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Mulheres já são 37% dos portadores
do HIV no Estado do Rio

Encontro no Rio discute dificuldades e conquistas de quem vive com o vírus
POR FERNANDA DA ESCÓSSIA
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PUBLICIDADE

RIO - Há 14 anos, a professora Maria Aparecida
Lemos chamou os irmãos ao hospital e pediu
que contassem ao resto da família a verdade: ela
tinha HIV, não câncer. Há uma semana, o
designer Guilherme Dore, de 24 anos,
compartilhou no Facebook o diagnóstico de HIV
que recebeu em 2012. Fora contaminado por
um namorado. Guilherme e Aparecida são
algumas das faces da epidemia de HIV/Aids no
Brasil: mulheres, num fenômeno de alguns
anos, e jovens de ambos os sexos. Histórias
como essas dão o tom do 17º Encontro de
Pessoas Vivendo com HIV/Aids, que começou
na quinta-feira no Centro de Convenções da
Bolsa de Valores do Rio.
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‘Muitos acham que ter
HIV significa só tomar um
remédio e pronto. Não é. É
sofrido. Por isso, todo
mundo tem de se proteger
e usar preservativo’

- GUILHERME DORE
designer, portador de HIV

PUBLICIDADE

A professora Aparecida Lemos, que contraiu o vírus HIV e
ficou cega - Gustavo Miranda / O Globo

Segundo a Secretaria estadual de Saúde,
mulheres representavam 25% dos casos de
HIV/Aids de 1982 a 1999 no Rio, mas chegaram
a 37% em 2012. Nos primeiros anos, o Rio tinha
2,9 notificações entre homens para uma entre
mulheres; em 2005, para cada 1,5 caso
masculino, um era feminino. Há alguns anos
essa proporção se estabilizou em 1,7. Mas, na
faixa etária de 13 a 19 anos, 50,9% dos casos são
entre garotas, e 49,1% entre rapazes. É
justamente nesse segmento que a incidência
cresce entre mulheres. Entre homens, sobe na
faixa de 20 a 24 anos.

A parcela de casos entre
homossexuais masculinos subiu
de 24% em 2000 para 28,5% em
2012 no estado. Dore, bissexual,
contaminou-se com um
namorado. Para ele, integrante da
Rede Estadual de Adolescentes e
Jovens Vivendo e Convivendo
com HIV/AIDS, criada por jovens
soropositivos, assumir o HIV é
uma decisão política para lutar

por aquilo em que acredita.

— Acharam bacana eu ter assumido. Mas alerto:
muitos acham que ter HIV significa só tomar
um remédio e pronto. Não é. É sofrido. Por isso,
todo mundo tem de se proteger e usar
preservativo.

Existem no Brasil 718 mil pessoas com
HIV/Aids, segundo o Ministério da Saúde.
Desde 1996 o SUS distribui gratuitamente os
medicamentos. De 1980 a junho de 2013 foram
notificados 686.478 casos. Em 2012, 39.185
casos, o que mantém o HIV num patamar
estável nos últimos cinco anos. Em todo o país,
o aumento mais significativo foi entre
homossexuais masculinos jovens. Para cada



‘Qualquer um pode
contrair o HIV. O Rio tem
a segunda maior taxa de
mortalidade’

- GEORGE GOUVÊA
psicanalista, presidente do Grupo Pela Vidda-RJ PUBLICIDADE

caso feminino, há 1,7 caso masculino (eram 5,5
em 1990).

— Embora alguns grupos estejam mais sujeitos,
qualquer um pode contrair o HIV. O Rio tem a
segunda maior taxa de mortalidade. Temos
problemas, como o atraso no exame de
genotipagem (que detecta a que medicamentos
o vírus está resistente). Nesse encontro
discutimos dificuldades e vitórias de quem vive
com o HIV — afirma o psicanalista George
Gouvêa, presidente do Grupo Pela Vidda-RJ,
que organiza o “Vivendo”. O encontro vai até
sábado.

A mulher soropositiva tem dúvidas e
dificuldades particulares, avalia Mara Moreira,
coordenadora do grupo feminino do Pela Vidda-
RJ e representante fluminense do Movimento
Nacional das Cidadãs PositHIVas. Ter ou não
ter filhos, sabendo que a doença se transmite
para o feto? Como convencer parceiros sobre
prevenção? No mês passado, soropositivas
produziram um documento cobrando melhoras
no atendimento, como a cirurgia reparadora da
lipodistrofia (a distribuição desigual de gordura
pelo corpo, como efeito colateral dos remédios
anti-HIV).

ALERTA A UMA NOVA GERAÇÃO

Para Aparecida Lemos, o HIV trouxe uma
infecção oportunista, causada pelo
citomegalovírus. Cada olho foi operado cinco
vezes, sem sucesso. Aparecida, professora de
português, ex-diretora de escola, divorciada,
independente, ficou cega dos dois olhos. Nem
sombras vê:

— No caso do HIV, me sentia
culpada, pois deixei de me
proteger, passei a confiar num
namorado e não usei preservativo.
No caso da cegueira, fiquei
revoltada.

