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Os povos indígenas já  convivem com a AIDS. O que antes parecia ser um problema do 
mundo dos brancos e da sociedade ocidental, é hoje, uma questão de todos nós. Desde o 
aparecimento dos primeiros casos entre índios desaldeados nas regiões Sul e Sudeste, o número vem 
crescendo dia a dia e já  atinge pessoas que vivem nas aldeias das regiões mais remotas do Brasil. Essa 
expansão da epidemia está  diretamente associada às mudanças demográficas, à integração dos 
espaços regionais tradicionais ao modelo de desenvolvimento econômico adotado no país. 

 
O Ministério da Saúde já  registrou, desde os anos 80 até os dias de hoje, 18 casos de AIDS 

entre índios, sendo que, na maioria deles, a notificação só ocorreu depois que foram a óbito. Esse 
número está  subestimado e muitos casos não são registrados como pacientes índios. Os motivos para 
essa subnotificação não são de fácil identificação. 

 
Se já  é difícil, em nossa sociedade, lidar com o preconceito em relação à sexualidade das 

pessoas, mais duro ainda ‚ lutar contra a discriminação ‚étnica e cultural, pois ela age contra a vida e as 
gerações. Nesse caso, não há  futuro nem esperança. Mas o pensamento é selvagem, a vida é contínua 
e está  integrada à natureza. A diferença aqui é radical. Por isso, os mesmos Guarany-Kaiowá  que se 
suicidam podem falar em sua própria língua: "Continuar a viver significa se preservar. Preservar é dar 
continuidade à nossa geração! Use camisinha" (Jaikove puku hãgua tekotev nanenãngareko umi mba 
àsy vaigui tekoteve jaiporu camisinha). 
 

É dessa experiência com o outro, com o estranho, que podemos superar nossos medos, 
fraquezas e dores diante da doença e da morte. A reciprocidade difere do contato, favorecendo a troca 
entre desiguais, enquanto o contato subverte, fragiliza e aniquila. Por isso, as doenças sexualmente 
transmissíveis estão associadas, na linguagem médica, ao contato entre os corpos. Assim, são relações 
veladas, que encarceram o ser em sua própria casa, o corpo, privando-o de liberdade e emoção. 

 
A epidemia da AIDS, aos olhos dos povos indígenas, não difere das demais doenças, entre 

tantas outras epidemias que já  enfrentaram ao longo da história de contato com a sociedade 
envolvente, que chegaram a dizimar todo um grupo étnico, como os Av-Canoeiros dos estados de 
Goiás e Tocantins, hoje reduzidos a uma dezena. O que está  em jogo é conhecer os contextos 
culturais sob os quais a epidemia imprime sua marca, sem o que nos tornamos frágeis para enfrentá-la. 
É importante ressaltar que as estratégias de prevenção deverão partir desse ponto de vista 
fundamental, identificando as particularidades de cada grupo, seu poder de decisão e controle sobre as 
situações de risco, para a partir daí definir as estratégias de intervenção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATÉGIAS DE CONTROLE 

 
É com essa preocupação que a Coordenação Nacional de DST e AIDS, do Ministério da 

Saúde, vem desenvolvendo suas ações, capacitando os agentes indígenas de saúde para atuarem junto 
às comunidades, preparando os professores e estudantes índios como multiplicadores e, em parceria 
com organizações indígenas e não-governamentais, produzindo materiais educativos, assistindo e 
apoiando os índios HIV positivos e seus familiares. 

 
Quanto às estratégias para viabilizar as ações de prevenção, a Coordenação Nacional tem 

mobilizado esforços no sentido de criar instâncias decisórias macrorregionais, reconhecendo as 
especificidades de cada grupo e fortalecendo as ações voltadas para a criação dos distritos sanitários 
especiais indígenas. Tais distritos são um dos instrumentos para o desenho de um modelo assistencial, 
que respeite as características socioculturais de cada povo, permitindo superar as dificuldades que 
enfrentamos em relação à prevenção e à assistência aos povos indígenas. 

