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“Positivas”, um documentário, mostra sete mulheres
brasileiras que contraíram HIV dos maridos

Esse trailer precisa ser visto. É uma introdução ao mundo das POSITIVAS, documentário de longa metragem
sobre sete mulheres que contraíram HIV de seus maridos. Ana Paula, Silvinha, Cida, Rosária, Maria,  Heli e
Michelle. Elas falam. Falam muito, sem rodeios e com bastante autoestima. Riem, cantam, dançam, choram.
Assisti ao filme em DVD ainda sem os retoques finais, na minha casa. E preferi assistir sozinha – pelo menos na
primeira vez. Até agora não sei o que dizer diante do vigor e da garra dessas mulheres. Achei o documentário
triste e alegre, revelador e assustador. O filme será lançado no dia 30 de novembro, no Espaço de Cinema
Botafogo (rua Voluntários da Pátria, 35), no Rio de Janeiro, na véspera do Dia Mundial de Combate à Aids.

Hoje, no Brasil, 64% das mulheres com o vírus HIV são pessoas assim. Elas tinham relacionamentos estáveis.
Estavam casadas havia meses, um ano, 31 anos…Além de estabilidade, elas tinham confiança nos seus homens. E
nem pensavam em negociar o uso do preservativo nas relações sexuais. Como negociar o preservativo em atos
de amor? “Mulheres apanham. Homens pensam que as mulheres traem ou até que têm Aids se elas pedem que
ele use preservativo”, diz Rosária. Para essas sete mulheres, hoje, um dos motivos de viver é alertar as outras.
Será que queremos mesmo ser alertadas?

As personagens nada têm a ver com o que se convencionou chamar “grupo se risco” da Aids. Eram donas-de-
casa ou trabalhadoras como todas nós. Consideravam sua vida sentimental e familiar resolvida, e foram
surpreendidas pela notícia do HIV. E nesse momento, descobriram também o comportamento de risco de seus
parceiros – heteros infiéis, homossexuais, ou usuários de drogas injetáveis.

Sentindo-se “responsáveis e irresponsáveis” – como diz Cida, de lucidez contagiante, apesar de ter ficado cega – ,
elas também enfrentaram o preconceito. Poderiam ficar eternamente como Cida se sentiu no primeiro momento:
“Com raiva de mim, do mundo e de Deus”. Em vez disso, tornaram-se militantes e se recusaram a vestir a burca

apresentação

Para mulheres e homens, heteros e gays, não
necessariamente nessa ordem. É 7x7 porque não
fecha nunca, nem no feriado, e somos sete.
Múltiplas e enlouquecidas com a vida. O blog não
tem especialidade, mas a gente quer que seja
especial para vocês. Uma conversa divertida e
polêmica, fútil e útil, supérflua e essencial. Que
faça pensar, rir ou chorar. Comentem, opinem,
esbravejem. Bem-vindos.
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Flávia: 

18 novembro, 2009 as 11:20 am

Dr Gustavo e Derek fizeram comentários exemplares. O HIV atinge homens e mulheres.
Observando apenas pelo lado da ciência, o certo é que todos devem se proteger e usar
preservativo em todas as suas relações.

Como cristã, todavia, sinto a necessidade de dizer que, afora os casos de transfusão sanguinea, se

da hipocrisia, da depressão, da vergonha ou do medo. No filme, elas falam pouco dos homens que lhes passaram
o vírus – mal se sabe se eles estavam conscientes ou não. Esse não é o foco do filme. E elas não se fazem de
vítimas. Não é assim que desejam ser vistas. Há um orgulho comovente na convicção de que não podem se
esconder – não há por que se esconder.

Conversei com a diretora do documentário, Susanna Lira. Perguntei o que tinha aprendido ao fazer o filme, o que
cada uma das mulheres tinha lhe passado: rancor, arrependimento, tristeza, otimismo, coragem? O depoimento
sincero de Susanna me provocou sensações muito fortes – entre elas, a de que a sociedade tenta a todo custo
não enxergar a realidade exposta na tela.

