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JOVENS 
E O HIV
Entenda o aumento recente dos 
infectados pelo vírus no Brasil

por MARIA CAROLINA GONZALEZ

O Brasil tem um no-
tório programa de 
combate ao HIV 

e à AIDS que permite que 
toda pessoa com diagnós-
tico positivo tenha acesso 
aos tratamentos disponí-
veis no gratuitamente no 
Sistema Único de Saúde 
(SUS). Segundo levanta-
mento feito pelo Ministério 
da Saúde entre os anos de 
2012 a 2018,  nota-se uma 
diminuição de 15,7% na 
taxa de detecção de AIDS. 
Apesar dos avanços para o 
tratamento do HIV, AIDS e 

outras ISTs (Infecções Se-
xualmente Transmissíveis), 
o número de jovens infecta-
dos tem se mostrado alar-
mante nos últimos anos. 
 A faixa etária de 15 
a 24 anos é a mais preju-
dicada. Segundo o Boletim 
Epidemiológico HIV/Aids 
de 2018, divulgado pelo Mi-
nistério da Saúde, o núme-
ro casos registrados de HIV 
foi de 1.320 para 10.622 en-
tre 2007 e 2017,  caracteri-
zando assim um aumento 
de mais de 700%. Especia-
listas no assunto acreditam 

que essa explosão no nú-
mero dos casos se deve a 
redução das campanhas de 
conscientização para o pú-
blico jovem. devido a pro-
testos das esferas mais con-
servadoras da sociedade. 
 Outro problema é 
notável banalização das do-
enças relacionadas ao HIV. 
Muitos jovens (nascidos 
após a explosão da AIDS na 
década de 80) não conhe-
cem a gravidade que a infec-
ção pelo vírus tem. A gera-
ção mais atual é o pior grupo 
de adesão ao tratamento. 



sobre-viver

65novembro de 2019 •

CONVIVENDO 
COM O HIV

Gabriel Comicholi, 
23 anos, é ator e 
youtuber. Em 2016 

recebeu o diagnóstico po-
sitivo para HIV após uma 
série de exames de rotina. 
Com o resultado em mãos, 
Gabriel gravou um vídeo 
de quase 10 minutos que 
viralizou e recebeu muitas 
mensagens de pessoas que 
passavam pela mesma situ-
ação. Assim nascia o HDiá-
rio, canal que serviu tanto 
como um diário para Ga-
briel compartilhar suas pró-
prias experiências, como o 

início do tratamento, quan-
to uma forma de quebrar            
tabus a respeito dos soro-
positivos. O canal conta 
com quase 40 mil inscritos. 
 Para Gabriel o prin-
cipal obstáculo que os so-
ropositivos enfrentam é o 

preconceito e a falta de in-
formação. O moralismo e 
a omissão sobre educação 
sexual podem estar contri-
buindo para onúmero de 
ocorrência do HIV entre os 
jovens. Ele conta que é im-
portante humanizar o as-
sunto acerca da sexualidade 
e tratá-la de forma natural e 
que debater o sexo é uma ne-
cessidade da nossa geração. 

“O HIV só é um tabu 
por a sexualidade 

também ser um”

DO DIAGNÓSTICO POSITIVO ATÉ O TRATAMENTO

Desde 1996 o Brasil dis-
tribui todos os medi-
camentos antirretro-

virais gratuitamente pelo 
Sistema Único de Saúde. 
Desde 2013, o SUS garante 
tratamento para todas as 
pessoas vivendo com HIV 
independentemente da car-
ga viral. A principal forma 
de tratamento é o coquetel 
antirretroviral, um compos-
to de  vários medicamentos 
que devem ser tomados cor-
retamente sem interrup-
ções. O acompanhamento 
médico é fundamental para 
possíveis efeitos colaterais.

 O SUS oferece testes 
gratuitos em Unidades Bá-
sicas de Saúde, Unidades de 
Pronto Atendimento e Cen-
tros de Testagem e Acon-
selhamento. Os exames 
em laboratório podem ser 
feitos de forma anônima. 

O diagnóstico  da infecção 
é feito a partir da coleta de 
sangue. Há também a op-
ção de fazer o teste  rápido, 
que detecta os anticorpos 
contra o HIV em até 30 mi-
nutos, colhendo uma gota 
de sangue da ponta do dedo
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