 
Essa estratégia, entretanto, esbarra em muitos obstáculos, entre os quais vale mencionar a 

necessidade de maiores recursos e compromisso das instituições responsáveis pela saúde indígena no 
país, acatando os dispositivos constitucionais em relação aos direitos dos povos indígenas. Outro 
elemento que agrava ainda mais essa situação é o despreparo dos profissionais da  área da saúde para 
lidar com questões relacionadas à saúde dos índios, demonstrando, muitas vezes, preconceito, falta de 
conhecimentos sobre o modo de vida e cultura dos povos indígenas, indiferença em relação à 
medicina tradicional praticada pelos xamãs e pajés, comportamento autoritário e etnocêntrico frente 
às questões colocadas pelos próprios índios ou suas lideranças, prática paternalista das relações sociais 
e institucionais em relação às demandas políticas das organizações indígenas. 

 
Portanto, podemos dizer que não estamos sós e temos muito a aprender com nossas 

diferenças, para poder lutar contra a pobreza, a discriminação, as desigualdades sociais e o 
preconceito: "contra a AIDS e pela vida". 
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AA  PPRREEVVEENNÇÇÃÃOO  CCOOMMOO  DDOOGGMMAA  
 
 
 

Autor de diversos livros, como A Arte de se Salvar, o rabino Nilton Bonder é diretor da Congregação Judaica do Brasil 
e presidente do Instituto de Estudos da Religião (ISER). Nesta entrevista exclusiva ao Boletim ABIA, Bonder fala 
sobre a postura da comunidade judaica frente aos judeus soropositivos, esclarece os métodos anticonceptivos adotados pelos 

judeus e comenta como a AIDS vem sendo recebida e enfrentada. 
 

 
COMO A COMUNIDADE JUDAICA VEM ENFRENTANDO A AIDS NO BRASIL?  EXISTEM TRABALHOS 

ESPECÍFICOS ENTRE OS JUDEUS? 
 

Há  relativamente pouca organização comunitária nesse sentido. As instituições que oferecem 
auxílio, tanto médico como de apoio emocional, são as mesmas que trabalham com outras pessoas 
enfermas. Inúmeras vezes já  busquei organizar grupos de apoio específico, mas há , acredito eu, 
muita relutância em trabalhar essas questões dentro da comunidade. Acho que é mais fácil tratá-las em 
espaços genéricos do que específicos por temor a preconceitos. 
 

Quanto a cadastramentos de pessoas infectadas, também não existe qualquer trabalho sério 
nessa  área. Pelo tipo de perfil da comunidade, que é de classe média alta, penso ter havido maior 
impacto da AIDS no início da epidemia. Acredito que haja, pelo nível de educação e conscientização, 
uma diminuição no alastramento da doença. 
 
 
O JUDAÍSMO INCENTIVA O USO DO PRESERVATIVO COMO FORMA DE PREVENÇÃO E 

CONTRACEPÇÃO? 
 

Temos sempre que fazer uma distinção quando falamos em nome do judaísmo, pois existem 
duas condutas bastante distintas entre os ditos ortodoxos e os demais judeus. Para os judeus 
ortodoxos, o sexo é realizado com o objetivo de procriar e está circunscrito ao período de fertilidade 
feminina.  Neste grupo não há  qualquer tipo de contracepção e acredito que prevenção também  não. 
Este grupo, no entanto, a excetuar-se um pequeno percentual que pode ser desviante do 
comportamento de sua comunidade, é endogâmico e não estaria em qualquer "grupo de risco". 
 

Quanto ao restante da comunidade, na sua grande maioria, há incentivo ao uso do 
contraceptivo, tanto da sinagoga, quanto das escolas e, creio, das famílias também. A tradição  judaica 
não tem proibições muito explícitas sobre o uso de contraceptivo. Há  o mandamento de procriar, 
mas talvez pela falta de uma autoridade hierárquica no judaísmo isso não tem o impacto de uma 
proibição ou pecado. Acredito que a questão da prevenção seja seguida em índices bastante favoráveis 
pela escolaridade e pela conscientização comunitária. 
 
QUE TIPO DE ACONSELHAMENTO É DADO AOS JOVENS EM TERMOS DE PREVENÇÃO, COMO, POR 

XEMPLO, EM RELAÇÃO A SEXO ANTES DO CASAMENTO, ABSTENÇÃO SEXUAL ETC.? E  

A tendência da comunidade é de grande liberalismo, não existindo qualquer demanda nem 
pela abstenção nem pela proibição expressa de sexo antes do casamento. Por exemplo, com os 
adolescentes que freqüentam cursos preparatórios e pós-preparatórios para sua iniciação religiosa, 
temos o costume de abordar a questão da proteção através do uso da camisinha. 