« O filme é muito duro mesmo… mas é necessário, e precisa ser visto por nós mulheres e nossos companheiros
homens.  Acho que é uma chance para a gente tocar naqueles assuntos delicadíssimos, mas que não podem ser
deixados para depois, porque pode ser tarde demais.

Para te falar a verdade, esse filme causou tanto impacto na minha vida, que eu adoeci literalmente no período de
montagem. Quando cheguei na ilha de edição, juntei as falas e pude ver todas as personagens  contando suas
histórias, senti um peso enorme misturado com uma imensa responsabilidade a respeito do filme e de mim
mesma como mulher.

Adoeci, fui a vários médicos, inclusive infectologista, fiz dezenas de exames (incluindo HIV) para saber a origem
do meu mal-estar.  Não foi diagnosticado nenhum problema clínico, mas emocionalmente sei que não sou a
mesma.

As personagens do filme, embora vivam em situações e cidades diferentes, representam um senso comum do que
entendemos como o comportamento padrão da típica mulher brasileira. Daí tive a primeira identificação. Estou no
segundo casamento, mas nunca fui namoradeira, sei exatamente com quem fui para a cama, sempre tive
responsabilidade com isso. Por fim,  a maior semelhança com elas é que em todos os meus relacionamentos com
um mínimo de tempo em que eu me sentia mais íntima e confiante,  parei de usar o preservativo, como a maioria
das mulheres.

Tenho total consciência do mal-estar que esse filme possa vir a causar, porque o casamento ainda é um tipo de
relação em que nos sentimos seguras e protegidas. Não quero parecer uma menina má que vai estragar a alegria
alheia, mas o que fazer com as estatísticas? As pesquisas? Esses 64% de mulheres que têm HIV  não são apenas
números numa planilha. São o resultado de um padrão de comportamento cristalizado em nosso cotidiano:
mulheres em relacionamentos estáveis não costumam usar camisinha.

A feminização da AIDS é uma realidade que precisamos encarar de frente.  Só com o debate aberto sobre a
desigualdade de gênero é que podemos entender a expansão desse fenômeno. O enegrecimento e o
empobrecimento da doença cresce assustadoramente e só o controle social poderá amenizar a situação. Muitas
soluções estão na ampliação e divulgação de políticas públicas para o combate e a prevenção da Aids, mas a
sociedade não deve fugir à responsabilidade: precisamos usar camisinha em todas as relações.

Ana Paula mora em um pequeno pedaço de paraíso em Brasília. Quando você entra na casa dela parece que foi
transportado para um novo mundo, cheio de bombons, carambolas, artes, natureza e muito aconchego. Foi nesse
ambiente delicado e rodeado de boas memórias que conversamos com ela para o filme. Silvinha, de São Paulo,
suave, loira e pequena, ao falar demonstra todo seu espírito generoso e se torna colossal – ainda por cima me
ofereceu a canjica mais gostosa que comi na vida. Cida esbanja carisma, alegria e solidariedade. Mesmo cega por
causa do HIV, consegue enxergar longe o que deseja para seu futuro. Rosária me atendeu em sua casa, num
bairro da periferia de Salvador. Eu já tinha ouvido falar muito bem desta mulher, mas eu não tinha idéia do
quanto ela iria marcar minha vida…

Ruth, você me pergunta o que elas passaram de mais importante para mim, e eu te respondo que vou demorar
alguns anos para potencializar todos os significados dessa aprendizagem. De cada uma levo uma impressão, e de
todas elas a esperança na vida, a coragem diante dos momentos difíceis, e a solidariedade com nossos
companheiros homens. Mas, acima de tudo, aprendi que fazer sexo seguro não é transar com quem nos parece
seguro, mas sim usar camisinha em todas as relações. Fiquei até com uma frase do Herbert Vianna na cabeça:
Cuide bem do seu amor…seja quem for! »

O que você acha? Casais estáveis devem dispensar o preservativo? Veja o trailer, assista ao filme, e converse em
casa.
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a fidelidade conjugal fosse levada a sério, não veríamos o aumento na contaminação da AIDS.
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Paulo Holanda: 

18 novembro, 2009 as 10:50 am

Devemos respeitar nossas companheiras… este trailler, e este artigo já servem e muito para
abrirmos nossos olhos e semearmos uma vida respeitosa, entre marido e mulher, entre familiares,
entre pessoas!
O que aconteceu com essas mulheres foi algo que me envergonha enquanto homem!!

