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Pelo fim das DESIGUALDADES!
Combater a Aids e todas as
outras pandemias!

Editorial
Professora Maria Izabel
Azevedo Noronha

A

mais nova edição do Boletim
Laço Vermelho, publicação
da APEOESP dedicada ao
engajamento dos professores
na luta contra a Aids, chega
depois de um hiato de dois anos
provocado pela pandemia do coronavírus. Trata-se de mais uma
publicação essencial em 2021,
que marca os 40 anos do início da
pandemia de Aids, tragicamente
em meio a outra pandemia.
Os paralelos entre as duas são
inevitáveis, um vírus desconhecido, ainda sem tratamento, e o
protagonismo do Sistema Único
de Saúde, tão vilipendiado e que
se mostrou indispensável na assistência às primeiras vítimas da
Aids, na década de 80, e agora,
nos hospitais de campanha armados às pressas para atender
milhares de brasileiros contaminados pelo coronavírus.
Infelizmente, o preconceito
que tanto estigmatizou os portadores de HIV também chegou
ao século XXI, traduzido na brutal
declaração de Bolsonaro, que
associou a imunização contra o
coronavírus à Aids, em uma insana cruzada antivacinação.
Indiferente ao ódio e à ignorância, a população brasileira se
vacinou em massa e aderiu ao
uso de máscaras faciais. O Boletim Laço Vermelho trata destes
e de outros assuntos e ainda faz
uma homenagem a dois ícones,
que tiveram suas vidas precocemente interrompidas há cerca
de 30 anos: Cazuza e Freddie
Mercury. Boa leitura!

Frank Dejongh/UNICEF

Presidenta da APEOESP

N

Um homem é testado para HIV em um centro de saúde em Odienné, Costa do Marfim

o Dia Mundial da AIDS, o UNAIDS
(Programa Conjunto das Nações
Unidas Sobre HIV/Aids) destaca a
necessidade urgente de acabar com
as desigualdades que impulsionam a AIDS
e outras pandemias ao redor do mundo.
Sem uma ação ousada neste sentido, o
mundo corre o risco de não atingir as metas
para acabar com a doença até 2030, bem
como de uma pandemia prolongada de
COVID-19 e de uma crise social e econômica
contínua.
Mesmo após quarenta anos desde que os
primeiros casos de AIDS foram relatados, o HIV
ainda ameaça o mundo. Hoje, estamos longe
de cumprir o compromisso compartilhado de
encerrar a epidemia até 2030, e, infelizmente, corre-se o risco de um retorno, não por
falta de conhecimento ou ferramentas, mas
pelas desigualdades estruturais que limitam
soluções comprovadas para a prevenção e
tratamento do HIV.
Os abismos econômicos, sociais, culturais e jurídicos devem ser eliminados

Veja nesta
edição:

com urgência se quisermos eliminar a
AIDS até 2030.
Combater as injustiças é uma promessa
global de longa data, cuja urgência só tem
aumentado. Em 2015, todos os países se
comprometeram a reduzir suas desigualdades internas e entre países como parte dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
“A Estratégia Global para AIDS 2021-2026:
Acabar com as Desigualdades, Acabar
com a AIDS” e a Declaração Política sobre
AIDS adotada na Reunião de Alto Nível das
Nações Unidas sobre AIDS 2021 tem como
núcleo este desafio.
O fim das desigualdades promoveria
um avanço em relação aos direitos humanos de populações-chave e pessoas que
vivem com o HIV, tornaria as sociedades
mais preparadas para vencer a COVID-19 e
outras pandemias e apoiaria a recuperação
econômica e a estabilidade. Com isso, milhões de vidas seriam salvas, beneficiando
a sociedade como um todo.
Para isso, é premente uma mudan-
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ça transformadora e ousada: políticas
econômicas e sociais precisam proteger
os direitos de todas as pessoas e prestar
atenção às necessidades das comunidades
desfavorecidas e marginalizadas.
Em nosso País, é patente e desolador
o resultado de ações por parte do governo federal que excluem a população mais
necessitada das políticas públicas, acentuando índices de desemprego, fome e
miséria. Retornamos ao mapa da fome
devido a estas opções. Da mesma forma,
a ausência de gestão dos países ricos na
oferta de vacinação contra a Covid-19
aos paises mais pobres já produz uma
nova variante, a Omicron, detectada em
países da África e que preocupa a todos
no mundo.
Os governos devem passar do compromisso à ação, promovendo crescimento social
e econômico inclusivo. Devem eliminar leis,
políticas e práticas discriminatórias a fim de
garantir a igualdade de oportunidades. Cada
governo deve se tornar responsável pela
implementação de políticas públicas que favoreçam os mais necessitados, com promoção
da vida a toda população.
No Dia Mundial da AIDS, vamos lembrar
a estes governos que as desigualdades globais nos afetam como um todo, não importa
quem somos ou de onde somos.E o desequilíbrio econômico, social e cultural em nada
favorece a luta contra as graves e profundas
pandemias que atingem todo o mundo.
.

