
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Associação Indígena do Vale do Araguaia - 

(ASIVA), realiza atividades e ações de prevenção das 

IST/HIV/Aids nas aldeias indígenas da região Centro-

Oeste, mais especificamente em Goiás. Sabemos que os 

indígenas são populações afetadas pela epidemia de 

Aids e vivem em vulnerabilidade social. Assim 

acreditamos que o esforço de um trabalho nos 

territórios indígenas, além de atingir um maior número 

de pessoas, pode mobilizar os indígenas e seus 

parceiros/comunidades vizinhas para a adoção de 

medidas de prevenção e redução do 

estigma/preconceito para fins de fortalecer o apoio 

social a PVHA (pessoas vivendo com HIV/Aids).  

Consideramos importante realizar uma articulação 

regional no território, para identificar iniciativas de 

prevenção que possam fortalecer os territórios 

indígenas no cuidado e prevenção, além de atingir um 

maior um maior número de pessoas e mobilizar a 

comunidade para adoção de práticas de sexo seguro.  
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Através do projeto, a ASIVA em Julho de 2017 realizou ações sociais em 03 aldeias de Goiás (Aldeias Burudina, Bdéburè 

Carretão e Comunidade de Aragarças) em parceria com a coordenação da SES/GO  e CASAI/GO juntamente com equipe do 

Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena do Araguaia. “Identificamos que desde 2007 não vinha sendo realizado teste 

rápido para HIV e poucas ação sociais nas aldeias.  A atividade contou com roda de conversa sobre a importância do 

aleitamento materno, a realização de 170 testes de HIV, 170 testes de hepatites virais B, 170 testes de hepatites virais C e 

170 testes de sífilis. Tivemos diversas solicitações de pedidos de retorno da equipe e ações de saúde em menor espaço de 

tempo.” (Eliana Karajá)  

 

O povo karajá é uma das 23 etnias que ocupam o Parque Nacional do Xingu. A reserva tem tribos primitivas 

com pouco contato com os brancos e que vivem da caça e da pesca. 

 

 



Centro de Promoção da Saúde 

Contatos: assessoria@cedaps.org.br 

(21)3852-0080 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ações realizadas: Núcleos de prevenção do Estado do Rio. 

Janeiro  A Associação de Moradores e Amigos do Morro do Urubu – AMAMU, 

localizado no Morro do Urubu, realizou um camelô educativo em 

parceria com a Clínica da Família Olga Pacheco. A atividade contou 

com a distribuição de materiais informativos e de insumos de 

prevenção (camisinha masculina, feminina e gel lubrificante) e 

materiais informativos. Participaram da ação cerca de 300 pessoas do 

Bairro de Piedade e adjacências, na Zona Norte do Rio. 

 

 

O Centro Cultural Afro de Piabetá-CCAP/Magé, realizou uma roda de 

conversa sobre sexualidade com 22 jovens de Magé. Durante a 

atividade os jovens conversaram sobre as infecções sexualmente 

transmissíveis e o HIV/AIDS, utilizaram alguns vídeos educativos e 

lúdicos voltados ao tema para facilitar as discussões 

 

Lideranças dos núcleos de prevenção do Estado do Rio participaram 

do Encontro Regional de Ongs AIDS da Região Sudeste – ERONG 

SUDESTE, que aconteceu em São Paulo. O evento tem como tema 

central discutir a realidade regional e repercussões nacionais 

envolvendo o HIV/aids. No primeiro dia do evento ativistas 

organizaram uma manifestação do dia Nacional de Mobilização em 

Defesa da Política Brasileira de Aids.  
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