133
Rita (China): 

18 novembro, 2009 as 3:42 am

Oi gente,
estava imersa em outros temas que considero problemas importantissimos a resolver
hoje….enquanto minha mae que esta me visitando na China aonde moro atualmente me chega
com essa excelente materia … de repente caio na realidade de ser mulher brasileira e de conviver
ha tantos anos nesse contexto de desigualdade sexual homem – mulher …moro ha mais de 17
anos fisicamente fora do Brasil…completo 40 anos no ano que vem …praticamente a idade dessas
mulheres … pensar que nascemos na decada de 70 ainda no auge da revolucao sexual e ditadura
politica…contraditorio ?! mas eh contraditorio porque a forma de “ser’ do homem brasileiro vira
inclusive motivo de riso e nao so principalmente quando se vive fora de “casa” e se acaba
idealizando o romanatismo do homem brasileiro mas que passa pela irresponsabilidade de fato de
“cuidar bem do nosso amor”..(adorei essa definicao!) com isso nao pretendo julgar os homens que
foram meu pai, sao meus irmaos e amigos maravilhosos, mas acredito e apoio a abertura que o
filme “planta” que eh a substituicao do “riso” pelo dialogo aberto maduro que deve fazer parte das
relacao conjugal seja ela hetero, homo ou bissexual dentro ou fora do Brasil…Lembro tambem de
uma amiga da Dinamarca semana passada me questionando sobre a “independencia e
emancipacao da mulher brasileira”? lembro de mim tentando explicar pra ela que depois de viver
anos na Alemanha percebo como nos mulheres brasileras somos sim emancipadas pois ousamos
falar e questionar …o Brasil que (nao) deixei mudou muito e ai estam essas mulheres maravilhosas
como prova um tanto paradoxa se literalmente a gente ver que o virus foi contraido devido a uma
confianca na relacao estavel…mas acho que o discurso eh mais amplo…tiveram a coragem de
“botar a boca no mundo” no lugar de ocupar o antigo espaco de vitima. tao aplaudido pelas
“amelias”….acredito que tudo nos leva a evolucao ou deveria ser dessa forma. Parabens as
mulheres da equipe de jornalismo e obrigada as mulheres que nao calaram. Parabens gente!
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Perambulante: 

18 novembro, 2009 as 2:32 am

Sou garoto de programa há sete anos; já trabalhei em Brasília e agora estou em são Paulo. Contraí
HIV na profissão e resolvi não largá-la. Ao menos por enquanto.
São muitos os maridos acima de qualquer suspeita que nos procuram. A maioria não curte usar
camisinha, ou se usam fazem oral sem e começam a brincadeira sem ela.
Já atendi advogados, juízes, empresários e pedreiros que até a mim impressionou a coragem de se
exporem e expor suas parceiras procurando profissionais do sexo. Conto meu dia-a-dia na
profissão e com a doença no meu bog: HTTP://noitesemfim.zip.net
Ass. Perambulante, 30 anos
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Jeanne: 

18 novembro, 2009 as 2:12 am

Primeiro vou comentar o video q eh o proposito aki:
Bom achei muito boa a ideia, eu gosto de documentarios que mostram sobretudo a realidade das
coisas que acontecem em nossa volta e as vezes nao temos cohecimento, e serve como
aprendizado, eh tb muita coragem dessas mulheres no mundo de hoje cheio de preconceitos,
mostrarem seus rostos p falarem desse problema e ajudarem outras pessoas n cometerem o
mesmo erro.

