Editorial
Professora Maria Izabel Azevedo Noronha
Presidenta da APEOESP

Sempre protagonista na luta contra as desigualdades e em defesa
da diversidade, a APEOESP leva aos
professores da rede estadual paulista
a sétima edição do seu Boletim Laço
Vermelho, uma publicação multidisciplinar com informações para preparar
a comunidade escolar para o engajamento em ações referentes ao Dia
Mundial de Combate e Luta contra o
HIV/Aids.
Será a primeira vez que o Brasil
celebra a data, em 1º de dezembro,
sob o obscurantista governo de Jair
Bolsonaro, que dissemina preconceitos, desinformação e censura. Os
professores enfrentam dificuldades
inimagináveis, até para abordar temas
essenciais, como a prevenção de DSTs
e gravidez precoce.
Em uma demonstração da falta de
condições intelectuais e diplomáticas
para ocupar a Presidência do País,
Bolsonaro chegou a sugerir que os
pais rasgassem as páginas sobre Educação Sexual da Caderneta de Saúde
do Adolescente.
Enquanto isso, o Brasil, que não
consegue deter o avanço da sifílis,
assiste a uma das mais moralistas e
ultrapassadas campanhas do Ministério da Saúde, que espalha o pânico
contra a liberdade sexual.
Mas, além destas lamentáveis
notícias, o Boletim destaca o trabalho
de soropositivos que estão propondo
novas abordagens para o enfrentamento do HIV nos tempos atuais.
Nestas quatro décadas da epidemia,
a luta por direitos, respeito, inclusão
social, empatia e solidariedade segue
incansável. Para os professores, há
ainda o alerta pela garantia da liberdade de cátedra, para que não haja
debate proibido em sala de aula. A
APEOESP também está na luta contra
a redução de investimentos na Saúde e
Educação, que vai afetar ainda mais os
serviços públicos e prejudicar também
a prevenção e o tratamento do HIV/
Aids e outrs DSTs.

A política que ameaça
décadas de avanço

O

apoio de Jair
B o l s o n a ro
às milícias
e a a çõ e s
contrárias à Educação, Saúde e
prevenção, mas
favoráveis ao armamento, a execuções sumárias
e à destruição do
meio ambiente
popularizou a expressão ‘política
de morte’.
Esta política
adotada pelo governo atingiu o Departamento de IST,
Reportagem da Rede Brasil
Aids e Hepatites
Atual denuncia uma das
medidas adotadas no atual Virais, vinculado ao
governo, que retira bilhões Ministério da Saúdo Sistema Único de Saúde de. Através de um
decreto, assinado
no último mês de maio, o presidente excluiu
a palavra Aids do Departamento e agregou
patologias, como verminoses, a infecções virais
e bacterianas, como HIV e outras doenças
sexualmente transmissíveis.
Para a Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids, a Abia, os equívocos cometidos
vão desde a mudança do nome do departamento até a mistura de patologias e segmentos populacionais diretamente afetados.
“É flagrante que essa alteração semântica
no nome do Departamento tem como objetivo
ocultar o HIV/AIDS, terminologia que desde os
anos 1980 é sinônimo de participação cidadã,
luta contra as desigualdades e proteção de
direitos humanos”, denunciou a Abia em nota,
que faz referência à luta diária de pessoas que
convivem com o vírus, como a população LGBT,
negros, mulheres, trans, jovens e usuários de
álcool e outras drogas.

Índice

O Departamento afetado pelo desmonte
presidencial começou a ser criado, em 1986,
para conter o avanço da doença; uma década depois, já disponibilizava tratamento
gratuito, através do Sistema Único de Saúde,
para pessoas vivendo com HIV.