Saiba Mais: Estão disponíveis no

Portal Unaids Brasil, as cartilhas: “Direitos
em Tempos de Covid-19: Lições do HIV para
uma resposta eficaz de liderança comunitária” e “O que as pessoas que vivem com
HIV precisam saber sobre HIV e Covid-19”.

 A Aids em letras e músicas Página 4
M
 ais Arte, Menos Aids - Página 4
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40 anos de uma pandemia que NÃO ACABOU

A

s campanhas oficiais de prevenção
à Aids, nome adotado no Brasil para
a síndrome de imunodeficiência adquirida, nestes 40 anos da pandemia
são um retrato das mudanças de costumes
e mentalidades nas últimas quatro décadas.
Estão lá os slogans polêmicos e alarmistas,
que estigmatizavam ainda mais os pacientes, e as campanhas mais sensíveis à causa.
Se ainda não existe vacina, nos primeiros anos da epidemia não havia sequer
medicamentos e as vítimas morriam ‘silenciosamente’ de doenças oportunistas,
como pneumonias e outras infecções.
O primeiro remédio eficaz, o AZT, surgiu
apenas em 1989 e a maioria dos pacientes
não tinha acesso.
Segundo o Unaids, Programa Conjunto
das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, aproximadamente 34,7 milhões de pessoas
morreram de doenças relacionadas à Aids
em todo o mundo, nestas quatro décadas.
Mas, o número de vítimas deve ser muito
maior, já que o próprio Unaids calcula que,
ainda hoje, 6 milhões de pessoas infectadas
não conhecem seu estado sorológico.

A luta pelo coquetel

Os movimentos sociais foram à luta
para garantir o protagonismo do Brasil no
controle da epidemia de Aids, articulando-se para defender o tratamento gratuito e
a quebra de patentes dos novos medicamentos pelo Estado brasileiro. Só assim
todos os pacientes, independente da sua
condição financeira, poderiam ter acesso
ao ‘coquetel antiviral’ no Sistema Único
de Saúde.
Há um paralelo entre a crise sanitária
que o mundo enfrenta desde 2020 e aquela
que foi causada pela chegada do HIV, no
início da década de 1980.

O desconhecido

Há 40 anos, a Aids era uma doença

Cartazes de prevenção foram, ao longo de décadas, esclarecedores, mas também polêmicos e alarmistas

nova e cuja disseminação ainda não havia
sido esclarecida, assim como a Covid-19,
nos primeiros meses de 2020. Porém,
causada por um vírus extremamente mutante, a Aids ainda não tem vacina. Mais
simples que o HIV, o Sars-Cov2, causador
da Covid-19, passou a ser combatido com
inúmeros imunizantes, menos de um ano
após o início da atual pandemia.
Outra diferença entre as duas pandemias
é o preconceito, que ainda atinge os soropositivos. O coronavírus chegou a ser chamado
de ‘vírus chinês’, mas a Aids era tratada como
‘peste gay’, o que estigmatizava as pessoas
contaminadas e até criava um silêncio sobre
os motivos do adoecimento e morte.