Segundo n vou deixar de comentar a JANAINA e p evitar o trabalho de procurarem a mensagem
dela eu colo p vc verem o absurdo:
Janaina Peres:
17 novembro, 2009 as 4:42 pm
Essas mulheres imundas receberam o castigo divino por ficarem fazendo sexo sem fins de
procriação e receberam o castigo divino.
BEM FEITO

Gente qdo ela se refere ” essas mulheres” ela diz a mulheres do filme, q pelo que vejo sao
mulheresa casadas, vc ter relacoes sexuais c seu eposo pelo q sei n eh um ato pecaminoso digino
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de castigo divino, mto pelo contrario. eu penso sim q n devemos ter relacoe ssexuais, igual
trocamos de roupa, bebemos agua, cada dia c um, uma noite c outro sabe trocando de parceiro,
isso eh verdade, talvez muitos pegam aids por causa disso, NAO pq deus CASTIGOU, mas pq ele
permitiu. agora n eh o caso das mulheres do video certo, elas contrariam c seus esposo, PQ? eu
acredito q a permissao de deus nesse caso seje c um proposito, cada uma delas sabe o proposito
de deus na vida delas. eu tenho um tio que tem o hiv, ele vivia uma vida de orgia, ele tem 10
filhos p vcs terem uma ideia, com 5 mulheres diferentes, fora os q eu n conheco… bom em fim td
tem um proposito p deus, as vezes precisamos sofrer o lembrarmos de deus, eu sei disso
experiencia propria… agora serve como alerta sobre tudo p akeles q adulteram, se kerem trair pelo
menos se previnam pq suas mulheres n merecem pegar uma doenca seja ela qual for, vlw gente

130
Roberto de SalvadorBa: 

18 novembro, 2009 as 2:02 am

Ruth,
mais um vez estou aqui para te parabenizar pela excelente matéria ,que serve para alertar a
todos,casados ou não da importância do uso da camisinha,não só no momento da penetração mas
desde o inicio do ato,se vai ter contato então é melhor se proteger.
Por que alem da AIDS,existem muitas outras DST,s então prevenção é tudo e assim estaremos
preservando as nossas vidas e a das pessoas que amamos.
Quanto a Janaina,sem comentários…..
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Juliana: 

18 novembro, 2009 as 1:57 am

Tenho 3 coisas a dizer:
1) A reportagem me fez pensar, e muito, pois pegou o assunto “na carne”.
2) Dr Gustavo, já sou sua fã.
3) Janaína, se você acredita em céu e inferno, eu juro que torço pra você acabar indo pro
segundo. De crstã você não tem nada. Você é uma pessoa ou muito burra, ou muito hipócrita, ou
muito ruim. Ou tudo junto. Vai tratar essa sua mente psicopata, vai.
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Estela: 

