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______

Este livro-reportagem é ao mesmo tempo um alento e um 

alerta.

Penso que ele nos traz um alerta ao lembrar – ou, para os 

mais jovens, talvez revelar – o quão doloroso foi o caminho até 

que chegássemos a estes tempos em que é possível viver bem e 

viver bastante com HIV. Lembrar também que, ainda que isso 

seja possível, o HIV continua existindo, continua sendo um ví-

rus perigoso e, uma vez instalado no organismo, traz com ele 

a sombra do medo e exige tratamento contínuo, para o resto 

da vida. 

Digo “lembrar” porque efetivamente parece que isso foi es-

quecido. Um silêncio vem cobrindo o tema no Brasil nos últi-

mos anos. O país, que já foi modelo na área, abandonou as cam-

panhas massivas de prevenção e uma legião de jovens cresceu 

e iniciou a vida sexual sem dimensionar adequadamente o ris-

co. Talvez contribua para isso o fato de que esses jovens não 

viram a “cara da aids” – personificada para a minha geração 

em pessoas famosas que definharam diante dos nossos olhos.
PREFÁCIO
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Isso, obviamente, é um avanço que deve ser celebrado. Mi-

lhares de vidas foram salvas graças às pesquisas e à evolução 

dos tratamentos. Mas ao mesmo tempo é uma preocupação. 

Tenho dois filhos, um adulto e um adolescente, e sei como é 

difícil para eles dimensionarem um problema do qual apenas 

ouviram falar. Tento fazer a minha parte contando histórias 

que acompanhei, algumas delas como repórter, num tempo 

em que entrevistar alguém com HIV dependia de uma difícil 

negociação para romper o silêncio construído pelo estigma, o 

preconceito e a certeza da morte.

O resultado disso tudo, infelizmente, aparece nas estatísti-

cas, que mostram aumento preocupante dos casos de infecção 

por HIV entre os jovens brasileiros.

Mas o trabalho do Pedro Macedo é também um alento. Por 

um lado, pelas histórias que reúne. Graças ao trabalho dele 

conhecemos melhor um grupo de profissionais de saúde hu-

manos e sensíveis, que nos anos 1980 acolheram pacientes em 

desespero diante de uma doença que ninguém conhecia. Esses 

profissionais rejeitaram o preconceito e enfrentaram o desco-

nhecido para ajudar a salvar vidas ou, quando menos, confor-

tar pessoas que sofriam. Num país como o nosso, onde lideran-

ças verdadeiras são raras e onde “heróis” são gestados de uma 

hora para a outra, encontramos aqui pessoas que efetivamente 

merecem nosso reconhecimento e admiração.

Para mim, particularmente, este livro é um alento tam-

bém por mostrar como a formação de jornalistas avançou na 

Universidade Federal do Paraná, onde me graduei em 1984. 

Sou grata à UFPR por ter me aberto as portas do conhecimento, 

mas é preciso reconhecer que a formação técnica que recebi no 

curso de Comunicação Social ficou bastante aquém do neces-

sário.

Não apenas faltavam equipamentos básicos para termos 

noções mínimas da prática do jornalismo, como também tive-

mos pouquíssimas experiências com a reportagem. Meus cole-

gas e eu tivemos a sorte de ingressar no mercado numa época 

em que havia muitos veículos de imprensa em Curitiba, alguns 

deles verdadeiras escolas de jornalismo, onde aprendemos 

quase tudo para seguir na profissão.

Por isso, ver futuros colegas como o Pedro na lida da re-

portagem, acostumados desde a universidade a lidar com 

equipamentos e plataformas de rádio, televisão e internet, 

é sim um alento. Pedro – que conheci como estagiário na 

Superintendência de Comunicação da UFPR, onde trabalhei 

por algum tempo – teve ainda a sorte de ser orientado pelo José 

Carlos Fernandes, um dos jornalistas mais talentosos da sua 

geração e um ser humano de grande sensibilidade.

Várias vezes eu disse ao Pedro que ele tem tudo de que 

precisa para ir longe na profissão. É inteligente, é curioso, é 

trabalhador, gosta de aprender e tem humildade para tanto. 

Agradeço a honra de escrever o prefácio de seu primeiro gran-

de trabalho jornalístico. E tenho certeza que verei seu sucesso.

Lorena Aubrift Klenk



ELES VIRAM
A CARA DA AIDS

-
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______

Um ditado repetido a esmo nas ciências biológicas afirma que 

não se trata de “se”, mas de “quando”. Obscuro? Não, caso se 

considere que a frase traduz a percepção dos pesquisadores de 

que em se tratando de uma epidemia, a próxima é inevitável. 

Estaremos preparados? 

Desde dezembro de 2019, médicos e pesquisadores de todo 

mundo acompanharam a evolução de um vírus que fez seus 

primeiros registros em Wuhan, na China. Em um piscar de 

olhos, bilhões de pessoas ao redor do planeta entravam em 

quarentena por causa do novo coronavírus (Sars-Cov-2), con-

texto no qual esse livro foi escrito. Médicos se viram em uma 

batalha pela vida contra uma doença que não tem remédio 

comprovado, vacina, nem conhecimento o bastante nas estan-

tes forradas de livros. 
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É esse o poder do vírus. Começa devagar, de humano em hu-

mano, e quando se vê, tira proveito da facilidade para se multi-

plicar. Resta às pessoas mudar comportamentos. A doença vira 

pauta e os profissionais de saúde precisam lutar para achar 

um tratamento e minimizar o sofrimento. A ensaísta norte-

-americana Susan Sontag registra em seus ensaios célebres – 

“A doença como metáfora” e “A aids como metáfora” – que a 

medicina nunca está preparada para tudo. E a cada novo vírus 

que surge, mais precisa avançar, adaptar-se e aprender. No 

mundo de 2020, em que a sociedade acreditava saber de quase 

tudo, a Covid-19 veio para mostrar mais uma vez – e sem meios 

tons – que somos vulneráveis mediante esses micro-organis-

mos chamados vírus e bactérias. 

****

Agora partimos para o seguinte exercício. Imagine-se um 

médico em 1984. Naquela época, os computadores ainda enga-

tinhavam, iPhones – caso existissem – seriam objetos da ficção; 

e a notícia de qualidade vinha sobretudo na forma de jornal 

impresso. Some-se a isso que o país lutava pelo fim de uma di-

tadura militar, dada a censura que, de alguma forma, intimi-

dava o debate público sobre sexualidade e drogas. De repente, 

em um dia normal de trabalho, aparece um paciente debilita-

do, com manchas escuras na pele, perceptível perda de peso e a 

clara sensação de que a vida se vai. Ninguém sabe como se tra-

ta aquele mal, não existe remédio, apenas a vontade de salvar 

aquele paciente. O que você faria? 

A doença que habito é um livro sobre os profissionais de 

saúde e de imprensa que enfrentaram a aids nas décadas de 

1980 e 1990, mesmo não sabendo nada sobre o assunto, inclu-

sive se podiam sair contaminados de uma consulta ou de uma 

entrevista. Não se sabia o que era a doença – o que deu vazão 

a uma série de especulações absurdas. O aprendizado era co-

tidiano. Pouco se falava do uso da camisinha – assunto tabu 

– ou de outros métodos que existem em 2020. Cada dia exigia 

um salto no escuro. Mas esses profissionais entraram na luta 

como soldados da linha de frente e foram aprendendo juntos. 

A cada ano que se passava, conheciam mais sobre o mundo ho-

mossexual, sobre gírias e culturas underground, remédios, tra-

tamento e cuidados. O preconceito sucumbiu à ciência.

Este livro traz o depoimento de médicos infectologistas, 

enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos e jornalistas que 

viram a “cara da aids”. Eles estavam na batalha contra uma 

doença da qual não se sabia nome, transmissão, sintomas ou 

mesmo um remédio. Assistiam aos pacientes padecerem de 

um mal desconhecido e o máximo que podiam fazer era estar 

ao lado deles, garantindo que o sofrimento fosse mínimo. 

Os dez personagens aqui reportados estiveram relaciona-

dos com a doença em Curitiba e outras partes do Brasil des-

de a década de 1980. São as infectologistas Rita Esmanhoto e 

Cléa Ribeiro; os psicólogos Zilene Lorenzetto e Antônio Carlos 

Moreira; o educador Gilvando Fabrício Arruda; a enfermeira 

Maria Alba da Silva; o assistente social Silas da Silva Moreira; 

e os jornalistas Jorge Javorski, Marleth Silva e Elza Oliveira 

Filha. 
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Alguns estavam bem no início do surgimento da aids, des-

de 1984, como Rita, Cléa, Maria Alba e Antônio Carlos Moreira. 

Outros chegaram um pouco depois, no começo da década de 

1990, como Zilene, Silas e Gil. Todos os que estão presentes 

nesta obra fizeram o máximo que podiam com as armas dis-

poníveis – é o que atestam. Claramente, muitos profissionais 

e personagens são dignos de aparecerem nesta discussão e de 

serem lembrados. Aqui estão apenas alguns dos vários outros 

em todo Brasil e no mundo que enfrentaram a aids na sua for-

ma inicial.

As médicas infectologistas Rita e Cléa sabiam “nada”. Nun-

ca tinham ouvido falar de aids ou HIV. A doença simplesmente 

apareceu no consultório delas, sem pedir licença, e passou a 

habitar ali. E viveu na forma de diversos testemunhos de amor 

e sofrimento. Elas não aprenderam na universidade a lidar 

com uma novidade daquele porte. As aulas sobre a doença fo-

ram práticas, ali no meio do trabalho e crescimento profissio-

nal. Foram a congressos, palestras, conversavam com a popu-

lação mais atingida pela doença. O tempo não podia parar e 

a corrida pela vida era todo dia. Erraram algumas vezes, mas 

estavam dispostas a aprender. 

Maria Alba, que trabalhava como enfermeira no Hospital de 

Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR), tam-

bém sabia pouquíssimo sobre a doença. Desde que conheceu 

a equipe multidisciplinar do HC, passou a cuidar dos pacien-

tes como se fossem seus amigos íntimos. Alba ganhou tanta 

expertise no assunto durante os anos, que sabia até o efeito 

colateral de cada remédio que formava o chamado “coquetel 

da aids”. Após alguns anos, conheceria o assistente social Silas 

da Silva Moreira, e juntos fundam o Grupo de Adesão do HC, 

hoje o “Reatar”. O assistente social teve um papel importante 

na luta. Enquanto os médicos enfrentavam a questão do trata-

mento, Silas contribuía judicialmente. Ensinava aos pacientes 

sobre os direitos trabalhistas, auxílios do governo e questões 

para a ressocialização do paciente. 

Zilene e Gil hoje trabalham numa Organização da Sociedade 

Civil (OSC) em Curitiba, espaço que faz o acolhimento e ade-

são de pacientes com HIV. A associação Fênix uniu os dois em 

2019, mas a amizade vem de tempos. Zilene foi psicóloga e 

depois de uma experiência peculiar em seu trabalho, largou a 

profissão para focar exclusivamente no tratamento da aids e 

no combate ao HIV. Gil teve contato com a doença por meio da 

Pastoral da Aids da Arquidiocese Metropolitana de Curitiba. Os 

dois estiveram presentes desde a década de 1990. Continuam 

trabalhando e toda essa experiência fez com que ambos mu-

dassem o modo de enxergar questões como gênero, sexualida-

de e uso de drogas.