Desigualdades ontem e hoje

Embora o tratamento contra o HIV/Aids
tenha evoluído a ponto de um soropositivo
em 2021 poder deixar de ser transmissor do
vírus, que chega a ficar indetectável com os
novos medicamentos, ainda existem mais
de 12 milhões de pessoas no mundo que
não têm acesso aos remédios e elas estão
nos países mais pobres da África, Ásia e
América Latina.
O cenário se repete na pandemia de
Covid-19; estima-se que a vacina contra o
coronavírus tenha chegado a apenas 3%
do continente africano. Além das desigualdades geopolíticas, há dentro de cada País
populações historicamente vulneráveis,
como moradores em situação de rua ou em
regiões sem saneamento básico.
Em pleno século XXI, a pobreza segue
como um obstáculo tanto para a adesão ao
tratamento contra o HIV, quanto nas medidas de contenção do coronavírus, como o
distanciamento social, o uso de máscaras
e o reforço da higiene.

Quebra de patentes

Sem perspectivas de vacinas, a Aids
teve que ser enfrentada com medica-

ções, que poderiam retardar o adoecimento das pessoas infectadas. “O HIV é
um vírus muito mais difícil, mais sujeito a
interferências de diferentes aspectos. Eu
acho que é até mais provável chegarmos
à cura, do que a uma vacina altamente
eficaz”, disse o infectologista Esper
Kállas, um dos maiores estudiosos da
epidemia, durante live promovida pela
Agência de Notícias da Aids.
Por isso, desde o início, a quebra de
patentes para o tratamento da doença foi
essencial. Em 2001, o governo do então
presidente Fernando Henrique Cardoso
quebrou a patente do antirretroviral Nelfinavir, que passou a ser produzido no
Brasil pelo laboratório público da Fundação
Oswaldo Cruz, por um preço muito menor
que o importado.
Em 2006, o presidente Luiz Inácio Lula
da Silva quebrou a patente do Efavirenz,
outro antirretroviral criado para combater
o HIV. Agora, ativistas pela saúde pública
estão novamente mobilizados no Brasil
inteiro, para alterar a Lei de Propriedade
Industrial, que torna compulsórias as
licenças de fabricação ou importação de
medicamentos e vacinas considerados
essenciais para a saúde pública.

A luta pelo SUS

A #vivaosus que muita gente utilizou
para expressar a alegria em receber a
vacina contra o coronavírus em 2021 é o
resultado de uma longa luta, que começou
em 1985, quando surgiu o Gapa, o Grupo
de Apoio à Prevenção da Aids, a primeira
Organização Não-Governamental articulada pelos movimentos em defesa da saúde
pública como resposta à epidemia de HIV.
No ano seguinte, Herbert de Souza,
o Betinho, fundou a Abia, para pautar a
causa dos hemofílicos, contaminados pelo
HIV em transfusões de sangue no início da

epidemia, como ele próprio e seus irmãos,
Henfil e Chico Mário.
A atuação de outros coletivos asseguraram a antecipação do saque do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e o passe
livre no transporte público para soropositivos, entre outros direitos.
A tendência é que os enlutados, sequelados e órfãos da Covid-19 articulem-se
agora, como os soropositivos já fizeram,
para garantir direitos e enfrentar os cortes
que afetam não apenas o Sistema Único
de Saúde, mas também setores como a
Previdência Social e a Educação.

Para ler:

 Os 40 anos da pandemia da Aids são tema
da Revista Poli - Saúde,
Educação e Trabalho, da
Fiocruz. Esta 80ª edição
da Poli também traz reportagens sobre o plano
de vacinação global e o
Ensino de Jovens e Adultos.
Editada pela Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio, a Revista Poli pode ser
acessada gratuitamente no site da Fiocruz:
www.epsjv.fiocruz.br
 A Editora Moderna acaba de lançar uma biografia
do sociólogo Betinho para
crianças e adolescentes.
“Muito prazer, sou o Betinho”, de José Roberto
Torero, conta a vida de
Herbert de Souza em sete
capítulos, que retratam as
diversas lutas do homem que mobilizou o
País na Ação da Cidadania contra a Fome,
a Miséria e pela Vida, depois de ter enfrentado a perseguição, o exílio e a hemofilia,
que o levou às transfusões de sangue, ao
HIV e à morte, em 1997.
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Desgoverno leva País à maior
TRAGÉDIA SANITÁRIA de sua história