18 novembro, 2009 as 1:48 am

Boa Noite!
sou profissional da area da saúde, achei linda a iniciativa do filme, ainda fico com frio na barriga de
pensar na nossa vunaribilidade, de TODAS NÓS, precisamos sim falar sobre isso, e é Por Pessoas
Iguais a Janaina que devemos lutar, pessoas que a ignorancia é maior do que o ato de pensar,
interpretar e associar as informações ditas, Janina Perez, peço que Deus nosso Pai tenha
misericordia de sua vida, querida, as pessoas tem o direito de ter relações sexuais, ou vc acha que
Deus vez o homem com suas respctivas genitalias com inervações nervosos que nos proporciona o
prazer PRA QUE?? Ou vc acha que Deus criou o homem e o diabo criou o sexo?? Fico com dó da
sua ignorancia, querida se é que vc faz algum tipo de relação sexual, querida vc deve comprar na
farmacia ou drogarias, supermercados, uma embalagem pequena, que ficam perto dos caixas
geralmente, deve esrtar escrito na embalagem PRESERVATIVO o mais comum e mais barato é o
masculino, então o seu parceiro deve abri apenas na hora do sexo e quando ele já estiver com o
membro ereto, apesar de parecer uma bexiga, aquilo é uma camisinha, então deve segura o
biquinho para evitar que a camisinha fique com ar e se rompa durante a relação sexual, e deve
desenrolar a camisinha pelo membro do parceiro de modo que o membro seja coberto pela
camisinha, ah querida mais com esse metodo ABENÇOADISSIMO faz a prevenção de doenças e da
gravidez, como vc disse que devemos ter relação apenas para reprodução vc e seu parceiro devem
procurar um laboratório e colher um exame de sangue para teste de HIV, depois de 6 ou 8 meses
vc retorna no posto de saúde e colhe novamente o exame, se ambos 1 e 2 teste estiver negativos
tanto o teu quanto o dele, vc pode esperar o dia fertir, vc pode utilizar um termometro na vagina
para identificar o dia exata da ovulação, nesse dia deve ficar mais quente o corpo da mulher, e
pronto vc pode ter o coito com o seu companheiro, mas tenha muito cuidado para não sentir
PRAZER E SER CONDENADA COMO UMA MULHER SUJA E PERVERSA,. Agora querida CRESÇA, UMA
PESSOA QUE NÃO SABE PRA QUE SERVE O SEXO, MAS SABE TER PRECONCEITO DAQUILO NEM
MESMO SE DEU O TRABALHO DE FORMAR UMA OPINIÃO, ALIAS NÃO SABE COMO EXATAMENTE
SE CONTRAI HIV, MAS SABE ESCREVER COMENTARIOS, SABE FICAR NA INTERNET INSTIGANDO
O PRECONCEITO. VAI LER A BIBLIA PARA DESCOBRIR QUE VC NÃO O DIREITO DE JULGAR
PESSOAS, VAI OCUPAR O SEU TEMPO.

AI GENTE DESCULPA NÃO COSTUMO ESCREVER MAS NÃO PUDE ME CONTER, QUE RAIVA DESSA
PESSOA, E PIOR AINDA É UMA MULHER…EU MEREÇO…
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18 novembro, 2009 as 1:29 am

Se as pessoas praticassem sexo só após o casamento e se os casados fossem fiéis aos seus
cônjuges muitos males seriam evitados.

Quem precisa de manual melhor que a Bíblia? Todas as respostas estão ali.
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Nea: 

18 novembro, 2009 as 1:29 am

Essa Janaina Peres é uma louca. Ele deve ser tbm uma desssas evangelicas paranoicas que nunca
sentiu o prazer de um orgasmo bem gostoso. Vc é Fria viu filha. Vai pedir perdão a Deus por
pensar besteira.
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Debora martins Silva de Araujo: 

18 novembro, 2009 as 1:21 am

Ninguem está livre sob qq circunstancia deste mal ,há pouco menos de um mes precisei de uma
transfusão, fiquei muito apavorada, confesso, que tive muito medo,mas, de uma certa forma, tb,
corria risco se não transfundice,então, é confiar acima de tudo em Deus, e acreditar que o sangue
q vc tomou alí tá legal. Qto aos outros tipos de contaminaçao, o pior deles é acusaçao e
preconceito matam muito mais rápido que a aids, ou qq outra doença contagiosa,quero crer q
Deus ironicamente,escolheu estas mulheres, pq sabia q poderia contar c/ elas p/ levantar esta
bandeira e alertar a outras, afinal ,ELE não pode contar c/ os covardes nem c/ os ACUSADORES.
UMA COISA E CERTA< C/ OU S/ AIDS ELAS, SAÕ ALVO DO AMOR DE DEUS!
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Lucy: 

18 novembro, 2009 as 1:20 am

Deus não é contra o sexo. Sexo é algo saudável desde que na constância do casamento . A
abstinência deve ser interpretada no sentido de que marido e mulher não devem ter sexo com
terceiros, ou seja, traição.