Antônio Carlos Moreira trabalha com a população vivendo 

com HIV desde 1985. Ele tem uma abordagem não ortodoxa da 

psicologia, explicada no último capítulo deste livro. Diferente 

dos profissionais de saúde que optaram por embarcar na luta 

contra a aids, Moreira se vê escolhido pela doença e não o con-

trário. Foi o único da psicologia clínica em Curitiba a trabalhar 

com o tema. Um homem totalmente esportivo e que sempre 

viveu no meio heterossexual, viu-se contribuindo com grupos 

estigmatizados pela sociedade e assim permanece.
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Da mesma forma que os profissionais da saúde não sabiam 

muito sobre a aids, os jornalistas tinham pouca noção do que 

ocorria, de fato, numa unidade de saúde pública. Na década de 

1980 e 1990, a imprensa era totalmente diferente. Não exis-

tiam sites de notícias na internet como hoje e as fake news ain-

da não ocorriam em escala industrial ou criminosa. Atendiam 

pelo nome de fofoca. O jornal impresso era um dos meios de 

informação mais usados pela população, que lia nas páginas 

de O Globo, Gazeta do Povo e Folha de S. Paulo as notícias sobre 

o “câncer gay”, que surgia e apavorava.

Os jornalistas deste livro também foram pegos de surpre-

sa. Jorge Javorski e Elza Oliveira Filha frequentaram a facul-

dade de Comunicação na época da ditadura. A infraestrutura 

ainda era precária, o que impedia que tivessem aulas práticas 

com câmeras e mesmo máquinas de escrever. Marleth Silva 

também padeceu a falta de estrutura dos cursos superiores, 

numa instituição pública. Ao começar sua vida profissional, na 

Gazeta do Povo, aprendeu sobre a doença à medida em que a 

aids avançava. As questões sociais que são discutidas em 2020 

eram ignoradas pela sociedade, então. Não havia tanto debate 

sobre ética como existe agora e ela começou muito nova dentro 

do jornal. Como explicar para uma jovem repórter de 20 anos, 

em uma redação de 1986, que falar “aidético” era pejorativo?

A imprensa cometeu erros no início ao divulgar informa-

ções que relacionavam a doença de uma forma preconceituosa 

aos homossexuais e às travestis. No entanto, esses jornalistas 

também não sabiam o que estava acontecendo. Os veículos 

com mais estrutura passaram a investir em um trabalho de 

checagem e apuração da informação, junto com os pesqui-

sadores e médicos. Contaram também com a ajuda de ONGs 

e outras instituições para divulgar informações verídicas e 

conscientizar a população. Claro, existiam também os veículos 

sensacionalistas, que publicavam matérias equivocadas, que 

relacionavam a contaminação pelo HIV à homossexualidade. 

No entanto, o jornalismo de qualidade teve seu momento afir-

mativo com os avanços das informações sobre a aids.

A conscientização da população sobre a aids foi possível por 

causa de um conjunto de ações entre imprensa e pesquisado-

res. Os médicos do HC-UFPR e outros hospitais, como o Emílio 

Ribas de São Paulo e o Oswaldo Cruz, também em Curitiba, pre-

cisavam que os jornalistas divulgassem as informações sobre 

a doença. Foi um momento importante em que o jornalismo 

passou a falar abertamente sobre sexo em sua pauta.

Com o tempo, esses profissionais aprenderam sobre o futu-

ro do tratamento. O trabalho de médicos e jornalistas contri-

buiu para que os meios de comunicação exercessem uma fun-

ção educadora da sociedade. Foi só então que Marleth aprende 

que “aidético” é pejorativo. São nuances a serem enaltecidas. 

Os jornalistas foram aprendendo, de forma autodidata, até 

chegarmos ao ponto em que estamos. 

****

A cara da aids em 1984 era feia. Os primeiros pacientes apa-

reciam com sintomas de Sarcoma de Kaposi, um tipo raro de 

câncer de pele. A doença causava manchas escuras e cicatrizes 
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profundas na pele. Esses hematomas se tornaram a identidade 

da aids, o que obviamente não ajudou muito. Mesmo com Tom 

Hanks, exibindo-as, em seu personagem contaminado, no fil-

me Philadelfia (1993).

A aids começou a dar suas caras pela década de 1970, nos 

EUA e na Europa. A maior parte dos contaminados eram ho-

mens homossexuais jovens, profissionais do sexo e usuários de 

drogas injetáveis. Por causa desse casuísmo, criou-se a ideia 

de “grupo de risco”, para determinar que essa era a população 

mais propícia a ter aids. 

A doença se espalhou pelo mundo e se tornou uma epidemia 

na década de 1980. Passou a ser identificada em vários outros 

países, incluindo o Brasil. Os casos em grandes capitais como 

São Paulo e Rio de Janeiro começam em 1982, em pacientes de 

classes altas que tinham dinheiro para arcar com viagens ao 

exterior. Dois anos mais tarde chega a Curitiba, onde encontra 

os nossos dez personagens.

Em 1984, a aids era coisa de “viado”. Além da relação da do-

ença com os homossexuais, havia a questão da culpa, tratada 

no capítulo seis deste livro. Era castigo divino contra o “estilo 

de vida promíscuo” e o paciente que se danasse. Esses perso-

nagens enfrentaram a doença na época em que não se discu-

tia preconceito como agora. Eles mesmos sofreram. Rita, Cléa, 

Alba, Zilene e Antônio eram constantemente chamados de “ai-

déticos”. Achava-se que a aids era transmitida pelo ar. Alguns 

se esquivavam de pegar na mão deles. A população tinha medo.

A aids ganhou um retrato marcante com a matéria da re-

vista Veja com a capa do cantor Cazuza, em 1989. Ele estava 

totalmente debilitado e em seus últimos estágios de vida. 

Aquela imagem se torna um ponto importante na história do 

vírus no país. A repercussão da capa rendeu uma discussão 

ética sobre o jornalismo e fez com que as pessoas deixassem 

de ignorar a doença. Outros famosos que deram voz aids e se 

tornaram símbolo da resistência foram o cantor Renato Russo; 

os artistas Cláudia Magno, Sandra Bréa e Lauro Corona; o es-

critor Caio Fernando Abreu; e o sociólogo Hebert José de Souza 

(Betinho). 

A ideia de que a aids era uma doença apenas de gays come-

ça a ficar insustentável quando o número de mulheres infecta-

das aumenta. Cresce também a incidência em homens héteros 

e idosos entre os contaminados, denunciando o grande fosso 

da sexualidade. Aquela doença que antes era da classe artística 

de grandes cidades atinge o interior. Por fim, a aids mostra que 

não tem gênero ou orientação sexual. Todo mundo está susce-

tível.

O tratamento foi evoluindo e atualmente se morre muito 

menos em decorrência das complicações da aids. O coquetel – 

formado por cerca de 30 comprimidos antirretrovirais da épo-

ca, incluindo o AZT – foi substituído por uma ou duas cápsulas 

a depender do caso. Com o passar dos anos, o governo quebra 

as patentes dos remédios, que começam a ser distribuídos pelo 

SUS. Investe-se muito em publicidade no início dos anos 2000 

até 2010; e aquela imagem obscura da doença começa a ficar 

mais controlada para o que conhecemos hoje. 
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****

O nome desta obra é inspirado no filme do diretor espa-

nhol Pedro Almodóvar, A pele que habito (2011). Trata-se um 

drama surreal, com as cores de Almodóvar, sobre um médico 

que coleciona pele humana, para dá-la a sua mulher, vítima de 

queimaduras severas. A pele é o maior órgão do corpo. É nosso 

papel de parede, nossa identidade. A companheira do persona-

gem do filme, ao ter a o órgão desconfigurado pelo fogo, passa 

a ter outra individualidade. Ela leva aquilo para sempre. 

Para os personagens deste livro, a aids ficou na pele, como 

uma história vivida. As marcas dessa luta permaneceram em 

nossos personagens como uma carteira de identidade.  Por 

mais que não tenham a virologia, carregam a doença como 

uma tatuagem. 

A ilustração da capa foi inspirada em outra obra cinemato-

gráfica, Dogville (2003), do diretor dinamarquês Lars von Trier. 

O filme foi gravado em um galpão, onde os cenários da vila em 

que se passa a história são delimitados por marcas de giz no 

chão, como em um palco de teatro. O que poderia ser lúdico, 

um desenho, se converte num mapa claustrófico e aterrorizan-

te. As delimitações aqui desenhadas representam os lugares 

que aparecem em algum momento das narrativas recolhidas 

para o livro. A ideia é mostrar que a aids criou mapas urbanos 

para uma pá de gente – nem sempre mapas aprazíveis, marca-

ções para que cada um possa viver o bom da vida. 

Em Dogville, a personagem principal interpretada por 

Nicole Kidman, Grace, não escolheu estar na vila. Acabou indo 

para a cidade e encontrou uma realidade totalmente diferente 

da que estava acostumada. Teve que se adequar ao que acontecia 

naquele pequeno vilarejo. Isso condiz bastante com a ideia de 

que os personagens presentes neste livro não tiveram escolha 

a não ser enfrentar a aids. _______________________________



UM RESIDENTE
MICROSCÓPICO

1.
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______

Um microscópico residente que habita em João torna-

ria meu encontro com ele improvável se estivéssemos 

em 1984. De almofadas felpudas, aos copos, talheres 

e aparatos eletrônicos como um simples controle-

-remoto, o telefone, ou os livros empilhados pela 

mesa de centro. Tudo ali seria considerado um ris-

co. Alguns diriam até que o ar que circulava pelo 

apartamento, de pouco menos de cem metros quadrados, 

poderia ser fatal. 

Porém, não estamos em 1984. É 2019. E foram ne-

cessários mais de 30 anos de história para que eu 

pudesse estar sentado ao lado deste rapaz. 

Ao abrir essas páginas, caro leitor, você deve 

imaginar o que é esse inquilino microscópico de que 

estou lhe falando. Não é visitante, que vai e vem. 

É um morador. Engraçado pensar que um pequeno orga-

nismo possui tanto impacto na vida do animal mais 

inteligente da Terra. Estaremos sempre à mercê des-

sas minúsculas bolinhas cheias de células e outros 

organismos. Seja 35 anos atrás ou a 35, no futuro.

****
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A infectologista aposentada Rita Esmanhoto sempre chega 

no horário. Não importa onde, quando, se está chovendo, ou se 

houve algum acidente que engarrafe toda a cidade. Se alguém 

marca de encontrá-la às 17 horas de uma quinta-feira nublada, 

ela vai estar lá com o relógio cravado. 

É novembro, 2019. O destino naquele dia é a Casa das 

Bolachas, um café popular entre os estudantes da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR), na região central de Curitiba. Lá é 

servida uma das maiores xícaras de café com leite da região, 

e o interior do estabelecimento – vintage e com muitos potes 

de biscoitos à vista – é um abrigo para aqueles que estão em 

processo de finalização dos trabalhos de graduação, mestrado 

ou doutorado. 

Nos horários de pico, a casa costuma estar repleta de pes-

quisadores. Degustam cafés e, obviamente, bolachas, enquanto 

papeiam com seus orientadores, discutindo de política nacio-

nal a literatura asiática. Contudo, mesmo a disponibilização de 

cadeiras acolchoadas, mesas de trabalho em grupo e o acesso à 

internet gratuita não parecem ser o suficiente para que estes es-

tudantes deem ao local devido reconhecimento. Foram poucas 

as vezes que o termo Casa das Bolachas apareceu nos agradeci-

mentos de artigos, teses e trabalhos que tiveram ali seu pontapé. 