 



Sei que as escolas seguem uma linha parecida. Portanto, não há  uma tentativa de prevenção 
através do incentivo à abstenção. Há  também um percentual considerável de homossexuais na 
comunidade. Mas, infelizmente, esses não se identificam ou se agrupam no espaço comunitário. 
 
 

COMO A COMUNIDADE ACOLHE AS PESSOAS HIV POSITIVAS? EXISTE ALGUMA TIPO DE 

PRECONCEITO EM RELAÇÃO A ELAS? 
 

O acolhimento é bastante "pragmático", ou seja, ajudar no que for possível.  Não há  
segregação, mas a tendência é para o silêncio e o segredo em relação à AIDS. Novamente, devido ao 
perfil social e educacional da comunidade, há  relativa objetividade com o problema, sem que exista, 
ao mesmo tempo,  uma reflexão comunitária ou projetos específicos para a questão.  
 

Acredito que muitas pessoas HIV positivas fiquem sem  assistência emocional e espiritual por 
não enxergarem no meio comunitário um espaço que lhes possa oferecer uma contribuição. Há , no 
entanto,  um erro nessa leitura, uma vez que existem congregações bastante liberais e que acolheriam, 
como nossa instituição faz, com muito carinho aqueles que viessem em busca de assistência. 
 
 

ALGUMAS RELIGIÕES ENCARAM A AIDS COM UM CASTIGO DIVINO.  COMO O SENHOR ANALISA 

ESSA QUESTÃO? 
 

Castigo é achar que a gente pode determinar o que é castigo. A leitura da realidade dessa 
forma é sempre política.  Eu não sei, ou melhor, luto a cada momento para melhor entender o que o 
Criador e eu mesmo esperamos de mim. Categorizar qualquer coisa como sendo uma conseqüência de 
um ato moral é sempre entrar em território nebuloso.  A moral não é um referencial fixo. Há  uma 
moral em um certo lugar e em um certo tempo. Acho que definir a AIDS como um custo da 
imoralidade é passar julgamento sobre outros e é, acima de tudo, arrogar-se uma compreensão da vida 
de que não dispomos. 

 
Congregação Judaico do Brasil (CJB) 
Rua Professor Milward, 65 
Barra da Tijuca - RJ/RJ - 22611-070 
Telefax: (021)493-5735 
E-mail:cjb@marlin.com.br 
Homepage: http:llwww.marlin.com.br/cjb 
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Há quase três anos foi iniciado o processo de formação da Rede Mexicana de Pessoas 
HIV+, quando um grupo de pessoas soropositivas pertencentes a diferentes organizações com 
serviços em AIDS se reuniram para trabalhar na organização do primeiro Encontro Nacional de 
Pessoas que Vivem com HIV/AIDS. O objetivo do encontro foi estimular o intercâmbio de 
experiências e fortalecer os vínculos entre as pessoas no México, a fim de explorar as possibilidades 
para a criação de uma rede para "fortalecer para viver mais e melhor". 

 
O encontro aconteceu em novembro de 1995, contando com a participação de representantes 

da maioria dos estados do México.  A participação ativa de mulheres, em torno de 10%, deu um 
brilho especial ao evento. Ao final dos trabalhos, foi decidida a criação da Rede Mexicana de Pessoas 
que Vivem com HIV/AIDS. 

 
Ao longo desses anos, a Rede tem vivido um processo que, pouco a pouco, lhe permitiu 

fortalecer-se, trabalhar em conjunto com ONGs, tanto nacionais como internacionais, e ganhar lugar 
para representantes de pessoas HIV+ nos espaços de tomada de decisões. Também temos conseguido 
nos converter em um dos interlocutores do Ministério da Saúde e do Consejo Nacional de Prevención 
y Control Del SIDA, colaborando de maneira positiva com autoridades na busca de estratégias que 
contribuam para cobrir as diversas necessidades de quem vive com HIV/AIDS no México. 

