
  

- Omeda põe você em risco. Seja corajosa, enfrente as con- 
versas difíceis, aprenda a dizer não para as relações de risco! 

- À vergonha põe você em risco. Ao interessar-se por um 
homem, pergunte o que ele faz, de que signo ele é e o que ele 
sabe sobre AIDS. É melhor conversar sobre sexo seguro logo 
de saída « quando os dois ainda estão vestidos. 
Dedo cu ad ha na a o 0 0 a a 

O que é AIDS 
ccocrenano una aro o o nr A 4 

A AIDS é causada pelo vírus chamado HIV, que se lê agái- , 
vê. Esse vírus enfraquece o sistema de defesa do corpo. 

Como o HIV ataca o organismo? 

Quando o HIV entra no sangue de uma pessoa, ele ataca 
justamente as células do sistema de defesa. 

Com c tempo, o HIV acaba com a capacidade de defesa do 
corpo. 

Gomo o HIV passa de uma pessoas para outra? 

Se o portador de HIV for homem, cle tem o vírus no san- 
gue e no esperma. Se for mulher, tem o vírus no sangue, na 
secreção vaginal, no leite do peito e também no sangue da mens- 
truação. Todos esses líquidos podem passar o HIV para o san- 
gue de outra pessoa, 

O que se deve fazer para não pegar o HIV 

A única maneira de uma pessoa se prevenir contra a AIDS é 
impedir que os líquidos contaminados com HIV entrem em 
contato com seu corpo. 

- No caso do sangue, há três cuidados: 
1. A pessoa só deve receber transfusão de sangue em hospi- 

tais em que há controle da qualidade do sangue. 
2. À pessoa só deve usar seringas e agulhas descartáveis ou 

perfeitamente csterilizadas, para qualquer tipo de injeção. 

3. À pessoa não deve usar escova de dentes de outra pessoa 
(por causa dos sangramentos durante a escovação) nem apare- 
lho de barbear com lâmina. Alicate de unhas e agulhas de 
acupuntura devem ser esterilizadas. 

- No caso de líquidos sexuais, é preciso evitar os comporta- 
mentos de risco e fazer sempre sexo seguro, usando camisinha 
e outras proteções. 
anna O SO A E Se a a A Ra an o a rc oras 

Use sempre uma barreira contra o HIV 

- A barreira mais comum contra o virus é a camisinha, ven- 
dida em farmácias, supermercados, bancas, postos de gasolina 
e encontrada nos serviços públicos de saúde. 
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Como usar a camisinha para se prevenir do HIV 

- Pênis na vagina. Para relações sexuais com penetração do 
pênis na vagina, use sempre camisinha, com qualquer homem: 
namorado, marido ou alguém que você acabou de conhecer. 

Para funcionar bem, é preciso colocar direitinho, deixando 
a ponlinha sem ar na cabeça do pênis desenrolando-a até a 
base e tirar com todo o cuidado depois de gozar, com o pênis 
ainda duro para não derramar. 
CARR A O A e a A A a A A a A a nO O a a Do censo. 

Lésbicas precisam de exames preventivos 

As mulheres lésbicas devem fazer periodicamente os mes- 
mos exames ginecológicos preventivos do câncer genital femi- 
nino que as não-lésbicas, segundo a norte americana Susan 
Hester, presidente do Projeto para Lésbicas com Câncer. O fato 
de não fazer sexo com homens não as exclui da necessidade 
desses exames, como pensam algumas mulheres. 

Prevenir é melhor do que remediar 

Câncer de Colo do Útero: 
Todas es mulheres devem fazer à exame preventivo de câncer 

anuaimente, a partir da êpoca em que começam a ter relações 

sexuais, O exame é feito para prevenir o aparecimento do 

câncer, pois o súdico pede descobrir alterações bem 

pequenas, que poderiam se transformar em câncer. 

câncer de Mama: 
É uma doença que aparece nos séios, como um caroço, que 

cresce rapidamente. Esta doença pode ser mortal, 

tratada a tempo. 

Informe-se 
na Unidade de Saúde mais próxima à sua casa, ou na Unidade 
de Saúde da Mulher: Rua Comendador Araújo, 252, Centro. 

se não 

Conselho Local de Saúde 
cone cenano e “scan ae e O An o SRS a a o a ha a o o a a 

Informações sobre AIDS 
Grupo Dignidade - tel: 041-232-9899. Trav. Tobias de Mace- 

do, 53 - 2º andar, Centro. . 