Mesmo não parecendo, a simpatia e afeição dos donos pelos 

estudantes garante que o café continue funcionando em ho-

rários não ortodoxos. E se engana quem pensa haver apenas 

livros e computadores nas mesas. A Casa das Bolachas ainda é 

uma opção para encontros entre amigos, casais apaixonados, 

ou entrevistas com profissionais de saúde aposentados.

É para isso que Rita chega. A beleza lendária da médica se 

confirma assim que puxa a porta de vidro da fachada. Sobe dois 

pequenos degraus em frente ao caixa, e quando chega ao pavi-

mento principal do café, sempre bem iluminado por grandes 

luzes pêndulas, procura seu anfitrião daquela tarde. Elegante, 

com uma postura impecável e cordial, ela atravessa o salão en-

quanto os olhos de pesquisadora experiente busca, entre os fre-

gueses ali sentados, a mesa em que se encontra o convidado.

O lugar escolhido fica encostado no canto esquerdo, perto 

de uma prateleira que expõe livros de cordel. Ao lado, um deli-

cioso balcão com bolos, jarras de sucos, vitaminas de frutas e 

outros quitutes prontos para serem servidos. Uma localização 

estratégica.

— Você é o Pedro? – pergunta Rita.

Um simples aceno com a cabeça, e um sorriso de orelha a 

orelha do estudante ali sentado à espera, serve como resposta. 

Ela se aconchega, acomoda a bolsa ao chão, encaixa o casaco-

-sobretudo na cadeira e, com uma voz doce, declara o início de 

uma viagem ao passado, que continua no presente.

— Então, me diga – trazendo a cadeira para mais perto da 

mesa –, fiquei sabendo que você quer saber mais sobre aids.

A relação de Rita com a doença começa em 1984, quando 

atuava como médica e professora no Hospital das Clínicas da 

UFPR, o HC. Durante 60 anos de altos e baixos, o HC ostenta em 

2020 o posto de terceiro maior hospital universitário do Brasil. 

Além de ser um marco na paisagem curitibana, sua pintura 

amarelo-mostarda, com mais de 12 pavimentos e um enorme 

“HC” escrito em vermelho sangue no topo, o torna reconhecível 
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a distância. O hospital protagoniza as mais diversas lendas ur-

banas da capital paranaense. É um capítulo na história da saúde 

da cidade e um importante centro de referência em Curitiba.

Hoje aposentada, Rita gasta seu tempo sendo onipresente 

nas boas salas de cinema e de teatro, assim como contumaz lei-

tora dos melhores lançamentos literários. Adora acompanhar 

as notícias em primeira mão e realiza algumas viagens mundo 

afora, especialmente para visitar sua filha, que mora nos Esta-

dos Unidos. Todos esses lazeres são realizados junto com o mari-

do, Nizan Pereira Almeida, também professor e médico infecto-

logista aposentado do HC-UFPR. O amor pela leitura, combinado 

com o conhecimento em saúde pública, rendeu ao casal um li-

vro publicado em 1989, chamado Saúde das Cidades, inspirado 

nos princípios de uma reforma sanitária para Curitiba.

Perseverante em recusar que todos os seus dias virem eter-

nos domingos, ela aproveita para aceitar os mais diversifica-

dos convites. Seja para palestras em aulas do ramo de infecto-

logia, ou para dar entrevistas com um universitário. 

— Começou com as classes altas — explica Rita, durante um 

tempo de conversa — E então... foi passando por um processo de 

pauperização, interiorização, até chegar ao resto da população. 

O vocabulário robusto faz parte do cotidiano médico e pes-

quisador. Sempre com termos específicos para doenças e ano-

malias, além de expressões para efeitos sociais em decorrência 

da síndrome. A “pauperização” é como se chama o processo de 

empobrecimento que, no caso da aids, se deu quando passou a 

atingir as classes mais baixas e fora do estigmatizado “grupo 

de risco”, do qual falaremos mais à frente.

Rita trabalhou numa das que seriam as primeiras linhas de 

frente ao combate da epidemia de HIV na cidade, em 1984, ano 

em que foi registrado o primeiro caso do vírus na capital para-

naense. Alguns dias antes de receber seu primeiro paciente in-

fectado, ela seguia seu trabalho como qualquer outro especia-

lista em doenças tropicais, nome dado aos infectologistas da 

época. Ao chegar ao HC numa manhã de outono daquele ano, 

sabia sobre a síndrome tanto quanto seus outros colegas: nada. 

Jamais acreditou que em um curto período isso mudaria 

drasticamente. Não só Rita, como outros médicos no HC-UFPR 

em Curitiba, no Brasil e no mundo. Como diria a ensaísta nor-

te-americana Susan Sontag, em A doença como metáfora, a 

aids e o HIV trouxeram à tona a verdade de que a medicina não 

está preparada para tudo. A médica encarava um novo desafio. 

Um trabalho que levaria tempo para colher resultados, mas 

que a cada ano ajudaria a salvar a vida de vários pacientes. 

Depois de 35 anos e alguns poucos meses desde a entrevista 

na Casa das Bolachas, os médicos, em 2020, se viam em uma 

outra luta pela vida. A pandemia de Coronavírus (Sars-Cov-2) 

traria mais um desafio para os profissionais de saúde. Sem 

remédio. Sem vacina. Apenas máscaras, luvas e cuidados pa-

liativos. Não mudou muita coisa nesse sentido, desde 1984. A 

medicina continua não preparada para tudo.

Na década de 1980, os médicos não tinham conhecimen-

tos específicos sobre o que era, como transmitia e como se 

comportava aquele minúsculo micro-organismo. O medo per-

corria os pensamentos desses profissionais ora em forma de 

devaneios, ora pesadelos. Claro, quem não teria medo de um 
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ser invisível que naquela época poderia tirar sua vida em um 

curto período de seis meses. 

Sem computadores potentes ou smartphones, Rita e seus co-

legas tinham a imprensa como forma de se comunicar e saber 

do que acontecia no mundo. E assim como Rita se espantava 

com o novo vírus que surgia, a então jovem repórter da sucur-

sal do jornal O Globo em Curitiba, Elza Oliveira Filha, recebia 

uma pauta pelo telex da redação. As primeiras reportagens so-

bre o tal de “câncer gay” eram trazidas pelas Agências Interna-

cionais, assunto do qual Elza também não sabia nada, ou nada 

além de que ceifava a vida de homossexuais masculinos. 

— Pessoalmente, no início, eu não lembro de ter medo –, expli-

ca Elza, alguns meses passados desde minha conversa com Rita.

— Você não ficou nem um pouco assustada?

— Eu era uma mulher de família e com vida regrada –, cai 

na gargalhada, com um grande sorriso. Não restam dúvidas 

sobre seu apelido, “Elzinha Coração”, repetido por colegas de 

profissão e estudantes universitários que se encantam com a 

simpatia e humor da profissional. 

— Brincadeira, o vírus não via esse tipo de coisa –, emenda.

Depois da carreira na imprensa, Elza Filha abraçou a vida 

acadêmica. Atua como professora da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR), uma instituição renomada e de im-

portância no estado, mas que sofre com um grande problema 

da população paranaense. Alguns penam a entender que 

UTFPR e UFPR são lugares distintos. Ministra aulas no curso 

de Comunicação Organizacional desde 2010, mas foi jornalis-

ta pela área de saúde por um longo tempo. Além do jornal O 

Globo, passou por outros veículos nacionais, como O Estado de 
São Paulo; e os locais O Estado do Paraná e Folha de Londrina.

Elza trabalhou com cobertura de HIV no período em que 

o nome da síndrome nem sequer tinha sido tipificado. Para 

acompanhar a epidemia da doença, nos anos 1980, dependia 

de notícias vindas do exterior, principalmente dos Estados 

Unidos, que identificavam um grande surto de Sarcoma de 

Kaposi, um tipo raro de câncer, em homens homossexuais nos 

estados de Nova Iorque e Califórnia. Em poucos anos, os espe-

cialistas entenderiam que as manchas negras que tomavam o 

corpo do paciente – um dos sintomas do sarcoma – estava liga-

do à baixa imunidade, uma das implicações mais severas na 

contaminação pelo vírus do HIV.

As manchas do sarcoma foram a principal identificação dos 

pacientes de aids. Esse símbolo ficou presente em produções 

jornalísticas, ao ilustrar a doença nas matérias de TV. Assim 

como em filmes, caso do Philadelphia (1993). A cena de reco-

nhecimento da síndrome pelo personagem principal, Andrew 

Buckett (Tom Hanks), acontece quando tira a camisa e mostra 

suas manchas. 

De início, os jornais estampavam a aids na editoria 

“Internacional”, como se fosse um problema europeu ou nor-

te-americano. Conforme surgem os primeiros casos em cele-

bridades brasileiras, abastecendo a indústria de boatos sobre 

contágios em famosos, o HIV mudou de lugar na imprensa. 

Passa a habitar o assunto de interesse nacional, local e os si-

tes de fofoca. Entre as figuras públicas da imprensa estavam o 

cantor Cazuza; o jornalista e escritor Caio Fernando de Abreu; 
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a atriz e dançarina Cláudia Magno; e o ator e diretor de teatro 

Carlos Augusto Strazzer.

Um senso comum era a culpabilização dos homens gays. A 

contaminação era o preço pago pela promiscuidade. Acredita-

va-se fielmente que era uma praga divina enviada aos homos-

sexuais, que mereciam ter a doença por causa da “vida que le-

vavam”. Os discursos se estendiam para profissionais do sexo e 

usuários de drogas. Essa ideia foi embasada pelas pesquisas fei-

tas no Centro de Controle de Doenças dos EUA (CDC), nas quais 

se identificava que os homens contaminados tiveram mais que 

o triplo de parceiros sexuais do que os que não carregavam o ví-

rus. Logo, era normal que se associasse a doença com um estilo 

de vida considerado depravado. Elza, sempre pensou diferente. 

A jornalista não é uma pessoa tradicional. Ela carrega um 

símbolo que quebra padrões: o próprio nome. O banco de da-

dos online, Forebears, mostra que Elza faz parte das poucas 

5,082 pessoas no Brasil que possuem o sobrenome: Filha. Elza 

Oliveira Filha. 

É comum que os filhos recebam o nome da figura do pai, 

como forma de continuar uma linhagem. Isso se chama agno-

me. No entanto, a predominância sempre é de nomes mascu-

linos. Cerca de 54,149 pessoas tinham na ocasião da consulta o 

sobrenome Junior; 159,094 possuíam Filho; e 158,265 tinham 

Neto. Já Elza e as outras Filhas representam uma margem de 

0,002% da população brasileira cujos pais resolveram dar con-

tinuidade às origens femininas. 

Para além dessa quebra de padrões do patriarcado, ela con-

vivia com amigos homossexuais – que não necessariamente 

portavam trejeitos femininos – e tinha consciência das difi-

culdades que viviam. Esse fato se intensificou principalmente 

com sua participação nos movimentos estudantis, na época 

da ditadura militar. E por ter acompanhado, mesmo que dis-

tante, a criação do Grupo Dignidade, que ocorreu quase que 

concomitantemente com o aparecimento da aids. O grupo é 

uma organização que luta pelos direitos da população LGBTQ 

em Curitiba. Mais recentemente, já na década de 2010, a sigla 

passa a ser LGBTQIA+.