AI-5 econômico

A compra de medicamentos retrovirais,
utilizados no tratamento de portadores do
vírus, é uma das áreas impactadas pelo
desmonte. A qualidade do serviço público
de saúde, já prejudicada pela Emenda
Constitucional 95, que estabeleceu congelamento de verbas do setor, pode sofrer
outro duríssimo golpe.
No dia 05 de novembro, o ministro Paulo
Guedes enviou ao Congresso um pacote econômico repleto de propostas de choque nas contas
públicas; na verdade, medidas cruéis, como
alterações contábeis que facilitam a redução
de investimentos na Saúde e Educação e congelamento do reajuste real do salário mínimo.
“O Plano Guedes reúne medidas que, na
prática, suspendem os direitos sociais e aniquilam milhares de municípios”, explica o professor
no Instituto de Economia da Universidade
Estadual de Campinas, Guilherme Santos Mello.
Indignado, o economista compara as
medidas com a cassação de direitos políticos, prevista no Ato Institucional nº 5,
adotado durante o regime militar.
“O mais assustador é ter gente que acha
que AI-5 nos direitos políticos não pode,
mas na economia ‘é o preço a se pagar pela
estabilidade’”, lamenta o professor.
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Golpes no
financiamento
da Saúde
Através de uma medida provisória, o presidente Jair Bolsonaro acabou com o Seguro
de Danos Pessoais por Veículos Automotores
Terrestres (DPVAT), o Seguro Obrigatório
pago pelos proprietários de véiculos que
garantia cerca de R$ 2 bilhões por ano ao
Sistema Único de Saúde.
A extinção a partir de 2020 ainda será
analisada pela Câmara e Senado, mas a Medida
Provisória foi assinada no dia 11 de novembro e
já acaba com o seguro que cobre 210 milhões
de brasileiros, sejam pedestres ou motoristas.
Trata-se de mais um duro golpe contra o
SUS, que vai continuar arcando com as despesas do atendimento aos acidentados no trânsito, sem reembolso. Estima-se que, só na última
década, o Sistema recebeu aproximadamente
R$ 33,4 bilhões arrecadados pelo DPVAT.
Antes da extinção do DPVAT, o governo
anunciou um novo modelo de financiamento
da Atenção Básica, que também afeta a manutenção do SUS. Lançado no dia 31 de outubro,
o Programa “Previne Brasil” altera o repasse
de recursos da saúde para os municípios, estipulando as verbas com base em desempenho.
O Centro Brasileiro de Estudos de Saúde
(Cebes) divulgou um carta, alertando parlamentares, prefeitos e secretários municipais
sobre os riscos da mudança.
“A definição do rateio de recursos federais
a partir da ‘pessoa cadastrada’ (como quer o
Governo) rompe com o princípio da saúde
como direito de todos e inviabiliza a aplicação
de recursos públicos, segundo as necessidades de saúde da população”, alerta o Cebes.

Para comemorar e seguir prevenindo: A cidade
de São Paulo vai receber a certificado de eliminação da transmissão
vertical do HIV, que significa que, na capital paulista, a infecção do vírus
de mãe para o filho durante o período da gestação, parto e aleitamento
materno foi eliminada.
Mas, a luta pela prevenção não pode parar. O Programa Estadual DST/Aids
São Paulo oferece tratamentos e testes rápidos de HIV e sífilis. O serviço é gratuito. Informações sobre os postos
de atendimento estão disponíveis no site www.crt.saude.sp.gov.br ou através do Disque DST/Aids: 0 800 162 550.
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O Festival de Besteiras que
Assola o País - Versão 2019
“O Brasil alterou a famosa frase do Marx. Aqui, a história não se repete como farsa, as
farsas se repetem como história” - Escritor Luis Fernando Veríssimo.

U

tilizando o heterônimo Stanislaw Ponte
Preta, o jornalista Sérgio Porto lançou
em 1966 o I Festival de Besteira que
Assola o País, o Febeapá. Em pleno ditadura,
Stanislaw decidiu utilizar humor e ironia
em crônicas sobre o Brasil dos militares
golpistas.
Mais de 50 anos depois, os brasileiros
ganharam um Bolsonômetro, para conseguir acompanhar as mentiras explicitas
e besteiras espalhadas pelo governo. A
ferramenta, criada pelo Jornal Folha de S.
Paulo para checar e contextualizar as falas
do presidente da República, contabilizou
uma declaração falsa ou inexata a cada 4
dias, em média.
Veja algumas crônicas deste Festival de
Besteiras, produzido por Jair Bolsonaro e
João Dória.

