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Apresentação

Expediente

Para você, adolescente e jovem !

Essa cartilha foi escrita pelos adolescentes e jovens que participam do 
Projeto Viva Mãe Luiza.

Ela fala sobre  sexualidade, Aids, doenças sexualmente transmissíveis  e 
como se prevenir dessas doenças

Traz dicas para viver uma vida mais saudável  e para conhecer os seus 
direitos.

Os textos e os desenhos da cartilha foram elaborados por adolescentes e 
jovens como vocês que desejam passar uma mensagem sobre prevenção e 
sobre como cuidar do seu corpo e da sua saúde.

Leia!

Mostre para os seus amigos!

Pratique as dicas que a cartilha oferece!

E.....seja FELIZ!!!!!

Esta é uma publicação produzida pelos alunos do curso de editoração 
eletrônica, ministrado pelo professor Lula Borges, junto ao Projeto 
Viva Mãe Luiza, Coordenado pelo NESC - Núcleo de Estudos em 
Saúde Coletiva da UFRN - Organização: Juciano Sousa Lacerda, Márcia 
Cavalcante Vinhas Lucas, Michele Soltosky e Suzana Maria Miranda 
Dantas.
500 exemplares - Natal, RN - 2013
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Sexualidade não é sexo.  É muito mais que fazer sexo e 

não se limita a função de reprodução. É essencial à vida 

das pessoas e envolve também prazer, relações afetivas 

e amor, que são naturais da condição humana fazendo 

parte a pessoa durante toda a vida.

Sexualidade

A sexualidade é fonte de prazer, 

bem estar físico e psicológico, de 

troca, de comunicação e de afetos. 

A vivencia da sexualidade envolve 

respeito, responsabilidade, além 

do cuidado consigo e com o outro.

4

O exercício da sexualidade  é 

um direito básico que deve 

ser livre de discriminação e 

preconceito.
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DIREITOS SEXUAIS
SÃO SEUS DIREITOS:

Viver a sexualidade sem medo, vergonha, culpa, falsas 
crenças e outros impedimentos à livre expressão dos 
desejos.

Viver a sexualidade livre de violência, discriminação 
e coerção, e com o respeito pleno pela independência 
corporal do/a outro/a.

Insistir sobre a prática do sexo seguro, para prevenir 
gravidez não desejada e as doenças sexualmente 
transmissíveis, incluindo o HIV-Aids.

Fique esperto, corra atrás dos seus 
direitos!!!! Em caso de violação dos seus 
direitos entre em contato com os Conselhos 
Tutelares, eles existem para garantir os 
direitos de crianças e adolescentes.

Conselhos Tutelares de Natal:

Região Leste - 3211-5896

Região Oeste - 3605-2317

Região Norte - 3614-3520

Região Sul - 3206-5798

O Adolescente e a criança têm direito a educação sexual 
no Brasil, devendo esta ser iniciada na família e na escola, 
mas nem sempre isso acontece e pela curiosidade eles 
acabam buscando essas informações em outros meios 
como internet, televisão e com os amigos, e muitas vezes 
elas não estão corretas.
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O EXERCÍCIO DA SEXUALIDADE DEVE SER LIVRE DE:

DISCRIMINAÇÃO
Nenhuma pessoa deve ser discriminada por causa 

da forma como exerce a sua sexualidade.

VIOLÊNCIA
A pessoa deve ser livre para exercer sua 
sexualidade, com quem e quando quiser.

Em caso de violência sexual denuncie:

Disque 100
É um serviço de proteção a crianças e 

adolescentes com foco em violência sexual.

É só discar grátis de qualquer telefone o número 

100

Funciona diariamente das 8h às 22h, inclusive 

nos fi ns de semana e feriados.

6

Em
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AidsAids Síndrome da 
imunodefi ciência 
Adquirida  

Em 1981 foi feito o primeiro diagnóstico 
da Aids em uma pessoa.

A Aids é causada pelo vírus HIV e 
afeta pessoas em todo o mundo.

