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editorial

Asexualidade parece ganhar uma dimensão mais 
complexa nos dias de hoje, especialmente em razão 
das novas compreensões sobre gênero e diversidade 

sexual, difundidas na internet, redes sociais e outras mídias. Além disso, é 
inegável que as pessoas – em especial os mais jovens – têm se conectado 
mais, inclusive por meio de aplicativos de relacionamentos, onde buscam 
encontros amorosos ou sexo casual.

Nesse contexto, discutir doenças sexualmente transmissíveis (DST) e HIV 
é fundamental, a fi m de conciliar liberdade sexual com cuidados necessários 
à saúde. Esta edição da Viração procura, portanto, dar visibilidade a 
esse debate, partindo de questões mais estruturantes. Uma delas são 
os direitos sexuais e reprodutivos da adolescência e juventude e a 

complexidade em torno do entendimento de gênero. E, abordando 
os cuidados necessários às relações sexuais, bem como o sexo 

e o corpo numa perspectiva política, nesta publicação 
você também encontra reportagens relacionadas à 

regulamentação da prostituição e do aborto. 
Esperamos que curta e compartilhe esta 

edição!
Boa leitura!

Associazione Jangada

Apoio institucional

Desnudando
um tabu

Copie sem moderação! Você pode:
• Copiar e distribuir
• Criar obras derivadas
Basta dar o crédito para a Vira!

quem
somos
A Viração é uma 

organização não 
governamental 

(ONG) de educomunicação, 
sem fi ns lucrativos, criada em 
março de 2003.

Recebe apoio institucional do 
Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF), da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 
do Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade 
de São Paulo e da ANDI - Comunicação e Direitos. Além de
produzir a revista, oferece cursos e ofi cinas em comunicação 
popular feita para jovens, por jovens e com jovens em escolas, 
grupos e comunidades em todo o Brasil.

Para a produção da revista impressa e eletrônica, contamos com 
a participação dos conselhos editoriais jovens de 20 Estados, que 
reúnem representantes de escolas públicas e particulares, projetos e 
movimentos sociais. Entre os prêmios conquistados nesses dez anos, 
estão Prêmio Don Mario Pasini Comunicatore, em Roma (Itália), o 
Prêmio Cidadania Mundial, concedido pela Comunidade Bahá’í. E mais: 
no ranking da ANDI, a Viração é a primeira entre as revistas voltadas 
para jovens. Participe você também desse projeto. 

Paulo Pereira Lima 
Diretor Executivo da Viração – MTB 27.300
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diga lá!
Marcos importantes
Conheça importantes datas e acontecimentos ao longo 
do século 20 que contribuíram para fortalecer os direitos 
sexuais e reprodutivos de adolescentes e jovens.

08

Sem criminalizar
O aborto é um tema polêmico que costuma ser 
debatido no âmbito da moralidade, mas esta é uma 
questão, sobretudo, de autonomia e de saúde pública.

20

Minas que se cuidam
A prevenção não se limita ao sexo entre homens ou entre 
homem e mulher. A relação entre mulheres também 
exige cuidados importantes, saiba quais são eles.

16

Figuras emblemáticas
Na perspectiva da saúde e da política, a liberdade sexual 
é defendida em práticas e ideias de dois importantes 
especialistas: Roberto Freire e Wilhelm Reich.

10

Garota que se toca
A prática da masturbação é comum entre meninos. 
No entanto muitas meninas se privam de explorar o 
próprio corpo, especialmente durante a adolescência.

14

Menina, menino e mais
O debate sobre gênero toma grandes proporções nos 
dias de hoje e as defi nições de homem e mulher nunca 
foram tão questionadas e reelaboradas. 

12
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sempre na vira:

Epidemia que não cessa
A Sífilis é uma DST fácil de ser tratada, mas muitos 
ainda não sabem dos riscos que essa doença envolve 
e das formas corretas de se previr.

23

Combate como meta
Erradicar as infecções pelo vírus HIV é uma das metas 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. 
Saiba como jovens podem se engajar nessa luta.

30

Proteção aos pequenos
Pesquisa aponta para a necessidade de qualifi car o 
atendimento da rede pública de saúde de Santa Maria 
(RS) a crianças e adolescentes que vivem com HIV.

33

Racismo e HIV
Há mais casos de diagnóstico de HIV entre a população 
jovem e negra, tanto de homens quanto de mulheres 
dessa raça e em condição de vulnerabilidade social.

22

Vacina como prevenção
O vírus do HPV, responsável pelo câncer de colo de útero 
e outras doenças, se previne com vacina para meninas e, 
em 2017, será oferecida também para meninos.

26

Além da camisinha
Pode-se prevenir o HIV também por meio de tratamentos 
profi láticos anteriores ou posteriores à exposição ao 
vírus; conheça-os no artigo de Diego Callisto.

32

Prostituição legal?
Entenda o debate a respeito da regulamentação da 
prostituição no Brasil e a defesa dos que a defendem
e dos que não acreditam nessa alternativa.

18
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diga lá!

Perdeu alguma edição
da vira? não esquenta!
Você pode acessar, de graça, as edições anteriores
da revista na internet: www.issuu.com/viracao

Mande seus comentários sobre a Vira, dizendo o que achou de nossas reportagens 
e seções. Suas sugestões são bem-vindas! Escreva para Rua Bitencourt Rodrigues, 
88, cj. 102 - CEP: 01017-010 - São Paulo (SP) ou para o e-mail: redacao@viracao.org - 
Aguardamos sua colaboração!

Parceiros de Conteúdo

Para garantir a igualdade 
entre os gêneros na linguagem 
da Vira, onde se lê “o jovem” 
ou “os jovens”, leia-se também 
“a jovem” ou “as jovens”, assim 
como outros substantivos
com variação de masculino
e feminino. 

Mande seus comentários sobre a Vira, dizendo o que achou de nossas reportagens 
e seções. Suas sugestões são bem-vindas! Escreva para Rua Bitencourt Rodrigues, 
88, cj. 102 - CEP: 01017-010 - São Paulo (SP) ou para o e-mail: redacao@viracao.org - 
Aguardamos sua colaboração!

O que é
Educomunicação?
É comum, nas edições da Vira, 
encontrar a palavra “educomunicação” 
ou o termo “educomunicativo”. A 
educomunicação é um campo de 
intervenção que surge da inter-
relação comunicação/educação para a 
transformação social. Dizemos que um 
projeto ou prática é educomunicativa 
quando adota em seus processos, 
especialmente do jovem, o caráter 
comunicacional, como o diálogo, 
a horizontalidade de relações e o 
incentivo à participação, fazendo com 
que os sujeitos exerçam plenamente 
o direito humano à expressão e à 
comunicação, em diferentes âmbitos 
e contextos. A Viração promove 
ações educomunicativas por meio 
da produção midiática, incentivando 
que adolescentes e jovens produzam 
reportagens coletivas em diferentes 
linguagens.

Como virar
um virajovem?
Virajovens são os integrantes dos 
conselhos editoriais jovens da Viração,
que produzem conteúdos em suas 
cidades. O conselho pode ser um 
coletivo autônomo de jovens ou 
um grupo ligado a uma entidade, 
organização, movimento social, escola 
pública ou privada, que dará apoio 
para que os virajovens produzam 
conteúdos. A parceria entre a Vira e 
entidade é ofi cializada com um termo 
de compromisso e com a publicação 
do logotipo da organização na revista 
Quer saber mais? Entre em contato 
com a gente: redacao@viracao.org.

@ag_jovemviracao.
educomunicacao

Vira amigo da Vira!
Desde 2014, a Revista Viração não trabalha mais com assinatura. Em vez disso, 
pedimos doação de pessoas físicas para a manutenção das nossas atividades, que 
incluem não apenas a produção de conteúdos de jovem para jovem, mas também 
atividades de formação.

Só no último ano, a Viração Educomunicação contribuiu para a formação de 1.200 
adolescentes, além de atingir um público de 40 mil pessoas por meio das redes sociais, 
Revista Viração e do site Agência Jovem de Notícias.

Então, seja um doador mensal!

Você pode virar amigo da Vira realizando um depósito em nossa conta institucional:

Viração Educomunicação
Banco do Brasil
Agência: 6501-3
Conta Corrente: 200.023-7
CNPJ: 11.228.471/0001-78

Lembre-se de mandar um comprovante do depósito para nossa equipe, para que 
você receba nossos produtos ao longo do ano: doacao@viracao.org. 

Caso preferir, podemos entrar em contato com você.
Basta preencher o formulário no link: http://bit.ly/doe_Vira

Você ainda pode doar por meio de cartão de crédito ou débito, 
acessando o nosso site: www.viracao.org/viracao/doação

Colabore para a transformação de vidas por meio da comunicação!
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Diego Henrique da Silva, do Virajovem Curitiba (PR); Clara Wardi, do Virajovem Rio de 
Janeiro (RJ); Rodri Nazca, do Virajovem Natal (RN); Maurício de Paula, do Virajovem São 

Luís (MA) e Ethel Rudnitzki, da Redação

O tema “vida sexual” pode ser meio controverso, dividir opiniões ou gerar uma discussão 
bastante livre, direta e plural. Isso acontece porque esse tema sofre influência das várias experiências 
e modos de ver o mundo que cada pessoa tem. Aspectos sociais, culturais, econômicos e até religiosos 
podem influenciar as ponderações das pessoas. Além disso tudo, também é preciso levar em conta que 
o assunto acaba sendo pouco discutido na escola e na família e o sexo acaba sendo tabu. Por essa razão, 
muita gente ainda não sabe sobre os prazeres e cuidados que envolvem as relações sexuais. Por isso, é tão 
necessário prezar pela saúde também no âmbito sexual.  

mandavê

Francisco Kerche
19 anos | São Paulo (SP)

“Tem gente que acha que vida 
sexual saudável  está relacionada 
à quantidade de vezes que se 
transa. Eu acho que não é bem 
assim, para mim tem a ver com 
proteção e consciência.”

Mirian Souza 
19 anos | Lauro de Freitas (BA)

“Uma vida sexual saudável é 
uma combinação de questões físicas, 
psicológicas e emocionais das pessoas 
envolvidas para que seja um momento 
prazeroso. Mas para isso é necessário 
que estejamos com uma pessoa que 
nos faça bem, sem cobranças.”

Clara Almeida
20 anos | Rio de Janeiro (RJ)

“É estar bem com o próprio 
corpo, se aceitando, não fazer 
nada contra a vontade e não 
abrir mão de proteção por 
terceiros.” 

Dayara Sousa
da Silva 
18 anos | Anapurus (MA)

“A vida sexual saudável é uma 
questão de prazer, de se sentir bem 
e realizado com você mesmo e com 
o parceiro, pois a partir do momento 
em que você tem uma relação de 
confi ança, isso se torna saudável.”

o que é ter uma
vida sexual

saudável?

Mas

Revista Viração • Ano 14 • Edição 1116
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O Ministério da Saúde do Brasil distribui 
preservativos (masculinos e femininos) 
gratuitamente desde 1994 como forma de 
prevenir doenças sexualmente transmissíveis e 
de evitar gravidez indesejada, garantindo uma 
vida sexual saudável aos brasileiros. Desde 
o começo da década de 1980, cerca de 500 
mil pessoas foram infectadas pelo vírus HIV 
apenas no Brasil. As autoridades começaram a 
tomar providências quando se deram conta do 
elevado número de pessoas com aids, inclusive 
os famosos, que deram visibilidade à questão. 
Hoje, são cerca de meio bilhão de camisinhas 
masculinas distribuídas por ano em postos de 
saúde, hospitais e eventos públicos.  