* Caderneta de Saúd
e
duzida para meninos e me - Proninas de
09 a 16 anos, a Caderneta
de
do Adolescente, criada em Saúde
20
gestão da presidenta Dilma 12 na
Rousseff,
incomodou Jair Bolsona
ro, a ponto
dele sugerir que os pais
rasgassem
as páginas ilustradas da
Caderneta.
“O final desta cartilha mo
stra certas
figuras que não caem be
m”, disse o
presidente em um transm
issão através do Facebook, onde
ele avisou
que iria recolher as cad
ern
imprimir outras, com meno etas e
s páginas
e sem ilustrações sobre
Educação
Sexual.

* Caderno de Ciências - Incomodado com as diferentes formas de
expressão da sexualidade humana, o
governador João Doria mandou recolher, no início de setembro, o Caderno
de Ciências dos alunos do 8º ano da
rede estadual paulista.
Alvo da polêmica, a cartilha apresenta
conc eitos didát icos sobre gêne ros,
prevenção e orientações sobre gravidez
e doenças sexualmente transmissíveis,
como HIV/Aids.
Como o governador violou a Constituição, a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) e o próprio Currículo Paulista,
com base apenas na sua visão ideológica sobre o tema, uma decisão judicial
garantiu o uso do material nas escolas,
apenas alguns dias depois da polêmica.

preferencial das
* Carnaval - Alvo preservativo, o
de
campanhas pelo uso
itos da política de
Carnaval sofreu os efe
rno. Na terça-feira
choque do novo gove
março, o presidende Carvanal, dia 05 de
rnográfico em sua
te postou um vídeo po
conta no Twitter.
protestos e críticas
Incomodado com os
o País, Bolsonaro
dos foliões em todo
obsceno à festa
associou o conteúdo rando pedidos
il, ge
mais popular do Bras
volta e indignação
re
t,
en
de impeachm
internacional.

* Educação Sexual - Durante
a campanha eleitoral, em 2018,
o então candidato Jair Bolsonaro
defendeu que a Educação Sexual
não deve ser debatida na escola e
sim por ‘papai e mamãe’.
Educação sexual é muito diferente
de ensinar a fazer sexo. É necessário apresentar noções de cuidado,
higie ne e saúd e para crian ças
e adole scentes, para que eles
possam se prevenir de abusos,
assédio, DSTs e gravidez precoce.
Mas, aos 64 anos, o presidente
não aprendeu esta lição.

D

Aterrorizar para des(educar)

uramente criticada por especialistas, a
mais recente campanha do Ministério
da Saúde contra as doenças sexualmente transmissíveis investe no medo e na
repulsa, ao invés de informar.
Sob o slogan “Se ver já é desagradável,
imagine pegar. Sem camisinha você assume
esse risco”, a campanha, com veiculação prevista entre os dias 1º de novembro e 15 de
dezembro, retrata pessoas enojadas diante
de fotos de portadores de sintomas de DSTs.
A peça publicitária orçada em 15 milhões de reais foi criada para incentivar o
uso de preservativo, mas reserva pouco
espaço para falar sobre HIV e não menciona
os homossexuais.
Apesar de ter sido produzida para
informar o público de 15 a 29 anos, a
campanha afasta os jovens da informação
e, consequentemente, da prevenção, ao
estigmatizar as DSTs.

Retrocesso

Ao apostar na estratégia de discriminar
quem se infectou, o governo repete uma mal
sucedida campanha realizada durante a década
de 90, no governo de Fernando Collor de Mello,
que tinha como tema “Se você não se cuidar, a
Aids vai te pegar”. A culpa, associada ao sexo e
prazer, não reduziu o número de casos.