O vírus de um modo geral ataca a célula e tenta entrar 
em seu interior, penetrando através da membrana 
protetora.
Alguns conseguem e outros não. Os que não conseguem 
são destruídos por células especiais de defesa.
Mas o vírus da aids é especial, pois ataca justamente 
as nossas células de defesa e as destrói.

7

fesa e as destrói.as nossas células de
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Aids – é a doença causada pelo vírus.
HIV – é o vírus que causa a Aids.

Algumas pessoas têm o vírus (HIV) mas não 
desenvolvem a doença (Aids).

A pessoa que contrai HIV é chamada de 

soropositiva ou pessoa vivendo com HIV.

Quem tem HIV Tem Aids?

Aidético não!
O termo Aidético discrimina as pessoas que vivem 
com HIV, o vírus da Aids. Dizer que alguém é 
aidético signifi ca dizer que esta pessoa é a própria 
doença, que tem uma nova identidade relacionada 
ao HIV. 
A pessoa soropositiva tem direitos e é cidadã, 
como todos nós.
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O QUE ACONTECE QUANDO 
O VÍRUS DO HIV ENTRA NO 

ORGANISMO?
O vírus do HIV entra no corpo, se esconde e se 
multiplica, destruindo as células de defesa sem 
que se perceba. A pessoa parece sadia, mas 
mesmo assim  assim pode transmitir  o vírus.

As pessoas infectadas podem  fi car fracas e com 
a defesa do corpo sem funcionar bem e quando 
isso acontece uma serie de doenças podem 
aparecer prejudicando a saúde de maneira geral.

Só é possível saber se a 
pessoa tem HIV fazendo um 
exame de sangue específi co.

PAPO 
LEGAL
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Na transmissão pelo contato sexual, a maneira 
mais indicada de prevenção é o uso do preservativo, que 
é chamado também de camisinha. A camisinha deve ser 
usada em todas as relações sexuais. 
 Hoje em dia existem dois tipos de preservativos: 
a camisinha masculina e a feminina, que podem ser 
encontradas nos postos de saúde do seu bairro.

PREVENÇÃO
A prevenção da Aids está 
relacionada com as formas de transmissão do HIV.

MASCULINA
FEMININA
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Na transmissão pelo uso de instrumentos 
cortantes ou injeção, a maneira de se 
prevenir é utilizando agulhas ou seringas 
descartáveis, esterilizando os materiais 
cortantes, e não compartilhar esses 
instrumentos com outras pessoas.
 Os Instrumentos cortantes, utilizados em 
procedimentos médicos ou não, que entram em contato 
com o sangue devem ser descartáveis, utilizados e jogados 
fora, ou ser esterilizados de maneira correta antes do uso.  

 Em transfusões de 
sangue deve haver um 
rigoroso sistema de testagem 
do sangue para detectar a 
presença do vírus HIV. Testar o 
sangue é importante para que 
o HIV não passe de um doador 
de sangue para a pessoa que 
vai receber a transfusão.
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 O HIV, vírus da Aids, pode ser transmitido pelo sangue, 
sêmen, secreção vaginal e pelo leite materno. Sabendo disso, você 
pode conviver com uma pessoa portadora do HIV. Pode beijar, 
abraçar, dar carinho e compartilhar do mesmo espaço físico sem 
ter medo de pegar o vírus.

ASSIM PEGA

- Sexo vaginal sem camisinha

- Sexo oral sem camisinha

- Sexo anal sem camisinha

- Uso de seringa por mais de 
uma pessoa

- Transfusão de sangue 
contaminado

- Da mãe infectada para seu 
fi lho  durante a gravidez, no 
parto  e na amamentação

- Instrumentos que furam ou 
cortam  não esterilizados
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ASSIM não PEGA
 Quanto mais respeito e carinho você der a quem vive com 
HIV/Aids melhor será a resposta ao tratamento, porque o convívio 
social é muito importante para o aumento da autoestima das 
pessoas e, conseqüentemente, faz com que elas cuidem melhor 
da saúde.