Não existe regra para ter uma vida sexual 
saudável, é preciso apenas de respeito e 
prevenção. Cada um tem sua orientação 
sexual e de gênero, suas preferências e jeitos. 
Saber respeitar essa diversidade já é grande 
coisa. Além disso, estar consciente de todos 
os riscos e maneiras de se proteger também 
é fundamental para preservar a saúde na vida 
sexual. Saiba mais sobre prevenção de DST e 
diversidade sexual nas próximas páginas desta 
revista! 

O Ministério da Saúde do Brasil distribui 

FAZ PARTE

*Virajovens presentes em 20 Estados do País e no Distrito Federal

Não é de hoje

Sarah Figueiredo 
19 anos | Natal (RN)

“Uma vida sexual saudável não 
precisa se resumir a ter poucos 
parceiros. Ela se baseia na fuga 
do senso comum. É necessário 
que conheçamos as medidas 
preventivas e que tenhamos 
noção da gravidade que pode ter 
um ato sexual sem prevenção. 
Uma vida sexual saudável envolve 
responsabilidade e maturidade sob 
nossas atitudes.”

Yverson Carvalho
22 anos | Paranaguá (PR)

“Para uma vida sexual ativa e 
saudável, é preciso aprender sobre 
seu corpo primeiramente, evitar 
uma relação sexual já pensando no 
prazer fi nal, colocar limites para não 
sofrer danos à saúde e se prevenir 
sempre.”

Gabriel Silva
18 anos | Sarandi (PR)

“É aquela em que todos os 
envolvidos sentem e proporcionam 
prazer. Às vezes, a satisfação de um 
pode estar em desacordo com a do 
outro. Aí, nesse caso, teria que haver um 
meio termo, para que não haja abusos.”

Brunno Ferreira
de Sousa
19 anos | São Luís (MA)

“É aquela na qual minha vida 
sexual é relativamente ativa e se 
constitui numa relação de segurança, 
sem risco à integridade e à saúde.”

Revista Viração • Ano 14 • Edição 111 7
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Um caminho comtantas histórias
Tulio Bucchioni, da Redação

 Entenda o histórico dos direitos sexuais e reprodutivos ao longo do século 20 

S ão muitos os direitos que compõem a história 
dos direitos humanos. São muitas as histórias que 
compõem o percurso de cada direito. Ficaremos 

nesta matéria com aquelas que dizem respeito aos assim 
chamados “direitos reprodutivos e direitos sexuais” – 
os quais possuem pontos em comum, mas, convém 
lembrar, são diferentes, afi nal reprodução e sexualidade 
não caminham sempre juntas. Antes de tudo, será 
preciso fazer um passeio pelo século 20, para pensar em 
perspectiva histórica. 

Anos 1940
 Logo após a sua fundação, em 1945, a Organização 
das Nações Unidas (ONU) já se encontrava às voltas com 
a refl exão sobre maneiras de conciliar o crescimento 
exponencial da população mundial com a garantia de 
desenvolvimento, bem estar e qualidade de vida para 
todas as pessoas ao redor do mundo. É neste contexto 
que podemos notar o eixo da discussão sobre reprodução 
e sexualidade atrelar-se também a uma preocupação com 
a juventude do nosso planeta. 

 Nesse mesmo período, é possível notar o surgimento 
e a consolidação de um pensamento sobre reprodução, 
sexualidade e juventude estruturado sob a batuta da 
ideia de direitos. Mas o que signifi ca isso? Basicamente, 
a introdução de um novo paradigma, que busca 
compreender a relação entre crescimento populacional, 
desenvolvimento, reprodução e sexualidade sob a 
ótica dos direitos fundamentalmente ligados à ideia 
de democracia1. E, como não poderia deixar de ser, 
ganham centralidade neste cenário as fi guras dos jovens 
e adolescentes.

Revista Viração • Ano 14 • Edição 1118
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Anos 1980 

 Nessa época, a noção de direitos reprodutivos 
envolvia um consenso sobre a necessidade de se diminuir 
mundialmente os números de gravidez na adolescência, 
bem como o esforço para garantir o acesso ao 
planejamento familiar a jovens e adultos - isto é, a escolha 
exclusivamente voluntária e individual do número 
de gestações – e o acesso generalizado a métodos 
contraceptivos, entre outros aspectos. 

 É neste momento que se consolida a avaliação de 
que a gravidez na adolescência tende a representar 
menos oportunidades de educação e de trabalho 
para meninas, além de reduzir suas possibilidades de 
interação e atuação na vida social quando comparada às 
possibilidades de jovens homens. De forma semelhante, 
a ONU passa a encorajar os países do mundo a educarem 
meninos para a paternidade responsável e para a divisão 
de todos os cuidados relativos à criação de uma criança.

Anos 1990 e 2000

 A necessidade de autonomia sobre a sexualidade 
enquanto um direito humano passa a ser reforçada 
para se abordar e compreender as diversas experiências 
sexuais de adolescentes e jovens. Isso representa 
um passo importante, entre outros aspectos, para a 
naturalização de uma perspectiva de afi rmação da 
diversidade de orientações sexuais. Paralelamente, são 
feitos esforços para prevenir e identifi car a violência 
sexual nessa faixa etária, contra meninas e meninos, 
atentando-se cada vez mais à vulnerabilidade de 
adolescentes e jovens e a situações de violência, como é o 
caso, por exemplo, da pornografi a infantil na internet. 

 O acesso à informação também passa a ser 
encarado de modo vital para a garantia e efetivação dos 
direitos sexuais: a ONU encoraja os países do mundo 
a ultrapassarem limites culturais, sociais ou jurídicos 
para garantir a disseminação e compartilhamento de 
informações sobre saúde sexual, doenças sexualmente 
transmissíveis e HIV/aids, por exemplo. O ambiente 
escolar seria compreendido, a partir de então, como o 
espaço ideal para o oferecimento da educação sexual 
para fortalecer os direitos sexuais em meio a jovens e 
adolescentes.

Como se pode notar por meio deste breve histórico, 
a história dos direitos é feita de acúmulos crescentes no 
aperfeiçoamento tanto da compreensão, sempre em 
transformação, do que é um determinado direito, como 
também do que é necessário ser feito, do ponto de vista 
de uma política pública, por exemplo, para que um direito 
seja efetivado. 

De qualquer modo, é preciso ressaltar que a defi nição 
dos direitos é construída de modo coletivo: movimentos 
sociais, partidos e grupos políticos podem atuar de 
modo a ampliar entendimentos, pressionar por, ou 
consolidar efetivações, ou até mesmo conceber e colocar 
em prática novos direitos. Por fi m, vale a pena reforçar 
o vínculo entre autonomia de direitos reprodutivos e 
direitos sexuais e democracia; compreendendo jovens e 
adolescentes como sujeitos com necessidades específi cas 
em uma fase singular da vida – e não apenas em uma 
fase de transição – nada mais democrático do que a 
oportunidade de vivenciar com liberdade escolhas e 
experiências relativas à sexualidade e reprodução. 
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1 Conforme nos sugerem Silvia Piedade de Moraes e Maria Sylvia de Souza Vitalle, ambas da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em um artigo denominado Direitos 
sexuais e reprodutivos na adolescência: interações ONU-Brasil.
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Como alcançarmos o pleno conhecimento 
de nós mesmos, nossos corpos, de modo a 
vivermos segundo nossa própria originalidade, 

autenticidade, espontaneidade, libertando todos os 
potenciais criativos e inovadores de nossos corpos e 
seres?

O médico, pesquisador e psicanalista austríaco 
Wilhelm Reich (1897-1957), conectando diversas áreas do 
conhecimento em sua pesquisa, psicanálise, psicologia 
profunda, sociologia, fi siologia, biologia e economia, 
refl etiu sobre quais motivos e circunstâncias bloqueavam 
as potencialidades das pessoas, ocasionando assim as 
neuroses, sintomas corporais dos impedimentos do livre 
curso de nossas energias vitais, desejos, sentimentos, 
auto-regulação e auto-realização.

“As enfermidades psíquicas são a consequência do 
caos sexual da sociedade. Durante milhares de anos 
esse caos tem tido a função de sujeitar psiquicamente 
a pessoa às condições dominantes de existência e de 
interiorizar a dinâmica externa da vida. Tem ajudado 
a efetuar a ancoragem psíquica de uma civilização 
mecanizada e autoritária, tornando a pessoa incapaz 
de agir independentemente”, afi rma Reich na obra A 
Fundação do Orgasmo.

Ele entendia que a sexualidade, num sentido amplo da 
produção e circulação das energias vitais do e no corpo, 
é um processo central da nossa saúde. Seus bloqueios e 
impedimentos provocam rigidez muscular, difi cultando 
ou reduzindo a livre circulação de nossas energias 
vitais. Esse bloqueio repercute tanto fi siologicamente 
quanto psicologicamente nas neuroses, como medos, 

 Conheça as ideias e práticas de Wilhelm Reich e Roberto Freire, especialistas 

 que fortalecem a perspectiva de sexualidade livre e sem amarras

Rodri Nazca, do Virajovem Natal (RN)

ansiedades, fobias, difi culdades de amar, se relacionar, 
se expressar, entre outros sintomas de mal-estar físico-
psíquico. O autor percebia no orgasmo uma função 
biológica de explosão e liberação de energias em busca 
do restabelecimento dos equilíbrios e fl uxos naturais e 
espontâneos de nossas energias vitais.

Reich defendeu a ideia de que o autoritarismo 
nas relações sociais é a principal causa de nossos 
bloqueios e neuroses. Por autoritarismo, entende-se 
ideologias que doutrinam o corpo, como padrões de 
beleza e comportamento, os gestos, as identidades e 
identifi cações, como o machismo e as noções restritivas 
sobre a ideia de homem e mulher e seus “papeis sociais”, 
nossas possibilidades de ação e comportamento, de 
afetos e sentimentos, de expressão e manifestação, tais 

sexualidade liberdadesexualidade liberdadesexualidade
rima 
com

Ilustrações: N
ovaes
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como a heteronormatividade que impõe e limita nossas 
formas de amar apenas entre pessoas de sexo biológico 
opostos.

Vivemos em um mundo repleto de autoritarismos, 
de discursos e exercícios de poder que regem, buscam 
dominar nossas existências e punir as dissidências e 
resistências. A partir das pesquisas e teorias de Reich, 
desdobramentos desenvolvidos pela terapia Gestalt, 
a Bioenergética, como também a Ludoterapia, foi 
que Roberto Freire (1927-2008), escritor, dramaturgo, 
psicanalista e médico, criou na década de 1970 a 
Somaterapia. A técnica surgiu como resposta à repressão 
da ditadura miliar, como uma terapia capaz de auxiliar as 
pessoas na luta política contra a ditadura, que resultava 
em inúmeras doenças e sofrimentos psicológicos e 
corporais. 

Soma, em grego, signifi ca corpo. 
Mas, em seu sentido amplo, podemos 
entender como o Eu, o ser corporal 
integrado, como defi ne Thomas 
Hanna (1928-1990) na obra Corpos 
em Revolta. “O soma é vivo: ele está 
sempre se contraindo e distendendo, 
acomodando-se e assimilando, 
recebendo energia e expelindo energia. 
Soma é pulsação, fl uência, síntese e 
relaxamento – alternando com o medo 
e a raiva, a fome e a sensualidade”, 
afi rma o fi lósofo e terapeuta 
estadunidense. 

