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SEXO & SAÚDE

JAIRO BOUER - jbouer@uol.com.br

O jovem não tem mais o mesmo medo
do HIV
Na última semana, participei em Brasília de um grupo de
trabalho no Ministério da Saúde para definir o "briefing"
(informações, orientações) para que as agências de
publicidade desenvolvam o esboço das campanhas do Dia
Mundial da Aids (1º de dezembro) e do Carnaval 2012.
Especialistas e representantes de diversos setores da
sociedade foram discutir qual será o foco dessas campanhas.
Já há alguns anos o Brasil vive uma situação de "epidemia
concentrada", ou seja, alguns grupos estão mais vulneráveis
e merecem atenção especial.
Neste ano, os jovens continuam como um foco importante
de cuidado. Entre os jovens, dois grupos chamam atenção:
as meninas, com suas dificuldades em negociar o uso do
preservativo e sua confiança cega nos jovens companheiros;
e os garotos que fazem sexo com outros garotos e têm se
descuidado com frequência em suas novas experiências.
Dados sugerem que, em 35% dos casos novos em jovens, a
transmissão se deu entre dois homens. Discutir a valorização
da autoestima e da vida e o combate ao estigma, ao
preconceito e à violência é parte dos objetivos da campanha
do Ministério da Sáude.
Outro foco é mostrar a importância, mesmo nos dias de
hoje, do cuidado, da prevenção e da administração dos
riscos no caso da Aids. Hoje, o jovem não vê o vírus HIV
como sendo aquele mesmo bicho de sete cabeças que as
gerações anteriores enxergavam. Houve uma banalização da
doença, talvez por um afastamento dos períodos mais
críticos da epidemia, da chegada de tratamentos mais
eficazes ou, ainda, do uso de profilaxia (prevenção) com
remédios em alguns casos especiais. 
Mas a história está longe de ser resolvida. O vírus está aí, as
pessoas continuam a se infectar em velocidade semelhante a
dos últimos anos, e os jovens que têm uma longa vida
sexual pela frente não gerenciam bem os seus riscos. O que
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fazer? Trabalhar a informação mais e melhor! Tentar mexer
nas ideias e nas emoções é um caminho!
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