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Discursos no momento da abertura das casas de apoio

a) a ineficácia de instituições públicas de abrigo para as

demandas da epidemia;

b) a permanência de crianças morando em hospitais;

c)a demanda por parte de juízes de locais para

encaminhar crianças;

d) famílias que não podem cuidar (tidas frequentemente

como incompetentes);

e) ideia de aids associada à morte;

f) ideia da necessidade de isolamento;

g) crianças como vítimas de um grande drama;

h) o preconceito.



a) a história de vida das crianças e jovens se perde no 

decorrer da institucionalização 

b) o estigma da aids pode se configurar como um fator  

que amplia o tempo de permanência nos abrigos

c) a passagem por várias instituições (serviços de saúde,  

abrigos, justiça, família, escola) não garante que as 

necessidades afetivas e sociais das crianças sejam 

atendidas, mesmo quando elas têm acesso a 

remédios e tratamento de saúde.

Casas de apoio



d) não existe aparato social para o momento da  

desinstitucionalização, que por vezes só acontece 

por volta  dos 18 anos, quando muitos jovens não 

têm condições materiais, familiares, financeiras e às 

vezes afetivas para se manter sozinhos.

Casas de apoio



Revisitar as concepções de família das políticas 

públicas, instituições e profissionais da área.

Observa-se um processo de culpabilização, 

julgamento e moralização das famílias, em especial 

dos pais que são soropositivos.

Família desestruturada ou estruturada de maneira 

diferente?

IMPORTANTE



Morando com a família ou com a instituição o 

estigma em relação a aids ainda é um dos maiores 

desafios para a garantia de direitos humanos das 

crianças e jovens.

Este fator interfere na construção da subjetividade, 

da autoestima e na construção de projetos de vida. 

IMPORTANTE



Casos de crianças com HIV/Aids, por transmissão vertical, 

segundo ano de nascimento. Estado de São Paulo, 1985 a 2013

Fonte: SINAN - Vigilância Epidemiológica - Programa Estadual DST/Aids-SP (VE-PEDST/Aids-SP) * Dados até 30/06/2014
ACTG 076 AIDS Clinical Trial Group Study 076

Teste rápido

maternidades

ACTG 076

AZT

Fórmula láctea 

infantil

Nevirapina

1996 – 2012

96%

1996 – 2013

6238 casos TV

Sem tratamento

25%



Prevenção da Transmissão vertical 

Tipo parto 

PCDT para prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais. Ministério da Saúde. 2019 



Prevenção da Transmissão vertical 

• AZT  12/12h por 4 semanas

Mãe sem tratamento durante gestação ou carga viral maior que 

1000 cópias/ml 3º trimestre:

• AZT (12/12h por 4 semanas)

• Nevirapina 3 doses (até 48 hs após o parto; 48h após 1ª dose 

e 96 h após 2ª dose)

*não amamentar 

PCDT para prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais. Ministério da Saúde. 2019 



*Sem o adequado planejamento e seguimento (WHO, 2016), está bem estabelecido que esse risco é de 15% a 45%.



OPAS/OMS considera que um país eliminou a 

transmissão vertical: menos de dois bebês infectados 

para cada 100 nascidos de gestantes infectadas (2%).

Primeiro país a eliminar a TV  foi Cuba – 2015

Brasil - primeira cidade: Curitiba em 2017

A meta do Brasil:

90% do patamar estabelecido pela OMS até 2020 

2030 eliminar a transmissão vertical do HIV.

Eliminação da Transmissão Vertical:



Aids em menores de 5 anos

à Redução de 34% na taxa de detecção nos últimos 10 

anos 

FONTE: MS/SVS/Departamento de IST, Aids e Hepatites Virais

NOTAS: (1) Casos de aids do Sinan e Siscel/Siclom até 30/06/2017 e do SIM de 2000 a 2015.