 
Durante o primeiro ano de funcionamento da Rede, foram elaborados os documentos básicos, 

como a definição de sua missão e um plano de ação para 1998, que busca promover a organização das 
pessoas que vivem com HIV/AIDS e a divulgação de informações, assim como continuar 
participando nos espaços de tomada de decisões e nos fóruns nacionais, regionais e internacionais 
sobre AIDS. 

 
A Rede definiu a sua missão da seguinte maneira:  "Estabelecer programas e projetos 

destinados a promover o enlace e o vínculo entre as pessoas que vivem com HIV/AIDS, entre as 
organizações que lhes prestam serviços e sua relação com as organizações da sociedade civil e 
instâncias do governo para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas que vivem com 
HIV/AIDS no México". 

 
Para alcançar essa meta, identificamos como prioridades: 

1- Desenvolver programas de educação 
2- Promover o trabalho em rede 
3- Organizar fóruns, eventos públicos e encontros de pessoas que vivem com HIV/AIDS 
4- Divulgar informações para pessoas HIV+, através de boletins, folhetos etc. 

Entre os maiores problemas que enfrentamos estão os recursos cada vez mais limitados em 
relação às altas expectativas. Porém, esperamos fazer mais com menos. O trabalho na Rede, feito por 
indivíduos ou organizações em todos os Contatos da Rede: 
níveis, local, nacional, regional e internacional, é uma das formas pelas quais estamos aprendendo a 
cooperar mais estrategicamente. Essa é uma poderosa prova de nosso compromisso para estabelecer a 
solidariedade. 
 

Em 1996, a Rede apresentou um projeto para impulsionar o desenvolvimento de seu processo 
de consolidação e conseguiu obter um financiamento do Patrimônio da Beneficência Pública, que tem 
sido utilizado para a instalação de um espaço de intercâmbio, que conta com uma equipe básica de 



comunicação. Com esse apoio financeiro,  também editamos o primeiro número do informativo da  
Rede, chamado Para Viver Mais e Melhor. 
 

Graças à equipe de comunicação, temos estabelecido contato com diversas organizações 
nacionais e estrangeiras, resultado de relações de colaboração com ONGs na  área de AIDS, 
sobretudo com aquelas que contam com serviços de informação. 
 
 
CONTATOS 
 

Membros da Rede têm participado de fóruns como a Conferência Internacional sobre AIDS, 
em Vancouver,  Oficina de Planejamento Estratégico, em Havana, e a Oficina Trinacional sobre 
Famílias Afetadas pelo HIV/AIDS, na qual participaram governos, ONGs e pessoas HIV+ do 
Canadá, Estados Unidos e México. Em nível nacional, tivemos participações em Zacatecas, Puebla, 
Oaxaca, Guanajuato, Guerrero, Morelos e Tabasco. 
 

A Rede vem mantendo contato também com as redes regionais de pessoas que vivem com 
HIV tais como Conselho Latino-Americano de Pessoas que Vivem com HIV/AIDS, GNP+ América 
Latina, GNP+ América do Norte, International Community of women Living with HIV/AIDS (lCW) 
na América Latina e Associação Panamericana de Pessoas que Vivem com HIV/AIDS. Também 
mantemos contatos estreitos  com o Latin American and Caribbean Council of AIDS Service  
Organizations (LACCASO). 
 

Reconhecemos os esforços que outros agentes têm realizado desde o início da epidemia no 
México e sabemos que as atividades que a Rede atualmente desenvolve não são unicamente abordadas 
por nós. No cenário da AIDS, existem diversas ONGs que oferecem serviços, que defendem nossos 
já direitos humanos, além de outros grupos de pessoas que já vivem com HIV/AIDS e de pessoas 
afetadas, assim como as agências de colaboração nacionais e internacionais. Não podemos esquecer os 
esforços, que, ainda que nem sempre suficientes, são conduzidos pelas instâncias do governo 
mexicano. Uma das estratégias fundamentais da Rede é empreender nossas atividades em colaboração 
com os agentes envolvidos no campo da AIDS e manter canais de comunicação e diálogo construtivo, 
que nos permitam avançar na realização de nosso ideal: "Fortalecermos para viver mais e melhor". 
 
