
REDE NACIONAL DE ADOLESCENTES E JOVENS VIVENDO COM 

HIV/AIDS  

 

 

Manuela Estolano 

Coordenadora Nacional  

 Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/Aids 



REDE NACIONAL DE ADOLESCENTES E JOVENS VIVENDO 

COM HIV/AIDS 

A Rede Nacional de Adolescente e Jovens Vivendo com HIV/Aids (RNAJVHA) é uma 

organização nacional, sem vínculo político partidário e religioso, constituída por 

adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos, com sorologia positiva para o vírus HIV, 

atuando na inclusão social, na promoção do fortalecimento biopsicossocial e do 

protagonismos destes, independente do gênero, orientação sexual, credo, raça, cor, 

etnia ou nacionalidade. 

 

Missão: 

Apoiar e unir os adolescentes e jovens vivendo com HIV/Aids, bem como elaborar e 

implementar respostas, ações e políticas públicas contra os estigmas e impactos do 

HIV/Aids para os mesmos. 



ESTRUTURA DA RNAJVHA 

(ORGANIZAÇÃO) 

 

 

 

Coordenação 

Nacional 

Coordenação 

Regional 

Representantes Estaduais 

A RNAJVHA atualmente possui 

representação em quase todos 

os estados do Brasil, e 

contamos com 6 

coordenações regionais, tendo 

em vista que a Região 

Amazônica é autônoma.  

 



COMUNICAÇÃO DA RNAJVHA 

Site 

Oficial 

Egroup 

Yahoo 

Grupos no 

Facebook 

Canal no 

Youtube 

Página 

No 

Facebook 



PREVENÇÃO ENTRE ADOLESCENTES E JOVENS 

 O cuidado é parte fundamental da sexualidade; 

 Homens e mulheres podem exercer o cuidado com a mesma 
habilidade; 

 Nas relações afetivo-sexuais o respeito pelo outro e pela outra também 
inclui o uso do preservativo feminino ou masculino. Sexo seguro 
também é uma forma de cuidado; 

 Se cuidar acima de tudo também faz bem à saúde dos próximos. 

Você Sabia... 

 

De 1980 a Junho de 2008, foram identificados um total de 506.499 casos de 

Aids no Brasil (333.485 casos no sexo masculino e 172.995 no sexo feminino). 

Ao longo dos anos, tem aumentado o número de casos na população 

com menos de 30 anos. 



SE LIGA! 

 

Ter camisinhas masculinas e/ou femininas na bolsa é sinal de cuidado 

consigo e com o outro, com a outra. Se o exercício da sexualidade deve 

ser prazeroso, autônomo, livre e seguro, por que não ter consigo o preservativo? 

 

Pense com carinho. A prevenção é antecipação tanto para homens quanto  

para mulheres. Desfrutar do mais alto nível de saúde é um direito fundamental 

de todos os seres humanos. 

 

Não seria interessante saber que a sua namorada ou o seu namorado tem uma 

camisinha na bolsa ou na mochila? Que ele ou ela se cuidam? 



PREVENÇÃO POSITHIVA 

A Prevenção PositHIVA atua a partir de três eixos: 

 

1. Aprimoramento da qualidade da atenção; 

2. Enfrentamento do estigma e preconceito; 

3. Fortalecimento e protagonismo das pessoas vivendo com HIV/Aids 
(PVHA) 

Prevenção PositHIVa é uma prioridade estratégica para viabilizar 

a realização de ações integradas de prevenção, assistência e  

promoção dos direitos humanos, visando a atender as necessidades 

das pessoas que vivem com HIV e aids (PVHA), reduzindo suas 

vulnerabilidades e promovendo sua qualidade de vida. 



Reduzir as vulnerabilidades deve ser o objetivo das políticas de atenção as PVHA. 

Prevenção PositHIVa inclui: 
1. Proteção a si mesmo e ao outro, com  

responsabilidades mútuas; 

2. O direito ao exercício da sexualidade e 

à reprodução; 

3. Viver bem com o diagnóstico e o  

tratamento; 

4. Participação das PVHA, considerando  

suas experiências e necessidades. 



REDUÇÃO DE DANOS 

O uso de drogas, apesar de comum, não é discutido abertamente 

e sofre  forte discriminação, inclusive nos serviços de saúde. O 

tema geralmente está carregado de juízos de valor, 
comprometendo a qualidade do atendimento às necessidades 

das pessoas que vivem com HIV e Aids e utilizam essas substâncias.  

A abordagem de redução de danos deve ser permanente, pois o 

uso de drogas pode se modificar ao longo da vida. 



DROGAS INTERAÇÃO COM OS ANTI-RETROVIRAIS (ARV) 

Álcool Assim como os ARV, causa toxidade hepática, potencializando 

efeitos adversos. O uso deve ser reduzido. 

Anfetaminas O uso do Ritonavir aumenta os efeitos das anfetaminas. 

Cocaína e derivados Interação significativa improvável. Essa droga não é metabolizada 

no fígado. Não há casos descritos de toxidade em relação a 

interações. 