— Me parece que a própria sociedade alimentava essa coisa 

mais promiscua da vida dos homossexuais. Tanto que tiveram 

de criar ambientes segregados para si mesmos –, relata Elza. 

Para a população menos informada, a aids era sinônimo de 

promiscuidade. Para entender como se formaram esses pre-

conceitos sobre a sexualidade do homossexual, é necessário 

fazer uma viagem ao passado. Casas noturnas, “banheirões” e 

saunas eram termos que os próprios médicos e jornalistas que 

cobriram a aids foram conhecer apenas um tempo depois. E 

estes existem por alguns motivos históricos. 

****

As relações homossexuais sempre precisaram de refúgios 

para existir. É comum espaços separados do resto da sociedade. 

Os LGBTQIA+ – naquela época, a sigla era GLS, para gays, lés-

bicas e simpatizantes –, se segregaram para ter seus convívios, 

sem julgamentos, ou mesmo sem perigo de discriminação 

e violência. Isso acontecia já na época do Brasil Imperial. Na 
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então capital, Rio de Janeiro, existia um roteiro homossexual, 

que começava na Praça Floriano Peixoto e no Passeio Público. 

Seguia até a Cinelândia e Praça Tiradentes, passando por bair-

ros como a Lapa. Esse trajeto foi mapeado pelo pesquisador 

norte-americano James N. Green, ao fazer um trabalho de re-

ferência sobre a homossexualidade no Brasil – o livro Além do 
carnaval (1999).

Os LGBTQIA+ preferem estar isolados, numa casa separada 

e longe dos outros, pois é o único momento em que podem vi-

ver a própria realidade. Surgem e permanecem até hoje bares e 

lugares que se vendem como LGBTQIA+ friendly, para que esse 

público possa frequentar sem ser discriminado. 

O Código Penal Imperial de 1830, de d. Pedro I, retirava as 

referências à sodomia, termo que era usado para definir as re-

lações íntimas homossexuais. Sodomia, em si, significa ato de 

penetração anal entre dois homens. Ou um homem que pene-

tra em uma mulher pelo ânus. Essa parte do corpo sempre foi 

fetichizada e colocada sob a ótica de diversos tabus. 

No meio heterossexual costuma ser visto com um símbolo 

de masculinidade nunca ter sido tocado ou estimulado sexual-

mente nessa região. É uma parte do corpo da qual não se deve 

aproximar, como se fosse a Zona de Exclusão de Chernobyl. 

Simplesmente, não vá. No entanto, nas relações homossexu-

ais, o ânus e a penetração é a representação de um padrão 

hétero-normativo, na qual o passivo performaria o papel da 

mulher, a figura mais fraca e frágil que será penetrada. “Ou 

não”, como tudo o que diz respeito à sexualidade. Não vem ao 

caso agora.

Com o governo republicano, em 1889, o preconceito em tor-

no da sodomia e os tabus sobre o sexo anal voltam ao Código 

Penal, mantendo a discriminação de atividades eróticas entre 

pessoas do mesmo sexo. As novas leis, apesar de não punirem 

diretamente e especificamente essas atividades, promoviam a 

volta do pudor e da ordem nas grandes cidades. E desta forma, 

para tentar esconder e burlar as leis, foram criadas casas no-

turnas e bares que passaram a ser frequentado por homosse-

xuais, principalmente das classes mais altas. Esses podiam ar-

car com os custos de uma festança e dar propina aos policiais. 

Carros e caminhões do Exército paravam na frente de boates e 

discotecas, frequentada por gays e travestis, para fazer enqua-

dro nos fregueses acusados de atentado ao tal pudor.

Desses lugares, surgem também as saunas e casas de orgia. 

Com uma iluminação praticamente inexistente, homens po-

diam ter relações com todos. Sem se conhecer, sem se importar 

quem eram, onde moravam. Ou nem ao menos passarem pelo 

ritual romântico de chamar para tomar um café. 

Isso se estende pela época da ditadura militar no Brasil 

(1964-1985). A censura a temas que eram relacionados ao sexo 

foi intensa e o regime queria garantir que estes assuntos não 

fossem debatidos. No entanto, ao mesmo tempo, movimentos 

LGBTQIA+ se juntavam com outros pró-democracia. Começa-

vam a surgir e se organizar jornais e veículos antirregime com 

a temática homossexual, a exemplo do Lampião, jornal nanico 

que circulou entre 1978 e 1981, dentro do contexto da impren-

sa alternativa. Entre seus editores estavam o depois novelista 

Aguinaldo Silva e o escritor e ativista João Silvério Trevisan.
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Nas regiões mais ricas, as propinas pagas por proprietários 

desses espaços para os militares permitiam que continuas-

sem em funcionamento, mesmo no regime ditatorial. Como a 

maioria dos frequentadores eram ricos e membros das classes 

altas de São Paulo e Rio de Janeiro, muitos tinham condições 

financeiras, que permitiam viajar para os EUA e Europa. Volta-

vam ao Brasil inspirados no que provavelmente haviam visto 

pelas ruas de bairros tradicionalmente gays, como SoHo (Nova 

York) e Marais (Paris). 

Além da moda, dos trejeitos, gírias e artigos de contracultu-

ra, é muito provável que nesse intercâmbio o HIV tenha pega-

do uma carona e vindo junto. Aproveitou o processo de abertu-

ra política de um país que viveu 21 anos de tortura e censura. 

Não existe uma data certa sobre a chegada do vírus ao Brasil, 

mas sugere-se que tenha aterrissado em terras tupiniquins na 

década de 1970. O HIV não passou pela alfândega ou pediu um 

visto de residência permanente. Ele se instalou como um foras-

teiro. Os primeiros pacientes surgem nas grandes cidades ape-

nas nos anos de 1983 e 1984, em homens com histórico de via-

gens ao exterior. Naquela época era uma realidade para poucos. 

Isso explica a doença atingir primeiro as classes mais abastadas, 

como Rita Esmanhoto comenta no início do capítulo.

E são esses pacientes que Rita atenderia em seu consultório e 

sobre os quais Elza escreveria páginas dos jornais. Mas se engana 

quem pensa que o HIV é coisa do passado. É uma realidade que 

vive até hoje, com suas diferenças, para melhor. Isso se dá gra-

ças ao trabalho de profissionais que encararam a linha de frente, 

fizeram da luta contra a aids o lugar em que habitam. Por causa 

deles e delas, hoje se morre muito pouco em decorrência da sín-

drome. O tratamento mudou, a forma de vida mudou. O vírus 

existe, mas é muito mais tratado e controlado do que antes.

O trabalho dos jornalistas que ajudaram a divulgar as in-

formações sobre aids para as pessoas contribuiu para o enten-

dimento como o vírus funciona. A impressa surge como uma 

educadora da sociedade, uma guardiã que ensinaria como se 

proteger e evitar a transmissão. A humanidade aprendeu jun-

to com a ciência. E logo entendeu também que um simples 

abraço ou aperto de mão não transmitem o vírus. Transmite 

outros, como a gripe ou o coronavírus. Mas não o HIV. 

Mesmo com tanto conhecimento científico, esse tal pudor, 

defendido desde a época Imperial, ainda parece falar mais 

alto. Preconceitos e estereótipos envolvendo a comunidade 

LGBTQIA+ persistem até hoje. Algumas associações ao “estilo de 

vida promíscuo” ou acusações de que o paciente “está a ter o que 

merece”, infelizmente, não são combatidos com um remédio.

A aids foi uma luta de Rita e de Elza e atualmente conta 

com novos personagens, como João Silva. Judeu habitante de 

Curitiba, gosta de manter sua casa arrumada e critica a mili-

tância exacerbada do Twitter e Facebook. Dentre seus hobbies 

favoritos está ouvir música hebraica, ler literaturas robustas 

ou discutir política. Ele atua no Voluntários Arco-Íris, um gru-

po voltado para a população LGBTQIA+ em Curitiba. 

Sentado no sofá, repleto de almofadas, ele prepara al-

guns drinks e se anima para uma noite com dois amigos e um 

convidado especial. O jovem universitário do livro é recebido 

com um abraço caloroso do homem judeu. A trilha sonora é 
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uma música pop judaica, totalmente exótica para quem, como 

eu, não é fluente em hebraico, a exemplo de João. 

No todo, estão quatro jovens. Um deles é o estudante de 

Economia pela UFPR, melhor amigo de João, e o outro é o colega 

de apartamento venezuelano, que vive ali temporariamente. 

Todos estão ali, divertindo-se e conversando. O anfitrião não 

precisa dizer que vive com HIV. Os quatro convidados sabem 

muito bem que não vai ser o ar ou o abraço que transmite o ví-

rus. E isso foi possível com o aprendizado desses profissionais 

de saúde, que ajudaram não só João a entender mais sobre si 

mesmo, como a sociedade a perceber como funciona esse mi-

croscópico detalhe chamado HIV. 

Obviamente não se deve culpar o “estilo de vida” de João. 

Diferente do que se acreditava em 1984, o vírus não é mais 

exclusivo dos homossexuais. O que se comprova nos dados do 

Ministério da Saúde: desde 2010, a exposição ao vírus em he-

terossexuais é líder de notificações. Foram então 87,5% casos 

de exposições em mulheres heterossexuais; 30,5% em homens 

héteros; e 20,1% em homens gays.

****

O papo vai e vem na noite. 

Bebidas e mais bebidas. Tudo começa a ficar meio tonto. 

– Eu acho que tem alguém precisando de um copo d’água 

aqui –, brinca João, que entrega o líquido no mesmo copo que 

havia bebido antes para o convidado da noite. Não tem proble-

ma. A saliva não carrega a virologia. 

Depois de poucas duas horas, alguns vários copos de bebi-

das que persistem desde a década de 1987, como a Jurupinga, 

chega o momento de se despedir e agradecer o convite. Não há 

necessidade de se desinfectar. Passar álcool em gel. Nada.

Está tudo bem. Todos se divertiram naquela noite, sem que 

nenhum organismo microscópico atrapalhasse a aglomeração 

de amigos. Pois é 2019, e não 1984. E definitivamente não é 

2020, quando o mundo se encontra em quarentena por causa 

da Covid-19. 

Ao chegar em casa, com menos náusea, o universitário des-

te capítulo reflete alguns aprendizados. Tem dúvidas, mas che-

ga a várias certezas. Pega o celular, com resquícios de bateria, 

e começa a escrever uma mensagem para uma provável fonte, 

que poderia lhe ajudar a entender mais sobre a aids. É um con-

vite para tentar compreender como que eram essas relações 

em 1984. Como esses profissionais que trabalharam na saúde 

fizeram para combater esse vírus. Será que mudou muita coi-

sa daquela época para agora? O que persistiu? Algumas coisas 

agora sabemos, mas como era a rotina de trabalho numa época 

em que se lutava uma guerra que a vitória era incerta? 

A mensagem com inúmeros adjetivos e expressões para 

manter o máximo de polidez é enviada. Alguns poucos minu-

tos, respondida com muito prazer por uma profissional que 

sabe bem sobre o tema. 

“Onde você quer se encontrar?”, dizia o texto.

“Oi, Rita. Você conhece a Casa das Bolachas?”.  ______________
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______

Aquela foi a última vez que vi João pessoalmente, até 

então. As relações nos dias de hoje são assim mesmo. 