A Associação Brasileira Interdisciplinar
de Aids considera que “a forma escolhida
pelo Ministério da Saúde é um caminho
para propagação do terror e do pânico
moral.”.
A estratégia desastrosa e pouca educativa do Ministério da Saúde também foi
criticada pelo infectologista da Universidade
de São Paulo, Rico Vasconcelos.
“Quem fez a campanha não estuda, não
entende de infecções sexualmente transmissíveis e não segue as estratégias mais
modernas de prevenção. Preferem apostar
no medo e na culpa”, avaliou o médico em
entrevista ao Jornal Folha de S. Paulo.
Ativistas também indignaram-se com
os equívocos da abordagem. Para Vanessa
Campos, da Rede Nacional de Pessoas
Vivendo com HIV e Aids, a campanha do
Ministério da Saúde é mais um exemplo do
retrocesso deste governo.
“A pedagogia do medo só gera afastamento do serviço de saúde, da testagem,
das várias estratégias de prevenção combinada e segregação das pessoas vivendo
com HIV/Aids. Mas tudo que esse governo
quer é ditar a forma como as pessoas
devem exercer sua sexualidade”, lamenta
a ativista.

Em 2015, Ministério
da Saúde pregava a
prevenção contra o
medo. Em 2019, o
medo é a estratégia
da campanha do
Dia Mundial de Luta
Contra a Aids
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O perfil do HIV/Aids no Brasil

UFSCar e a Universidade do Minho, em
Portugal, realizaram um estudo sobre
a dinâmica epidemiológica do HIV no
Brasil. A pesquisa, que faz parte do pósdoutorado do professor Bernardino Geraldo
Alves Souto, do Departamento de Medicina
da Universidade Federal de São Carlos, estudou os subtipos do vírus da Aids, como eles
se distribuem no País, quais são as pessoas
mais afetadas, o que contribui para sua disseminação nas diferentes regiões do País e

quais são as características genéticas desse
vírus em milhares de brasileiros.
A pesquisa processou o DNA de 50 mil
amostras de HIV recolhidos no Brasil entre
os anos de 2008 e 2017, juntamente com
informações sociodemográficas, laboratoriais, terapêuticas e sobre práticas sexuais
das pessoas infectadas.
Apesar de todas as diferenças, é confirmado que todos os subtipos do HIV
podem ser transmitidos do mesmo jeito
– relações sexuais sem
preservativo, compartiSUGESTÃO DE AULA: A pesquisa “Edulhamento de seringas e
cação e Sexualidade nas Escolas de Ensiagulhas contaminadas,
no Fundamental I” é um dos destaques
da seção Teses e Dissertações do site da
aleitamento materno,
APEOESP. Em parceria com a CNTE, o
gravidez e parto.
pesquisador Marcos Ribeiro abriu uma
“Entretanto, entre
consulta virtual sobre a questão com
professores do 1º ao 5º ano.
essas vias, algumas
O pesquisador do Centro Univertransmitem mais facilsitário UniCarioca (RJ) está mapeando
mente um subtipo do
conteúdos, metodologias e entraves
que outro. Isso se dá
enfrentados pelos professores destas
séries na abordagem da temática nas
devido a características
escolas das redes públicas.
biológicas de base genéA partir dos resultados do levantica que são particulares
tamento, Marcos Ribeiro pretende
a cada subtipo”, explica
escrever um livro, em parceria com
a CNTE. Acesse Teses e Dissertações:
o pesquisador.
http://www.apeoesp.org.br/teses-ePara Alves Souto, o
-dissertacoes/
resultado do trabalho