  

Contatos da Rede: 
Altadena 44, Col. Napoles - 03810 - México, 
D.F. 
Telefax: (52) (5) 687-7279 
e-mail: redvihsida@laneta apc org 
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MARTA TORRES 
ESTUDANTE DE JORNALISMO E ESTAGIÁRIA DA ABIA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
 

Calcula-se que, a cada dia, pelo menos 8.500 novos casos de infecção pelo HIV surjam em todo  o 
mundo - 90% deles registrados nos países em desenvolvimento. · medida que aumenta o número de casos e 
HIV/AIDS em populações carentes, fica mais difícil controlar a epidemia por meio da prevenção ou do 
tratamento à base de medicamentos. Sem uma vacina preventiva ou terapêutica, as possibilidades de se 
controlar o HIV no planeta são bem reduzidas. 

 
Apesar de ainda não se ter encontrado uma fórmula eficaz contra a AIDS, vacinas vêm sendo 

experimentadas com otimismo. Até que a cura da doença seja descoberta, cabe à comunidade debater questões 
como ética e acesso a medicamentos, medir os riscos dos tratamentos, exigir preços acessíveis para as vacinas, 
quando disponíveis, e apoio para as pesquisas junto aos governantes e aos laboratórios, entre tantos outros.  
 
 
ATIVISMO, VACINAS E TRATAMENTOS 
 

Atualizar a comunidade sobre as vacinas anti-HIV/AIDS que têm sido estudadas, estimulara 
incorporação de questões relacionadas às pesquisas nos trabalhos das ONGs/AIDS e promover articulação 
entre ativistas foram as principais propostas do Fórum sobre Ativismo e vacinas e do Fórum Nacional sobre 
Ativismo e Tratamentos, ocorridos no último mês de novembro, na cidade de San Diego, nos Estados Unidos, 
aos quais Veriano Terto Jr., coordenador da área de Projetos da ABIA, e Jorge Beloqui, integrante do Grupo de 
Incentivo à Vida/SP e do Conselho de Curadores da ABIA, estiveram presentes. 
 

Promovido pelo International AIDS Vaccine Initiative (IAVI), o primeiro fórum discutiu informações 
básicas sobre o desenvolvimento de uma vacina anti-AIDS, fases e testagem, sob uma ética comunitária.  
Houve a tentativa de se priorizar um discurso que não fosse totalmente técnico ou pedagógico, mas que 
ressaltasse a importância da comunidade no apoio à pesquisa (só neste ano, o Instituto Nacional de Saúde  dos 
Estados Unidos liberou U$1,6 bilhão para estudos (em AIDS) e no acesso a tratamentos às pessoas 
soropositivas. 
 

No segundo fórum, organizado pelo National  Minority AIDS Council (NMAC), o objetivo foi  o de 
promover e articular ativismo relacionado a tratamentos. Entre as discussões levantadas estavam a tentativa de 
se encontrar formas de tradução da linguagem científica para a comunidade, além de questões como aderência a 
tratamentos, nutrição, tratamento a infecções oportunistas e o prejuízo causado pela lei de patentes no Brasil. 
 
 
A QUESTÃO DO ACESSO 
 
 Enfoque também foi dado à necessidade de a comunidade fazer pressão no sentido de que remédios e 
tratamentos sejam acessíveis a mais pessoas - hoje apenas 1% do total dos soropositivos no mundo pode ter 
acesso a eles -, assim como à discussão da possibilidade de existir uma parceria entre laboratórios e organizações 
comunitárias e governamentais em prol dos doentes de AIDS. Isso porque, até o momento, as indústrias 
farmacêuticas têm se orientado mais pelo princípio econômico, visando lucro, do que pela produção remédios 
com preços mais baratos para a população.  Nunca é demais lembrar que a AIDS é um problema da ciência 
relacionada à saúde pública mundial, e não ao lucro. 
 

Se medicamentos, pesquisas sobre vacinas e trata mentos cada vez mais eficientes contra o HIV/AIDS 
já  vêm sendo desenvolvidos - juntamente a temas como ética na pesquisa, relação entre médico e paciente,  
cientistas e indústrias farmacêuticas -, é necessário reforçar essas questões no cotidiano das pessoas 
soropositivas, bem como na agenda dos ativistas e das ONGs/AIDS. 