A Somaterapia, então, é uma 
terapia de grupo com uma postura 
política, libertária e emancipadora 
frente aos autoritarismos da sociedade 
dominante, uma luta e trabalho para 

libertar nosso soma do que impede sua auto-regulação, 
seu crescimento e desenvolvimento espontâneos e 
naturais, a livre realização e expressão de nossas energias 
vitais e criatividade, como explica Roberto Freire em uma 
de suas obras teóricas Soma: A Alma é o Corpo, volume 1.

“O objetivo fi nal da Soma é a localização e exposição 
do potencial criativo espontâneo da pessoa, para que 
ela própria, livre e autonomamente, encontre os meios 
e os caminhos a seguir para a sua libertação, ao nível 
de sua originalidade única, sem nenhuma forma de 
paternalismo pessoal (do terapeuta) ou social (do grupo). 
O que estamos ajudando a libertar é o ser criador da 
pessoa”.

Roberto Freire defende, por fi m, uma existência plena 
de beleza, alegria e prazer, resumida na expressão que 
dá nome a um de seus livros, Sem Tesão Não Há Solução. 
A realização criativa da vida é pura beleza, alegria e 
prazer, são as formas mais intensas de orgasmos que 
podemos experimentar, individual ou coletivamente. A 
Somaterapia, existente e praticada em vários estados 
brasileiros, em especial no Rio de Janeiro e São Paulo, 
é uma resposta pertinente e potente aos desafi os 
contemporâneos de transformação social e emancipação 
das pessoas. A paulista Eva Maria, que realizou a terapia 
durante um ano afi rma: “Me deu coragem para agir, 
quebrou condicionamentos, me ajudou a trabalhar e 

entender mais meu corpo”.  
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A ideia ou conceito de gênero, tão em alta em 
discussões e atividades sobre direitos, política, 
educação ou mídia, parece ter vindo para 

fi car – pelo menos se considerarmos os últimos anos 
em nosso país. Marchas das Vadias e Paradas LGBT se 
espalharam por cidades de médio e pequeno porte Brasil 
afora e a discussão sobre diversidade e pluralidade, no 
que se refere às possibilidades de existência dos seres 
humanos em suas manifestações de gênero e vivências 
da sexualidade, ganharam grande popularidade, 
principalmente entre adolescentes e jovens.

A história de um conceito

Antes de tudo, convém recuperarmos a história do 
conceito de gênero. Assim como em outros países, no 
Brasil o termo gênero se estabelece como resultado 
de um misto do que foram os avanços históricos do 
movimento feminista e o surgimento e consolidação de 
áreas de estudo voltadas para as mulheres no campo 
das ciências humanas em universidades brasileiras. Entre 
os anos 1970 e 1980, ocorre uma virada signifi cativa 
na produção do conhecimento em áreas como 

feminino, masculino
e muito mais!

 O conceito de gênero está mais complexo do que nunca 

 e ganha visibilidade a partir de personalidades 

 que não se consideram nem homens nem mulheres 

Tulio Bucchioni, da Redação

antropologia, sociologia e história, entre outras.  É a 
partir de então que o caminho para o questionamento 
da invisibilidade das vivências e experiências de 
mulheres, heterossexuais ou lésbicas, homens gays e 
pessoas travestis, por exemplo, é aberto.

Neste sentido, é importante compreender a razão pela 
qual, com o passar dos anos, o termo gênero prevaleceu 
sob outras formas de categorização, como, por exemplo, 
“estudos de mulheres”. Pensar em gênero signifi ca não 
apenas refl etir sobre as condições de vida das mulheres, 
mas, sobretudo, pensar em como uma determinada 
sociedade produz relações entre gêneros. Ou seja, para 
compreender desigualdades associadas ao gênero 
feminino em nossa sociedade parte-se do pressuposto de 
que é preciso entender as maneiras pelas quais privilégios 
são garantidos às pessoas identifi cadas com o gênero 
masculino.

 Em lugar de pensar apenas em mulheres ou no gênero 
feminino, o enfoque dos estudos de gênero favorece 
uma análise mais complexa. São temas de investigação 
e refl exão sobre assuntos ligados a mulheres e homens 
cisgênero, heterossexuais, bissexuais ou homossexuais, 
pessoas travestis, transexuais ou transgênero, assim como 
pessoas que não desejam se identifi car com gênero 
algum. 

 O conceito de gênero está mais complexo do que nunca 

 e ganha visibilidade a partir de personalidades 

 que não se consideram nem homens nem mulheres 
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O que signifi ca
ser cisgênero?

Cisgênero ou “cis” são atribuições para 
pessoas que se identifi cam com o gênero 
que lhes foi atribuído no momento do 
nascimento, diferentemente de pessoas 
trans ou transgênero, que constroem 
uma identidade de gênero alternativa 
àquela designada no nascimento. O uso 
dos termos cisgênero ou cis busca chamar 
atenção para o fato de que se identifi car 
ou não com o gênero designado no 
nascimento deve ser encarado como uma 
escolha individual.  

Atualmente, são cada vez 
mais numerosos os exemplos 
de personalidades públicas 
que afi rmam não desejarem 
se encaixar no gênero 
feminino ou no masculino, 
fortalecendo uma ideia de que 
masculinidade e feminilidade 
podem ser “estados fl uídos” 
– e, obviamente, não únicos 
nem excludentes entre si 
- decorrentes de escolhas 

ligadas ao bem estar de cada pessoa. O cantor Liniker 
e as vocalistas do grupo As Bahias e a Cozinha Mineira 
fazem parte deste grupo. O que essa discussão pública 
sobre gênero nos sugere é que hoje tem sido mais fácil 
desnaturalizar a ideia de que homens “sempre são” 
homens por terem nascido com um pênis, ou mulheres 
“sempre são” mulheres por terem nascido com uma 
vagina.

A ideia de que o sexo biológico de nascença também 
pode ser socialmente construído e a compreensão de que 
é uma característica da nossa cultura pressupor como 
“única opção natural” estar à vontade com nosso sexo 
biológico de nascença constituem profundamente os 
estudos de gênero. 

Tomando os gêneros masculino e feminino como 
construções históricas, culturais e sociais, é possível 
pensar que os modos como vivenciamos nossa 
identidade e como nos relacionamos com o nosso corpo 
não são atemporais, ou seja, se transformam e ainda 
se transformarão muito com o decorrer dos anos.  Por 
exemplo, durante o Império Romano ou na Idade Média, 
muitos homens usavam saias, hábito que vem sendo 
retomado nos dias de hoje pelo público masculino 
jovem. Como se pode notar, desde o pioneiro trabalho da 
fi lósofa francesa Simone de Beauvoir - inaugurado com 
a obra O segundo sexo, publicado no fi nal dos anos 1940, 
conhecida pela famosa frase “não se nasce mulher, torna-
se mulher” - foram muitos os caminhos percorridos pela 
refl exão em torno de questões de gênero e sexualidade.

É necessário levar em conta outras categorias para 
analisar situações de modo complexo, como cor/
raça, classe social, geração, entre outras variáveis que 
infl uenciam notavelmente as condições de vida, as 
experiências e vivências de cada pessoa.  

Natureza versus cultura
 Liniker questiona e reinventa 
 concepções de gênero 

D
ivulgação
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Q uando o assunto é masturbação feminina o tabu uando o assunto é masturbação feminina o tabu 
é ainda muito evidente. As mulheres são criadas é ainda muito evidente. As mulheres são criadas Q é ainda muito evidente. As mulheres são criadas Q com o pensamento de que se masturbar é errado, com o pensamento de que se masturbar é errado, Q com o pensamento de que se masturbar é errado, Q

sujo e nojento. Elas se sentem travadas ao se tocarem, e sujo e nojento. Elas se sentem travadas ao se tocarem, e 
Q
sujo e nojento. Elas se sentem travadas ao se tocarem, e 
Q
carregam uma culpa moral só de pensar nessa prática. carregam uma culpa moral só de pensar nessa prática. 
Isso vem das limitações claramente impostas ao prazer da Isso vem das limitações claramente impostas ao prazer da 
mulher desde os primórdios da humanidade. É mais uma mulher desde os primórdios da humanidade. É mais uma 
prova de que os homens têm mais liberdade sexual do prova de que os homens têm mais liberdade sexual do 
que nós, mulheres.

As mulheres não são seres sem sexualidade e isso As mulheres não são seres sem sexualidade e isso 
precisa ser entendido e reforçado. Elas também sentem precisa ser entendido e reforçado. Elas também sentem 
desejos e precisam saber como estimular o próprio corpo, desejos e precisam saber como estimular o próprio corpo, 
e não apenas esperar que o parceiro as toque para sentir e não apenas esperar que o parceiro as toque para sentir 
os pelos de seu corpo se arrepiarem. Mulheres precisam os pelos de seu corpo se arrepiarem. Mulheres precisam 
usufruir amplamente de sua sexualidade, assim como os usufruir amplamente de sua sexualidade, assim como os 
homens.

Se toca,Se toca,garotagarotaSe toca,garotaSe toca,Se toca,garotaSe toca,

 Culturalmente, a mulher sempre foi  Culturalmente, a mulher sempre foi 

 desencorajada a explorar o próprio corpo,  desencorajada a explorar o próprio corpo, 

 mas a medicina diz que se tocar é uma  mas a medicina diz que se tocar é uma 

 maneira de cuidar da própria saúde  maneira de cuidar da própria saúde 

Letícia Vidinha,
do Virajovem São Paulo (SP)

Ilustração: W
anderson Viana
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Além da masturbação oferecer autonomia e bem 
estar sexual às mulheres, ela também possibilita a 
percepção de anormalidades facilitando a identifi cação 
de doenças. A masturbação reduz o estresse, diminui 
as cólicas menstruais, previne a incontinência urinária 
e ajuda a fortalecer a musculatura vaginal. Mas, para 
isso, é necessário se sentir à vontade com as práticas 
masturbatórias, como conta Mariane Castiglione, 
especialista em sexualidade humana pela Faculdade de 
Medicina da USP e Fisioterapeuta do setor de sexologia 
do hospital Pérola Byington: “Não adianta você apenas se 
masturbar sem sentir prazer. É preciso promover o prazer, 
para melhorar o bem estar físico e emocional. De acordo 
com estudos científi cos e com praticas clínicas, pessoas 
que se masturbam e sentem prazer são pessoas que 
apresentam o menor grau de estresse e ansiedade.”

É necessário ter diálogo, falar sobre isso com meninas 
na puberdade, dizer a elas que é natural e saudável se 
tocar e que não há nada de vergonhoso nisso. E essa 
mesma discussão precisa ser aberta também às mulheres 
mais velhas, procurando entender a ideia de que se 
masturbar não é ato de mulher desesperada, não é ato de 
carência, mas sim um ato de autoconhecimento e prazer. 
“Viver a sexualidade de um jeito pleno e saudável começa 
pelo toque e pelo cuidado de olhar para si e de pensar 
que esse corpo pode sentir prazer”, explica Elânia Lima, 
psicóloga e especialista em gênero e sexualidade.

O machismo é um dos principais responsáveis 
pela perpetuação desse tabu. A visão sexista de que 
mulheres que se tocam são sujas as assusta, faz com 
que elas achem que pensar no próprio prazer as torna 
repugnantes para os outros. A maioria das mulheres 
relata que quando começaram a descobrir o próprio 
corpo, durante muito tempo, se sentiam culpadas pelo 
prazer que tinham em fazer uma coisa tida como “errada”, 
como conta Adele Figueiredo, de 18 anos. “Talvez por 
não saber que aquilo era algo normal eu tinha sempre 
um sentimento de culpa depois de me masturbar, como 
se fosse algo estranho e anormal. Então, essa noção de 
anormalidade me afastou de explorar meu corpo e buscar 
mais sobre o assunto.”