Se as pessoas lessem a Bíblia e a colocassem em prática não falariam nem fariam absurdos.
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marcia: 

18 novembro, 2009 as 1:06 am

vejam,a dor que assola a humanidade são muitas,mas quando uma pessoa contrai qualquer tipo de
doença incurável parece ser pior,porque ela tras a certeza da morte.Acontece que a morte é a
mesma só muda o tipo.tem é que saber viver a vida ,Vejam bem,a mulher que morreu dentro do
onibus por causa da pedra,pouco antes ela havia perdido tres onibus,aqui na minha cidade um
moço fez uma cirurgia simples no joelho,recebeu alta e foi embora,a morte veio para ele um dia
depois,tem explicação/acho que a morte está ai ao lado de todos o tempo todo,temos é que
segurar nas mãos de Deus e pedir a ELE que nos conceda um tempo a mais para para que
possamos arrepender dos nossos pecados para poder morrer em paz! isto independente da idade
,que vamos a óbito,QUE A PAZ DO NOSSO SENHOR JESUS CRISTO ESTEJA EM TODOS OS LARES!
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Carlos: 

18 novembro, 2009 as 1:00 am

EU FIQUEI SUPER FELIZ COM A CORAGEM DE TODAS VCS E ESTOU PASSANDO POR UM
MOMENTO MTO DIFICIL EM MINHA VIDA A PESSOA COM QUEM ESTOU NAMORANDO É
PORTADORA DO VÍRUS, EU TIVE MUITO MEDO E TENHO AINDA EU FIZ O EXAME ANTES DE
COMEÇAR A ME RELACIONAR COM ELA E NAO TENHO NADA MAS TEMOS TODOS OS CUIDADOS
POSSIVEIS !!! FELICIDADES A VCS …
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Kikah: 

18 novembro, 2009 as 12:51 am

Uma coisa é certa.
Ou a Janaína só FAZ ou FARÁ sexo NO DIA FÉRTIL para engravidar, e detalhe, no dia correto, na
hora precisa, até o óvulo vai estar alí fazendo uma pré seleção dos espermatozóides… depois
conte-nos como que é, pq tem muitos casais precisando deste seu “método” pra ter filhos… e já
digo… as clínicas de fertilidade vão cair na penúria com o NOVO MÉTODO JANAÍNA PEREZ.

Querida, primeiro de tudo, vá fazer 2 cursos… um de evangelização, pq vc está totalmente
equivocada, e antes deste, um de língua portuguesa, para tentar aprender a INTERPRETAÇÃO DE
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TEXTO, pq me parece que não entendeu absolutamente NADA do que aconteceu com estas
pessoas. Mas eu dou uma leve explicadinha… elas foram vítimas pq CONFIARAM no parceiro que
estavam infectados, pq provavelmente ELES CONTRAIRAM A DOENÇA POR CONTA DE UMA
RELAÇÃO EXTRACONJUGAL… percebeu ou temos que fazer um desenho?

……………
Respirei!

De qualquer forma, importantíssimo o filme, também sou profissional de saúde, e quando em
tempos de faculdade, nas escolas, dando palestras de saúde e sexualidade, e nas aulas de biologia
que eu ministrava, os meus e outros alunos, muitos deles nem acreditavam que a AIDS existia,
diziam até, que a classe social deles não estava susceptível a contaminação.
Pasmem!
Muita força e parabéns pela coragem de viver a vida de cabeça erguida e peito aberto!
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FERNANDO OLIVEIRA: 

18 novembro, 2009 as 12:44 am

JANAINA DEPOIS VOU TE PASSAR A RELAÇAO DOS MEUS PECADOS PARA QUE VC POSSA JULGA-
LOS .E ENTAO DECIDIR SE EU VOU PARA O CEU OU NAO .È QUE PELO JEITO DEUS LHE
ATRIBUIU ESSA FUNÇAO DE JULGAR AS PESSOAS OU MELHOR OS SEUS ATOS.
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ROSE: 