Disque AIDS 200 1414, com informações sobre AIDS. O 
teste pode ser feito de forma gratuita e anônima no COA, Rua 

Barão do Rio Branco, 465, 2º Andar. 
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AIDS E MULHER 

Para milhões de mulheres, a falta de informações 
sobre HIV/AIDS representa o principal 

obstáculo a sua proteção. 

Quadro Geral 

Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), dez a doze milhões de pessoas de todos os continentes 
foram, até agora, contaminados pelo HTV, o vírus que causa a 
AIDS. Cerca de um terço dessas pessoas são mulheres que con- 
traíram o vírus através de relações sexuais. Até 1990, 60% de 
todas as contaminações registradas no mundo se deram pela 
via de relações sexuais entre homens e mulheres. À OMS prevê 

que até o ano 2000, 75% a 80% das infec- 
ções por HIV terão ocorrido pela via de 
relações heterossexuais. 

Apesar disto, em muitos países in- 
dustrializados as pessoas continuam a 
acreditar que o HIV e à AIDS só afe- 
tam grupes minoritários da popula- 

ção, como os homossexuais mascu- 
linos, os usuários de drogas 
injetáveis, os homens com 
hemofilia e outros receptores de 
transfusões sanguíneas ou de pro- 
dutos derivados do sangue. Nes- 
tes países, o impacto que o HIV/ 
AIDS tem sobre as mulheres é 
pouco reconhecido e raramen- 
te documentado. 

Nos países em desenvolvi 
mento, onde a AIDS se transmi- 
te sobretudo através de relações 

  

   

    

   

          
   
 



      

heterossexuais, é maior a preocupação com o impacto do HIV 

sobre as mulheres. Apesar disto, até mesmo nestes países, pou- 
ca atenção tem sido dada às suas necessidades específicas. Es- 
tando as mulheres em risco, o mesmo acontece com as crian- 
ças que poderão gerar no futuro. Quando isto acontece, a 
mulher não apenas se vê obrigada a lidar com sua própria in- 
fecção e doença, mas costuma também assumir a responsabili- 
dade pelos cuidados € serem administrados às crianças e a ou- 
tros familiares que tenham sido contaminados. Diante destes 
fatos, não é surpreendente que na Zâmbia (Arica), a AIDS seja 
conhecida como “a doença da família”. 

Amor não vacina contra AIDS! 
Casamento também não, 

As histórias das mulheres que estão pegando o HIV dos 
homens a quem amam e em quem confiam são muito pareci- 
das. Muitas mulheres 
não vêem o marido ou 4 
namorado como pos- 
sível transmissor do ví: É 
rus e por isso não E 
usam camisinha nas SA 
suas relações com eles. IN 

Essa atitude já está 
sendo chamada de 
“romantismo de alto ff 
risco”. HE End 

Nas transas com homens, o que protege mesmo as mulhe- 
res é elas estarem bem informadas e exigirem o uso da camisi- 
nha. 

Parece fácil, mas não é. 
Nós, mulheres, (fomos educadas para sermos “femininas”. 

Isto é: meigas, passivas, boazinhas, mãezonas. 

Proteja-se contra a AIDS informando-se 

    

  
          

  
          

    

O primeiro passo para prevenir-se contra a AIDS é procu- 
rar conhecer a doença e saber o que deve fazer para não pegar. 

Pergunte no serviço de saúde, fale com pessoas amigas, não 

fique isolada com suas dúvidas. 
Hoje em dia o perigo da AIDS é tão grande, que quase to- 

dos os jornais € revistas trazem reportagens sobre o assunto. 

Leia, dê para o marido ou namorado ler, passe para suas filhas 
e seus filhos adolescentes. Todo mundo precisa estar muito bem 
informado sobre a AIDS. 

Enfrente a realidade 

Para se prevenir contra a AIDS, a mulher precisa também 
compreender muito bem os riscos que corre e como corre, 

  

      

principalmente nas relações com homens. 
Todo cuidado é importante. Algumas pesquisas indicam que 

é mais fácil um homem passar o HIV para uma mulher do que 
uma mulher passar para um homem. 

Isso acontece porque o esperma contém maior quantidade 
de HIV do que a secreção da vagina. 

Além disso, o esperma fica na vagina ou no intestino mais 
tempo do que a secreção vaginal fica no pênis, em caso de rela- 
ções sexuais vaginais e anais. 

As doenças sexualmente transmissíveis e as infecções gine- 
colégicas também deixam o corpo das mulheres mais aberto 
para a entrada do vírus. No Brasil, o número dessas doenças é 
inuito alto, porque muitas mulheres não sabem a diferença 
entre o molhadinho normal e as secreções que indicam doen- 
ças, porque elas têm vergonha de falar com o médico em caso 
de dúvida. 
neu un asa sos e sea na a aa on O o na a O O CA A nas den na br dO 

Machismo e AIDS 

Toda mulher precisa saber como o machismo torna os ho- 
mens preconceituosos nessa questão da AIDS. 