Enquanto as meninas se sentem tão reprimidas, os 
meninos, no início de sua puberdade, são poupados 
de qualquer comentário negativo. “Observamos que 
o desenvolvimento da sexualidade do homem é mais 
precoce comparado ao da mulher desde a adolescência
 e as descobertas na infância”, afi rma Mariane Castiglione. 

Tudo o que se refere ao prazer feminino é um tabu, 
devido a todos os pudores que são impostos às mulheres 
desde criança e que, quando crescem, passam a impor 
a si mesmas e a reproduzir para outras mulheres. Islene 
Casusa, de 19 anos, conta sua experiência: “O processo 
de aceitar o meu corpo em si foi muito doloroso, 
principalmente a parte do prazer. Aceitar o meu corpo e 
amá-lo do jeito que ele é foi um processo, pois não me via 
como ser prazeroso.”

É daí que se vê o quanto é importante o chamado 
empoderamento feminino. Assim, a mulher se apropria 
da sua sexualidade e começa a compreender que muitos 
daqueles recatos e pudores não eram realmente coisas 
que elas achavam feias, ou sujas, mas sim coisas que 
aprenderam no convívio com o machismo. Por isso, a 
psicóloga Elânia Lima afi rma: “Corpo é resistência, prazer 
é resistência. Como é empoderador tocar a si!”  

Além da masturbação oferecer autonomia e bem 

é resistência. Como é empoderador tocar a si!”  é resistência. Como é empoderador tocar a si!”  é resistência. Como é empoderador tocar a si!”
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A maioria das mulheres, quando chega na fase da 
puberdade, começa a receber orientações sobre 
as mudanças que não tardarão de acontecer 

em seus corpos, como se cuidar, colocar um absorvente, 
entender o que é a menstruação e tudo o que acontece 
depois dela. Assim, descobrimos que após ocorrer a 
menarca (primeira menstruação) de uma mulher, seu 
corpo está amadurecido. Logo, as pessoas nos dizem 
que temos que tomar cuidado para não engravidar e, 
acompanhado desse “conselho”, recebemos orientações 
diferentes sobre cuidados por muito tempo da nossa 
vida. Começamos a ouvir coisas como: “Usa camisinha 

para não engravidar, menina”, “não esquece da pílula”, 
“camisinha é mais barata que fralda”, entre várias outras 
coisas que não fazem sentido ouvir quando você é uma 
mina lésbica, né?! 

Como todas já devem estar carecas de saber, a 
prevenção sexual não serve só para evitar gravidez 
indesejada. Existem as doenças sexualmente 
transmissíveis (DST) e não é por sermos lésbicas que 
estamos livres delas.

Porém, a maioria dos artigos e cartilhas de prevenção 
é voltada ao universo sexual masculino. Talvez seja por 
isso que poucas garotas se preocupam com prevenção 

 Pesquisas demonstram que poucas 

 mulheres lésbicas se previnem contra 

 DST na hora do sexo 
Maura Santos, virajovem de São Paulo (SP)

Segurança
para as minas

Ilustração: W
anderson Viana
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de doenças, quando se relacionam sexualmente com 
outras mulheres. Uma pesquisa da Secretaria de Estado 
de São Paulo aponta que apenas 2% das minas lésbicas 
se previnem em relações sexuais e isso é obviamente 
preocupante. 

Poucas de nós sabemos disso, mas o governo já 
realizou pesquisas, estudos, debates e ofi cinas sobre 
saúde lésbica. Infelizmente, contudo, essa ação é pouco 
divulgada. Mais um silenciamento da questão lésbica. 
Uma possível solução seria juntar todas as sapatonas por 
essa causa e pressionar o poder público ou a iniciativa 
privada para que fi nanciem mais estudos na área, o que 
não será fácil nem rápido e exigirá nossa mobilização, ou 
seja, teremos que deixar de ser invisíveis (não que isso 
seja uma opção nossa)!

Apesar de toda a invisibilidade, mulheres lésbicas 
estão sujeitas a contrair doenças por falta de prevenção, 
especialmente o HPV (Vírus Papiloma Humano). De 
acordo com a Organização Mundial da Saúde, HPV é a 
DST mais comum no mundo (não é o HIV/aids), sendo 
que oito em cada dez mulheres já contraíram ou irão 
contrair HPV em algum momento de suas vidas. A 
prevenção se torna ainda mais indispensável pelo fato 
de que 90% dos casos de câncer de colo do útero são 
causadas por esse mesmo vírus. 

O HPV pode ser contraído por meio do sexo oral 
e se alojar em várias partes da boca. A doença pode 
ser silenciosa, não produzindo nenhum tipo de sinal 
ou sintoma, fazendo com que a mulher não sinta 
necessidade de tratamento e acabe passando o vírus para 
outras mulheres.

Lembrando que essa não é a única DST que pode ser 
contraída no sexo entre mulheres, fi quem atentas! Ainda 
tem a sífi lis, o HIV/aids, a herpes entre outras. 

Por isso, é preciso falar mais sobre o assunto. 
Precisamos lembrar das lésbicas na hora de fazer 
campanhas de prevenção e proteger as manas também!

Dicas de Prevenção!

É necessário falar sobre sua orientação 
sexual quando consultar seu ginecologista. 
Isso pode gerar uma certa insegurança, mas 
vale lembrar que existe o sigilo médico-
paciente, que impede o profi ssional de revelar 
informações sobre a consulta e sobre o paciente 
para outras pessoas. Vamos lá:

1. Mãos, unhas e áreas genitais sempre limpas. 
2. Se for usar acessórios (dildos, vibradores, 

etc) use camisinha e troque quando for 
utilizar o acessório na parceira.

3. No sexo anal, use dedeiras, você pode 
encontrá-las em farmácias e em lojas de 
material médico.

4. Nunca penetre a vagina de sua parceira 
com dedos ou brinquedos “sujos”. Higienize 
muito bem, seja lá o que for!

5. No sexo oral, é recomendado o uso de 
fi lme plástico, colocando-o sobre a vagina 
e o clitóris da sua parceira. Tem também a 
opção de usar a barreira de contenção, que 
seria uma camisinha cortada e aberta (pode 
parecer bizarro, mas é a recomendação até 
que inventem algo melhor).

6. Triplique os cuidados caso esteja 
menstruada.

7. Não use peças íntimas que não a sua 
própria, principalmente se você ou sua 
parceira apresentarem algum problema
de saúde.

8. Aparelho de barbear, alicate de cutícula e 
outros objetos cortantes devem ser sempre 
esterilizados ou descartados, não
é recomendado compartilhá-los.

9. Realize o exame Papanicolau por pelo 
menos duas vezes ao ano.

Lembrando que qualquer problema deve 
ser tratado por profi ssionais médicos e que eles 
devem saber a sua orientação sexual, pois isso 
pode fazer toda a diferença no diagnóstico. 

Agora que já sabem como se prevenir, partiu 
make love seguro, manas!  
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O sexo pode ser uma forma de conexão amorosa 
e de satisfação prazerosa para alguns, mas 
também pode ser uma forma de trabalho para 

outros. A prostituição, como é chamada a profi ssão de 
quem faz sexo por dinheiro, é uma atividade que existe 
no mundo desde que a história é história. Na Bíblia, há 
prostitutas, no Império Romano também havia e sabe-se 
lá desde quando essa profi ssão existe, mas uma coisa é 
certa: desde sua criação, o estigma sobre a prostituição a 
acompanhou. 

É uma profi ssão exercida majoritariamente por 
mulheres, pois surgiu em uma sociedade machista que 
considera o corpo feminino apenas um objeto de prazer 
sexual para os homens. Hoje em dia, essa ideia sexista 
ainda perdura, como vemos nas publicidades que exibem 
o corpo de mulheres como produtos ou nos inúmeros 
casos de assédio sexual. No entanto, algumas mulheres 
utilizam o potencial sexual de seus corpos para seu 
empoderamento. Sair de shortinho na rua, dançar funk e 
prostituir-se tornou-se uma forma de reivindicar direitos 
sobre o próprio corpo. 

É em torno dessas questões que a discussão sobre a 
regulamentação da prostituição se coloca. Se algumas 
mulheres militam por seus direitos ao se prostituir, outras 
muitas se sentem subordinadas nessa situação. Para 
Cleone dos Santos, ex-prostituta e fundadora da ONG 
Agentes de Cidadania, que dá assistência a prostitutas 
do centro de São Paulo, “a regulamentação põe embaixo 
do tapete a prostituição”. Já para a profi ssional do sexo 
pró-regulamentação Monique Prada, “a regulamentação 

  Pelas prostitutas
Ethel Rudnitzki, da Redação

 A regulamentação da pro� ssão divide opiniões, 

 mas a luta por direitos é unânime 

da atividade protege as trabalhadoras sexuais do mesmo 
modo que a regulamentação de qualquer outra atividade 
protege as trabalhadoras que a ela se dedicam”.

Atualmente, no Brasil, a prostituição não é nem 
regulamentada nem criminalizada. A legislação brasileira 
adota o “abolicionismo”, doutrina que considera a 
prostituta uma vítima de exploração sexual que só atuaria 
pela coação de um terceiro que recebe parte dos lucros 
do serviço. Assim, na lei, apenas os cafetões e donos de 
bordéis são puníveis. Mas para Monique isso é ruim, pois 
“obriga as profi ssionais a atuarem de modo isolado, o que 
aumenta a vulnerabilidade”.

Além disso, as prostitutas estão em uma situação 
de extrema privação de direitos. São consideradas 
profi ssionais autônomas formais desde 2002 pela 
Classifi cação Brasileira de Ocupações, mas não são 
regulamentadas. Sendo assim, não possuem férias, salário 
mínimo ou aposentadoria defi nidas, não podem ser 
celetizadas. 

Por isso, ao longo dos anos, alguns projetos de lei pela 
regulamentação da prostituição entraram em discussão. 
O mais aceito deles é o PL 4211/2012, de autoria do 
deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) em parceria com 
a militante prostituta já falecida Gabriela Leite. O projeto 
diferencia o que seria exploração sexual do que seria 
apenas venda de serviço sexual. A exploração sexual se 
dá em três casos: “apropriação total ou maior que 50% do 
rendimento de prestação de serviço sexual por terceiro; 
o não pagamento pelo serviço sexual contratado;  forçar 
alguém a praticar prostituição mediante grave ameaça 
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 Cleone dos Santos, ex-prostituta 
 e fundadora da ONG Agentes de Cidadania 

ou violência”, sendo ela estritamente proibida e 
criminalizada sob pena de prisão. 

Caso aprovado, o PL garantiria por lei “o 
pagamento pela prestação de serviços de natureza 
sexual a quem os contrata”. Também permitiria a 
prestação de serviços sexuais autônomos ou em 
cooperativas, além de “garantir aposentadoria 
especial de 25 anos” para prostitutas.

Porém, os críticos ao projeto, como é o caso 
de Cleone, não acreditam que ele possa mudar a 
realidade de vida das prostitutas. “A exploração 
existe de tal forma que a regulamentação não vai 
conseguir mudar, porque são pessoas muito pobres 
que estão nas ruas se prostituindo, que não têm outras 
oportunidades e que não conhecem seus direitos”. 
Para ela, em vez de regulamentar, “o governo precisa 
enxergar a prostituição como uma questão social 
para fazer políticas públicas para essas mulheres”. 
Ela lembra, por exemplo, que “os serviços de saúde e 
prevenção sexual já existem, mas quem os executa 
não tem interesse em se aproximar das mulheres em 
situação de prostituição”. Por isso, para lutar pelos 
direitos dessas mulheres, Cleone se encontra com cerca 
de 100 delas mensalmente, distribuindo preservativos 
e sensibilizando-as sobre a necessidade de prevenção, 
realização de testes de gravidez e DST, além de incentivá-
las a estudar e a buscar outra opção de profi ssão.

