; realiza par
cerias com instituições diversas com o
objetivo de possibilitar a integração desses
jovens ao mundo do trabalho; e contribui
para a redução dos impactos ambientais e de
violação de direitos humanos que podem ser
gerados pelo turismo.
Esses projetos têm possibilitado a
manutenção, a ampliação e a consolidação de
uma rede de jovens na cidade de Fortaleza,
jovens estes que têm exercitado, partilhado
e propagado informações sobre saúde,
prevenção, diagnóstico do HIV, sexualidades,
direitos, enfrentamento das homofobias e
efetivação dos direitos humanos. A rede
se potencializa no exercício desses direitos
ao ampliar suas autonomias por meio da
educação profissionalizante, que apoia
a integração desses jovens ao mundo do

“ Esses projetos têm possibilitado
a manutenção, a ampliação e a
consolidação de uma rede de jovens
na cidade de Fortaleza, jovens estes
que têm exercitado, partilhado e
propagado informações sobre saúde,
prevenção, diagnóstico do HIV,
sexualidades, direitos, enfrentamento
das homofobias e efetivação
dos direitos humanos.”

trabalho, na ampliação de renda e do acesso
a serviços e bens de consumo, escolaridade e
independência financeira. Acreditamos que
tais iniciativas, atuando de maneira integra
da, possibilitem a melhoria das condições
de vida desses jovens contribuindo para a
redução das desigualdades sociais e a cons
trução de histórias de vida.
Nessa direção, a partir da produção
de conhecimento e da reflexão política,
associam-se as ações em direitos humanos
e qualificação profissional com incidência
política e controle social das políticas
diversas políticas acerca da diversidade
sexual e da prevenção.
Divulgação

4
O projeto tem o patrocínio da
Petrobras S/A, através do Programa
de Responsabilidade Social. E
uma parceria com o SENAC para
a realização da formação e da
certificação profissional.
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Jovens participam de ações em direitos humanos e qualificação profissional.