desmonte das políticas públicas e o
desprezo pelos vulneráveis provocaram
a maior tragédia sanitária da história
do País. Em 20 meses da pandemia da
Covid-19, o Brasil registrou mais de 614 mil
mortos. Nunca tantas pessoas morreram da
mesma causa, em tão pouco tempo.
Em apenas um ano, a Covid-19 matou
mais brasileiros do que a Aids, em 23 anos
de registro da doença. O primeiro caso da
pandemia de HIV/Aids foi relatado no País
em 1982, mas os óbitos passaram a ser
contabilizados pelo Ministério da Saúde
apenas em 1996.
O Brasil registrou, desde 1996, 281.156
óbitos decorrentes do HIV. A Aids foi a doença provocada por vírus ou bactéria que
mais matou brasileiros, entre 1996 a 2019,
à frente de patologias como tuberculose e
meningite.
Os números mais recentes do Ministério da Saúde são de 2019, mas as mortes
provocadas pela Aids seguem em patamar
estável, desde 2008; algo em torno de 10
mil a 12 mil óbitos por ano.
A medicina explica que são doenças distintas: mesmo sem remédio, o HIV demora
em média de 8 a 12 anos para se manifestar.
A Covid-19 é uma doença aguda, então o
período de incubação é menor, no máximo
14 dias após a contaminação, e os primeiros
sintomas geralmente surgem 4 ou 5 dias
após a exposição.

O Memorial da Fé é um grafite de 28 metros que retrata crianças de diferentes religiões em oração, com a máscara facial. A obra de Eduardo Kobra grafitada no
muro da Igreja do Calvário, em Pinheiros, é uma homenagem às vítimas da Covid-19.

BolsoDoria

Em São Paulo, a luta dos servidores
públicos e da população impediu que o
governador João Doria privatizasse o Instituto Butantan, responsável pelo primeiro
lote de vacina contra a Covid-19 no Estado.
A sanha privatizante e neoliberal destes
governantes, que se mantém durante a
pandemia, está diretamente conectada
aos casos de mortes em todas as partes do
país, prejudicando a população que mais

APEOESP exigiu
vacinação à categoria

Na luta em defesa da vida, a APEOESP
foi o primeiro Sindicato a exigir do governo
que priorizasse a vacinação de todos os
professores e não somente de uma faixa
etária, como pretendia o governador. Além
de impedir o retorno às aulas presenciais
em momento crucial da pandemia, o Sindicato assegurou o avanço na vacinação a
todos os profissionais.

Combate a outras doenças é afetado

Colapso hospitalar

Exatamente pela rapidez da manifestação de sintomas, a covid sobrecarrega o
sistema de saúde, muito mais que a Aids,
que pode ficar oculta por anos. Outra
diferença brutal para o Brasil é o contexto
político. Quando a Aids surgiu, o programa
brasileiro de combate à doença tornou-se
referência internacional. Em 2021, o País
tornou-se epicentro da pandemia de Covid-19 e o retrocesso inclui avalanches de
fake news, charlatanismo e negacionismo
cientifico que foram oficializados em ataques da Presidência da República.
Logo nos primeiros meses do seu governo, Bolsonaro vetou uma cartilha de saúde
e prevenção, voltada à população transexual, declarou que pessoas vivendo com HIV/
Aids são uma despesa para os cofres públicos e, para piorar, retirou a autonomia do
Departamento de IST/Aids, submetendo-o
ao Departamento de Doenças Crônicas.
A omissão no enfrentamento da crise
sanitária levou o governo à CPI da Covid,
que pediu o indiciamento de 80 pessoas,
entre elas, o próprio Jair Bolsonaro, que
deve ser investigado e, eventualmente,
responsabilizado por crimes comuns, crimes de responsabilidade e crimes contra a
humanidade na gestão da pandemia.

utiliza os serviços públicos de saúde. São
governantes cuja preocupação única é a
garantia de lucros à iniciativa privada em
detrimento da vida da população.
Necessário que se mantenha a mobilização contra estes prejuízos: mais recentemente, o Sindicato se uniu aos demais
servidores do Estado em um ato contra a
tentativa de BolsoDoria privatizar o Instituto de Atendimento Médico aos Servidores
Públicos Estaduais, Iamspe.