poderá ser aproveitado para subsidiar o
planejamento de ações e políticas públicas
relacionadas ao controle do HIV na população brasileira.
A pesquisa foi apresentada durante
o evento que reuniu o XII Congresso da
Sociedade Brasileira de Doenças Sexualmente Transmissíveis, o VII Congresso
de Aids e III Congresso Latino-Americano de Infeções Sexualmente Transmissíveis, que aconteceu no último mês
de setembro, em Foz do Iguaçu (PR).
O último Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, divulgado em 2018, mostrou
que, entre 2007 e 2018, foram notificados
no Brasil 247.795 casos de Aids (68,6% em
homens e 31,4% em mulheres).
O documento revela ainda que o Brasil
teve uma média de 40 mil novos casos da
doença nos últimos cinco anos, com maior
concentração nas regiões Sudeste e Sul.
No mundo, existem atualmente 37,9
milhões de pessoas infectadas com o HIV;
sendo que 23,3 milhões têm acesso à terapia antirretroviral. De acordo com dados divulgados pelo Programa das Nações Unidas
sobre o HIV (Unaids), do total de infectados,
36,2 milhões são adultos e 1,7 milhão são
crianças e jovens com menos de 15 anos.

Boletim
Epidemiológico do
HIV/Aids no Brasil,
em 2018

As mais recentes notícias sobre infecções
sexualmente transmissíveis
Mutação
Uma nova versão do HIV foi descoberta recentemente pelo Programa
Global de Vigilância Viral da Abbott. A Revista Brasileira de Análises Clínicas
informou o achado científico inédito, na primeira semana de novembro.
O subtipo, localizado na República Democrática do Congo, onde a epidemia surgiu, pertence ao grupo que é responsável pela maioria dos casos
de Aids identificados no mundo. Como qualquer vírus, o HIV também sofre
mutações, mas é a primeira vez, nos últimos 20 anos, que é encontrado um
novo causador da Aids.
De acordo com os cientistas, a descoberta só reforça a importância das
pesquisas e monitoramento contínuo do vírus e da prevenção e prática
sexual responsável.

1 milhão de DSTs/dia
Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 milhão de pessoas contraem doenças sexualmente transmissíveis por dia. São doenças como clamídia, gonorreia
e sífilis. O relatório divulgado no dia 06 de novembro é baseado nos dados globais
de 2016, que são os mais recentes disponíveis.
“Doenças sexualmente transmissíveis são ameaças persistentes e endêmicas ao
sistema de saúde global e têm profundo impacto na saúde de adultos e crianças.
Se não forem tratadas, elas podem levar a sérios efeitos crônicos que incluem
doenças neurológicas e cardiovasculares, infertilidade, gravidez ectópica, abortos
e aumento do risco de HIV”, informou a OMS no seu relatório.

Resistentes

Vacina para meninos

A sífilis é uma das maiores causas de morte de bebês em
todo mundo. Houve um registro de 200 mil fetos natimortos em
decorrência da doença, em 2016, último ano da apuração global.
Já o Brasil registrou, somente no ano passado, 158 mil casos
de sífilis adquirida; sendo que 62,6 mil foram em grávidas e 26
mil em bebês.
A maioria das Infecções causadas por bactérias, DSTs inclusive, pode ser tratada com antibióticos. No entanto, problemas
no abastecimento de penicilina têm dificultado, o controle da
sífilis, principalmente.
Outro problema grave que o relatório da OMS aponta é a
resistência crescente à medicação. Já há registros de uma super
gonorreia, extremamente resistente aos antibióticos disponíveis.

Já faz quase três anos que a vacina contra o HPV é
oferecida gratuitamente na rede pública de saúde para
os meninos de 11 a 14 anos, mesmo assim só 1 a cada
5 garotos nesta faixa etária foi imunizado contra o vírus,
relacionado a câncer de pênis, ânus, garganta, útero,
vulva e vagina.
Para a imunização contra o vírus, são necessárias duas
doses da vacina durante a adolescência.
A vacina passou a ser oferecida no SUS para as meninas em 2014 e teve a indicação ampliada para os meninos,
no início de 2017. Segundo dados do Ministério da Saúde,
o percentual de meninos que tomaram as duas doses é
de 21%; entre as meninas, a imunização já alcança 42%.

