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“Nós, mulheres, temos outra vivência com o vírus. Somos nós que morremos mais e somos nós as 

atingidas pelos efeitos colaterais mais agressivos.” 

“Estamos começando a perceber, novamente, o envolvimento das mulheres no ativismo de pessoas 

vivendo com HIV/Aids. E isto nos dá a esperança de construir essa especificidade, dentro de uma 

política mais ampla.” 

“O engajamento feminista é fundamental, para que, juntas, trabalhemos com o recorte de gênero, 

lutando por mais qualidade de vida e melhor assistência à saúde das mulheres portadoras de 

HIV/Aids.” 

Depoimento de Ana Paula Prado, presidente do Grupo Arco-Íris do Distrito Federal e integrante da 

Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/Aids. 

 

Dados Sobre a Epidemia 

 Vinte anos após o início da epidemia de Aids, cresce o número de mulheres afetadas pela 

doença. Segundo a Unaids, há cerca de 17 milhões de mulheres com HIV e Aids em todo o mundo. 

O percentual de mulheres atingidas corresponde a 47% do total de casos registrados. 

 Mais de 95% desse total ocorre em países em desenvolvimento, onde os efeitos da Aids são 

agravados pela condição de pobreza resultante da desigualdade social. Outros fatores aceleram o 

processo da epidemia nesses países: o estigma, a falta de informação, o pouco acesso a métodos 

de prevenção e diagnóstico, além da dificuldade de assistência médica. 

 O Brasil, apesar de ter desenvolvido um programa de controle de DST/Aids, que é modelo para 

vários países, apresenta dados preocupantes. Os últimos registros do Ministério da Saúde – 

Coordenação Nacional de DST/Aids indicam que há cerca de 240.000 mulheres com Aids. Conforme 

dossiê da Rede Feminista de Saúde sobre “Mulher e Aids”, escrito por Wilza Villela (2001), nos 

últimos dez anos o número de casos de Aids entre mulheres cresceu 413%. 



 Entretanto, dados do Ministério da Saúde em 2002 apontam um processo de desaceleramento 

da epidemia, indicando menor incidência entre homens e mulheres. Mas para as mulheres a 

redução só é real no Sudeste. Nas demais regiões, a epidemia continua crescendo. 

 No período de 1995 a 1998, a mortalidade também apresentou queda, diminuindo cerca de 

6,55% em todo o Brasil. Porém, cresceu em 0,72% entre mulheres no Nordeste, 2,78%, no Norte e, 

mais ainda, na Região Sul, onde o aumento foi de 4,85% no período. Esse crescimento tem 

diferentes justificativas. Em algumas localidades é significativo o impacto da desigualdade e da falta 

de acesso a políticas sociais, como ocorre no Norte e Nordeste. Na Região Sul, o maior impacto 

está relacionado ao uso de drogas injetavéis desprotegidas. Nas duas situações, as mulheres são as 

mais afetadas. 

 O governo brasileiro vem desenvolvendo políticas que visam a diminuição da incidência do HIV 

decorrente da transmissão vertical. Apesar disso, a desaceleração por essa via ainda não atingiu o 

resultado desejado. Em 2001, apenas cerca de 30% das mulheres gestantes soropositivas fizeram 

uso do tratamento com AZT, que possibilita diminuir a transmissão do HIV da mãe para o filho. É 

baixa a taxa de gestantes que iniciam o pré-natal no primeiro trimestre da gravidez, procedimento 

fundamental para o diagnóstico precoce. 

 São vários os fatores que influenciam o aumento do número de mulheres infectadas: 

• As mulheres não se percebem vulneráveis e mesmo diante dessa consciência não 

conseguem modificar a realidade. 

• As desigualdades de gênero impedem uma mudança na conduta de mulheres e homens 

diante da prevenção. Exemplo disto é o grande aumento da transmissão heterossexual, 

sobretudo entre mulheres com parceiro fixo. 

• A camisinha – forma mais eficaz para a prevenção – ainda é oferecida em maior volume 

para os homens. Poucas são as mulheres que têm acesso à camisinha feminina. Sua 

distribuição no serviço público é bastante limitada. 