A gente se encontra, sai de vez em quando, e depois 

viramos amigos de internet. Pelo que vejo, ele está 

bem. Continua o mesmo nas postagens no Facebook, re-

clamando da situação atual do país, e claro, sempre 

com seu trabalho voluntário no Arco-Íris.

João me inspirou a escrever este livro. Talvez 

ele só tenha certeza disso ao ler essas páginas. Eu 

nunca havia estado antes ao lado de alguém que vive 

com HIV. Estar perto aquele dia me fez enxergar a 

síndrome de uma maneira diferente. Me fez querer 

abraçar ainda mais a luta, entender aquele mundo e 

contribuir de alguma forma. Não é preciso ter aids 

para lutar contra a aids.

É o que vários profissionais de saúde fizeram no 

passado. Enfrentaram um vírus novo, acolheram pa-

cientes e abraçaram uma causa, que por mais que não 

habite nas veias deles, está no coração. 

****
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Rua Augusto Stresser, 191, Alto da Glória, Zona Norte de 

Curitiba. O lugar renasce das cinzas a cada vez que alguém en-

tra ou sai pela porta. Lá se encontra a Associação Fênix, uma 

Organização da Sociedade Civil (OSC), que não deve ser confun-

dida com uma ONG. A diferença é que a primeira trabalha com 

projetos de interesse público, ou seja, do Estado. Diferente da 

ONG, que não possui relações governamentais. 

A Fênix atua no combate à violência sexual e doméstica e na 

mediação de conflitos familiares. Atende crianças, adolescentes 

e jovens com HIV ou que convivem com outros que estão conta-

minados com o vírus. Os atendimentos acontecem em um so-

brado de pintura bege com uma deslumbrante representação de 

uma fênix vermelha ao lado da porta principal, feita de madeira 

e pintada de branco. 

Quem passa pela calçada todos os dias pode não reparar na 

existência da Fênix. Talvez confunda com uma casa apenas, que 

poderia ser lar de alguma família de classe média alta da região. 

O sobrado é um símbolo de resistência da história da arquitetu-

ra curitibana do século passado, já que são poucas as constru-

ções daquela época, ainda em pé no Alto da Glória. A maioria 

dos terrenos de então deu lugar a prédios de apartamentos mo-

dernos. Os sobrados resistentes apresentam arbustos e raízes 

em decorrência do tempo ou cartazes de imobiliárias com con-

tato para venda. 

Os empreendimentos imobiliários da região garantem a se-

gurança com fachadas de vidro à prova de balas; e câmeras de 

segurança 24 horas. A Fênix se protege de uma forma mais sim-

ples. Um muro de pouco menos de um metro de altura é o que 

separa a associação da rua. As janelas do primeiro andar pos-

suem grades brancas para o lado de fora, dificultando o acesso 

pela janela e impedindo que sejam quebradas e o sobrado inva-

dido. 

Naquela tarde seca de janeiro, ápice do verão em Curitiba, 

a porta está fechada para garantir que o ar condicionado faça 

mais efeito. Para entrar, basta se comunicar por meio do inter-

fone localizado ao lado direito da porta, que está em uma altura 

ideal para a estatura do brasileiro, média entre 1,6 e 1,73 metros. 

Um toque. Alguns minutos de espera, um chiado, e então 

uma voz doce e educada lhe recebe com um delicado:

“Alô?”

— Oi! A Zilene tá aí?

A porta se abre e revela um ambiente aconchegante e recep-

tivo. É possível renascer ali, naquele exato momento. As cores 

da decoração são quentes, do amarelo ao vermelho. Nada de co-

res neutras ou frias. Sem solidão ou pensamentos negativos na 

Fênix. 

Uma equipe multidisciplinar trabalha dia e noite atendendo 

casos recorrentes de violência e presta um apoio tanto de adesão 

quanto psicológico para aqueles que recentemente descobriram 

portar o HIV. Os pacientes que chegam pela porta de madeira 

branca e encaram a imagem da fênix, um animal que renasce 

de suas próprias cinzas, sabem que podem esperar o mesmo: re-

nascer. Bem ali. Literalmente. 

Esses pacientes são encaminhados por redes de proteção 

localizadas em Curitiba e Região Metropolitana. Podem ser do 

ramo jurídico, como conselhos tutelares, Juizados da Vara da 
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Família, Infância e Juventude, Delegacia da Mulher e o Ministério 

Público; como também aqueles que passaram por atendimento 

hospitalar, vindos dos três centros de referência da cidade: o 

HC-UFPR, Hospital Oswaldo Cruz e o Hospital Pequeno Príncipe.

As portas dos cômodos possuem plaquinhas indicando o 

nome do profissional que ali trabalha. Uma escada circular fei-

ta de madeira leva para o segundo andar, onde se encontram 

outras salas para atendimento. 

O que antes provavelmente era uma sala de estar de quem 

habitou o sobrado antes, agora virou a sala de espera, com sofás 

e almofadas coloridas. Os olhos dos acomodados ficam voltados 

para acima, enquanto assistem à programação do noticiário da 

tarde na TV. A mesa de centro está repleta de revistas para en-

treter os que aguardam. Elas estão intactas. 

A espera é por Zilene Lorenzetto, que trabalha na Fênix desde 

setembro de 2019 e virou queridinha dos funcionários e pacien-

tes em tempo recorde. Ela chega pela porta da sala de espera e 

passa seu olhar por todos ali sentados. Ela é branca descendente 

de italianos, uma mulher pequena com cabelos negros cortados 

na altura do ombro. O cômodo é grande e está lotado com crian-

ças e adultos. Ela encontra quem estava à sua espera. 

****

Acompanhada pelo mesmo jovem universitário do capítu-

lo anterior, Zilene atravessa uma porta atrás do sofá da sala 

de espera, que revela mais do ambiente da Fênix. É um gran-

de espaço aberto repleto de brinquedos e um escorregador de 

plástico, no qual outras crianças brincam com as cuidadoras. 

A trilha sonora é aquele barulho típico de um intervalo escolar. 

Gritos agudos que mais parecem de uma multidão de peque-

nos seres humanos em um coro que expressa alegria e diver-

são, misturado com algumas risadas ainda mais agudas, que 

penetram o tímpano e fazem imaginar uma sinfonia infanto-

-juvenil. Quem assiste àquela cena até esquece que se trata de 

uma associação que trabalha com temas pesados, como vio-

lência doméstica. Imaginar que esses lares e associações carre-

gam dor e sofrimento é um ledo engano. 

Ao lado direito daquele espaço que teria sido um jardim, 

outrora, um pequeno corredor leva a uma copa. O mobiliário 

conta com uma mesa redonda no centro, uma geladeira, pia, 

fogão e muita comida. Uma porta ao fundo revela outra sala 

grande e com decoração modesta. Parede branca, duas poltro-

nas de couro preto ao lado da outra, encaradas de frente para 

uma cadeira estilo secretária. Zilene fecha a janela para abafar 

o barulho das crianças e se acomoda na poltrona da direita. 

— Acho que o Gil já está chegando –, diz, enquanto se faz à 

vontade na cadeira. Antes mesmo que o couro da poltrona se 

ajuste ao seu corpo, ela se levanta, vai até a porta, escora-se na 

parede com as duas mãos. Assim, quem a vê da cozinha enxer-

ga apenas uma cabeça flutuante.

 — Alguém aí viu o Gil?

Apesar de ser iniciante na associação, Zilene tem uma histó-

ria com HIV, que começa desde que passou a trabalhar em uma 

clínica localizada no Edificio Asa, no ano de 1992, seis anos após 

se formar em Psicologia pela Universidade Tuiuti do Paraná.
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****

O Asa foi o primeiro prédio comercial de Curitiba, finaliza-

do em 1954 e com 413 unidades comerciais ao todo. Mais de 4 

mil pessoas circulam ali por dia, dentro de seus quatro eleva-

dores e incontáveis corredores. 

A entrada está na Rua Voluntários da Pátria, Centro de 

Curitiba. Do topo se tem uma vista privilegiada da Rua XV de 

Novembro, primeiro calçadão do Brasil, e da Praça Osório, fa-

mosa por ser o palco de feiras de artesanato, culinária e do típi-

co quentão com chantili durante o inverno. A rua também é um 

ponto de prostituição masculina. Isso rendeu o apelido de “Feira 

do Cu”, localizada no ponto exato em que a Voluntários da Pátria 

faz esquina com uma ruela que dali brota, a Jesuíno Marcondes.

Apesar das histórias de suicídios e lendas urbanas de fan-

tasmas que assombram seus apartamentos e lojas, o Asa tam-

bém emprega muitos curitibanos. Em um desses pequenos 

cubículos estava o consultório de psicologia que Zilene traba-

lhava, em 1992.

Em um desses dias como qualquer outro, Zilene enfrentava 

os fantasmas do Asa e se preparava para mais uma jornada de 

trabalho. Até aquela data, seus únicos conhecimentos sobre a 

aids se resumiam ao que assistia na televisão ou lia nos jor-

nais. Ela sabia de alguns conhecidos que estavam infectados 

com a doença, mas nunca havia tido um contato direto com 

o vírus. O primeiro caso de aids foi registrado em Curitiba no 

ano de 1984, mas Zilene havia se formado apenas em 1986. 

Na faculdade não houve menções específicas sobre a doença, 

porque nenhum professor estaria preparado para instruí-la a 

respeito da síndrome ainda. Dos conhecimentos genéricos da 

época, ela sabia que o HIV não era uma “coisa” da Europa ou da 

América do Norte. E se lembra de questionar, desde 1984, como 

seria a primeira vez que iria encontrar em seu consultório um 

paciente com o vírus. Demorou um pouco, mas chegou o dia.

Algumas batidas na porta despertam Zilene de seus pensa-

mentos, enquanto ela arrumava os últimos detalhes do recin-

to. Não é um fantasma, é o paciente de sobrenome Gomes, que 

ela já atendia havia um tempo. 

Da porta, recebe-o de braços abertos, como receberia qual-

quer outro. O homem não parecia tão animado naquele dia. A 

psicóloga o encara, enquanto ele entra na sala, atravessa a pas-

sos largos e se ajeita na cadeira. Parece guardar algum segredo. 

Talvez o final antecipado da novela das oito. O rapaz carrega 

um envelope consigo. 

Zilene quebra o silêncio:

— Está tudo bem, Gomes?

Gomes coloca o envelope em cima da mesa e arrasta delica-

damente até as mãos de Zilene. Ela pega o envelope marrom, 

abre e se depara com um laudo médico. Ele estava infectado 

com HIV e provavelmente havia contraído o vírus entre o iní-

cio dos anos 1990 e algum tempo antes da consulta. Isso era 

comum, pois o vírus tinha um processo de incubação demo-

rado. Assim, o paciente podia apenas começar a desenvolver 

sintomas depois de três anos. Em alguns casos, podia demorar 

mais tempo para a doença começar a agir. Dependia muito da 

forma que o organismo respondia.
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Zilene se certifica de que o documento é realmente de 

Gomes. Analisa nome, data, local de consulta e passa os olhos 

pelo diagnóstico. Volta a colocar o papel em cima da mesa de-

pois de ler completamente. Segura a respiração por uns minu-

tos. O respirar é fundo, porque muitas coisas passam em sua 

cabeça, mas não sabe o que falar para o paciente. 

— O médico disse que eu vou morrer em seis meses –, dispa-

ra Gomes, desamparado. 

— Bom, Gomes..., – começa Zilene. Ela para, pensa no que pre-

cisa dizer e lembra que nesse momento tudo que Gomes precisa 

é de alguém que entenda seu lado, e que se coloque no lugar dele.