EENNCCOONNTTRROOSS  SSOORROORRPPOOSSIITTIIVVOOSS  DDAA  RRNNPP++  
  

SSOOLLIIDDAARRIIEEDDAADDEE  EE  MMOOBBIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  
 
 

VERIANO TERTO JR. 
COORDENADOR DA ÁREA DE PROJETOS DA ABIA 

 
 

Nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 1997, aconteceu em São José do Rio Preto (SP) o I 
Encontro de Pessoas vivendo com HIV/AIDS da Região Sudeste. A iniciativa faz parte de uma série 
de encontros regionais que a Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS estar  organizando 
nas cinco regiões do país.  
 

O Encontro de São José do Rio Preto, que contou com aproximadamente 100 participantes, 
foi o primeiro no Brasil com a participação exclusiva de pessoas soropositivas - exceção para a mesa 
de abertura, para qual foram convidados representantes governamentais, ativistas e outras pessoas de 
destaque na luta contra o HIV/AIDS. Até o momento, os Encontros da RNP+, fundada em 1995, 
vinham acontecendo em rápidas reuniões paralelas à programação de outros encontros nacionais, e 
deixavam sempre nos participantes o anseio por um tempo maior para discutir as questões próprias de 
formação da rede e de temas relacionados à vida com HIV/AIDS. 
 
 
AIDS, HEMOFILIA E POBREZA 
 

A primeira plenária sobre os diversos aspectos de uma vida com HIV/AIDS trouxe à 
discussão a realidade enfrentada pelos indivíduos soropositivos hemofílicos e o abismo cada vez mais 
profundo entre soropositivos pobres e ricos, entre aqueles que são analfabetos, marginalizados, sem 
acesso aos medicamentos, exames e informações, e aqueles que podem tomar o medicamento e 
recebem informações importantes para levar uma vida com HIV/AIDS. 
 

Pessoas soropositivas que vivem na zona rural ou em cidades pequenas e que ainda enfrentam 
fortes preconceitos também foram ouvidas. Distantes dos grandes centros difusores de informação, 
elas estão condenadas ao silêncio, à clandestinidade e ao isolamento, reforçado pela falta de 
oportunidade de socialização com outras pessoas soropositivas. Em correspondência ao grande 
número de mulheres na platéia, foram ainda discutidas a vivência da mulher com HIV/AIDS e a 
importância da criação de mais iniciativas que respondam ao número crescente de mulheres nessa 
condição. 

 
O público desta plenária contribuiu, trazendo experiências de vida de outras pessoas com 

HIV/AIDS, como padres soropositivos, e a discussão da realidade dos casais em que ambos são 
soropositivos ou apenas uma das partes. A primeira experiência nos fez conhecer um pouco mais 
sobre como a Igreja Católica está  acolhendo e tratando os sacerdotes vivendo com HIV/AIDS. No 
segundo caso, refletir sobre os problemas que as pessoas soropositivas enfrentam na situação de casal, 
entre eles, as situações de revelação da condição soropositiva, como manter uma vida sexual segura e 
satisfatória, como conviver com a doença do outro quando os dois estão com a saúde vulnerável. 
 



As oficinas de sexo seguro que forma realizadas trouxeram a constatação de que as 
metodologias até o momento utilizadas atendem muito mais às necessidades e aos anseios das pessoas 
soronegativas.  Falou-se da necessidade de novas metodologias e técnicas que contemplem a realidade 
da vida com HIV/AIDS e que incluam, por exemplo, a prevenção às infecções oportunistas 
transmitidas sexualmente, além da discussão de outras formas de expressão da intimidade e 
convivência que não se restrinjam apenas ao sexo. 
 
 
TÓPICOS EM PAUTA 
 

No que diz respeito à parte mais política da reunião, houve uma plenária para discutir questões 
que dizem respeito ao engajamento político das pessoas com HIV+. Nesse momento, foram 
questionados os prós e os contras de uma pessoa assumir-se publicamente como soropositivo e o 
impacto que tal exposição pode acarretar na vida da mesma. Outra plenária discutiu as formas de 
mobilização e reunião das pessoas com HIV/AIDS, as vantagens e desvantagens dos grupos de ajuda 
mútua, como podem ser organizados e coordenados, e os passos e desafios para a construção de uma 
rede de pessoas soropositivas. 
 