• Na maioria dos municípios brasileiros, o acesso ao preservativo ainda não é uma realidade. 

• A infecção pelo HIV está associada à recorrência das DSTs que, por sua vez, deixam as 

mulheres mais vulneráveis ao desenvolvimento do câncer de colo uterino – estes três 

processos se retroalimentam. 

• Os profissionais de saúde ainda não fazem um atendimento integrado que valorize uma 

abordagem para DSTs/ HIV/Aids, tanto na prevenção quanto no diagnóstico precoce. 



• As políticas de assistência integral à saúde da mulher ainda não são uma realidade em 

grande parte do País. 

 

Enfrentar a Desigualdade 

 A epidemia da Aids é um problema social que atinge a grande maioria dos municípios do País. 

No contexto de desigualdade em que vive a sociedade brasileira, as mulheres, sobretudo as negras, 

são as mais vulneráveis. 

 No Brasil, o grau de conhecimento sobre a Aids é ainda menor nas Regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste. Há falta de esclarecimento ou equívocos sobre os modos de infecção, prevenção e 

tratamento da doença. Dados do Ministério da Saúde, sobre o nível de escolaridade, mostram que 

68,4% das mulheres infectadas com mais de 19 anos têm até oito anos de estudo. Isso indica maior 

incidência nas mulheres pouco escolarizadas, sinalizando crescimento entre as populações mais 

pobres. 

 A epidemia da Aids surgiu no Brasil nos anos 80, na época da redemocratização e da utopia de 

um país socialmente mais justo. Na época da Reforma Sanitária e da criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS). O SUS foi implantado e passou a ser implementado de modo gradativo em todo o 

País, a partir do início dos anos 90. Na área das DSTs e Aids – quando se trata da integração das 

políticas de prevenção e assistência com as demais políticas de saúde – o que se vê, no entanto, 

são políticas locais débeis e dependentes do modelo nacional, exceto em alguns estados e cidades. 

Diante da efetivação da descentralização do Programa Nacional de DST/Aids, os problemas 

apontados representam desafios, em muitas localidades, para a implantação de uma política mais 

eficaz. 

 

Além disso, o Brasil disponibiliza hoje o tratamento e os exames de diagnósticos para controlar os 

efeitos da Aids. Mas apesar desse grande avanço, nem todas as pessoas têm acesso ou podem 

usufruir dessas medidas. O medicamento, seu uso e efeito são diferentes nas pessoas de condições 

sociais muito desfavoráveis. 

 A eficácia de políticas que ofereçam qualidade de vida para os que têm Aids e que possibilitem a 

prevenção depende também de políticas sociais mais abrangentes. Estas devem garantir comida, 

emprego e dignidade; que se possa também trabalhar a auto-estima, a sexualidade, as 

desigualdades de gênero, o estigma e outros temas relacionados aos direitos humanos. Enfim, que 



diminuam as vulnerabilidades e promovam práticas sociais coletivas de pessoas com direitos, 

usufruindo sua cidadania, a exemplo do que vem se conquistando no campo trabalhista e 

previdenciário. 

 

Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos 

 O desenvolvimento da Aids entre as mulheres é agravado por aspectos biológicos, sociais, 

políticos e econômicos. A desigualdade de gênero é causa de muitas opressões das mulheres, com 

destaque em sua vivência dos direitos sexuais e reprodutivos. Segundo Maria Betânia Ávila (1999), 

a idéia básica de direitos reprodutivos vem da luta das mulheres pela apropriação do seu corpo e de 

suas vivências no campo da sexualidade e da reprodução, tendo como fio condutor a expressão do 

desejo e a busca da autonomia. 

 A relação entre Aids e desigualdade se constitui um campo de luta onde os direitos sexuais e os 

direitos reprodutivos devem ser considerados importantes referências para a ação política e social, 

visando a cidadania das mulheres. 