Segundo especialistas, os países em que a vacinação
nessa faixa etária teve ampla cobertura foram os que levaram a campanha à rede escolar, através de parcerias entre
os Ministérios da Saúde, Educação, Estados e Municípios.
A vacina é mais eficaz se aplicada, antes do início da
vida sexual. Com a imunização dos meninos, o número
de homens infectados no futuro diminuiria, reduzindo
assim o número de potenciais transmissores do vírus
para as mulheres.
O HPV é um vírus transmitido pela relação sexual
ou pelo contato direto com pele ou mucosas infectadas. O vírus é responsável por mais de 90% dos casos
de câncer anal e por 63% dos cânceres de pênis, pela
quase totalidade dos casos de câncer do colo do útero,
além de parte de outros tipos de tumores, como os de
garganta, vulva e vagina.
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A superação de jovens soropositivos,
em um País contaminado pela crise
Felipe Prado

Autores de novas narrativas sobre HIV/Aids, Marcelo
Seiler e Thais Renovatto se encontram, em São Paulo,
durante a exposição O.X.E.S. (SEXO, ao contrário).

“O

Brasil estava entrando em colapso
e eu também.”. Diante desta constatação, o jovem Max, personagem
do escritor Marcelo Seiler, descobre que é
soropositivo.
Formado em publicidade. Marcelo é
autor de “Positivo, Maxwell”, livro semiautobiográfico sobre o jovem Max, que recebe
o diagnóstico de portador do vírus HIV, em

meio à crise política e econômica que se
abateu sob o Brasil, nos últimos anos.
“Fiquei ciente da notícia numa época
em que as coisas já estavam difíceis para
o meu lado. O pano de fundo era um Brasil afundado em crises políticas, sociais e
morais”, conta o personagem que deu a
Marcelo, que escondia sua condição até
dos próprios pais, coragem para frequentar
o Grupo de Incentivo à Vida, ONGs e até
criar um canal no YouTube para falar de
HIV/Aids.
“Positivo, Maxwell” enfrenta todas as
etapas, que só quem é soropositivo conhece: o medo de fazer o teste, o luto pós-diagnóstico, o silêncio, a baixa auto-estima,
agravada por anos de bullying escolar, a
solidão e o preconceito.
“Eu até conhecia um pouco sobre HIV/
Aids, sabia dos altos índices de HIV entre
a população jovem, mas nunca pensei que
pudesse acontecer comigo, sempre me
cuidei, não tive muitos parceiros, nunca me
senti vulnerável e acreditava que estar em
uma relação monogâmica era sinônimo de
proteção”, conta o pesonagem revelando
outra questão frequente quando o assunto

é HIV: ele era monogâmico e bem informado e, mesmo assim, se infectou.

A vida na nova era

Tornar-se escritor e ativista foi mais do
que uma forma de aprender a conviver com
o vírus. Marcelo é um dos cronistas que fala
sobre os impactos e o processo de aceitação
e superação de um soropositivo para a nova
geração. São questões como não abandonar
o tratamento, continuar se relacionando e
acreditando no amor.
“Procurei ONGs, vi que muitos jovens
vivendo com HIV estavam criando canais no
Youtube para compartilhar suas vivências
e descobri que não estava sozinho”, conta
Marcelo, que decidiu transformar o diário
de sua jornada no livro lançado em fevereiro
deste ano pela Editora Metanoia.