Hoje, ela mora só, lava a louça,
cozinha. Tem diarista duas vezes

por semana e, para sair de casa, conta com a
ajuda da família e de amigos. Seu recado para as
mulheres é que se protejam, pois o amor não
imuniza. Para os deficientes, o alerta é: não
deixem que ninguém os torne mais invisíveis



ainda.

O superintendente de Vigilância Epidemiológica
e Ambiental da Secretaria estadual de Saúde,
Alexandre Chieppe, diz que uma das prioridades
hoje é a prevenção, não só com preservativo,
mas com diagnóstico precoce. No Rio, há três
anos existe um serviço de testagem rápida. O
interessado recebe o resultado na hora e já sai
com consulta marcada na rede pública. Sobre a
dificuldade no acesso à cirurgia para casos de
lipodistrofia, Chieppe admite as limitações e diz
que só o Hospital Pedro Ernesto, da Uerj, a
oferece.

Chieppe diz que o aumento de casos entre
mulheres não é novo, mas a vulnerabilidade
delas se mantém. Parte dos casos ocorre no
ambiente doméstico, e tanto é difícil lidar com a
traição como convencer parceiros da
necessidade de proteção. No caso dos jovens, é
uma questão de idade. Para os nascidos a partir
de 2000, que não viram ídolos sofrendo nem
famílias sob impacto de mortes, o HIV pode
parecer algo comum, tratado facilmente —
engano que pode custar muito à nova geração.
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PM dá carteirada e saca
arma para tirar seu carro de

depósito
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Promotor responsável por
investigar licitações em
Mangaratiba recebe ameaça
de morte
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3 COMENTÁRIOS

MUNDO

A solitária vida das
meninas deusas do
Nepal

SOCIEDADE

Uma em cada
três mulheres
no mundo
sofre violência
conjugal,...
Estudo mostra ainda que
cerca de 7% do público
feminino vai experimentar
agressão sexual em algum
momento da vida

BLOG

Homem
encontra peito
de frango com
imagem de
'Jesus'

SOCIEDADE

Mulheres em cargos
de chefia são mais
depressivas que
homens,...

SOCIEDADE

Vivienne Westwood
sugere que pessoas
mais pobres
deveriam 'comer...

VOCÊ PODE ESTAR INTERESSADO EM...

ECONOMIA

Dilma chama
Nelson
Barbosa a
Brasília e deve BRASIL RIO MUNDO SOCIEDADE

EM DESTAQUE AGORA NO GLOBO

Maria Madalena Riot • há 2 horas

Na verdade ja esta havendo censura nos meios de comunicaçao  VEJAM esse quadrinho de jornal ,
alguns tem ~moderação ~ isso significa o que:  No FB ja tem uma legião petista tentando bloquear
os que eles não aceitam . Nao que seja alguma mentira mas, os petistas não gostam  NESSES
quadrinhos tem sempre um 'vereador' como o Mauricio, e outros petistas como o Glauber tentando
mostrar o irreal . Nao e facil viver no BRASIL no momento 

Rei Reinaldo • há 2 horas

AINDA HOJE VÍ UMA MATÉRIA FALANDO DA RELAÇÃO DE " CASAL DE TREIS" , MAMÃE,
PAPAI E PAPAI , OU SEJA UM TERCEIRO HOMOSSEXUAL NO RELACIONAMENTO.A QUE
PONTO SE ENCONTRA OS RELACIONAMENTOS AFETIVOS, UM CASAL COM UM TERCEIRO
NA RELAÇÃO E HOMO. E SE O 3º DA RELAÇÃO FOR PORTADOR DE HIV E TRANSMITIR PRO
PARCEIRO E O PARCEIRO TRANSMITIR PRA SUA ESPOSA, COMO FICA?? A
PROMISCUIDADE TRARÁ EPIDEMIAS ALARMANTES. HOJE HIV , AMANHÃ EBOLA E SÓ DEUS
SABE DO RESTO|!!!!

Hélio de Araújo Boavista Junior • há 5 horas

CENSURA DO GOVERNO NA WEB!!Monitorar e mapear crimes contra os direitos humanos em
redes sociais será a tarefa do grupo de trabalho lançado hoje (20NOV15) pela Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República. O objetivo, segundo a pasta, é receber e analisar denúncias
sobre páginas da internet que promovem o ódio e fazem apologia à violência e à discriminação.O
Processo de reação indireta é típico da estrutura de poder montada pelos sistemas que seguem a
linha Bolivariana.

Hélio de Araújo Boavista Junior • há 5 horas

Usar a cobertura de motivo nobres para encobertar suas reais intenções.Hoje o Governo
Maduro aciona os manifestantes do início do ano na Venezuela com base nas Leis de Direitos
Humanos.
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