— Então, vamos nós dois morrer juntos. 

Alguns minutos mais tarde, Gomes se despede. Zilene fica 

com o pensamento atordoado e resolve procurar o conselho 

das outras colegas que trabalham no mesmo consultório. Ela 

as encontra na copa, puxa para uma pequena conversa e busca 

apoio. Esperava que as outras pudessem lhe ajudar a enten-

der como encaminhar aquele rapaz. O desabafo é breve, mas 

para sua surpresa, a reação não foi muito convidativa. Todos 

no consultório chegaram a unânime e imediata decisão de que 

Gomes não poderia mais se consultar ali.

— Temos muitos pacientes aqui, eles vão chegar, sentar na 

cadeira e pegar aids também. 

— E o que eu faço? –, questiona Zilene. Não houve resposta. 

Ela não podia abandonar um paciente. É antiético. No fim 

das contas, não podia mudar muita coisa sozinha. 

Apesar de se passar oito anos desde que a aids foi regis-

trada na cidade e que alguns mitos haviam sido superados, o 

preconceito contra os portadores continuava. O desconheci-

mento sobre a transmissão reforçava a ideia de que comparti-

lhar uma simples cadeira seria o suficiente para se contaminar. 

Incluindo também as contínuas representações e associações 

da infecção com os homossexuais, chamados de “grupo de ris-

co”. Depois de algum tempo pensando, Zilene chega a uma das 

conclusões que a levaria a estar no lugar em que se encontra 

hoje, na luta contra o HIV. Se Gomes não ia mais frequentar o 

consultório, Zilene também não iria.

****

Desde o episódio em seu antigo emprego, agora só trabalha 

com ONGs e iniciativas públicas, deixando de lado as clínicas 

privadas. A relação com Gomes se tornou tão intensa, que ela 

queria aprender mais sobre o mundo dele. Aspirava entender, 

saber como funcionava a transmissão, a virologia, buscar uma 

forma que o trabalho dela pudesse ajudar a melhorar a vida 

de outros pacientes. Nesse caminho, encontrou o grupo Pela 

VIDDA Paraná, o primeiro em Curitiba que trabalhava com HIV 

e fundado por Albertina Volpato. 

O encanto de Zilene pela aquela mulher foi imediato. 

Albertina criou o Pela VIDDA em 1990 e é uma das primeiras 

mulheres a assumir sua soropositividade publicamente em 

Curitiba. A recepção no grupo foi calorosa. Pela primeira vez, 

Zilene era recebida por alguém da mesma forma que sempre 

recebeu os pacientes na clínica. Infelizmente, Albertina mor-

reu cinco anos depois da fundação da ONG e três anos depois 
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de conhecer Zilene. Mas partiu em paz, pois sabia que aqueles 

que estavam no Pela VIDDA abraçariam a luta por muito mais 

tempo e que seu nome não cairia no esquecimento.

Lá, Zilene aprendeu “o que era e o que não era”. Assim como 

os diversos mitos envolvendo o vírus. Até chegou a voltar ao Asa 

para explicar a suas colegas de trabalho que muito do que elas 

pensavam estava errado. Recusaram ouvir. Ela passou a perceber 

que o motivo pela qual não queriam receber Gomes no consul-

tório estava além da transmissão. Era ignorância e preconceito. 

— Comecei a trabalhar em ONG na década de 1990 e estou 

até hoje nessa folia. Até eu não acredito, às vezes, mas não me 

arrependo nem um pouco. 

Zilene abraçou a causa da aids, mesmo sem ter a doença. Enca-

rou a vida, mesmo com a própria família questionando sua saúde 

mental por escolher trabalhar com gays, travestis e prostitutas. 

Naquela época, não era comum fazer algo assim. Os ativistas em 

sua grande maioria eram membros da comunidade LGBTQIA+. 

Zilene é uma mulher hétero. Isso rendeu várias ocasiões em que 

teve de se defender e explicar para tios e primos, que questiona-

vam o que ela iria fazer caso “um viado lhe passasse aids”.

Nessa aventura de conhecer um pouco mais sobre o vírus, 

viajou por todo o Brasil, participando de congressos, dando 

cursos e palestras. De Brasília a São Paulo, Rio de Janeiro e inte-

rior do Paraná. Não existe uma ponta desse país que não tenha 

visitado para falar sobre a aids. 

Em vários lugares, encontrava quase o mesmo cenário: de-

sinformação. Zilene lembra da vez que foi para Guaraqueçaba, 

no litoral norte do Paraná, ministrar um curso sobre aids para 

os funcionários de saúde de lá. Era um convite da Secretaria de 

Saúde do Município.

Os poucos 100 quilômetros do litoral paranaense possuem 

algumas cidades frequentadas por curitibanos, que lotam a 

BR-277 – principal ligação da capital ao oceano – durante a alta 

temporada. As cidades possuem boa infraestrutura para rece-

ber turistas, mas para quem mora lá, alguns serviços essen-

ciais, como a saúde, ainda dependem de Curitiba. É necessário 

dirigir cerca de uma hora por essa mesma rodovia para rece-

ber tratamento na capital. E mesmo com essa dependência, no 

pequeno posto de saúde da cidade, um dos médicos que traba-

lhava lá se recusou a participar da palestra.

— Eu não preciso de vocês aqui, só pelo jeito do paciente eu 

sei se ele já tem aids ou não —, desconversou o médico. 

Apesar do mal-estar, Zilene e sua equipe continuaram per-

sistentes no ambulatório municipal e deram a palestra para os 

outros profissionais de saúde que estavam interessados em sa-

ber mais. Ela mesmo ressalta que, felizmente, apesar de alguns 

pontos fora da curva, a maioria dos médicos estava disposta a 

abraçar aquela causa.

A afirmação “olhar para o paciente e saber se ele tinha HIV 

ou não” era habitual. Geralmente, os infectados passavam a ter 

sintomas na pele, cicatrizes, e a perda de peso era visível. Essa 

imagem repercutiu muito após a Veja, maior revista brasileira 

na época, lançar a edição 1.077, de 26 de abril de 1989. Na capa, 

o cantor Cazuza debilitado, fraco, com olhos mostrando o can-

saço de uma luta diária contra o vírus. O título: Uma vítima da 
aids agoniza em praça pública. Desde então, parece que todo o 
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paciente que contrai o vírus ficaria com a mesma situação do 

artista brasileiro, emergindo o termo “aidético” para definir de 

forma pejorativa alguém que estava magro ou havia perdido 

muito peso e que provavelmente estaria com HIV. Era para ti-

rar essa imagem e estigma da cabeça da sociedade que esses 

profissionais lutavam com uma das armas mais poderosas 

contra a aids, a informação.

Apesar dos não, Zilene também recebeu muitos sim. Depois 

do Pela VIDDA, trabalhou em uma casa de apoio para pacientes 

em estado grave de aids, um lugar chamado Só VIDDA.

— Tem um monte de vida, porque a gente queria mostrar 

que ter a doença não significa um atestado de morte.

Zilene chegou a ser presidente da Só VIDDA. Mudou um 

pouco de enfoque e um tempo depois foi ser voluntária em 

saúde mental de travestis em Curitiba, numa instituição cha-

mada Grupo Esperança. Um tempo depois, começou a atuar 

na Secretaria Municipal de Saúde, na qual se tornou colega de 

uma médica infectologista chamada Cléa Ribeiro. A amizade 

das duas se fortificou para além do vírus. Os profissionais de 

saúde ainda tinham muitas incertezas sobre com o que esta-

vam lidando. Juntas começaram a pesquisar mais a doença, 

para aprender sobre aquela novidade e contaram com a ajuda 

de grupos que trabalhavam com as minorias. 

O ofício durou até 2019, quando Zilene começou na Fênix. 

O trabalho é difícil e fica marcado na pele mesmo quando 

não se tem o diagnóstico. Zilene foi acometida por muitos episó-

dios de preconceito, justamente por ser da causa. A aids esteve 

presente durante a morte de seu marido, há 20 anos. O câncer 

tirou a vida do companheiro como um sopro. Os sintomas, no 

entanto, pareciam com aquele mesmo retrato “cazuziano”, já 

que ele havia emagrecido muito. Zilene ouvia cochichos dos ali 

presentes, questionando o motivo da perda de peso repentina 

do marido. Alguns acusavam que havia falecido em decorrência 

da aids, sem respeitar o luto de uma viúva que estava passando 

pela difícil tarefa de velar o corpo do marido.

“E daí qual o problema?”, Zilene desejava falar. Era difícil. 

Nunca foi fácil. 

A ideia de que contrair o HIV como sentença de morte ime-

diata era uma nuvem que pairava a sociedade. E além da morte 

social, por causa do preconceito, algumas mortes aconteciam 

até mesmo no campo jurídico.

Foi o que aconteceu com um paciente chamado Juvenal, de 

cujo sobrenome Zilene não mais se recorda. Essa é uma das 

diversas histórias que refletem a aids na década de 1990. Ele 

chegou no Pela VIDDA – na época em que Zilene trabalhava ali 

– maltrapilho, com poucos pertences além da roupa do corpo. 

Desembarcou em Curitiba após ter sido expulso de casa, em 

uma cidade do interior paranaense. Assim que os moradores 

descobriram que ele havia testado positivo para o HIV, desnatu-

ralizaram Juvenal. Sem documentos, o homem foi recebido pelo 

grupo em Curitiba e cadastrado para tomar medicamentos. 

O aziodotiminida (AZT) era o remédio antirretroviral usa-

do na década de 1990 no tratamento contra a aids. Foi uma 

das primeiras drogas aprovadas no Brasil. Junto, tomavam-se 

outros antirretrovirais e inibidores da doença, o que forçava o 

paciente a tomar inúmeras pílulas e comprimidos por dia. Os 



5958 Um lugar para renascer das cinzasA doença que habito

profissionais da saúde contam, em média, umas 30 ou 40 cáp-

sulas. Esse conjunto seria apelidado de “coquetel”. 

Zilene acompanhou Juvenal pela fria e chuvosa Curitiba até 

a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Ao chegar, a equipe se 

deparou com uma surpresa: nos papéis da secretaria, estava o 

atestado de óbito de Juvenal, com local, data e horário da mor-

te. Para o Estado, ele era um homem morto. Mas como era pos-

sível então estar de pé ali na frente? 

O Pela VIDDA montou um esquema para tentar entender 

a morte antecipada de Juvenal. Não precisaram ir tão longe. 

Vasculhando o histórico familiar, Zilene e a equipe descobri-

ram que quem entrou com o pedido do Atestado de Óbito foi 

uma prima de Juvenal, advogada. Junto com o atestado, estava 

também um seguro de vida altíssimo em nome do paciente. Ou 

seja, um parente de Juvenal havia fraudado sua morte, apenas 

para conseguir uma grande quantia.

— Foi um trabalho danado provar que aquele homem esta-

va vivo. Lutamos por mais de um ano para deixar perante a lei 

que ele, ali na nossa frente, não tinha morrido –, relata Zilene.

Juvenal havia morrido de tudo antes. Morreu de família, 

morreu para a sociedade e morreu para o Estado. Ele só mor-

reu mesmo um bom tempo depois, ainda sem saber o paradei-

ro da prima, que havia fugido. Morto perante a lei, foi difícil 

conseguir os remédios e, consequentemente, teve dificuldade 

em aderir ao tratamento. Contraiu candidíase pela garganta e 

padeceu por parada cardiorrespiratória. 