- Sexo, desde que se use  
corretamente a camisinha

- Masturbação a dois

- Beijo no rosto ou na boca

- Suor e lágrima

- Picada de inseto

- Aperto de mão ou abraço

- Sabonete, toalha, lençóis

- Talheres, copos

- Assento de ônibus

- Piscina

- Banheiro
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 As mulheres grávidas que são 
portadoras do vírus HIV devem receber 
tratamento especial durante a gravidez, e 
o bebê deve receber medicamento logo 
depois do nascimento para 
prevenir a transmissão do 
vírus da mãe para o seu 
fi lho ou fi lha. 

 A mulher que é 
soropositiva não poderá 
amamentar o bebê, pois o 
vírus passa da mãe para a 
criança através do leite.

PREVENÇÃO
A prevenção da Aids está 
relacionada com as formas de transmissão do HIV.
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Prevenção Positiva
 É um tipo de prevenção para as pessoas que já 
têm o vírus HIV. São medidas como a testagem precoce 
e diagnóstico oportuno, proteção contra tuberculose 
e as DST e outras doenças, através de vacinas, uso 
de camisinha e acompanhamento constante junto aos 
serviços de saúde especializados no tratamento da Aids.
 Ter uma boa alimentação, fazer atividade física 
e usar os medicamentos de forma correta, com 
acompanhamento médico através de consulta e 
exames, também fazem parte da prevenção positiva.

Por que Prevençâo Positiva?
 Como explicado acima, trata-se de medidas preventivas 
para quem já tem o vírus.  
Mas porque se prevenir se 
a pessoa já tem o vírus?
Por que existem outras 
DST, por que existem vários 
tipos do vírus HIV e para 
prevenir a gravidez.
Em caso de casais onde os 
dois são soropositivos eles 
podem ter tipos de vírus 
diferentes.
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Aids e DST
Doenças Sexualmente Transmissíveis conhecidas por 
DST são também chamadas de doenças venéreas. São 
infecções que se transmitem pelo contato sexual.

Vários tipos de agentes infecciosos estão envolvidos na contaminação por DST, 

gerando diferentes sintomas, como , , , ,  

 e  nos órgãos sexuais e dor durante o ato sexual.  

A Aids também é transmitida sexualmente

Quem tem DST tem mais chance de contrair o vírus HIV. Porque as 

doenças sexualmente transmissíveis são como uma porta aberta para a 

entrada do vírus HIV, favorecendo  a contaminação pelo vírus. 

Para fechar essa porta, você precisa se prevenir. Caso já esteja 

doente procure o serviço de saúde.

Atualmente a camisinha é considerada a forma mais efi ciente 
para prevenir a contaminação e impedir a disseminação das DST. 

Algumas DST podem não apresentar sintomas  e quando 
não são diagnosticadas e tratadas a tempo podem evoluir 
para complicações graves para ter fi lhos, favorecendo o 
aparecimento do câncer e até levando à morte.

A
n

FERIDAS CORRIMENTOS BOLHAS VERRUGAS

ARDÊNCIA COCEIRA
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Como saber se eu tenho HIV ou DST???
• Preste atenção no seu corpo se 
você apresenta um dos sintomas já 
descritos na  página anterior procure o 
serviço de saúde.

• Se você não apresenta nenhum 
sintoma mas fez sexo sem proteção 
(sem camisinha masculina ou 
feminina), você também deve buscar o serviço 
de saúde.

• Existem exames que os 
profi ssionais podem fazer e 
diagnosticar na hora se os seus 
sintomas são de uma DST ou 
não, e receitar um medicamento.

• Não use medicamentos indicados por amigos, 
conhecidos e familiares, eles podem esconder os 
sintomas e você poderá fi car mais doente.
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Quanto mais rápido a pessoa souber que tem o 
vírus HIV, mais qualidade de vida ela poderá ter, 
buscando e seguindo o tratamento adequado.

