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Projeto “Caminhos da Inclusão” dá 
visibilidade para a prevenção de HIV/Aids 

entre pessoas vivendo com deficiências
O “Caminhos da Inclusão” é 
uma iniciativa do CEDAPS e 
do Instituto Interamericano 
sobre Deficiência e Desenvol-
vimento Inclusivo (IIDI), que 
também conta com o apoio do 
Ministério da Saúde. O projeto 
tem como objetivo contribuir 
para a atenção de efeitos re-
lativos à deficiência em pes-
soas vivendo com HIV/Aids e 
prevenção das DST/Aids entre  
essas pessoas. 

Contamos, ainda, com Maria 
Aparecida Lemos, do Movi-
mento Nacional de Cidadãs 
Posithivas, como consultora 
do projeto e o apoio do Depar-
tamento de DST, Aids e Hepa-
tites Virais (DDHAV), do Minis-
tério da Saúde. 

Cida Lemos, ativista e integrante do projeto Caminhos da Inclusão

Na imagem Cida está numa sala do Instituo Benjamim 
Constant. Sobre a mesa, alguns  preservativos 
masculinos e femininos que ela manuseia para 
mostrar a forma correta de usá-los. 
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Confi ra um trecho da 
entrevista realizada 
com Cida para o CE-
DAPS:

(...)
Dona de um bom humor contagiante, Cida 
conta que começou seu ativismo quando 
foi procurar ajuda em grupos de apoio, e 
descobriu que ela poderia ajudar também. 
Após a cegueira, começou a realizar palestras 
com foco em superação, coordenando o grupo 
Cidadãs Posithivas/RJ. “Eu preferi falar sobre a 
doença como forma de superação, mostrar que 
é possível fazer de um limão uma limonada, 
sabe?”, conta. 

Com a cegueira, decorrente de doença 
oportunista devido ao HIV, Cida admite que 
fi cou mais corajosa. Para ela, ter enfrentado 
tantas coisas fez com que se sentisse mais forte 
para encarar seus medos. Entre eles, andar de 
parapente, mergulhar no mar e frequentar 
uma praia de nudismo.

HIV e defi ciências são mais desafi os que se 
apresentam e Cida se alia a organizações como 
o CEDAPS e o IIDI para trilhar novos Caminhos 
da Inclusão, realizando debates sobre 
sexualidade, defi ciências e Aids.

“Quando você ama, a gente acha que está 
imunizado”, diz. Estas são palavras de Maria 
Aparecida Lemos, uma mulher empoderada, 
brilhante e, principalmente, corajosa. Para ler a 
entrevista completa, acesse: www.cedaps.org.br

Contribuir para a atenção de efeitos 
relativos à defi ciência em pessoas 
vivendo com HIV/Aids e para 
prevenção das DST/Aids com foco em 
pessoas com defi ciências; 

Disseminar informações sobre o campo, 
as abordagens e estratégias educativas 
voltadas para unidades de saúde, 
escolas, demais serviços públicos, 
comunidades e grupos sociais afetados.

Nossos objetivos 
com o projeto, são:

1 -  Catálogo de experiências
2 -  Acervo Caminhos da Inclusão
3 -  Grupos temáticos de discussão
4 -  Ofi cinas de formação 
5 -  Painéis temáticos   

Veja mais na nossa página: 
www.cedaps.org.br/caminhosdainclusao 

As atividades do 
projeto são:

Até a próxima edição
do nosso boletim!

Equipe Caminhos da Inclusão
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instituto interamericano sobre discapacidad y desarrollo inclusivo
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