Os pacientes precisavam enfrentar o preconceito da pró-

pria sociedade, que os matava no momento de receber o 

diagnóstico. Muitos também perdiam seus empregos em de-

corrência do preconceito. 

O Pela VIDDA acompanhou inúmeros casos de demissões 

pelo HIV. O lugar funcionava em um sobrado muito parecido 

com o Fênix. O logradouro é a Rua Carneiro Lobo, no bairro da 

Água Verde. Toda vez que alguém batia na porta era recebido 

por Zilene. Além dos que procuravam ajuda para a adesão ao 

medicamento, alguns também procuravam assistência jurídi-

ca, por terem sido demitidos em decorrência da sorologia.

Ela se recorda de dois casos, especificamente. Ambos tra-

balhavam em grandes corporações. O primeiro era da rede de 

restaurantes McDonalds. O segundo vinha do supermercado 

Carrefour. Esse último, desabafou com Zilene, porque tinha 

consciência que sua demissão não era só pela sorologia. Era 

também por ser gay, negro e nordestino.

Mesmo após longos dias de trabalho, os voluntários do Pela 

VIDDA ainda tinham que encarar alguns comentários de tran-

seuntes que ficavam sentados na Praça Maria Tortatto, a po-

pular Maria Polenta, bem em frente ao sobrado. No momento 

em que pisavam na calçada, era possível ouvir falas maldosas, 

como: “Olha lá os aidéticos saindo da reunião”, seguido de lon-

gas risadas secas.

****

Novas batidas na porta despertam Zilene. Ainda não era um 

fantasma do Asa. Também não era o Gomes ou nem um paciente 

que estava à procura de ajuda. Era alguém que ela bem conhecia.
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O grito de autorização de entrada é recebido pelo outro lado 

da porta. A maçaneta gira e a revela um moço de uma estatu-

ra perto dos 1,60 metro, dentro da média brasileira, com uma 

face um pouco tímida de início. Ao entrar na sala, releva um 

homem branco, de cabelos acinzentados.

— Apareceu –, comemora Zilene.

— Oxê. Eu tava no banheiro. 

Gilvando Fabrício Arruda, mais conhecido como Gil, se aco-

moda na poltrona do lado esquerdo, que estava vazia. Ele é par-

ceiro de trabalha de Zilene, desde que ela chegou na Fênix, em 

setembro de 2019. No entanto, os dois se conhecem de outras 

primaveras. Na instituição, Gil é “lincador”, responsável por 

fazer a conexão entre o paciente, que acabou de receber o diag-

nóstico, e o tratamento. É um homem que leu mais livros do 

que os fios de cabelo que tem na cabeça. Ler bastante foi neces-

sário durante os anos de formação universitária em Filosofia, 

pela Pontifica Universidade Católica do Paraná. 

— Eu não sabia do “Fabrício” (no nome de Gil) e nem da par-

te do filósofo –, surpreende-se Zilene.

— Isso que a gente se conhece há 500 anos –, retruca, en-

quanto ambos caem na gargalhada. 

A história de Gil com a aids começa na Igreja, na década de 

1990. Ele continua fazendo parte dos movimentos sociais e da ad-

ministração da Arquidiocese de Curitiba, onde conheceu o frei ca-

puchinho Pedro Brondani, fundador da Pastoral da Aids no Paraná. 

Durante o processo para participar das atividades da pastoral, Gil 

foi o último a entregar a ficha de inscrição. Ele não sabia, ou não 

entendia, como a Igreja podia cuidar de uma temática como essa. 

Gil se lembra que alguns membros do clero poderiam de-

monstrar serem extremamente fechados ao tema. O que po-

deria transmitir certos pensamentos preconceituosos. Ele in-

clusive cita casos que presenciou, em que os padres na hora de 

entregar a Extrema Unção para o morto, ficavam com medo de 

chegar perto e contrair o vírus. 

— Mas no geral foi muito bom ver a Igreja começar a traba-

lhar com isso –, relata. 

Frei Pedro é conhecido por ser um cara sem preconceito ne-

nhum. Na visão de Gil, frei Pedrinho, como é chamado, se des-

tacava entre os outros capuchinhos. O religioso sempre teve 

muito contato com populações vulneráveis e realizou traba-

lhos em bairros de classe média baixa em Curitiba, como a Ci-

dade Industrial, e em Almirante Tamandaré, cidade na região 

metropolitana. 

A primeira vez que frei Pedro teve contato com a aids foi em 

Foz do Iguaçu (PR), quando encontrou travestis e profissionais 

do sexo que estavam com a doença. Depois de ouvir toda aquela 

história de sobrevivência, o frei passou a ser um dos que car-

regam a aids no coração. Ele, por exemplo, levava a população 

trans para as reuniões do clero, que passa a não ter somente 

homens brancos, para escândalo dos outros confrades. Várias 

vezes os membros da ordem ficavam surpresos com os trejei-

tos exuberantes das travestis, que entravam no convento, a 

convide de Pedrinho. Um verdadeiro choque de realidade. De-

pois das reuniões, frei Pedro ainda chegava para almoçar e jan-

tar com os membros da comunidade, em companhia de suas 

amigas travestis.



6362 Um lugar para renascer das cinzasA doença que habito

A Igreja esboçou bastante resistência. Mas o trabalho das 

pastorais ajudou a criar um contato maior da religião com cau-

sas sociais como a aids, a questão carcerária, sobriedade e po-

pulação em situação de rua. Estas são consideradas pastorais 

de fronteiras. Elas não são do mesmo porte que a Pastoral da 

Criança, por exemplo, que possui um grande estrutura e prê-

mios na ONU.

Em 2020, frei Pedro está fazendo um trabalho na Amazô-

nia, fugindo um pouco da cidade grande. Ele também é doador 

de plaquetas para a surpresa de outro frei, que quando esta-

va se despedindo de Pedro, elogiou-o ao dizer que estava bem 

“gordinho e corado para um aidético”. Com um tom de piada, 

Gil lembra que naquele dia frei Pedro apenas respondeu:

— Para você ver. Quando a gente faz uma boa adesão, a gen-

te fica bem.

Foi irônico, pois se frei Pedro tivesse HIV, não poderia ser 

doador de plaquetas. No entanto, o trabalho da adesão nos leva 

ao papel fundamental que Gil tem dentro da Fênix. Após a ca-

pacitação na Pastoral, ele se engajou cada vez mais, até que o 

grupo começou a fazer uma parceria nas políticas de adesão 

dos pacientes aos medicamentos, com o HC-UFPR. O trabalho 

era intenso. Tinha que cuidar da sua ação na arquidiocese, co-

ordenar a pastoral, outros projetos paralelos, até que, como ele 

mesmo diz, ficou de “saco cheio” e passou o fardo para outro 

voluntário, ficando apenas na arquidiocese. No fim, o trabalho 

rendeu a Gil um contato com várias instituições, comissões e 

conselhos regionais, que trabalhavam em campanhas de cons-

cientização. 

Em 2018, o Ministério da Saúde lançou a campanha Viva 

Melhor Sabendo, que disponibilizava testes rápidos de HIV 

pelo fluido oral. No voluntariado, Gil teve o contato que o le-

varia para a Fênix. Ele conheceu Sandra Lima, presidente da 

associação, que o convidou para colaborar com seus conheci-

mentos na instituição. Sandra precisava de alguém que pudes-

se coordenar o encaminhamento dos pacientes com HIV para 

o tratamento. 

Após a confirmação positiva do teste é necessário que o pa-

ciente seja levado para um serviço de tratamento. É ali que se 

verifica como está a saúde. São realizados testes que contam 

a quantidade de cédulas CD4, a carga viral, e se é necessário 

algum suporte psicológico ou terapia. 

Em 2020, o tratamento do HIV está muito mais eficaz. A ra-

pidez na hora do diagnóstico permite que o paciente comece 

a adesão aos medicamentos imediatamente. Nas décadas de 

1980 e 1990, o tratamento só iria acontecer entre seis a um 

ano da identificação do vírus. Isso se deve ao tempo em que os 

testes levavam para ficar prontos e porque se tratava apenas 

quando o paciente estava com sequelas mais graves. Muitos 

penavam para conseguir acesso ao coquetel. Uma mão cheia 

de remédios altamente tóxicos e que provocavam reações di-

versas, como vômito ou diarreia. Os efeitos colaterais não 

eram persistentes, visto que após o organismo se adaptar ao 

medicamento, o paciente não era mais acometido com esses e 

outros sintomas. 

— Eu cansei de experimentar remédio para saber qual era o 

efeito colateral –, relembra Zilene. Era comum fazer isso, pois 



6564 Um lugar para renascer das cinzasA doença que habito

é importante que o paciente saiba o que está tomando e enten-

der como funciona cada tipo de remédio.

No século 21, muitas das mortes acontecem por falta de 

adesão ao tratamento, que hoje se resume a um e dois compri-

midos por dia. Parte da recusa se dá pela negação enfrentada 

após receber o resultado. O preconceito faz com os infectados 

demorem mais tempo para procurar ajuda. Gil e Zilene expli-

cam que tudo isso está ligado com a percepção da autoestima 

que o paciente perde. Desde 1984 até agora, comentários como 

“você tem HIV porque é puta, sem vergonha” ou “isso que dá 
ser gay” deixam o paciente mais debilitado emocionalmente e 

com sentimento de desonra. 

O tratamento depende da carga viral. Se o paciente está com 

uma alta taxa de HIV no sangue, precisa de um remédio mais for-

te. Os medicamentos mais fracos vão sendo usados em pacientes 

com carga mais amena. Tudo é questão de acompanhar e medir a 

performance do organismo. Esse é o trabalho que Gil e Zilene or-

ganizam na Fênix. E de medicamentos é o que Gil mais entende. 

— Você trata bem seus pacientes, não trata, Gil? –, pergunta 

Zilene em tom de deboche.

— Em alguns casos eu faço é terapia de choque.

 

****

No momento, cerca de 20 infectados com HIV recebem 

atendimento na Fênix. O acompanhamento começa com um 

bate-papo e a “terapia de choque” é aplicada nos casos em que 

os pacientes estão mais suscetíveis a abandonar o tratamento.

Em uma das salas de consulta da Fênix, o “choque” acon-

tece. Alguns dias são necessárias duas ou três terapias mais 

radicais. Uma dessas é uma mulher que entra para falar com 

Gil. Ela está resistente em continuar tomando o medicamento, 

pois ainda sente culpa de carregar o vírus nas veias. Gil respira 

fundo, pronto para o ataque:

— Mas a senhora ama seus filhos? 

— Claro que amo, seu Gil –, segurando o choro. 

Com uma voz suave, mas ainda assertiva, ele rebate.

— Se você tiver uma péssima adesão ao tratamento e não 

tomar o medicamento, não vai conseguir acompanhar o cres-

cimento dos seus netos, não vai ver seu filho mais novo se for-

mar na faculdade, tudo isso. 

A mulher consente. E após mais alguns minutos de argu-

mentação e persuasão, assume que vai continuar o tratamento 

e tomar as medicações.

 

Próximo

Desta vez, a paciente que entra na sala está mais contente. 

Uma menina, de pouco mais de 25 anos de idade, entrou 

pela porta da Fênix três semanas antes, com uma carga viral 

altíssima. Agora, ela exibia seu relatório médico que mostrava 

que o vírus em seu organismo estava indetectável. 