Na plenária final, foram aprovadas moções contra a atual política dos planos de saúde que se 
recusam a atender casos de AIDS e outra que reivindica a inclusão dos novos antivirais, como a 
nevirapina e a delavirdina, na lista dos medicamentos já  distribuídos pelo governo - principalmente 
para quem os medicamentos atuais já  não servem. Outras moções solicitam aos encontros de 
ONGs/AIDS e congressos, seminários etc. que garantam, através de mecanismos como a previsão de 
cotas, a participação de pessoas soropositivas. 
 

Ao final do Encontro, a Rede saiu reforçada, com a eleição da secretaria regional e com a 
constituição de pontos focais nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em breve, 
serão divulgados pela própria Rede os endereços para contato em cada um desses estados. Uma 
última mesa discutiu a precária situação da distribuição de medicamentos anti-retrovirais no Brasil e o 
impacto dessa nova medicação na vida das pessoas soropositivas, tratando de questões como: 
 

• Quando e como começar o tratamento? 
• Os critérios para a recomendação dos medicamentos atendem realmente às especificidades das 

pessoas soropositivas? 
• Como conviver com o estresse permanente causado pela espera dos resultados dos exames 

realizados com freqüência e com o medo da falência ou resistência à medicação? 
• Como interpretar os marcadores laboratoriais e acompanhar sua oscilação? 
• Como investir no tratamento, quando existe permanente ameaça do medicamento faltar? 

 
O Encontro de São José do Rio Preto deixou muitas perguntas no ar, mas a mobilização e a 

solidariedade alcançada foram poderosos estímulos para a busca de respostas e para o reforço do 
envolvimento de pessoas soropositivas nos esforços de resposta ao HIV/AIDS. O próximo encontro, 
ainda neste ano, será  na Região Nordeste e, em 1998, nas demais regiões. 
 
 
 
 
 



OUTRAS PALAVRASOUTRAS PALAVRAS  
 
 

NUTRIÇÃO SUPERPOSITIVA 
 

Com texto da nutricionista Elaine Siqueira Gonçalves, Nutrição Superpositiva é mais uma 
publicação da ABIA direcionada às pessoas HIV+. A fim de orientar a nutrição dessas pessoas, o 
manual ressalta a importância de uma boa alimentação quando se tem o sistema imunológico abalado. 

 
Como seguir uma alimentação saudável e balanceada, os nutrientes importantes para a saúde, 

além de dicas de alimentos que  solucionam sintomas como fadiga, febre e prisão de ventre, são  
questões abordadas no manual.  Mais do que sugerir cardápios, a intenção é levar as pessoas a 
refletirem sobre seus hábitos alimentares. Nutrição Superpositiva, lançada em outubro passado no I 
Encontro  de  Pessoas Vivendo   com HIV/AIDS - Região Sudeste, realizado em São José do Rio 
Preto (SP), também está  disponível na homepage da ABIA. Lançada em outubro passado, com apoio 
da Scottish Catholic International Aid Fund, a tiragem inicial (2.000 exemplares) não foi suficiente 
para atender a demanda. Assim, em dezembro, com apoio da EZE, fizemos uma 2ª tiragem, também 
de 2.000 exemplares. 
 
HOMENS QUE FAZEM SEXO COM HOMENS 
 

O Projeto Prevenção à AIDS para Homens que Fazem Sexo com Homens (HSH) foi 
promovido pela ABIA em parceria com os grupos Pela VIDDA do Rio de janeiro e de São Paulo, de 
1993 a 1995, contando com o apoio do Projeto AIDSCAP do Brasil (Associação Saúde da 
Família/USAID) e do ex-PNDST/AIDS, atual Coordenação Nacional DST e AIDS. 

 
No ano seguinte, as atividades desenvolvidas durante o projeto foram documentadas, tendo 

como resultado algumas publicações. Entre elas, um folder explicativo e um manual para facilitadores. 
 
O folder mostra os principais objetivos e atividades do projeto. Dentre eles, confrontar o 

estigma e a discriminação relacionados à homossexualidade na sociedade brasileira e desenvolver 
atividades e serviços para estimular a participação nas redes de apoio psicológico e social. 

 
Já  o manual do facilitador pretende ser um guia para a realização de trabalhos e oficinas com 

coletivos homossexuais. 
 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
INTERDISCIPLINAR DE AIDS – ABIA 
Entidade de Utilidade Pública Federal, 
Estadual e Municipal 
Entidade de Fins Filantrópicos 
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