O isolamento e o distanciamento social
impostos pela pandemia do coronavírus
afetaram o diagnóstico e o tratamento de
muitas doenças, inclusive da Aids e outras
ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. A pandemia também atrapalhou
estratégias de prevenção do câncer e o
combate de males como tuberculose e
malária, já que houve deslocamento de
recursos e infraestrutura para a Covid-19.
A simples testagem para o início do
tratamento é crucial para a redução da
mortalidade por Aids e a redução vertical
não apenas do HIV, mas também da sífilis

e das hepatites virais. Uma interrupção de
seis meses da terapia antirretroviral pode
provocar até 500 mil mortes em todo o
mundo por doenças relacionadas ao HIV,
segundo cálculos da Organização Mundial
da Saúde.
Os dados são preocupantes também
em relação à tuberculose, que mata anualmente cerca de 1.5 milhão de pessoas
no mundo. Segundo relatório do Unaids,
cerca de 80% dos programas de HIV, tuberculose e malária foram interrompidos nos
cinco continentes, durante a pandemia do
coronavírus.

Informe-se e procure apoio!
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HPV

A infecção sexualmente transmissível
mais comum do mundo tem cura e tem
vacina, mas sem diagnóstico e tratamento
pode provocar câncer, dependendo da
variante do vírus. É o HPV e suas mais
de 100 variações. A maioria causa lesões
consideradas benignas, mas há 14 tipos
de HPV que provocam alterações celulares,
precursoras de tumores malignos.
A Organização Mundial de Saúde
estabeleceu como meta, a vacinação de
90% das meninas com até 15 anos de
idade até 2030, para prevenir o pico das
infecções, que acontece entre os 18 e os
25 anos de idade.
O Brasil vacinou apenas 55% das meninas e 36,4% dos meninos nesta faixa
etária, segundo o Ministério da Saúde. O
foco nos adolescentes tem outra explicação científica: a capacidade de se livrar
do vírus diminui com a idade. Em 90% dos
casos, o organismo o elimina em até dois
anos, entre os mais jovens. Por outro lado,
a probabilidade de que o vírus evolua para
lesões aumenta, com o passar dos anos.
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Músicas CELEBRAM vida e resistência
dos que enfrentaram a Aids

s histórias de enfrentamento, rejeição, luto e superação destas quatro
décadas da pandemia do HIV foram
traduzidas pela arte de forma tão
decisiva, que é praticamente impossível
falar do final do século XX sem mencionar
a Aids. A música é a mais popular expressão
artística de todos os sentimentos encobertos pelas estatísticas da pandemia. No livro
“Só as Mães São Felizes”, Lucinha Araújo,
mãe de Cazuza, revela que o filho ensaiava
os primeiros versos do sucesso “Ideologia”
no hospital, conectado a tubos de oxigênio
e medicamentos.
As homenagens aos 30 anos da morte
do artista, símbolo da luta contra a Aids no
Brasil, foram adiadas pela pandemia do coronavírus. Cazuza faleceu no dia 07 de julho
de 1990, eternizando músicas que falam
não apenas da doença, mas da urgência da
vida e do amor. Ainda internado, ele compôs, com Roberto Frejat, “Blues da Piedade”, inspirado e incomodado pela maneira
como as pessoas o olhavam, depois que
ele revelou sua condição de soropositivo.
“Burguesia”, seu último álbum, tem

ainda “Quando eu estiver cantando”, “Azul
e Amarelo”, “Cartão Postal” e “Cobaias de
Deus”, que é sua mais explicíta poesia sobre
o drama da Aids: “Se você quer saber como
eu me sinto, vá a um laboratório ou a um
labirinto, seja atropelado por esse trem
da morte.”.

O show deve continuar

Cazuza e
Freddie
Mercury
tornaram-se
ícones de
uma época,
impactada
pela
pandemia de
HIV/Aids

A Aids levou outro ícone da música também há 30 anos. O vocalista do
Queen, Freddie Mercury morreu em 24
de novembro de 1991, apenas um dia
após ter confirmado o diagnóstico de
HIV que, na verdade, ele havia recebido em 1987. “The Show Must Go On”,
escrita pelo guitarrista Brian May, não
foi apenas a última música gravada por
Mercury, foi também uma mensagem para
seus fãs: “The show must go on, yeah!
Inside my heart is breaking. My make up
may be flaking, but my smile still stays on!”,
em tradução livre: “O show deve continuar, sim! Por dentro, meu coração está se
partindo. Minha maquiagem pode estar
escorrendo, mas meu sorriso permanece!”.