Casos notificados de HIV e de Aids em jovens

Estado de São Paulo

1980 a 2016

19.779 casos de 13 a 29 anos de idade 

vivendo com HIV ou aids 

Transmissão Vertical = 2841

Fonte:  Base Integrada Paulista de Aids (Bipaids) - Cooperação Técnica Programa Estadual DST/Aids-SES-SP e Fundação Seade

Sinan até 30/06/2016 e Fundação Seade até 31/12/2014

- BIC – Departamento IST/Aids/HV-SVS-MS até 30/06/2016 



2018



Folha de São Paulo - 1991



Casos notificados de HIV de 15 a 24 anos segundo categoria de exposição 

e ano de diagnóstico, estado de São Paulo, 2006 a 2016*



Casos notificados de aids de 15 a 24 anos segundo categoria de exposição 

e ano de diagnóstico, estado de São Paulo, 2006 a 2016*



Notificação HIV (desde junho 2014)

• Perfil epidemiológico

• Aprimorar política pública de enfrentamento da epidemia

• Subsidiar ações que visem intervenções eficazes para 

prevenir a transmissão do HIV e reduzir a morbimortalidade

A vigilância do HIV/aids se dará em três momentos: 

• na notificação do caso de HIV

• na evolução para infecção avançada (caso de aids)

• óbito



Crianças, juventudes e HIV

• crianças infectadas

• surgimento das casas de apoio – morte pais 

• profilaxia na gestação, antes, durante e após parto 

• crianças chegando adolescência – novo olhar

• HIV jovens – transmissão sexual, principalmente  

entre HSH



Movimento Social (São Paulo) 



São Paulo

Jornada de trabalho – Casas de apoio, 

profissionais saúde, ONGs, famílias de crianças 

soropositivas e universidade - 2001

GT Criança Adolescente – Fórum de ONG/Aids 

do Estado de São Paulo.



GT Criança Adolescente

• sensibilização e fortalecimento de crianças,

adolescentes, familiares, profissionais e 

voluntários

• criação de espaços para interlocução

• contribuição para articulação nacional dos

jovens



GT Criança Adolescente

2001 -2008 

• Festa Junina São João mais Posithivo - (2001 a 2005)

•Workshop para profissionais e voluntários/familiares e  

cuidadores (2001)

• Reuniões mensais (2002 - 2008)

• Curso mensal para ONGs ligadas ao Fórum (2003 -2006)

• Curso de formação:  Crianças, Jovens e Aids: Abra esse   

diálogo! (2007)



GT Criança Adolescente 

Seminário sobre instituições de apoio para crianças 

e adolescentes (2004), Políticas Públicas (2006),

Direitos Humanos e Políticas Públicas nas trilhas 

da infância, juventude e  Aids (parceria com FSP/

Nepaids/EACH/USP, 2008

I Jornada: Diálogos sobre Aids na EACH (2008)



GT Criança Adolescente 

Encontro de Crianças, Adolescentes e Familiares que 

vivem e convivem com HIV (2001, 2004 e 2006)

Curso Ativismo e DH para jovens que vivem e convivem 

com HIV/Aids (GIV/Anima/APIS, 2007)

Curso Nacional de Ativismo e Direitos Humanos para 

jovens que vivem com HIV/Aids (parceria com 

GIV/Anima, 2008)



GT Criança Adolescente 

Apoio à participação de jovens: 

I Encontro Nacional de jovens que vivem com 

HIV/Aids, no Rio de Janeiro (2006)

II Encontro Nacional de jovens que vivem com 

HIV/Aids, na Bahia (2007)

III Vivendinho , em Santos (crianças, adolescentes 

e familiares) 2007



GT Criança Adolescente 

Publicações:

Crianças, adolescentes e aids: abra esse diálogo 

(2006)

Crianças, jovens e aids: percursos, diálogos e 

sonhos (2008)





GT Adolescências e Juventudes 

• Retorno da mobilização das ONGs do estado de 

São Paulo ligadas ao Fórum que trabalham com 

adolescentes e jovens

• Retomada do GT no início de 2016

• Participantes: 5 ONGs de São Paulo e 5 ONGs do 

interior



GT Adolescências e Juventudes 

• Maioria das ONGs do interior trabalham com

prevenção

• Não há um olhar para o adolescente e jovem

vivendo com HIV/Aids

• Projeto lei 1095/2017– Política prevenção 

IST/HIV/Aids Jovens Adolescentes em escolas

I Encontro GT Adolescências e Juventudes (2017)

Adolescência, Juventude e Participação: Jovens 

Protagonistas em Ações Preventivas às 

IST/AIDS (Regional, 2018).     