O
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Meu Amigo Fela
Criador do afrobeat,
um documentário que Fela Kuti é tema de
estreou nos cinemas
de todo o Brasil nes
te
“Meu Amigo Fela”, mês de novembro.
dir
Joel Zito Araújo, con igido pelo cineasta
ta a
nigeriano que morre história do músico
u de Aids em 1997.
Fela deixou a Medic
ina para tornar-se
um dos grandes no
mes da música, em
Londres, mescland
rock psicodélico, jaz
o
z e ritmos africano
s.
Ícone da luta contra
os regimes ditatoria
nente africano, o mú
is
do
contisico
Seu irmão mais velho, inspira ativistas em todo mundo.
Oli
tornou-se um ativista koye Ransome-Kuti, por exemplo,
da
o enterro de Fela Kuti luta contra a Aids na África, onde
foi acompanhado
milhão de pessoas.
por mais de um

Amiga de Marcelo Seiler, Thais Renovatto convive com o HIV desde 2014 e também
é uma indetectável, termo utilizado pelos
médicos para referir-se aos pacientes, cujos
exames de sangue não registram a presença
do vírus por, pelo menos, seis meses e não
o transmitem mais por via sexual.
Depois que recebeu o diagnóstico, Thais
viu o namorado morrer, iniciou o tratamento, conheceu o atual marido, teve dois filhos
e escreveu o livro “Cinco Anos Comigo”,
sobre a vida com o vírus.
“Eu aprendi que, hoje em dia, essa
nova condição é algo super controlável,
como uma doença crônica, tipo diabetes
e pressão alta”, explica Thais, referindo-se
a um dos segredos da luta contra a Aids: o
diagnóstico e o tratamento precoces.

SUGESTÕES DE LEITURA: Quando a vida quiser te contar uma
história, é melhor você parar para ouvir:
 “Positivo, Maxwell”, de Marcelo Seiler, da Metanoia Editora
  “Cinco Anos Comigo”, de Thais Renovatto, da Editora Novo Século

As narrativas da Aids no
século XXI, na arte e na cultura

Programa USP Diversidade,
da Pró-Reitoria de Cultura
e Extensão Universitária da
USP, tem levado a várias cidades
o curso “Estigma do HIV/Aids na
Comunicação”.
Com foco na meta das Nações
Unidas de acabar com a epidemia
até 2030, o curso tem como objetivo modificar as narrativas sobre
a doença, reduzindo o estigma e a
discriminação que são obstáculos
para a prevenção, o diagnóstico
precoce, o tratamento e o acolhimento dos soropositivos.
A professora Ana Paula Morais
e o jornalista da Unaids, Daniel de
Castro, abordam o cenário atual da
epidemia, os principais desafios,
a evolução da cobertura do HIV
na mídia e as novas terminologias
relacionadas ao tema. O Boletim Laço Vermelho da APEOESP
apresenta aqui outras dicas para
abordar o tema, de forma multidisciplnar e positiva.

Indetectáveis

Carta Para Além dos M
uros

Lançado no último
mês de
setembro, “Carta
Para Além
dos Muros” refaz
a trajetória
do HIV/Aids no Bra
sil,
das crônicas do esc a partir
ritor Caio
Fernando Abreu,
que faleceu
em fevereiro de 199
6, depois
de ter encarado o
desafio de
retratar a epidemia
na
brasileira, assim com
literatura
o Cazuza já havia feit
o na MPB.
O filme dirigido po
r
An
dré
Can
to
reú
poimentos de médic
ne deos,
ligados à causa, com ativistas e personalidades
o
a mãe de Cazuza, Luc o médico Drauzio Varella e
inha Araújo.
O filme foi realizado
em parceria com o
que têm investido
Unaids,
em produções cul
tur
abordam o HIV com
o forma de estimular ais que
sobre a epidemia.
o debate
“Temos vivido, nos
ção no campo da me últimos anos, uma revoludicina, da ciência e
das
logias. Hoje a gente
precisa que essa rev tecnoolução se
reflita também na
área social e de dir
eitos humanos. Precisamos qu
e todas as pessoas,
em todos os
lugares, falem mais
sob
aprender mais sobre re o HIV e se disponham a
o tema, sem tabus,
sem estigma e ou discrimina
ção”, defende o dir
etor interino
do Unaids no Brasil,
Cleiton Euzebio de
Lim

a.
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