 

Para as mulheres soropositivas, a vivência com HIV e com a Aids é ainda mais dramática. Faltam 

políticas que garantam a efetivação desses direitos, o serviço de saúde não está preparado para 

cuidar da saúde sexual e reprodutiva dessas mulheres e lidar com temas como o direito de ter filhos, 

o acesso a reprodução assistida e o direito ao aborto. 

 Ressalta-se também a ausência de pesquisas e investigações que considerem as diferenças 

entre os sexos no que se refere aos efeitos colaterais das terapias anti-retrovirais; a dificuldade de 

acesso aos serviços de saúde, principalmente das mulheres pobres; e a necessidade de se fabricar 

microbicidas que permitam às mulheres soropositivas exercerem sua sexualidade sem medo e sem 

conseqüências negativas. 

 

Conferência Nacional de Mulheres Brasileiras, 2002 

 Em 2002, foi realizada a Conferência Nacional de Mulheres Brasileiras, comprometida com o 

fortalecimento da democracia e a superação das desigualdades econômicas, sociais, de gênero, 

raça e etnia. 



 O evento teve como prioridade mobilizar e articular entidades de mulheres de todo o País para 

definir uma Plataforma Política Feminista, no contexto das eleições de 2002. Na plataforma, também 

foram apontadas proposições para o controle da epidemia da Aids: 

• Garantir a laicidade do Estado constante na Constituição, respeitando todas as formas de 

manifestação religiosa e não permitindo que interfiram na liberdade sexual e no exercício 

dos direitos reprodutivos, por meio da ingerência sobre as políticas públicas; 

• Assegurar a assistência integral à saúde da mulher, considerando-se as diferenças etárias, 

raciais/étnicas e profissionais nas áreas rurais e urbanas; 

• Incentivar pesquisas e fortalecer os programas de saúde voltados à mulher portadora do 

HIV/Aids, garantindo o tratamento, assistência e reconhecimento ao seu direito reprodutivo, 

tendo em vista as diferenças de gênero, ou seja, maior índice de óbitos entre mulheres 

soropositivas e os efeitos colaterais adversos dos medicamentos, mais agressivos em 

mulheres com HIV; 

• Capacitar as/os profissionais dos serviços públicos de saúde para a prevenção de 

DSTs/Aids entre lésbicas, entre mulheres que fazem sexo com outras mulheres e entre 

mulheres heterossexuais; 

• Dar especial atenção aos programas de saúde sexual e reprodutiva para jovens de ambos 

os sexos, disponibilizando informações, insumos e medicamentos necessários ao exercício 

de uma sexualidade responsável e à prática do sexo seguro; 

• Convocar os meios de comunicação de massa para assumir sua responsabilidade social na 

transformação do imaginário coletivo no que se refere aos seus traços machistas, sexistas, 

racistas e homofóbicos, implementando programas de informação e comunicação de amplo 

alcance social. 

 

Acordos Mundiais 

 A Organização das Nações Unidas (ONU) promoveu, durante a década de 90, um ciclo de 

conferências sociais, entre as quais se ressalta a IV Conferência Mundial sobre a Mulher (Beijing, 

1995). Em 2001 realizouse pela primeira vez a Sessão Especial da ONU sobre HIV/Aids (Ungass), 

quando chefes de estado assinaram acordos para combater a proliferação e desenvolvimento do 

HIV em todos os continentes, com metas estabelecidas para 2003 e 2005. 



 Ressaltamos, em seguida, pontos relevantes firmados nesses eventos mundiais a serem 

monitorados pela sociedade. 

 

Conferência Mundial sobre a Mulher – Beijing, 1995 

• Fomentar o acesso das mulheres, durante toda a sua vida, à informação e a serviços de 

atenção à saúde gratuitos ou de baixo custo e boa qualidade; 

• Conceber e executar programas de saúde com orientação de gênero, em colaboração com 

mulheres e organizações locais, que respondam às suas necessidades e estejam de acordo 

com suas condições sócio-econômicas e culturais; 

• Incrementar orçamentos para a atenção primária à saúde e serviços sociais, dando atenção 

especial à saúde sexual e reprodutiva de meninas e mulheres, priorizando os programas em 

áreas rurais e urbanas pobres; 