Movimento Social (Brasil) 



Encontros nacionais

I Encontro Nacional de jovens que vivem com HIV/Aids 

(Rio de Janeiro) – 2006

II Encontro Nacional de jovens que vivem com HIV/Aids 

(Salvador) - 2007



Curso Nacional de Ativismo e Direitos Humanos para 

jovens que vivem com HIV/Aids em São Paulo 

(parceria com GIV/Anima) – 2008

• 34 jovens

• 15 e 24 anos

• começo da Rede Nacional de Jovens Vivendo com 

HIV/Aids (RNJVHA)

Encontros nacionais



III Encontro Nacional de jovens que vivem 

com HIV/Aids (BH) – 2008 

IV Encontro Nacional de jovens que vivem 

com HIV/Aids (Curitiba) – 2009

*comissão formada basicamente por jovens

*legitimação da RNAJVHA

Encontros nacionais



V Encontro Nacional de jovens que vivem 

com HIV/Aids (Manaus) – 2011

*presença de alguns jovens que convivem

*comissão composta por jovens

*poucos adultos – relatoria, apoio

Cada 2 anos...

Encontros nacionais



2010

I Encontro de Adolescentes e Jovens Vivendo

Com HIV/Aids da Região Sudeste 

(GIV/Anima/RNAJVHA)  

*São Paulo

*comissão formada por jovens

*60 jovens e 3 adultos 

Publicação de um Boletim

Encontros regionais 





2012

II Encontro de Adolescentes e Jovens 

Vivendo com HIV/Aids da Região 

Sudeste 

*Espírito Santo

*Comissão composta por jovens

Encontros regionais 



2014

III Encontro de Adolescentes e Jovens 

Vivendo com HIV/Aids da Região 

Sudeste  (06 a 09 de novembro)

*Rio de Janeiro

*Comissão composta por jovens

Encontros regionais 



“Apoiar e unir os adolescentes e jovens vivendo

com HIV/aids, bem como elaborar e implementar 

respostas, ações e políticas públicas contra os 

estigmas e impactos do  HIV/AIDS para os mesmos”. 
Carta de Princípios da RNAJVHA

www.facebook.com/RNAJVHA



Apesar de existir um movimento nacional de 

jovens, é muito importante os trabalhos locais, 

nos espaços onde os jovens frequentam, como 

os serviços de saúde e as ONGs. 



Projeto Viver Criança Adolescente

X 

Projeto Viver Jovem





Projeto Viver Criança Adolescente

Objetivo

Contribuir para a formação de crianças  e 

jovens solidários, que respeitem a diversidade 

humana e a vida e que tenham condições de 

enfrentar epidemia da aids.



• Brinquedoteca

• Curso de computação para crianças 

e familiares

• Curso de inglês para jovens

• CD de música dos jovens

• Publicações

Projeto Viver Criança Adolescente





GIV e Casa Siloé



GIV e AFXB





Viver Jovem

Mudança de perfil dos participantes

• crianças cresceram 

• estudar, trabalhar, casaram, filhos

Aumento da participação de jovens gays

recém infectados

* Hoje – diverso 



Viver Jovem

• local seguro

• sigilo

• respeito às diferenças

• “regras de convivência e de participação”



Projeto Viver Jovem

• ser jovem e viver com HIV

• sexualidade

•medicações/adesão

• discriminação

• revelação

• prevenção

• projeto de vida



Projeto Viver Jovem

• Fortalecimento individual e do grupo

• Encontro de “iguais”

• Informações

• Amizade

• Apoio

• Autonomia 



Viver Jovem

• ocupar outros espaços GIV 

• espaço “temporário”

• jovem não vai resolver sozinho o 

“controle da epidemia”



Reuniões mensais de acolhimento 





Juventudes e HIV



Populações Prioritárias: são de caráter

transversal, possuem vulnerabilidades dada sua

proporção em relação a população do país.

Populações-chave: apresentam maiores taxas de

prevalência* da infecção pelo HIV comparadas a população

geral (0,4%).