Para Cleone, com regulamentação ou não, “a mulher 
da prostituição vive uma vida invisível e tudo que ela 
quer é ser respeitada na sua dignidade de mulher”. 
Monique Prada concorda: “Precisamos pensar modos 
efetivos de combate ao estigma e ao preconceito que 
recaem sobre as prostitutas e suas famílias”. Assim, 
apesar de opiniões diferentes sobre a regulamentação, 
as duas mulheres lutam juntas por direitos para as 
prostitutas.  

D
aniel Fagundes, da Redação
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Asituação do acesso a direitos sexuais 
e reprodutivos no Brasil é alarmante. 
Acompanhamos a votação de um Projeto de Lei 

(PL 5.069/2013) que torna crime o anúncio de métodos 
abortivos e a prestação de auxílio ao aborto, mesmo em 
casos de estupro.  

Nosso cenário hoje é de que brasileiras não podem 
decidir sobre interrupção da gestação. Mesmo quando o 
aborto é legal - quando não há meio de salvar a vida da 
mãe, quando a gravidez resulta de estupro ou quando 
o feto é anencéfalo – há uma difi culdade imensa de 
realizá-lo, e muitas mulheres continuam tentando esse 
procedimento de forma ilegal, estando desprotegidas e 
expostas a risco de morte. Dados da Secretaria Especial de 
Políticas para Mulheres mostram que entre 2013 e 2015 
mais da metade das mulheres que procuraram serviço de 
aborto legal não conseguiram atendimento. 

Em 2014, tivemos dois casos publicados de morte 
por aborto clandestino mal sucedido no Rio de Janeiro, 
ambos correspondiam a mulheres pobres e negras. 
Casos como esses reforçam a necessidade do debate e 
da ação sobre o aborto no Brasil, devendo ser entendido 
como questão de saúde pública e, acima de tudo, como 
autonomia sobre o próprio corpo. 

A legalização do aborto tem efi cácia quando vem 
acompanhada de políticas de planejamento, combate à 
violência e informação sobre contracepção. Diante dessa 
combinação de necessidades e de direitos, enxergamos 
uma série de violações que acompanham a criminalização 
e que nos faz lutar ainda mais pela legalização.

Laura*, ao noticiar a gravidez, sofreu violência do 
parceiro, que colocou a responsabilidade da gestação 
sobre ela. “Ele me agrediu, chutou minha barriga, me 
bateu no rosto e me enforcou. Nessa ocasião eu acabei 
perdendo o bebê”. Ela não notifi cou a polícia nem 

Um direito naclandestinidadedireitoclandestinidadedireito
 Como e por que discutir sobre aborto 

 como saúde pública e autonomia 

Edda Ribeiro, Virajovem do Rio de Janeiro (RJ)*

a família por medo. Após exames ginecológicos, foi 
comprovado que ela perdeu o bebê não só por conta 
da agressão, mas também por estresse e depressão, 
oriundos do relacionamento abusivo que sofreu. “Se 
fosse legalizado, talvez eu não teria apanhado tanto 
quanto apanhei, poderia ter confi ado na minha família 
e ter contado o que aconteceu, poderia ter fi cado com o 
bebê se eu quisesse e, se eu não quisesse, gostaria de, no 
mínimo, tomar essa decisão sobre mim mesma.”

Já Maria* realizou o aborto clandestinamente e 
também enfrentou problemas. “Tinha 23 anos quando 
tive a experiência. Não falo muito por ser uma experiência 
complicada, principalmente porque tive complicações 
médicas depois: raspagem do útero, anemia, baixa 
imunidade, infecção... Foi muito pesado fi sicamente. 
Evito pensar em mim a partir dessa ou qualquer outra 
experiência ruim. Só tiro disso a possibilidade de ajudar 
outras mulheres com o mesmo problema.”  

noescurinho

*nomes fi ctícios.
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Kids e asexualidadena juventude
Sérgio Rizzo*

Im
agens: D

ivulgação

na juventude
Sérgio Rizzo*

Desde a assustadora propagação da aids, na década 
de 1980, inúmeros fi lmes incorporaram a suas 
tramas situações relacionadas ao vírus HIV e a 

outras doenças sexualmente transmissíveis (DST). Basta 
lembrar êxitos dos últimos anos como O Lobo de Wall 
Street e Clube de Compras Dallas, que disputaram o Oscar 
em 2014; o segundo levou três prêmios, inclusive os de 
melhor ator (Matthew McConaughey) e ator coadjuvante 
(Jared Leto).

Essa trilha mais recente foi aberta pelo telefi lme E 
a Vida Continua e pelo longa-metragem Philadelphia 
(Oscar de melhor ator para Tom Hanks), ambos de 1993 
e produzidos no coração de Hollywood por grandes 
estúdios. Mas nenhum deles chegou perto da polêmica 
provocada por outro marco na fi lmografi a sobre o tema: 
a produção independente Kids (1995), dirigida por Larry 
Clark (que fez também Bully - Juventude Violenta, Ken Park 
e O Cheiro da Gente) e escrita por Harmony Korine (que, 
além de assinar roteiros para os fi lmes de Clark, dirigiu 
Julien Donkey-Boy e Mister Lonely, entre outros).

*www.sergiorizzo.com.br
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noescurinho

 Kids (1995), dirigido por Larry Clarck, 
 retrata a sexualidade, de modo cru, 
 entre adolescentes 

O impacto provocado por Kids continua inigualável, 
por seu modo cru de lidar com a sexualidade entre 
adolescentes. Toda a história do fi lme se passa em um 
único dia, em Nova York, onde um grupo de amigos 
(alguns dos quais interpretados por atores que fariam 
carreira no cinema e na TV, como as então estreantes 
Chlöe Sevigny e Rosario Dawson) se dedica a uma série 
de atividades cotidianas. Algumas são inocentes, como 
andar de skate, mas outras nem tanto, como fumar e 
beber, além de manter relacionamentos sem proteção 
que propagam DST entre eles. 

Na ocasião do seu lançamento, há mais de 20 anos, 
a franqueza de Kids levantou um debate antigo. Muitos 
acreditam que, ao representar o comportamento de um 
grupo social, o cinema serve à denúncia de um problema 
desconhecido por uma parcela expressiva da sociedade. 
Outros acreditam que, nessas ocasiões, ele possa também 
incentivar espectadores a imitar, na vida real, o que fazem 
os personagens.  
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Você já ouviu falar de sífi lis? Assim como o HIV/
aids é uma doença sexualmente transmissível 
(DST) e, infelizmente, muito comum. É causada 

pela bactéria Treponema pallidum e atinge em média 
30 mil pessoas por ano no Brasil. Pode ser adquirida, 
via relação sexual desprotegida (na maioria das vezes), 
com contato com sangue infectado, ou pode ser 
congênita, transmitida da gestante para o feto. Para nossa 
tranquilidade, é tratável em quase 100% dos casos por 
meio do antibiótico penicilina, mas se ignorada, pode 
levar a sérios problemas. 

Seus sintomas parecem bobos no início: mancha e 
dor no local de infecção (geralmente na genitália, mas 
pode ser adquirida em outras partes do corpo via contato 
com sangue infectado) nos primeiros meses. Na segunda 
fase da infecção, as manchas podem se alastrar pelo 
corpo, mas muitas pessoas não manifestam nenhum 
sintoma. É aí que reside o problema, pois se não tratada, 
a doença, em sua fase terciária pode levar a lesões graves 
na pele e em outros órgãos do corpo, chegando a causar 
problemas neurológicos irreversíveis e a morte.

Por isso, não podemos ignorar a sífi lis! Para se prevenir 
basta seguir duas máximas da prevenção de qualquer DST: 

 O número de casos de transmissão da mãe para o feto 

 aumenta e ainda há falhas na prevenção básica 

Ethel Rudnitzki,
da Redação

Previna-se da Sífi lis!
USE CAMISINHA: com qualquer pessoa, mesmo 
com parceiros frequentes! Muitos casos de sífi lis 
são transmitidos pelo sexo oral desprotegido. 
Então, não ignore o preservativo nem mesmo 
nesse momento.

FAÇA O TESTE: é possível se testar gratuitamente 
e receber tratamento pelos serviços de saúde do 
SUS (Sistema Único de Saúde). 

Sífi lis em 
ascensão

Apesar da facilidade 
da prevenção, os casos 
de sífi lis vêm crescendo 
no Brasil nos últimos 
anos. Entre junho de 
2010 e 2016 foram 
notifi cados quase 
230 mil casos novos 
da doença e a maioria 
destes está relacionada à transmissão congênita, 
ou seja, da mãe para o bebê na gravidez ou no trabalho 
de parto. Somente no ano passado, a cada mil bebês 
nascidos, 6,5 tinham sífi lis. Um índice muito maior do 
máximo estipulado para a Organização Mundial de Saúde 
(0,5 caso para cada 1000 nascidos vivos). Para Marta 
Ramalho, infectologista e diretora do hospital Emílio 
Ribas, “o aumento de sífi lis congênita é uma evidência 
de falha na condução do pré-natal e isso precisa ser 
abordado com carinho e coragem”.

“De um modo geral, a sífi lis, como outras infecções 
sexualmente transmissíveis (ISTs), é negligenciada e 
subdiagnosticada em nosso meio”, explica Marta. Ela 
cita a não realização do protocolo de tratamento com 
penicilina nas UBS e a não utilização de preservativos 
como fatores importantes para o aumento nas infecções. 
“Há uma redução do uso de preservativos como medida 
de proteção, tanto em relações homo ou heterossexuais. 
À medida em que um ‘parceiro eventual’ vai se 
tornando ‘parceiro ofi cial’, as pessoas tendem a abolir o 
preservativo, sem ter o cuidado mínimo de fazer exames 
antes.”

A solução para esse problema está nas campanhas 
de saúde e prevenção, segundo a infectologista. “A 
propaganda sobre métodos de prevenção da sífi lis e da 
importância da testagem da população (em especial, das 
gestantes) precisa ser intensifi cada se quisermos uma 
sociedade livre da sífi lis.”  

como
combater?

 Marta Ramalho: “De um modo 
 geral, a sífi lis é negligenciada 
 e subdiagnosticada em nosso meio.” 

sífi lis:sífi lis:
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Na tarde do dia 28 de novembro, em São Paulo, a 
equipe do projeto Viva Melhor Sabendo Jovem 
participou de uma atividade de formação sobre 

juventude, população LGBT, raça e HIV, em razão do mês 
da Consciência Negra. O assessor técnico do Programa 
Municipal de IST/Aids, Celso Ricardo Monteiro, trouxe 
um panorama atualizado sobre a epidemia na cidade: o 
número de infecções reduziu em 22,1% nos últimos dez 
anos (2004-2014), porém esse não é necessariamente um 
motivo a ser comemorado.

Celso, que está há mais de oito anos na gestão e mais 
de 15 pesquisando na área, afi rmou que a epidemia é 
concentrada e desigual em todo o país. Em São Paulo não 
seria diferente. Apesar de ser uma cidade com um centro 
tecnológico de saúde que é referência nacional em toda 
América Latina, São Paulo enfrenta o aumento dos casos 
de HIV/aids entre jovens de 15 a 19 anos e 57,4% dos 
casos de aids estão concentrados em homens que fazem 
sexo com homens (HSH). 

