
DESAFIOS E CAMINHOS PARA A PREVENÇÃO AO HIV/AIDS,
PARA, COM E ENTRE JOVENS

Juventude e Promoção da Saúde sempre
foi uma temática abordada no Fala, na linha
da visibilidade das iniciativas comunitárias
de prevenção construídas e disseminadas
nos eventos dos últimos anos, realizamos o
primeiro painel "Fala, Jovem", voltado para
discutir especificamente os desafios da
prevenção para a juventude nas favelas e
periferias.

Contamos com a presença de 76 jovens de
comunidades do Rio, de São Paulo e de
Marajó (PA). De programas e projetos
como Jovens Construtores, RNCS e RAP
da Saúde. Foi um encontro rico no debate
proporcionado pela educação entre pares e
com a alegria típica da juventude.  

Boletim Fala, Comunidade!

30 de novembro de 2018

Os jovens participaram de um quiz, por
meio de votação eletrônica, com perguntas
diversas sobre prevenção e puderam
pensar em estratégias para aplicar em
suas comunidades. 

"Os pais, as pessoas mais velhas querem omitir a
informação pra ver se aqueles adolescentes não

começam a vida sexual cedo, e na verdade eles já
começaram e eles precisam de informação". 

Laura Rosa - RAP da Saúde

"Não tem como o jovem ter interesse se ele
não tem informação suficiente para que ele
tenha interesse em procurar aquele serviço,
em saber que aquele serviço é confiável pra

ele".
Hugo Sabino, Programa Jovens Construtores 



Os jovens falaram sobre os desafios que encontram como: o atraso no acesso a
informação quando se mora longe dos grandes centros,  sobre muitos acreditarem
que a camisinha só previne a gravidez (e as ISTS não são consideradas), e o mito
de que usar preservativo inibe o prazer. 

Fala, Jovem!

Lance ou romance, previna-se! #SarradaSegura



SEMINÁRIO NACIONAL DE
COMUNIDADES E
MOVIMENTOS POPULARES NA
PREVENÇÃO DAS IST/HIV/AIDS E
HEPATITES VIRAIS: DESAFIOS
ATUAIS DA PREVENÇÃO COM E
ENTRE JOVENS.

No segundo dia foi o momento de dialogar
com as lideranças que compõem a Rede
Nacional de Comunidades Saudáveis
(RNCS). Estiveram presentes 143 pessoas,
ativistas sociais que atuam em favelas,
periferias e aldeias, da Bahia, de São Paulo,
de Goiás, do Rio Grande do Sul, do Pará e do
Rio de Janeiro.  
 
Na parte da manhã, Juan Carlos Raxach da
ABIA, fez uma apresentação intitulada "Rio
das Prevenções" e Fernanda Lopes, doutora
em Saúde Pública, ministrou um diálogo
sobre prevenção ao HIV e a promoção da
saúde da população negra. 
 
Já na parte da tarde, foi a vez de apresentar
para as lideranças os resultados da conversa
com os jovens no dia anterior: "O que
querem os jovens!?" e foi iniciada a
discussão, dividida em 4 mesas, sobre
experiências comunitárias de prevenção:
Estratégias, Aprendizagens e Desafios. 

II Mostra Caminhos da
Inclusão: Direitos

Sexuais, HIV e
Deficiências

 
A segunda edição da

Mostra foi apresentada
durante o evento do Fala,
Comunidade 2018, onde

foram exibidos uma série de
materiais elaborados por

meio de oficinas
participativas com pessoas
com deficiências múltiplas
sobre valorização de suas

vozes, corpos e direitos
sexuais. 

 
Para falar sobre prevenção

é preciso também falar
sobre inclusão.

 A prevenção precisa ser
para todas a pessoas!

 

"Esse território que é o corpo
negro, ele sempre foi um

território desvalorizado pela
sociedade, pelos serviços de
saúde, pelas instituições que

compõem o estado. Então
discutir prevenção sem discutir
racismo não tem efetividade". 
Fernanda Lopes, doutora

em Saúde Pública



"Nosso papel é atingir os grupos mais vulneráveis e aqueles que não
frequentam as unidades de saúde".  

Lúcia Cabral - EDUCAP

Dentre os
aprendizados obtidos

durante o evento,
segundo os

participantes,
destacamos:

 
“A Atuação junto aos

jovens renova e
multiplica o trabalho das

organizações”;
 

“É importante variar
estratégias para falar de

prevenção em festas,
bares, escolas, etc”;

 
"O diálogo combate o

preconceito e o medo do
HIV/AIDS";

 
"Discutir abuso e

violência sexual com as
famílias”;

 
 “Acolhimento, escuta

ativa e respeito ao
direito do sigilo”.

Este material foi realizado com recursos do
Projeto 914BRZ1138