Barbitúricos Redução significativa dos níveis dos inibidores de protease (IP) e 

dos não análogos de nucleosídeos. O uso deve ser evitado. 

Heroína, morfina e 

metadona 

Possível redução das concentrações dos inibidores da protease 

(Ritonavir, Nelfinavir). Não há casos descritos de interações 

significativas. 

Maconha e derivados Possível aumento moderado nos níveis de THC, que é parcialmente 

metabolizado no fígado. Redução nas concentrações de Indinavir 

e Nelfinavir, sem impacto clínico significante. 

Ecstasy (Metanfetamina) Interações perigosas e fatais já descritas pela elevação do nível 

sanguíneo e consequente aumento do efeito da droga, 

particularmente com o Ritonavir. O uso deve ser evitado. 



DIREITOS BÁSICOS PARA AS PVHA 

1. O acesso universal a medicamentos anti-
retrovirais; 

2. O reconhecimento da cobertura pelos 
planos de saúde; 

3. A impossibilidade de demissão por justa 
causa em razão do HIV/Aids; 

4. A possibilidade de saque do fundo de 
garantia (FGTS); 

5. A concessão de aposentadoria e benefícios 
sociais; 

6. O acesso à cirugia de preenchimento facial 
para pessoas afetadas por lipodistrofia.  

Todas pessoas vivendo com HIV e aids 

tem o direito a participar e interferir na 

formulação de estratégias e implementação 

de políticas para o HIV/Aids em todos os  

níveis de governo; exercer o controle social 

das políticas públicas de saúde; ser 

protagonista nas decisões relativas ao seu 

tratamento e à sai vida sexual e afetiva. 



SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA 

Saúde Sexual: 

É a integração dos aspectos corporais, 

emocionais, intelectuais e sociais do ser 

sexual, de maneira a enriquecer a  

personalidade, a capacidade de  

comunicação com outras pessoas e o 

amor. O propósito dos cuidados em saúde 

sexual deveria ser o melhoramento da  

vida e das relações interpessoais, e não 

meramente orientação e cuidados 

relacionados à procriação e doenças 

sexualmente transmissíveis. 

Saúde Reprodutiva: 

É definida como sendo o estado de bem-estar 

físico, mental e social em todos os aspectos 

relacionados ao sistema reprodutivo, às suas 

funções e processos e não a mera ausência de  

doenças ou enfermidades. A saúde reprodutiva 

implica que as pessoas sejam capazes de  

desfrutar uma vida sexual segura e satisfatória, 

com liberdade para decidir se querem ou não 

ter filhos(as), o número de filhos(as) que desejam  

e em que momento da vida gostariam de tê-los(a). 



DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS 

Direitos Sexuais: 

1. O direito de homens e mulheres à liberdade 

e autonomia sobre seus corpos, como  

dimensão fundamental de sua humanidade, 

em todas as fases da vida; 

2. O direito de homens e mulheres ao 

respeito mútuo nas relações afetivas e sexuais; 

3. O direito de homens e mulheres a expressar 

e desfrutar da sua sexualidade prazerosamente, 

sem risco de DST, gestações não planejadas, 

coerção, violência e discriminação. 

Direitos Reprodutivos: 

1. O direito de mulheres e casais a decidir, 

em conjunto, de forma livre, esclarecida, 

autônoma e responsável sobre sua vida 

reprodutiva, ou seja, sobre o número, o 

espaçamento e o momento de ter filhos 

caso desejem; 

2. O direito de acesso à educação em  

sexualidade, aos serviços de saúde integral 

e às ações em saúde sexual e reprodutiva 

que incluem o acesso à informação  

correta e de qualidade, aos métodos 

contraceptivos adequados à sua 

realidade, necessidade e expectativas. 



MATERNIDADE POSITHIVA 

 O aumento dos casos de HIV/Aids trouxe como 

consequência o crescimento da contaminação de 

mulheres, especialmente em idade reprodutiva, o 

que é particularmente preocupante, pois significa a 

possibilidade real de transmissão do vírus para a 

criança, chamada de transmissão vertical (TV). 

 Quando o diagnóstico do HIV não é realizado 

durante a gravidez, é evidente que as mulheres 

cheguem à maternidade em trabalho de parto sem 

ter recebido a quimioprofilaxia.  

 Estudos apontam baixas coberturas de testagem em 

gestantes durante o pré-natal. 

A dificuldade do profissional de saúde 

em lidar com a gestante cujo o resultado 

foi soropositivo para o HIV pode dificultar 

sua interação com a gestante, impedindo-o 

de acolher as demandas e oferecer  

apoio emocional. 

A mulher grávida com HIV necessita de 

cuidados na assistência pré-natal e de  

visitas mais constantes ao serviço de saúde, 

para ser acompanhada na terapia anti- 

retroviral e nos seus efeitos colaterais, além 

de receber o devido apoio emocional. 



 Manuela Estolano 

 Coordenadora Nacional 

 E-mail: coordenacao@jovenspositivos.org.br 

 mannu.estolano@gmail.com 

 Fone: +55 81 9836-0480/ 8246-8644 

 www.jovenspositivos.org.br  
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