A estatística fi ca ainda mais desigual quando fazemos 
a intersecção com a variável raça: em homens negros a 
taxa de detecção de HIV é 1,5 maior se comparada aos 
homens brancos. Em mulheres negras a taxa chega a 
3,1 se comparada às mulheres brancas. A conclusão que 
podemos tirar a partir dos dados é que raça, gênero e 
classe são aspectos debilitantes para o acesso à saúde. 

Dizer isso é reconhecer que os diversos determinantes 
sociais em saúde, como as condições sociais, econômicas, 
culturais e étnico raciais, por exemplo, têm impacto direto 
na escolaridade, alimentação e moradia das pessoas. 

racismo erisco à saúde
 O índice de detecção do HIV é maior entre 

 negros; vulnerabilidade social é um fator 

 importante nessa estatística 

Verônica Mendonça,
do Viva Melhor Sabendo Jovem, de São Paulo (SP)

Esses fatores, combinados aos estigmas e discriminações 
enfrentadas, geram diversas barreiras ao acesso à 
prevenção, diagnóstico e tratamento das infecções 
sexualmente transmissíveis.

Celso ainda destacou que o ambiente sociopolítico 
pode aumentar as vulnerabilidades existentes. A falta de 
acesso à informação, liberdade de expressão, registros de 
indicadores da saúde, a pouca participação dos grupos 
de interesse no governo e ainda o repertório de crenças 
pejorativas às pessoas são fatores que podem implicar 
na negativa do direito à saúde, principalmente aos 
grupos marginalizados, como a população negra, gays, 
bissexuais, lésbicas e HSH.

Assim, percebemos a necessidade de discutir a saúde 
integral das populações, a interseccionalidade das 
pautas e, acima de tudo, discutir privilégios. Alguns dos 
caminhos possíveis apontados por Celso são ampliar o 
diagnóstico, o acesso à prevenção, as ações das unidades 
de saúde e, por fi m, a articulação do governo com a 
sociedade civil.

Atualmente, reconhecer que o racismo existe e que 
ele contribui para que o acesso à saúde continue sendo 
privilégio é um grande passo para desenhar um caminho 
possível de combate ao HIV/aids. No mais, a visibilidade 
dos dados, a oferta de preservativos descentralizada pela 
cidade e a existência de iniciativas como o Viva Melhor 
Sabendo Jovem são grandes aliados nessa luta. 
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É difícil tratar de um tema como as DST 
numa história em quadrinhos porque 
envolve questões de intimidade que 

as pessoas não gostam de expor.
No caso da aids, isso é mais grave por 

conta do estigma que ela carrega devido 
ao elevado índice de mortalidade que 
apresentava, em certo período. Embora 
continue sendo preocupante, com o avanço 
dos tratamentos e a maior conscientização 
para a prática do sexo seguro, essa doença 
não causa o pânico que costumava provocar 
nas décadas de 1980 e 90. 

Mesmo sendo tabu, o assunto foi 
incorporado de forma indireta pelos 
quadrinhos e as grandes editoras 
americanas de HQ (histórias em quadrinhos) 
revelaram que alguns de seus personagens 
eram soropositivos. Jim Wilson, amigo de 
Bruce Banner, a identidade civil de Hulk 
(Marvel); Mia Dearden, a Ricardita do 
Arqueiro Verde (DC Comics); ShadowHawk, 
que morreu em consequência da aids 
(Image) são alguns exemplos. 

Sensibilidade e terror
Apenas histórias mais autorais é 

que ousaram abordar as DST e a aids, 
particularmente, de forma direta. Um 
exemplo é a graphic novel Pílulas Azuis, 
uma HQ autobiográfi ca do autor suíço 
Frederik Peeters sobre a convivência com 
Cati e o fi lho dela de um relacionamento 
anterior. Mãe e fi lho são soropositivos. 
Produzida em 2001, o relato faz referência 
a fatos vividos no fi nal da década de 1990, 
trazendo todas as inseguranças e angústias 
de uma época em que ser diagnosticado 
como soropositivo era quase uma sentença 
de morte. No entanto, o tratamento 
sincero e delicado com cenas de ternura e 
sensibilidade faz de Pílulas Azuis uma bonita 
história de amor e companheirismo.

Já a graphic novel Black Hole, de Charles 
Burns, tem um tom bem contundente. Nela, 
adolescentes são afetados por uma grave 
doença transmissível por contato sexual e 
que provoca mutações terríveis. Os jovens 
contaminados se isolam da sociedade e 
há todo um clima de paranoia e medo, 
numa narrativa sombria e ameaçadora.

Educação sexual
A maioria das iniciativas de se produzir 

HQs que abordam as DST, no Brasil tem 
a preocupação de disseminar hábitos e 
comportamentos preventivos e, por isso, 
tem uma linguagem educativa e conta com 
o apoio de Organizações da Sociedade 
Civil e órgãos públicos para distribuição 
gratuita.                 

Mauricio de Sousa chegou a produzir 
o gibi especial Turma da Mônica em 
Amiguinhos da Vida, parceria com a ONG 
Amigos da Vida. Na história, a turma 
aprende a conviver com Igor e Vitória, 
os novos colegas de escola, que são 
soropositivos. Esse material está disponível 
no site http://turmadamonica.uol.com.br/
amiguinhosdavida/.

Outro exemplo são as cartilhas em 
quadrinhos produzidas pela CEADS 
– Centro de Estudos e de Apoio à 
Dermatologia Sanitária. Com consultoria 
do Dr. Luiz Jorge Fagundes e desenhos 
de Franco de Rosa, os gibis tratam de 
assuntos relativos à saúde e, uma das séries, 
é dedicada às DST. O material explica os 
conceitos e as principais informações sobre 
as doenças como gonorreia e sífi lis, tudo em 
linguagem clara, simples e bem didática.

O trabalho mais ambicioso nessa área 
foi o Projeto Histórias em Quadrinhos 
– Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), 
de 2010, que teve apoio da Unesco, do 
Ministério da Saúde e o Ministério da 

Quadrinhos nocombate às dst
Nobu Chinen

quadrim

, de Charles 
Burns, tem um tom bem contundente. Nela, 

assuntos relativos à saúde e, uma das séries, 

conceitos e as principais informações sobre 
as doenças como gonorreia e sífi lis, tudo em 

tem uma linguagem educativa e conta com 

soropositivos. Esse material está disponível soropositivos. Esse material está disponível 
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Dentro da prisão
Nos anos 1990, quando a mortalidade em decorrência da aids era muito alta, havia um grande número 

de contagiados entre os presidiários. Segundo o Dr. Drauzio Varella, que na época era médico voluntário na 
Casa de Detenção de São Paulo, a incidência de casos de HIV/aids entre os detentos era bem maior do que 
entre a população de modo geral. Em 1993, ele teve a ideia de usar o personagem O Vira Lata, 
uma espécie de anti-herói que vive no submundo, do roteirista Paulo Garfunkel e do desenhista 
Líbero Malavoglia, para viver suas aventuras numa série de revistas que abordava o consumo 
de drogas e a prática de sexo seguros. Ao todo foram oito edições, com distribuição exclusiva 
para os cerca de 7.000 detentos que lotavam as celas do maior presídio do Brasil. Em 2012, 
foi lançado um livro com todas as histórias do Vira Latas, que tem leitura recomendada 
somente ao público adulto.

Experiência semelhante já havia sido empreendida com a revista Lampadinha, 
publicada pelo GAPA – Grupo de Apoio à Prevenção à Aids, em conjunto com a 
SBIPC – Sociedade Benefi cente dos Internos do Presídio Central, para distribuição nos 
presídios do Rio Grande do Sul, em 1991. O mais interessante é que os autores eram 
seis internos do Presídio Central de Porto Alegre. 

entre a população de modo geral. Em 1993, ele teve a ideia de usar o personagem O Vira Lata, 
uma espécie de anti-herói que vive no submundo, do roteirista Paulo Garfunkel e do desenhista 
Líbero Malavoglia, para viver suas aventuras numa série de revistas que abordava o consumo 
de drogas e a prática de sexo seguros. Ao todo foram oito edições, com distribuição exclusiva 
para os cerca de 7.000 detentos que lotavam as celas do maior presídio do Brasil. Em 2012, 

uma espécie de anti-herói que vive no submundo, do roteirista Paulo Garfunkel e do desenhista 
Líbero Malavoglia, para viver suas aventuras numa série de revistas que abordava o consumo 
de drogas e a prática de sexo seguros. Ao todo foram oito edições, com distribuição exclusiva 
para os cerca de 7.000 detentos que lotavam as celas do maior presídio do Brasil. Em 2012, 

Educação. Concebida por uma equipe de especialistas 
e ilustradas por vários artistas, ela era composta por 
seis revistas. As tramas giram em torno de um grupo 
de estudantes que vivem as dúvidas e dilemas próprios 
da adolescência e abordam questões de sexualidade, 
DST, gravidez precoce e preconceitos. A distribuição 
dos exemplares para escolas públicas chegou a ser 
anunciada com alarde, mas foi adiada. Em 2013, 
novamente anunciou-se a distribuição dos gibis, mas, 
mais uma vez ela foi suspensa. Todos os gibis estão 
disponíveis para download no site http://www.aids.gov.
br/publicacao/2010/historias-em-quadrinhos-hq-spe. 

Como curiosidade, numa história curta de apenas 
seis páginas, a personagem Morte, da aclamada série 
Sandman, obra-prima de Neil Gaiman, alerta para a 
importância do sexo seguro e até ensina a colocar a 
camisinha. A revista é assinada pelo conceituado artista 
Dave McKean, autor das famosas capas de Sandman. 
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V ocê já deve ter ouvido falar em HPV alguma 
vez na sua vida. Mas pare e pense: o que você 
realmente sabe sobre isso? Se você é como a 

maioria da população brasileira, certamente, vai se dar 
conta que sabe muito pouco. Pois é, apesar de popular, 
o HPV ainda é um grande desconhecido e pouca gente 
sabe as formas de prevenção, tratamento e as doenças 
causadas pelo vírus.

“Percebo que há muito mais informações sobre outras 
DST do que sobre o HPV. Eu não acho que tenho todas 
as informações necessárias para me proteger do vírus”, 
comenta Moisés Maciel, de 18 anos, que trabalha com 
testagem e aconselhamento de jovens com HIV/aids.

A pediatra Renata Garcia Macedo concorda. “Acho que 
a população, especialmente a mais carente, ainda tem 
pouco conhecimento sobre o vírus e suas consequências.” 

Para o ginecologista Edson Candido Oliveira, 
a desinformação sobre o vírus é ainda pior entre 
adolescentes. “É preciso haver investimento na educação 
sexual nas instituições de ensino e orientação sobre o 
exame do Papanicolau”, defende.

Muitos tipos

O termo HPV vem da sigla em inglês Human Papilloma 
Virus e dá nome a um vírus que infecta a pele e as 
mucosas de homens e mulheres. Existem mais de 200 
tipos diferentes de HPV, que podem ser categorizados em 
dois grandes grupos: um relacionado ao desenvolvimento 
de verrugas e outro que pode causar câncer.

O vírus é transmitido pelo contato íntimo com a pele 
e a principal via de contágio é a sexual (genital-genital, 
genital-oral), responsável por 98% dos casos; sendo que 

já na primeira relação um em cada dez meninas entram 
em contato com o vírus. Às vezes, é possível que o HPV 
também seja transmitido pelo contato com a mão, pele 
e objetos contaminados. Em casos raros, a mãe também 
pode transmitir para o bebê durante a gravidez e o parto.