1, Muitos homens não usam camisinha porque pensam que 
quem é “ativo” (que penetra) não pega o vírus. 

Durante muito tempo à AIDS foi vista como uma doença de 
“fracos”, homessexuais “passivos”, dropados, prostitutas. Por 
issé, muitos homens pensam que não vão pegar o HIV porque 
são“fortes”. Além disso, muitosacreditam que oshomeéns não 

são contaminados pelas mulheres. Na realidade, podem ser 

contaminados, sim. 
2. Muitos homens não querem usar camisinha alegando que 

assim seu prazer fica diminuído, que é igual a chupar bala com 
papel, que é chato e sem graça. 

E querem fazer sexo sem camisinha porque o prazer deles 
vem em primeiro lugar. 

Na realidade, chato e sem graça é pegar AIDS. E o que vem 
mesmo em primeiro lugar é o direito das mulheres de prote- 

gerem sua saúde e sua vida. 
3. A mulher que se informa sobre AIDS e pede o uso da 

camisinha ao marido ou ao namorado fixo, pode enfrentar ah 

guns problemas. 
O primeiro é a desconfiança. Se o marido quer esconder 

  

Expediente 

Agradecimentos à Iludia da SEI/COA e à Sônia e Celi da Unidade de Saúde da Mu- 

lher. 

Apoio: APP Sindicato 
Elaboração: Grupo Dignidade - Conscientização e Emancipação Homossexual 
Diagramação; Graphic Word 
Fontes 
(Folha de São Paulo, 21/02/94) 

(Dossiê Panos. À tripl ameaça : mulheres e AIDS. p.18.) 

(Mulher e Saúde - agosto 1993)       
  

seus outras relações, vai insistir em transar sem camisinha para 
“provar” sua suposta fidelidade. E vai precisar ser convencido 
de que prova de amor e cuidado é transar com camisinha. 

Outro problema é o ciúme. O namorado pode imaginar 
que você está pedindo a camisinha porque andou transando 
com outros. 

Um especialista em AIDS disse: Se o seu namorado não quer 
usar camisinha, cuidado: ele é um carinha de risco, que tem 
mais chance de pegar e transmitir a AIDS. 

No fim das contas, a história da camisinha pode até dar em 
separação. Mas, pense bem: será que a separação é pior do 
que ter AIDS? 
dec nuno soc end nan he nd ka a LA A ra A a a A a A A O 4 O a 0 04 

Namorado novo, problema novo 

As mulheres também estão enfrentando dificuldade para 
fazer sexo seguro com novos namorados. O problema fica maior 
quando, além de querer se proteger, a mulher também quer 
fazer sexo seguro porque ela própria pode colocar o homem 
em risco. 

Essa é uma atitude de cuidado com o namorado, mas tam- 
bém se apresenta como uma “confissão de culpa”: a mulher 

está admitindo que teve outros homens. 
A nossa cultura machista exige da mulher a virgindade até 

o casamento, monogamia e fidelidade, ao contrário do que se 
exige dos homens. Para muitos homens, a mulher que já teve 
vários namorados é uma pessoa que não merece respeito e que 
não deve ser cogitada para uma relação amorosa e duradoura, 

Muitas mulheres que já tiveram vários namorados não que- 
rem falar sobre isso € aí não discutem a questão do sexo seguro 
com o novo namorado, expondo-se a relações de risco. 

Isso mostra que muitas mulheres estão pegando o HIV por 
causa de sua fragilidade diante do machismo e não porque 

não existam meios de se prevenir. 
Cem medo da reação dos homens, elas se arriscam a con- 

trair uma doença gravíssima, da qual deviam se prevenir. 
AA t A Aa aaa ata no O o na so na a o a o a a A e dd a 1 0 4 

Conheça e exija seus direitos 

Muitas mulheres educadas para a submissão aprenderam a 
dizer sempre sim. E agora vão precisar aprender a dizer não 

para se protegerem da AIDS ou discutir a situação com seu 

parceiro. 
- O primeiro passo é de se convencer de que como mulher 

tem direito de dizer sim ao prazer, ao sexo seguro, e tem 0 

direito de dizer não ao sexo arriscado, sem camisinha e sem 

proteção. 
Cada mulher é dona de seu corpo, com direito e dever de 

exigir segurança e saúde. 

ES Re Tee RR comprar camisinha 

 


