
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O grupo focal da Região Sudeste aconteceu no mês de junho, durante a reunião bimestral da Rede de 

Comunidades Saudáveis do Rio de Janeiro com 25 lideranças de favelas e periferias, com objetivo de 

registrar novas estratégias de prevenção das IST/HIV/AIDS utilizadas pelas lideranças cariocas. Durante o 

encontro foram identificadas algumas estratégias como o “presentinho da prevenção”, utilizado em festas 

temáticas, igrejas e atividades com mulheres, onde os insumos de prevenção (camisinha feminina, masculina 

e gel lubrificante) e materiais informativos, são colocados em pacotinhos coloridos, adesivados e distribuídos 

em diversos espaços e ações educativas de prevenção as IST/HIV/AIDS. A estratégia utilizada durante o baile 

funk e festas nas comunidades cariocas é o “varal da prevenção”, onde a referência comunitária pendura 

camisinhas no varal e os moradores pegam os insumos à vontade durante as festas. A estratégia utilizada por 

jovens e adultos motoqueiros é “Buzinaço”, onde moradores das Comunidades são sensibilizados sobre a 

temática da prevenção por buzinas de motocicletas e cartazes com mensagens informativas sobre o uso do 

preservativo.  Durante o encontro relataram que a liderança comunitária da RCS Rio atua não só como um  

agente de promoção da saúde nos territórios, mas como um ator político fundamental no enfrentamento à 

epidemia de Aids. 

 

 

 Pela Constituição brasileira, as pessoas vivendo com HIV, assim como todo e qualquer cidadão brasileiro, têm 

obrigações e direitos garantidos; entre eles, estão a dignidade humana e o acesso à saúde pública e, por isso, são 

amparadas pela lei.  Conheça a Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Portadora do Vírus da Aids em : 

http://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/direitos-das-pvha 
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Integrantes da Rede de Comunidades Saudáveis do 

Rio de Janeiro discutem a logística dos ARVS 

(antirretrovirais), durante a reunião mensal do 

Fórum de Ongs AIDS do Estado do Rio de Janeiro 

que aconteceu na sede do Centro de Promoção da 

Saúde -  CEDAPS. Estiveram presentes na reunião 

representantes do Departamento de Vigilância, 

Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das 

Hepatites Virais. 

 

 O Centro Social Fusão, localizado em Jacutinga – 

município de Mesquita / Baixada Fluminense realizou  

ação Social em parceria com a Unidade de Saúde da 

Chatuba e a Coordenação de HIV/AIDS e a Vigilância em 

Saúde. O objetivo da atividade foi realizar busca ativa de 

Tuberculose nos prédios do Minha Casa Minha Vida. 

Além da distribuição de informativos e insumos de 

prevenção.  

           Centro de Promoção da Saúde   

Contatos: assessoria@cedaps.org.br 

(21)3852-0080 

 

Que tal dar uma olhadinha no 
Catálogo Ideias D’Agente e relembrar 
algumas ações estratégicas de 
prevenção das IST/HIV/AIDS para 
utilizar em junho. 
http://cedaps.org.br/wpcontent/uploads/201

5/10/Catalogo-Ideias-dAgente-2015.pdf 

 
 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation  

Após 30 anos de epidemia e com o aumento de pesquisas sobre o 

HIV, aids, formas de transmissão e prevenção, sabe-se que existem 

formas de prevenção que vão além do “use camisinha”. Hoje, 

podemos dizer que temos à disposição um “cardápio” da 

prevenção. São as antigas e novas tecnologias da prevenção que 

individualmente ou combinadas, estão prontas para serem 

descobertas, apreciadas e escolhidas, de forma que se adapte ao 

seu momento de vida para prevenção do HIV. As escolhas podem 

mudar, mas o importante é conhecê-las e conseguir acessá-las. 

Confira a cartilha completa no site do Ministério da Saúde: 

wwwhttp://www.aids.gov.br/pt-br/publico-geral/previna-se 
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