Os sintomas

Pesquisas científi cas indicam que quase todas as 
pessoas do mundo entrarão em contato com o HPV 
em algum momento da vida. E não é exagero. É que o 
vírus é altamente transmissível, com pico de incidência 
logo após o início da vida sexual. Acontece que nem 
sempre a infecção pelo HPV causa sintomas e, na maioria 
das vezes, o próprio sistema imune expulsa o vírus 
espontaneamente.

O HPV pode fi car no organismo por anos sem 
apresentar sintomas. Nesses casos, alguns tipos do HPV 
podem persistir, provocando o desenvolvimento de 
lesões cancerígenas. 

De todos os tipos de HPV, apenas quatro deles causam 
a maioria das doenças relacionadas ao vírus. Os tipos 16 
e 18 são responsáveis por 70% dos casos de câncer do 
colo do útero, 87% de câncer de ânus, 60% de câncer 
de vagina e 50% de câncer de vulva. Já os tipos 6 e 11 
causam 90% das verrugas genitais.

O principal sintoma do HPV é o surgimento de 
verrugas ou lesões na pele, irritação ou coceira, em geral 
na região genital, podendo aparecer também no ânus, 
garganta, boca, pés e mãos. Mas, muitas vezes, as lesões 
não são visíveis a olho nu e só aparecem em exames 
como Colposcopia, Vulvoscopia e Peniscopia. 

HPV sem mistérios
 Conheça melhor e saiba como se proteger do vírus responsável 

 pelo câncer de colo de útero e outras doenças 

Vania Correia, da Redação
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O HPV é 
responsável por 
cerca de 5% a 
10% de todos 
os cânceres no 
mundo

Prevenção, diagnóstico
e tratamento

Há duas formas de prevenção do HPV. A prevenção 
primária, que evita a infecção pelo vírus, pode ser feita 
pelo uso do preservativo em qualquer relação sexual. O 
uso da camisinha ajuda a reduzir a transmissão, embora 
não ofereça uma proteção total, já que o vírus pode ser 
transmitido por contato ainda nas preliminares. Outra 
forma é a vacinação, que protege da infecção pelos tipos 
mais graves do vírus. 

A prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce 
do vírus antes que ele cause câncer, pode ser realizada 
por meio dos exames de rotina como o Papanicolau, 
Colposcopia, Vulvoscopia, Peniscopia ou Anuscopia. 
O tipo de HPV pode ser identificado por meio do teste 
genético PCR e o teste de captura híbrida. Lembre-se 
que nem toda verruga é causada pelo HPV e o mais 
importante é procurar um médico para indicação do 
tratamento correto.

Vacina
Desde 2014, o Brasil oferece vacina contra o vírus HPV para meninas de 9 a 13 anos. O objetivo é proteger 

crianças e adolescentes antes do início da vida sexual, ou seja, antes da exposição ao vírus.
Recentemente, o Ministério da Saúde anunciou que a vacina também estará disponível para meninos de 

12 a 13 anos, a partir de 2017. “A vacinação para meninos amplia a proteção contra câncer de pênis, anus e 
garganta e as verrugas genitais. Além disso, os homens são os responsáveis pela transmissão do vírus para as 
mulheres, logo, contribuirá com a redução de incidência de câncer de colo de útero e vagina nas mulheres”, 
explica o ginecololista Edson Candido Oliveira. O Brasil é o primeiro país da América do Sul a incluir os 
meninos no programa nacional de imunização do HPV. 

A vacina oferece proteção contra quatro tipos do vírus (6, 11, 16 e 18) e, segundo o governo, tem 98% de 
eficácia. Ela estimula a produção de anticorpos específicos para esses tipos de HPV e é dada em duas doses, 
com intervalo de seis meses entre si.  
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galerarepórter

Todas as pessoas com vida sexual ativa 
serão expostas ao HPV (Vírus do Papiloma 
Humano), segundo pesquisas médicas 

recentes. Essa informação foi reforçada pelo médico 
infectologista Gerson Salvador, de 34 anos, durante 
bate-papo com estudantes do ensino fundamental 
da EMEF SudMennucci, da zona leste de São Paulo. 
Durante a conversa, Gerson, que é professor de 
Propedêutica Clínica na Universidade de São Paulo, 
fala sobre formas de prevenção ao vírus e, sobretudo, 
sobre cuidado com a própria saúde e com a saúde do 
parceiro ou parceira. 

Gerson é do sertão da Bahia e vive em São 
Paulo desde os seus oito anos. Além de médico 
infectologista, é escritor desde a infância. Em 1993, 
recebeu o prêmio Centenário Mário de Andrade, 
na modalidade poesia, da Prefeitura de São Paulo, 
quando era estudante da rede pública municipal. 
Em 2013 publicou O anjinho do vendedor de sonhos 
na antologia Sobrenome Liberdade. O pior médico 
do mundo é seu primeiro livro. Fique por dentro 
das principais questões abordadas por Gerson, em 
entrevista à galera do Sud Mennucci:

HPVem pauta
 Conheça as maneiras mais e� cazes 

 para se prevenir do vírus HPV 

Fernanda da Conceição Claudio Dos Santos, Sabryna Guimarães Simões de Sousa, Julia Aparecida dos 
Santos Pereira, Julia Aparecida dos Santos Pereira, Matheus da Silva Bernardino, Camilly Alves da Silva, 
Beatriz Ramos Pereira, Eduarda Martins Alves, Gabriel Novaes Maciel, Geovana Mirella Farias da Silva, 
Geovanna Barbosa Lima Santos, Je� erson Matheus Magalhaes Cardoso, JhonataWillian Souza Assunção, 
Anderson Soares Santos, Emily Xavier Sanches de Carvalho, Leonardo Gomes, Larissa Camargo Garcia, 
Luiz Henrique Marques, Brenda Oliane e Willian Santos (professor)*

Na sua opinião, o que signi� ca ter cuidado
com a saúde?

Saúde também é cuidado com o corpo, evitando 
situações que possam nos expor ao adoecimento. Na 
faixa etária de 12 a 16 anos, as doenças sexualmente 
transmissíveis são um problema. O HPV é a doença 
sexual viral mais comum do mundo e seguir as 
estratégias de prevenção é desafi ador, porque a 
maior parte das pessoas sexualmente ativas terá 
contato com o vírus e a camisinha não protege 
completamente, apesar de ser efi caz contra o HIV. Se 
você está com uma ferida ou machucado, converse 
com alguém sobre isso e procure um atendimento 
médico. Vale a pena, para quem já tem a vida sexual 
ativa, ter cuidado médico, fazer exames de HIV, de 
Hepatite B, além de ter responsabilidade consigo e 
com a pessoa com quem se relaciona.

Existem formas indiretas de infecção, como 
através de roupa íntima e toalha?

Isso é provável, mas não é comprovado. É um meio 
possível, pois o HPV fi ca nas células que revestem o 
corpo. É um pouco difícil fazer esse tipo de estudo, 
pedindo que um use a cueca do outro para ver se 
pega, por exemplo, mas é um meio possível para a 
transmissão.
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O HPV passa por beijo?
O HPV gosta das mucosas, então ele afeta a boca, 

podendo ser transmitido pelo beijo. E existe câncer de 
garganta e de pescoço relacionado ao HPV, mas menos 
frequente que o de colo de útero. No entanto, a maioria 
das DST não são transmitidas pela boca, o HPV sim. 
Então, se aparece uma lesão ou uma verruga na boca, 
cuidado ao beijar. Essas informações servem para nos 
organizarmos e nos prevenirmos, não quer dizer que não 
é para beijar mais ninguém. 

Casais homossexuais têm mais chances de
contrair HPV?

Quando acontece penetração a chance de 
transmissão é maior. Então, na relação entre mulheres 
a chance é menor, mas pode acontecer. Na relação de 
homem com homem, como ocorre penetração anal, 
há mais chances de transmitir DST, a mesma coisa 
em relações de homem com mulher na penetração 
anal, porque essa região tem mais chances de ter 
sangramentos pequenos durante o ato e a mucosa 
vaginal tem menos chance de transmissão do que a anal.

Existem vários tipos de HPV. A vacina é e� caz para 
todos eles?

Não. Existem mais de cem tipos de vírus conhecidos 
de HPV e a vacina é direcionada. Uma delas é chamada 
bivalente, destinada aos vírus 16 e 18, que causam 
70% do câncer de colo de útero. E existe a vacina 
quadrivalente, que atinge esses e mais outros dois que 
causam verrugas. Então, não é possível dizer que as 
mulheres vacinadas não têm chance de ter câncer de 
colo de útero. Mesmo as pessoas vacinadas precisam 
realizar outras estratégias de prevenção, principalmente 
o Papanicolau, um exame que mulheres com vida sexual 
ativa devem fazer. Nesse exame, se introduz uma espécie 
de cotonete comprido na vagina, que retira uma secreção 

*Estudantes do 7º e 9º anos do Ensino Fundamental da EMEF SudMennucci, de São Paulo (SP). A turma faz parte do Projeto Vira Prevenção, desenvolvido pela Viração 
como objetivo de sensibilizar para a compreensão dos aspectos relacionados ao HPV e demais DSTs, numa perspectiva de educação entre pares. Os adolescentes se 
encontram semanalmente para conversar e produzir mídias para disseminar informações de formas claras e acessíveis para os demais adolescentes.

tá na mão

Saiba mais sobre o trabalho e 
os estudos de Gerson em seu blog: 
http://gersonsalvador.com.br/

Saiba mais sobre o trabalho e 

“O HPV é a doença 
sexual viral mais 
comum do mundo e as 
estratégias de prevenção 
são desafi adoras, porque 
a maior parte das 
pessoas sexualmente 
ativas vai ter contato 
com HPV.

”

do colo do útero para ser analisado em microscópio. 
Assim, é possível descobrir lesões pré-neoplásicas, que 
são as primeiras alterações que acontecem antes de 
aparecer um câncer.

Por que só agora foi criada a vacina para meninos?
A estratégia inicial foi vacinar as meninas para evitar 

o câncer de colo de útero. No caso dos homens, é menos 
comum. O câncer de pênis é causado pelo HPV, mas 
também é relacionado à higiene precária. Já o câncer 
de colo de útero é muito comum. Os homens também 
podem ter o câncer de ânus associado ao HPV, esse é 
mais comum em HSH (homens que fazem sexo com 
outros homens) e mais comum ainda em indivíduos com 
aids, pois eles têm a imunidade baixa e contraem HPV 
mais fácil, mas os preservativos protegem contra esses 
tipos e outras DST. 

 Meninas e meninos da EMEF Sud Mennucci, 
 de São Paulo, entrevistam Gerson Salvador 
 em última atividade do ano com a Viração 

D
aniel Fagundes, da Redação
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AAgenda do Desenvolvimento Sustentável é 
a nova visão mundial na promoção do bem-
estar social para os nossos países e substitui os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que terminou 
no fi nal de 2015, cujo compromisso visava defender os 
princípios da dignidade humana, igualdade, justiça e do 
combate à pobreza extrema.

A nova ambição é conseguir o desenvolvimento 
sustentável, através de 17 objetivos, classifi cadas em 
169 metas, tendo em conta as necessidades das pessoas 
dos países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, 
sem deixar ninguém de fora. A nova agenda foi adotada 
pelos chefes de Estados e governos, por unanimidade, 
na Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro 
de 2015.

No caso da epidemia das  infecções sexualmente 
transmissíveis (ISTs) e mais específi camente da HIV/aids,  
a nova agenda enquadra no objetivo 3  - “Assegurar uma 
vida saudável e promover o bem-estar para todos, em 
todas as idades”, a meta de erradicar a doença e conseguir 
uma vacina até 2030.