A Aids não tem cura mas tem tratamento!

11118888888888888888
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Procure o serviço de saúde 
mais próximo da sua casa 
para conversar com um 
profi ssional de saúde.

 

Pela internet  acesse o site: www.aids.gov.br

.

Telefone: 

3232 – 8549

Secretaria Municipal de 
Saúde de Natal: 

Programa de DST/HIV/Aids 
e Hepatites Virais: 
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Turma do projetoAlunos do Projeto Viva Mãe Luiza que participaram da produção desta 
cartilha: Eduardo Matheus Costa Marrocos; Flávio Pereira da Silva; Hayelly 
Marcieu Pinheiro; Igor da Silva Alves; Ilana vasco Pinto; Jaqueline Rodrigues 
de Melo; Jefferson Heitor Santos da Silva; Lucycléia vasco Pinto; Kyane Silva 
de Souza; Maria Lúcia Rodrigues de Melo; Matheus Talys Lopes Miranda; 
Múcio Vicente de Oliveira; Pyetra  da Silva Alves; Rafael Fábio Torres dos 
Santos; Roberta da Silva Fernandes; Wagner Henrique Amorim Teixeira de 
Oliveira; 
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Edivaldo inicia o encontro falando sobre a 
difi culdade dos jovens que vivem com HIV:
EDIVALDO: Hoje já existem os fi lhos da 
Aids, crianças que já nasceram com o 
vírus. Vocês queriam trazer um jovem para 
a entrevista e não conseguiram, mas por 
que um jovem com HIV não quer aparecer? 
Ora pessoal, todo jovem passa por uma 
fase muitas vezes turbulenta, geralmente 
não quer aparecer porque está com uma 
espinha, imagina aparecer pra falar que tem 
Aids.

A entrevista se inicia:
MALU: Como você soube que estava com 
HIV?
EDIVALDO: descobri num exame de 
rotina no trabalho. Isso foi há 16 anos. 
Muitas pessoas se afastaram, mas outras 
se aproximaram. Também houve muito 
preconceito, mesmo no trabalho, e ainda 
hoje essa revelação causa espanto nas 
pessoas. Eu contraí o vírus por meio de 
relação sexual, pois não era meu hábito usar 
camisinha. É importante usar preservativo, é 
o modo como me previno de outras doenças 
e não transmito nada pra ninguém. Ou seja, 
uma forma de respeito a mim e ao outro. 
Também é um ótimo método contraceptivo.
MALU: E se você pudesse voltar no tempo?
EDIVALDO: teria um olhar mais atento 
para as questões de saúde. Por exemplo, 
na adolescência, em busca de aceitação 
tive relação com cigarro, bebida, drogas, 

coisas que hoje eu não faria. É preciso 
ser atento com as questões da saúde. 
Seria mais amoroso e cuidadoso comigo. 
Porém, felizmente ter HIV é como ter uma 
doença crônica, o mais importante é manter 
processos de saúde. Então, procuro praticar 
esporte, ter uma boa alimentação e dormir 
bem, pois o sono é importante.
PYETRA: Gostaria de saber sobre prevenção 
positiva.
EDIVALDO: Bem, temos direitos à saúde, as 
pessoas precisam saber seus direitos e os  
meios de garantir sua saúde. Nesse sentido, 
a prevenção positiva atua como prevenção, 
em especial para não pegar outras doenças 
e ter atitudes para manter um estado de 
saúde. Muitas vezes a pessoa soropositiva 
acha que acabou a vida. Daí, o papel da 
mídia é fundamental para esclarecer essa 
questão. Como o grande problema do HIV é 
a aceitação social, é importante mostrar que 
quem vive com HIV é como qualquer outra 
pessoa... mostrar que é possível viver com 
qualidade, que ser portador do HIV não é 
empecilho para nada
Acredito que o caminho seja assim, em vez 
de falar de doença podemos falar mais das 
práticas que temos para manter a saúde. 
Estamos conversando abertamente com os 
pais? A gente precisa falar mais com mais 
pessoas.  O mais importante são as praticas 
que conduzam ao exercício de saúde. 
Ter atitudes saudáveis, procurar ser feliz, 
respeitar os outros.