Populações-chave e populações prioritárias

* proporção de casos existentes numa determinada população e num 

determinado momento temporal.
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Cidade de São Paulo 

84.104 casos de aids de 1980 a 2013

36%  HSH

Aumento de casos entre os jovens, principalmente 

entre os jovens gays.

2006 e 2012 

aumento de 62% dos casos de aids entre 20 e 29a  

triplo de casos entre 13 e 19 anos. 

Boletim Epidemiológico de Aids de AIDS, HIV e DST 

do Município de São Paulo

Ano XVI - Nº 15 -Junho de 2013 



Cidade de São Paulo 

92.281 casos de aids de 1980 a dez de 2015

72% do sexo masculino/28% do sexo feminino

Taxa de detecção (casos/100.000 hab)

2006/2015 - sexo masculino

20 a 24 anos com 99%

25 a 29 anos com 16%

15 a 19 anos com 9%
Boletim Epidemiológico de Aids de AIDS, HIV 

e DST do Município de São Paulo

2016



Sampa Centro 

1217 frequentadores de bares, cinemas e 

boates da região da República e da Consolação

Novembro/dezembro de 2010 e janeiro de 2011

Taxas altas de infecção pelo HIV, principalmente 

entre jovens homossexuais e revelou situações 

que os tornam muito vulneráveis às infecções, 

além de brechas nas estratégias de prevenção  



Sampa Centro 

Entrevistados de 18 a 24 anos de idade

6,4% estão infectados com o HIV – uma taxa 

cerca de 50 vezes maior que a média nacional 

nessa faixa de idade

Entre os entrevistados com 18 e 1m anos, a taxa 

de infecção foi de 5%, indicando que teriam se 

infectado nos dois primeiros anos da vida 

sexual.

Projeto SampaCentro (Comportamentos e práticas sexuais, acesso à prevenção,

prevalência de HIV e outras infecções de transmissão sexual entre gays, travestis e 

homens que fazem sexo com homens (HSH) na região central de São Paulo 

[http://revistapesquisa.fapesp.br/2012/10/11/aids-ainda-longe-do-controle/]



PCAP - Pesquisa de Conhecimentos, Atitudes e Práticas na População Brasileira



O que fazer para reduzir a vulnerabilidade 

dos jovens ao HIV? 







Poderia acontecer comigo?





Escola





• Parceiro fixo deixa de usar preservativo, sem 

fazer teste ou “combinados”

• Não conhecem PEP, PrEP,

gerenciamento de risco, TcP

• Falha das escolas –

educação sexual “heteronormativa”

• Informações internet,ONG, serviço saúde, 

amigos





Maio de 2011

Censura ao kit-antihomofobia para escolas da rede pública, durante 

a gestão do Ministro da Educação Fernando Haddad.

Dilma determinou o cancelamento da entrega de um kit de 

combate à homofobia, que seria composto por três vídeos e 

um guia de orientação aos professores, produzido pelos 

Ministérios da Saúde e da Educação.

Com duração de cinco minutos, os vídeos enfocariam 

transexualidade, bissexualidade e a relação entre duas 

meninas homossexuais.



Fevereiro de 2012 

Censura a campanha de carnaval destinada a 

jovens homossexuais, travestis, entre outros 

outros, na gestão do Ministro da Saúde 

Alexandre Padilha.



2013

Um material educativo para 

prevenção de aids dirigido 

a adolescentes teve sua 

distribuição suspensa por 

determinação do governo 

federal. 

O kit, formado por seis 

revistas de histórias em 

quadrinhos, aborda temas 

como gravidez na 

adolescência, uso de 

camisinha e 

homossexualidade. 



2019







Departamento de IST Aids e Hepatites Virais

X

Departamento de Doenças de Condições Crônicas e 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI)

@istaidshv:  publicações diárias 

@minsaude: 2 a 3 publicações/dia.

Sobre prevenção: 08 de agosto (HPV/camisinha)

14/06 - 22/07



O que podemos fazer?





Trabalho em conjunto/rede

- Saúde

- Educação

- Assistência Social

- ONG

- ...







Terceiros sábados do mês

CRT – Santa Cruz  

13 -17h 
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