O HIV/aids é uma prioridade das Nações Unidas. 
Houve imensos avanços nos últimos anos, destacando-se 
ações de prevenção e tratamento, por via do acesso aos 
medicamentos antirretrovirais, entre outras iniciativas no 
seu enfrentamento.

Meta que desafi a a juventude
 A importância do envolvimento dos jovens no combate ao HIV/aids 

 é essencial na nova agenda do desenvolvimento sustentável da ONU 

Dynka Amorim, do Virajovem Amadora (Portugal)
Conheça as Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU
Os 17 objetivos da Agenda do Desenvolvimento 
Sustentável da ONU são:

1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, 
em todos os lugares;

2. Acabar com a fome, alcançar a segurança 
alimentar e melhoria da nutrição e promover
a agricultura sustentável;

3. Assegurar uma vida saudável e promover
o bem-estar para todos, em todas as idades;

4. Assegurar a educação inclusiva, equitativa e 
de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todos;

5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar 
todas as mulheres e meninas;

6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável 
da água e saneamento para todos;

7. Assegurar o acesso confi ável, sustentável, 
moderno e a preço acessível à energia para 
todos;

8. Promover o crescimento econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, emprego pleno e 
produtivo e trabalho decente para todos;

9. Construir infraestruturas resilientes, promover 
a industrialização inclusiva e sustentável e 
fomentar a inovação;
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O papel dos jovens
Com a nova agenda mundial de desenvolvimento 

sustentável, acredita-se que os jovens devem continuar 
a ser os grandes protagonistas nos esforços no combate 
à epidemia de HIV/aids. Os jovens podem desempenhar 
um papel importantíssimo nessa mobilização, através de 
diversas atividades, por exemplo, ações de informação, 
sensibilização e  educação  de pares nas escolas e 
comunidades locais. Os jovens podem também ter um 
papel em advocacy e na pressão dos decisores políticos 
na aplicação e implementação das políticas públicas 
nessa área.   

Organização de Portugal 
é referência em ações 
voltadas à prevenção de 
DST e HIV/aids

A Bué Fixe é uma associação juvenil afro-
portuguesa sedeada no município de Amadora, 
distrito de Lisboa, e referenciada como entidade 
que promove boas práticas no Relatório Mundial 
da Juventude das Nações Unidas e outras 
entidades e publicações. O reconhecimento é 
consequência de seus programas sociais na área 
da promoção e acesso a serviços e bens de saúde 
para jovens de países luso-africanos, residentes 
em Portugal. A organização usa vários canais de 
atuação, destacando ações de sensibilização, 
distribuição de preservativos, uso de mensagens 
educativas por SMS, projeção e difusão de vídeos 
educativos na prevenção das DST e do HIV/aids.

 Jovens de Portugal realizam ação 
 de prevenção ao HIV e DST 

Cr
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10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e 
entre eles;

11.  Tornar as cidades e os assentamentos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis;

12. Assegurar padrões de produção e de consumo 
sustentáveis;

13. Tomar medidas urgentes para combater a 
mudança climática e seus impactos;

14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, 
dos mares e dos recursos marinhos para o 
desenvolvimento sustentável;

15. Proteger, recuperar e promover o uso 
sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir 
de forma sustentável as fl orestas, combater a 
desertifi cação, deter e reverter a degradação 
da terra e deter a perda de biodiversidade;

16. Promover sociedades pacífi cas e inclusivas para 
o desenvolvimento sustentável, proporcionar 
o acesso à justiça para todos e construir 
instituições efi cazes, responsáveis e inclusivas 
em todos os níveis;

17. Fortalecer os meios de implementação 
e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável.
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Diante da evolução e transformações da epidemia 
de HIV/aids, a prevenção da infecção pelo vírus 
HIV deve ser discutida e combinada de forma 

coletiva. Nesse sentido, surgem novas estratégias 
de prevenção como formas complementares no 
enfrentamento da epidemia de HIV/aids, ampliando a 
gama de opções que os indivíduos terão para se prevenir 
contra o vírus e oferecendo novas alternativas em relação 
à única opção disponível até alguns anos atrás:
o preservativo.

Essa estratégia é composta pela combinação de 
intervenções biomédicas, comportamentais e estruturais, 
alicerçadas em evidências científi cas e no direito social 
à saúde, associadas de forma integrada para contemplar 
os níveis individuais, comunitários e sociais de diferentes 
pessoas e formas de transmissão do vírus HIV.

Entre as novas estratégias para a prevenção da 
transmissão do HIV destacam-se algumas, como o uso do 
tratamento contra o vírus para todas as pessoas (pessoas 
HIV+ em tratamento e com carga viral indetectável 
possuem menor chances de transmitir o HIV a seus 
parceiros), a Profi laxia Pós-exposição (PEP) e a Profi laxia 
Pré-exposição (PrEP).

Como jovem, gay e HIV positivo, acredito que seja 
importante destacar que essa mudança de paradigma 
da prevenção do HIV, através da combinação de 
novas tecnologias e estratégias, representa um passo 
importante para o fortalecimento das bases estruturais da 
prevenção na resposta brasileira à epidemia de HIV/aids.  

Cabe ainda destacar que a prevenção precisa 
incorporar uma leitura mais ampla nas suas estratégias, 
de maneira coerente em relação à noção de saúde e 
fortemente conectada à sexualidade, que nesse contexto 
funciona como um fi o condutor de todo o processo de 
ampliação desse leque de oferta  de prevenção, tirando 
o peso de uma ou outra intervenção e dando margem 
para o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos de 
defi nirem o que se encaixa melhor conforme suas práticas 
sexuais e contextos de vida.

O ato de falar e vivenciar questões relacionadas às 
sexualidades ainda é um assunto restrito, seja qual for 
a classe social e que com certeza em nossa sociedade 

Prevenção  combinadaPrevençãocombinadaPrevenção

 Conheça uma nova forma de abordar a prevenção do HIV, 
 Conheça uma nova forma de abordar a prevenção do HIV, 

 através de um leque ampliado de ofertas para além da camisinha
 através de um leque ampliado de ofertas para além da camisinha

Diego Callisto,
colaborador da Viração em Brasília (DF)

vem havendo uma desmistifi cação, seja pela prática, 
pela orientação ou pela discussão, sobre questões 
conectadas direta ou indiretamente a esse tema. É 
importante considerar que, apesar das transformações, 
discutir sexualidade na sociedade atual ainda se confi gura 
como uma preocupação social, visto que ainda falta 
muito por avançar para que os jovens e adolescentes 
se conscientizem e compreendam como exercê-la sem 
perder a prevenção de vista nessa fase da vida.   

Mandala de Prevenção Combinada adotada pelo Departamento de 
Vigilância, Prevenção e Controle das DST, Aids e Hepatites Virais do 
Ministério da Saúde do Brasil – Representa algumas das estratégias de 
Prevenção combinada disponíveis

Tipos de intervenções que compõem a prevenção combinada – Tipos de intervenções que compõem a prevenção combinada – 
Intervenções Biomédicas, Comportamentais e Estruturais.
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Você já parou para pensar, por exemplo, como é 
a vida de uma criança ou adolescente que vive 
com HIV/aids? Dados do Programa Conjunto das 

Nações Unidas sobre HIV/aids (Unaids) publicados em 
2015 revelam que entre os anos 2004 e 2013 o número de 
infecções de jovens entre 15 e 24 anos cresceu 53%. Esse 
dado sinaliza para a atenção que devemos dedicar tanto 
para a prevenção quanto para o acompanhamento de 
pessoas soropositivas nessa faixa etária. A pesquisadora 
e enfermeira Daniela Kinalski estudou esse tema na 
dissertação Perspectiva de rede de atenção à saúde de 
crianças e adolescentes vivendo com HIV, defendida no 
início de 2016, no Programa de Pós-graduação em 
Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria.

Segundo ela, é preciso monitorar com mais atenção 
e controlar através de medicamentos a carga viral 
circulante na corrente sanguínea de crianças com HIV. 
Isso porque o sistema imunológico ainda está em fase de 
desenvolvimento, o que torna o corpo mais suscetível às 
infecções. Além disso, é preciso um acompanhamento 
entre os jovens, dado que é um desafi o aceitar e se 
adaptar ao tratamento especialmente nessa idade. Em 
sua pesquisa, Daniela buscou compreender como é 
realizado o atendimento de crianças e adolescentes que 
vivem com HIV no sistema de atenção básica à saúde no 
município de Santa Maria/RS.

HIVnas redes
 Do atendimento no sistema de saúde à troca de 

 experiências nas mídias digitais: caminhos para melhorar 

 a vida de crianças e jovens que vivem com o vírus 

Araciele Ketzer, Virajovem de Santa Maria (RS)*

Como resultado, Daniela elaborou sugestões para 
qualifi car o atendimento a esse público. “Enquanto as 
Unidades Básicas de Saúde deveriam se responsabilizar 
pelo atendimento por motivos relacionados à saúde geral 
da criança ou do adolescente, o acompanhamento dos 
níveis de carga viral deveria ser feito diretamente pelo 
Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) - no caso 
de crianças e adolescentes até 15 anos - e pela Casa Treze 
de Maio (Centro de Testagem e Aconselhamento) -  no 
caso daqueles com mais de 15 anos”, explica. Além disso, 
Daniela destaca a importância de uma comunicação 
efi ciente entre as redes responsáveis por atender esses 
pacientes e também a necessidade de realizar ações 
conjuntas entre a comunidade e o poder público para 
combater o preconceito e a estigmatização presentes no 
dia a dia desses jovens. 

A pesquisa de Daniela trouxe soluções para qualifi car o 
atendimento a crianças e jovens em nível local, mas pode 
nos ajudar a refl etir sobre como é realizado esse serviço 
em outras partes do país. Para quem quiser fi car mais por 
dentro do assunto, uma dica é acessar o site www.aids.gov.
br, que disponibiliza várias informações, dicas e números 
sobre HIV/aids no Brasil. No portal, está disponível, por 
exemplo, um guia organizado pelo Ministério da Saúde, 
que traz recomendações para aterapia antirretroviral em 
crianças e jovens infectados pelo vírus HIV.
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HDiário: histórias de
um jovem soropositivo

As mídias digitais também são aliadas 
tanto para auxiliar os jovens a conviver 
melhor com o HIV/aids, quanto para 
disseminar informações de prevenção ao 
vírus. O jovem Gabriel Comicholi, de 21 
anos, descobriu que vivia com HIV há cerca 
de um ano. A partir de então, teve a ideia 
de criar o HDiário – um canal no You Tube 
em que narra de forma leve e descontraída 
a sua experiência. “A ideia veio a partir 
da necessidade de informação sobre o 
assunto. Logo quando descobri o vírus fui 
para a internet e me deparei com a falta de 
informação e com muito estigma em torno 
do HIV e, então, pensei em fazer algo para 
mudar isso”, explica Gabriel. 

Um dos sonhos do jovem é que o HDiário 
possa, no futuro, abrir caminho para a criação de 
uma ONG que atenda esse público. Desde que 
o canal entrou no ar, Gabriel já lançou vídeos 
contando sobre como descobriu que tinha 
o vírus, falando sobre o início do tratamento, 
além de trazer dicas e informações nas 
chamadas Haulinhas. Desejo de� ne realidade, 
Destabulizando, A hora é agora, Indetectável, 
Mãezonas positivas, A camisinha estourou?, Vida 
amorosa e Alou médicos são alguns dos vídeos 
já publicados. Para Gabriel, mais do que narrar a 
sua própria experiência, o importante é passar 
informações sobre o assunto.  
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