• Prestar plena atenção à promoção de relações de gênero mutuamente respeitosas e justas 

e, em particular, às necessidades de educação e de serviços dos adolescentes para que 

possam lidar com sua sexualidade de maneira positiva e responsável; 

• Reconhecer as necessidades específicas das adolescentes no que se refere à educação e 

informação sobre a saúde sexual e reprodutiva e sobre as doenças sexualmente 

transmissíveis, inclusive a Aids; 

• Garantir a participação das mulheres, em particular as infectadas com o HIV/Aids ou outras 

DSTs, em todas as decisões relativas ao desenvolvimento, aplicação, supervisão e 

avaliação das políticas e dos programas para combater as DSTs/HIV e Aids; 

• Reconhecer o alcance da pandemia do HIV/Aids em seus países, tendo em conta a 

repercussão social sobre meninas e mulheres, garantindo que as mulheres infectadas não 

sejam estigmatizadas e discriminadas. 

 

Sessão Especial da ONU sobre HIV/Aids, 2001 

• Implementar estratégias nacionais que promovam o avanço das mulheres e o pleno 

exercício de todos os direitos humanos; 

• Assegurar a prática do sexo seguro em comum acordo entre homens e mulheres; 

• Capacitar as mulheres para uma total autonomia em relação à sua sexualidade; 

• Aumentar a capacidade de prevenção entre meninas adolescentes e mulheres; 



• Garantir a representação e participação das mulheres que vivem com HIV/Aids em todos os 

fóruns e instâncias decisórias relativas ao enfrentamento da epidemia; 

• Garantir a ampliação do acesso das mulheres aos testes para detecção das DSTs, HIV e 

sífilis, de forma voluntária e com aconselhamento; 

• Considerar como prioridade das ações de atenção básica a prevenção e o combate às 

DSTs; 

• Possibilitar às pessoas vivendo com HIV/Aids, o acesso ao tratamento, incluindo os 

medicamentos para infecções oportunistas e anti-retrovirais, os exames de diagnóstico e 

monitoramento, acompanhamento clínico e outros insumos necessários à manutenção da 

saúde. 

 

Mulher e HIV/Aids: Instituições Filiadas à Rede Feminista de Saúde que fazem Atendimento, 

Encaminhamento, Ações Educativas e/ou Advocacy 

ACRE 

Rede Acreana de Mulheres e Homens 

Fone (68) 224 8607 / 223 9599     redeac@mdnet.com.br  

 

PARAÍBA 

Centro da Mulher 8 de Março 

Fone (83) 241 6828      cm8mar@uol.com.br  

 

PERNAMBUCO 

Gestos: Soropositividade, Comunicação e Gênero 

Fone (81) 3421 7670      gestos@nlink.com.br  

 

Grupo Curumim 

Fone (81) 3427 2023      curumim@elogica.com.br  

 

SOS Corpo – Gênero e Cidadania 

Fone (81) 3445 2086      sos@soscorpo.org.br 

 



DISTRITO FEDERAL 

CFEMEA – Centro Feminista de Estudos e Assessoria 

Fone (61) 328 1664      cfemea@cfemea.org.br 

 

GOIÁS 

Grupo Transas do Corpo 

Fone (62) 248 2365      transas@transasdocorpo.org.br 

 

MINAS GERAIS 

MUSA – Mulher e Saúde – Centro de Referência de Educação em Saúde da Mulher 

Fone (31) 3467 5875      musasa@brhs.com.br 

 

RIO DE JANEIRO 

Advocacia Cidadã pelos Direitos Humanos – ADVOCACI 

Fone (21) 2507 6789      advocaci@advocaci.org.br 

 

Ser Mulher – Centro de Estudos e Ação da Mulher 

Tel. (22) 2523 5282      sermulher@netflash.com.br 

 

SÃO PAULO 

Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde 

Fone (11) 3812 8681 ou 3811 9633    cfssaude@uol.com.br 

 

Fala Preta! – Organização de Mulheres Negras 

Fone (11) 3277 4727 / 3277 5025    falapret@uol.com.br 

 