Mais Arte, Menos Aids!
Agência de Notícias da Aids

desde a década de 80. O ator Drew Persi,
que também está na Mostra, participa da
série, disponível no Youtube.

Influencers da prevenção

Youtubers que participam da Mostra Virtual retratam a nova geração de soropositivos

A nova geração de artistas com HIV/
Aids participa da Mostra Virtual “Mais
Arte, Menos Aids 2021”, durante a Semana
Internacional de Luta Contra a Aids. Eles
cantam, escrevem, interpretam e, sobretudo, celebram o papel das artes na luta
contra o HIV.
“A arte amplia nossa consciência e
sensibilidade e toca as pessoas de maneira
profunda e verdadeira. Esta edição do ‘Mais
Arte, Menos Aids’ tem artistas que usaram
seu ofício para se reinventar”, explica a
jornalista Roseli Tardelli, idealizadora da
mostra e diretora da Agência de Notícias
da Aids, que produziu o evento.
A jornalista refere-se a ativistas como
Adriana Bertini e Micaela Cyrino, arte-educadoras que disseminam informações

sobre prevenção, autocuidado e qualidade
de vida para os soropositivos.
O uso da arte para a desconstrução de
estigmas e discriminações e como fator
de mobilização por empoderamento e
políticas públicas é uma característica da
nova geração, que tem como destaque a
escritora Thais Renovatto. Soropositiva há
sete anos, a escritora está em um estágio
em que o vírus é indetectável, ou seja não é
transmissível. Os indetectáveis e o trabalho
de Thais já foram temas de reportagem na
edição 2019 do Boletim Laço Vermelho da
APEOESP.
Ela é uma das criadoras da websérie
“HIV/Aids: O Som das Décadas”, sobre o
impacto cultural do misterioso vírus, que
mata pessoas em todos os continentes

A mídia digital e o uso de recursos como
o TikTok, webséries e o stories do Instagram
são o diferencial desta geração de influenciadores soropositivos, que utilizam a arte
para inspirar e criar rede de apoio para os
pacientes. O cantor Gaê, nome artístico de
Gabriel Estrela, por exemplo, que apresentou na Mostra sucessos de Cazuza e Renato
Russo, vítimas da epidemia na década de
90, é um conhecido youtuber, assim como
Gabriel Comicholi e Rafael Bolacha, outros
destaques do evento.
Sempre citada nestes 40 anos da pandemia, a intersecção entre Aids e Literatura
também é tema desta edição da Mostra,
que debate a obra de escritores como Betinho e Caio Fernando de Abreu.

Para assistir:
 Mostra “Mais Arte Menos Aids 2021”,
no YouTube e Facebook da Agência de
Notícias da Aids.
 Também no YouTube, a websérie “O Som
das Décadas” reúne 4 curtas-metragens
sobre cada uma das décadas da epidemia
de HIV/Aids

Outros sons destas
quatro décadas



“Hoje a tristeza não é passageira. Hoje
fiquei com febre a tarde inteira”, escreveu Renato Russo em “A Via Láctea”. O vocalista do Legião Urbana, que morreu de Aids
em 1996, também registrou a melancolia
imposta pela doença em “Vento no Litoral”.
Elton John compôs em 1992 a música
“The Last Song”, na qual ele narra os
sentimentos de um homem à beira da morte,
em versos como “Deixe as janelas abertas
enquanto o medo cresce”. A música é um
dos maiores símbolos da luta contra a Aids.
O estilista brasileiro Anselmo Feleppa
inspirou George Michael em “Jesus to
a Child”. Vítima da Aids, Feleppa foi namorado e o declarado grande amor do cantor,
que compôs em ritmo de bossa nova, versos
apaixonados, como “as palavras que você
não pôde dizer, eu as cantarei para você”.
“Streets Of Philadelphia”, de Bruce
Springsteen, foi composta para o filme
Philadelphia, que conta a história de um advogado demitido, ao admitir que tem Aids.
A trilha sonora do filme de 1993 ganhou um
Grammy e um Oscar.
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