ENTREVISTA
Essa entrevista foi realizada em 9 de outubro de 2012 pelos jovens e adolescentes 
integrantes do Projeto viva Mãe Luiza e da TV do BEM com Edivaldo, estudante de 
Pedagogia da UFRN, funcionário público do Ministério da Agricultura aposentado, 
ativista da Rede de Pessoas Vivendo com HIV/Aids.
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ROBERTA: O que mudou em sua 
vida depois que se descobriu 
portador do HIV?  Tem sintoma 
dessa enfermidade?
EDIVALDO: Me cuido mais 
e tomo os remédios para 
controlar o vírus. Não tenho 
sintoma nenhum. O que tem 
é uma maior atenção com a 
saúde. Procuro ter uma vida 
bastante saudável. Mudou a 
prioridade total para as práticas 
de saúde.
MONIQUE: Ainda hoje é assim, eu vejo que 
a preocupação maior é se vai engravidar. 
Por parte dos acadêmicos da área da saúde 
é assim, imagina em Mãe LuÍza.
EDIVALDO: A Aids tá com 30 anos e nos 
anos 90 no boom da Aids as pessoas fi caram 
mais atentas, mas depois essa preocupação 
esfriou. Mas a Aids Só está diminuindo no 
sudeste e centro oeste. Ter HIV é uma coisa 
e ter AIDS é outra, e tem outras doenças 
aumentando. A questão é como eu vou me 
manter longe de tantas doenças, é preciso 
pensar em estratégias, e, sim, a mídia tem 
um papel fundamental, desmistifi cando os 
tabus que existem em torno da Aids. Pois, já 
teve o discurso do terror e não deu em nada.  
É bom trazer as outras doenças que estão 
afetando os jovens também.
ROBERTA: Você é feliz?
EDIVALDO: Sou sim, a felicidade é um estado 
de espírito, e hoje sou mais especialmente 
por estar aqui falando com vocês.
JUCIANO: Por que o ativismo e a visibilidade 
da movimentação daqueles que atuam no 
campo da defesa dos direitos das pessoas 
que vivem com vírus HIV tem pouca 
presença na Mídia? Parece-me que a maior 
ação desses grupos se dá em espaços de 
comunicação interpessoal e grupal. Por 
quê?

EDIVALDO: Não precisa ser assim, mas 
tem sido assim. Precisaríamos fazer 
nos espaços midiáticos de uma forma 
diferente. Preciso pensar numa estratégia 
de comunicação para dar aula para turmas 
de 150 jovens em Parnamirim. O teatro é 
um bom meio, mas tem sido assim corpo 
a corpo, tenho capacitado educadores 
para trabalhar. Os professores falam sobre 
drogas, mas não podem ou não querem 
falar sobre sexualidade. É bom chamar os 
segmentos religiosos, porque nessa área 
tem muito preconceito e informação que 
não é muito clara sobre esse tema.
Da mesma forma, é preciso diminuir entre 
os profi ssionais de saúde a difi culdade para 
falar sobre drogas, por incrível que pareça 
tem muito preconceito com usuários de 
drogas nos estabelecimentos de saúde.
Eu acho que o sistema de saúde do Brasil é 
fundamentado na doença. A Unidade é pra 
quando a pessoa tem doença. E não têm 
unidades de saúde, o papel da unidade de 
saúde tem sido transferido para o centro 
comunitário, por exemplo, envolvendo o 
jovem com criatividade, esporte... e isso é 
promover saúde.

“As pessoas precisam 
saber seus direitos, temos 
direitos à saúde, meios de 

garantir sua saúde”.
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Patrocínio:

Parceiros do bairro:
Casa Crescer
Casa do Bem

Centro Sócio Pastoral
Unidade de Saúde de Aparecida
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