Pró-Mulher 

Fone (11) 3812 4888      promfc@uol.com.br 

 



RIO GRANDE DO SUL 

Grupo de Apoio à Prevenção da Aids do Rio Grande do Sul – Gapa/RS 

Fone: (51) 3221.6363      gapars@terra.com.br 

 

O que é a Rede Feminista de Saúde 

 A Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos – Rede Feminista de Saúde – é 

uma articulação do movimento de mulheres que está completando onze anos em 2002. Reúne hoje 113 instituições – 

entre grupos de mulheres, organizações não-governamentais, núcleos de pesquisa, organizações sindicais/profissionais 

e conselhos de direitos da mulher – além de profissionais de saúde e ativistas feministas, que desenvolvem trabalhos 

políticos e de pesquisa nas áreas da saúde da mulher e direitos sexuais e reprodutivos. 

 É composta por nove Regionais – organizadas nos Estados do Pará, Paraíba, Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, 

Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal – coordenadas politicamente por um Conselho 

Diretor e por uma Secretaria Executiva, atualmente com sede em São Paulo, sendo transferida para o Estado de Minas 

Gerais. 

 Como segmento da sociedade civil, a Rede Feminista de Saúde tem representações em vários conselhos, comitês 

e comissões no âmbito do Estado em nível nacional, estadual e municipal. A Rede é membro de entidades da própria 

sociedade civil nos mesmos níveis. 

 Na área de comunicação, a Rede Feminista de Saúde publica, semestralmente, uma revista, edita dossiês 

temáticos e cartilhas, além de veicular dois informativos eletrônicos quinzenais. Mais recentemente, passou a publicar 

folhetos sobre assuntos específicos – nas datas de luta consagradas pelo movimento de saúde da mulher – e produziu o 

CD “Saúde e Direitos da Mulher”, que começa a ser veiculado em estações de rádios. 

 A Rede mantém ainda uma página na internet (www.redesaude.org.br ), que disponibiliza essas publicações, dados 

e informações. 



 A atuação da Rede Feminista de Saúde fundamenta-se nos seguintes princípios: 

• fortalecimento do movimento de mulheres no âmbito local, regional, nacional e internacional em torno da saúde 

e dos direitos sexuais e reprodutivos; 

• reconhecimento dos direitos sexuais e direitos reprodutivos como direitos humanos; 

• reconhecimento da violência sexual, racial e doméstica como uma violação aos direitos humanos; 

• defesa da implantação e da implementação de ações integrais de saúde da mulher no âmbito do Sistema 

Único de Saúde; 

• descriminalização do aborto, cuja realização é decisão que deve competir à mulher como direito. 

 

Conselho Diretor 

Albineiar Plaza Pinto (Oficina Mulher / Regional Goiás); Alessandra Chacham ( MUSA – Mulher e Saúde – Centro de 

Referência e Educação em Saúde da Mulher / Regional Minas Gerais); Claudia Bonan (CACES – Centro de Atividades 

Culturais, Econômicas e Sociais / Regional Rio de Janeiro); Gilberta Santos Soares (CUNHÃ – Coletivo Feminista / 

Regional Paraíba); Rita Auxiliadora Teixeira (MMNEPA – Movimento de Mulheres do Nordeste Paraense / Regional 

Pará); Rosa de Lourdes Azevedo dos Santos (Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde / Regional São Paulo); Silvia 

Marques Dantas (GESTOS – Soropositividade, Comunicação e Gênero / Regional Pernambuco) 

 

Secretaria Executiva 

Maria Isabel Baltar – Secretária Executiva em exercício 

Liège Rocha – Secretária Adjunta em exercício 

Fátima Oliveira – Secretária Executiva recém-eleita 

Neusa Cardoso de Melo – Secretária Adjunta recém-eleita 

 

Área de Comunicação 

Voleta Rocha – Coordenadora 

 

Equipe Administrativa 

Eugenia Lisboa Homem – Assistente de Projetos 

Suzana Rita De Siqueira – Assistente Financeira 

Luciana Martins – Assistente da Secretaria Executiva 
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