18 novembro, 2009 as 12:36 am

SOU TAMBÉM UMA DESSAS MULHERES… HÁ 10 ANOS CONVIVO COM A AIDS. AOS 28 ANOS ME
DEPAREI COM O DIAGNÓSTICO E COM O DIVÓRCIO IMINENTE…. MAS A VIDA CONTINUOU…
FILHO PARA CRIAR, MEDO DE CONTAR PARA AS PESSOAS, DESCULPAS PARA CADA
INTERNAÇÃO… MENTIRAS PARA AS FALTAS NO TRABALHO… HOJE CONSEGUI TERMINAR UMA
FACULDADE, PRETENDO FAZER UMA PÓS… E MEU ALERTA E´: USEM CAMISINHA!!!! NINGUÉM É
PRIVILEGIADO AO PONTO DE SE CONSIDERAR IMUNE Á CONTAMINAÇÃO… HOJE ESTOU MELHOR
RESOLVIDA… TENHO UM NOVO AMOR, QUE SABE DA MINHA SITUAÇÃO, ME RESPEITA E ACIMA
DE TUDO ME AM E CUIDA DE MIM… FUI ABENÇOADA… MAS NEM SEMPRE HÁ UM FINAL FELIZ…
NESSES ANOS VI MUITOS MORREREM AO MEU LADO NOS HOSPITAIS, IMPOTENTE, SEM PODER
FAZER NADA… O QUE POSSO FAZER É ALERTAR NOVAMENTE: USEM CAMISINHA, FAÇAM SEXO
SEGURO, GOSTEM DE VOCÊS!!!
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hanna: 

18 novembro, 2009 as 12:33 am

Perdi um parente próximo, muito querido, heterossexual, casado, com filhos, com AIDS. A mulher
dele, muito jovem ainda, pegou também. Ele era transfundido (tinha que tomar transfusões de
sangue por causa de uma doença genética) e provavelmente (99,99% de chance) se contaminou
nas transfusões. O infectologista que o atendia me perguntou, depois da morte, se ele mantinhas
relações homossexuais, porque os próprios médicos ainda não tinham certeza absoluta sobre os
modos de transmissão e o tempo em que a pessoa podia ficar incubada, sem manifestar a doença.
Para mim, ele era heterossexual convicto. Em resumo: ninguém ainda tem certeza de nada, homem
pode pegar de mulher, esposa pode pegar de marido, e aí vai. O melhor é usar preservativo e não
ser promíscuo (a). A AIDS não tem cara e ninguém pode dizer se o(a) parceiro (a) tem ou não a
doença pelo jeito dele (a), e mesmo para confiar no exame tem que respeitar a “janela biológica”.
Fiquem atentos, babies!
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Regina Maria: 

18 novembro, 2009 as 12:30 am

Creio que o espaço aqui concedido tem como objetivo comentar sobre sobre o documentário
““Positivas”, um documentário, mostra sete mulheres brasileiras que contraíram HIV dos maridos”,
certo?
Fantástico, oportuno, esclarecedor.
Parabéns equipe de Ruth de Aquino, continuem assim, informando.
Em minha opinião de educadora, os documentários informativos da área da saúde, em geral, tipo:
HIV, DROGAS, PROSTITUIÇÃO, etc. deveriam ser passados massivamente, em SESSÃO
OBRIGATÓRIA, em todas as escolas, após a 8ª série.
Nós pais, prof., amigos, todos, temos a obrigação de informar, mas informar fazendo “lavagem
cerebral” se necessário for, mostrando, apresentando aos jovens os perigos da vida. Isso, sem
esconder sem fazer piada nem muito menos sob o pretexto e o subterfúgio da ignorância, bem
como o da “religiosidade”.
Faz-se necessário e urgente que deixemos a cegueira da falta de conhecimento para trás. Faz-se
necessário e urgente que esses jovens obtenham informação necessária de causa e efeito, gerando
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a mesma para dentro de suas casas. Consequentemente, pós informação, somente o livre arbítrio
passa a ser o guia de nossa vontade e vida. Sobre HIV tivemos 2 casos em nossa família, portanto
sabemos na pele do que se trata.
Muito bem colocado o comentário de nº 19 de Luana e de nº55 (dr) Gustavo. Com relação aos
demais, lembro que devemos respeitar a opinião, seja ela qual for, concordante ou não, porque
TODOS temos o direito de expressão, crasso ou não.
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MiRIAM: 

18 novembro, 2009 as 12:18 am

SEMPRE ME SENTI SEGURA COM PRESERVATIVOS E SEMPRE EXIGI DO MARIDÃO. CONFIAR EM
PARCEIRO É INOCÊNCIA DEMAIS.
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