— Aí seu, Gil, olha só meu exame, para você ver que eu tô 

tomando certinho a medicação –, comemorava. 

É importante garantir que o tratamento continue, mesmo 

quando se alcance níveis desejáveis. Gil sempre acreditou que 
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o bicho papão nunca foi o vírus. Os pacientes sofrem pela falta 

de autoestima quando recebem o diagnóstico e acabam por de-

sistir de continuar se tratando, como se não tivesse jeito. Den-

tre os argumentos que ele mais escuta é a preocupação com o 

filho, a família, ou ser um bode expiatório da sociedade. Para 

ele, alguns problemas hoje são muito piores de administrar do 

que o próprio HIV.

— Aí, sim. Quero te ver aqui na próxima semana. De qual-

quer forma, vamos manter o acompanhamento.

Próximo

A última visita chega no consultório. Ela não faz parte dos 

20 pacientes que vivem com HIV, mas foi orientada a prestar 

uma visita à Fênix para procurar orientações sobre como lidar 

com o filho. O adolescente havia se contaminado recentemen-

te. Gil explica tudo que a mãe precisa fazer, para onde o meni-

no deve ser levado e reforça que deve começar o tratamento 

imediatamente. Ainda parecendo inconformada com a situa-

ção, a mulher reproduz um dos preconceitos mais comuns:

— Ele se contaminou, porque desviou dos caminhos do 

Senhor –, chicoteia com as palavras.

Gil dá uma risada de canto, coloca seus papéis sobre a mesa 

e responde:

— Não, minha senhora, ele não está desviado. Ele é viado 
mesmo. 

 

****

Só por desabafar, o paciente sai diferente. Zilene acredita 

que quanto mais os problemas são conversados, melhor. E sem 

julgamentos a priori. Ela ensina que o interessante da profis-

são do psicólogo é aprender junto com o paciente. Julgar, ja-

mais. Relembra a necessidade de intervir em casos sérios, mas 

aceitação é o primeiro passo. 

Zilene não deixa de pensar em fazer um trabalho com a 

terceira idade, visto que muitas mulheres casadas estão se 

infectando por causa do marido. Antes, o termo “população 

de risco” definia apenas os homossexuais, como se fosse uma 

peste gay. Afirmava-se a ideia de que apenas aquela parcela da 

população, que se somava os usuários de drogas e prostitutas, 

estaria suscetível à contaminação. Agora, o grupo de risco é 

todo mundo.

O carinho de Zilene pelos pacientes de aids continua e ela 

gosta de trabalhar com transexuais, travestis e profissionais 

do sexo. Ela e Gil continuam sentados na mesma posição após 

uma hora de conversa. Depois de ouvir a confissão da amiga, 

ele revela que no início ficava um pouco assustado com as 

trans e travestis, pois ainda possuía uma moral cristã. Não foi 

só os conhecimentos sobre a aids que mudaram. O Gil como ser 

humano também.

Crescido em uma família tradicional e reforçada pelos anos 

que se engajou na Igreja, ele sempre achou que as travestis es-

tivessem ligadas ao roubo, tráfico de drogas e tudo que fosse 

de mau caráter. Até que conheceu a primeira travesti. Ela se 
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chamava Cacau, também apelidada de Juma, por portar um 

cabelo enorme, digno de uma estrela de Hollywood ou da re-

aleza europeia. A origem do apelido vinha da personagem de 

Adriana Oliveira, da novela Pantanal, que vivia na beira do rio 

e virava onça. Gil enxergava em Cacau uma lady, que poderia 

muito bem frequentar o Copacabana Palace e ainda ter mais 

classe que qualquer outra grã-fina carioca. A educação e com-

portamento exemplar da travesti mostrou a Gil um novo meio 

de enxergar a população. 

Na primeira vez em que foi para um congresso sobre aids, 

Gil encontrou diversas outras travestis, que lhe ensinaram a 

gostar e amar alguém pela sua essência, sem julgar. O con-

gresso foi realizado na década de 1990 em um hotel no Rio de 

Janeiro. Além dos grandes contatos que fez naquele dia, Gil e 

Zilene, que estavam juntos, lembram-se de um fato caricato, 

que representava o preconceito existente ainda naquele pe-

ríodo. Durante o intervalo, para se refrescar do calor carioca, 

alguns haviam entrado na piscina do hotel. Após um tempo, a 

água começou a descer pelo ralo, acabando com toda a diver-

são. Uma investigação de boca a boca levaria os organizadores 

a entender que o responsável havia sido o gerente do hotel. Ao 

ver os participantes na água, mandou esvaziar a piscina, para 

evitar a transmissão.

Zilene destaca que se o terapeuta não aceita um paciente 

por quem ele é, o tratamento se torna ineficaz. E nesse ponto, 

os dois concordam que em Curitiba houve muitos profissionais 

da área da saúde que fizeram um tratamento impecável e de 

referência, por saberem aceitar e respeitar os pacientes. 

— Nós tivemos sorte em ter personagens que abraçaram a 

causa. Posso citar o Silas e a Alba lá do HC, a Cléa que é um 

desprendimento. Assim como a Rosana do Oswaldo Cruz, 

uma perua riquíssima, que abraça e chama todos de “meus 
pacientizinhos” –, Gil imita um abraço e faz biquinho para re-

plicar o jeito de Rosana Camargo, diretora-clínica do Hospital 

Oswaldo Cruz em 2020 e médica infectologista em 1984. 

Zilene relembra seus anos de amizade com Cléa. Ela via a 

médica tratar os pacientes no HC-UFPR com adjetivos carinho-

sos e confortantes. Só faltava pegar no colo. Em Curitiba, es-

ses profissionais são assim. Conhecem os pacientes pelo nome, 

pela história e não tratam como se fossem mais um. E isso 

acontecia desde 1984, o que leva muito desses profissionais 

a se encontrar até hoje, por causa desse vínculo. Pode não ser 

pelo sangue, mas é de coração. E num ar de felicidade, enquan-

to a conversa com Gil se anima, ao lembrar do passado, ela faz 

uma pequena propaganda da amiga.

— Sério, você precisa conhecer a Cléa. ____________________
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______

A internet se tornou uma grande plataforma de disse-

minação de informações sobre saúde. Jogue a primeira 

pedra quem nunca pesquisou sintomas no Google antes 

de recorrer à ajuda médica. Canais como Tua Saúde ou 

Drauzio Varella no YouTube conseguem alcançar uma 

audiência que chega a casa dos milhares e se mostram 

uma fonte sobre assuntos relacionados a diversas 

doenças.

Um exemplo em 2020 é o pesquisador Átila Iamarino, 

que alcança mais de 1 milhão de visualizações em 

transmissões ao vivo, com orientações sobre o coro-

navírus. E com a aids é parecido. Ao digitar na bar-

ra de pesquisa esse tema é possível encontrar vários 

vídeos que tratam sobre a transmissão, medicamentos 

e outros tópicos pertinentes. Assim como a explica-

ção para a dúvida mais comum: qual a diferença de 

aids e HIV?

Em uma dessas pesquisas no YouTube, possivelmente 

se pode esbarrar com uma das personagens deste ca-

pítulo: Cléa Ribeiro.

****
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São Paulo é uma cidade dos anos 1970 e 1980, assim como 

a aids.

Os dados da prefeitura baseados no Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU) mostram que a maior parte dos pré-

dios em pé, atualmente, foram construídos entre esses dois 

períodos. Como estamos falando de uma cidade com mais de 

460 anos, nota-se que São Paulo continua o tipo de lugar que os 

paulistanos mais adoram chamar, durante uma discussão com 

os irmãos cariocas, de uma cidade moderna.

Em 1970, ocorreu o boom nas construções verticais em bair-

ros como Pinheiros, Jardim Paulista, Liberdade e Santa Cecília; 

e foram 760 mil casas, apartamentos, lojas e construções er-

guidas nessa época. Ao levar como base os anos 1980, são 650 

mil imóveis construídos que permanecem em pé. 

Caso queira imaginar São Paulo em 1980, não precisa ir 

muito longe, arquitetonicamente falando. O próprio centro 

da cidade continua com boa parte das estruturas construídas 

naquela época. A diferença são os modelos antigos de Fuscas e 

Chevettes que lotavam as avenidas, já com grandes arranha-

-céus. E a moda dos paulistas, que usavam muita calça jeans 

larga, camisas coloridas e um estilo de cabeleira de gosto ques-

tionável para os dias de hoje. 

É por essa São Paulo de 1986 que Cléa Elisa Lopes Ribeiro 

passa durante o retorno para casa. Volta de transporte público 

para o condomínio em que mora, após finalizar o expediente 

no Hospital Emílio Ribas, na região do Pacaembu. Mineira de 

pele clara, olhos castanhos e cabelos negros para além do om-

bro, havia acabado de terminar a faculdade de Medicina pela 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em 1985. Um ano 

depois morava na capital paulista e trabalhava na residência 

de infectologia do hospital, referência no tratamento de doen-

ças epidemiológicas, como a aids. 

Ela chega ao apartamento e faz seus procedimentos habi-

tuais. Toma um banho, escova os cabelos e garante a leitura 

do dia. Depois, opta por dar uma passada na comemoração de 

aniversário de uma das crianças do condomínio, no salão de 

festas. Cléa sempre adorou crianças e nutre uma paixão enor-

me em brincar com elas.

Ao entrar no salão, cumprimenta os pais e outros convi-

dados. Garante um docinho e vai se distrair um pouco com 

os pequenos. Dentro de toda festança e multidão de miúdos, 

uma menina agarra a barra de sua calça e pede para que Cléa 

a carregue no colo. Ela cede e brinca um pouco com a menina, 

enquanto a leva para a mesa na qual poderia escolher alguns 

dos vários doces disponíveis. Depois de se entreter, o corpo de 

Cléa pede ajuda para o sistema nervoso, que a lembra que está 

cansada de um longo dia de trabalho no hospital. Põe a menina 

de volta ao chão e se acomoda em uma das mesas com pais de 

outras crianças.

Papo de vizinho é aquela coisa. Não tem muito o que falar 

além da conta do condomínio, das reclamações de barulho, 

da péssima manutenção do elevador ou das encomendas que 

somem na portaria. Cléa interage mesmo assim. Ela gosta de 

conversar. Uma das mães chega, cumprimenta-a e começa um 

papo leve sobre a vida no trabalho. Um dos que estão sentados 

à mesa está com um copo d’água da torneira, que já podia ser 
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usada para consumo próprio por causa do tratamento que a 

prefeitura fazia. Após longos monólogos sobre o quão péssimo 

foi o dia no trabalho, um dos pais pergunta a Cléa:

— Onde você trabalha mesmo?

— Eu sou residente no Emílio Ribas.

Silêncio. 

Todos os que davam risadas e sorriam parecem ter perdi-

do a capacidade de ao menos abrir a boca. Alguns afastam as 

cadeiras para trás, outros mudam de assunto e alguns inven-

tam uma desculpa para ir ao banheiro. A menininha que Cléa 

brincava antes volta para pedir mais atenção. Em um reflexo 

rápido como a velocidade da luz, a mãe agarra a pequena e a 

leva para longe de Cléa. 

Aquele era o preço por trabalhar no hospital referência no 

tratamento da aids na capital paulista. Os que participavam 

da festa sabiam que o Emílio Ribas atendia casos de aids, mas 

ao invés de reconhecimento, muitos preferiam a ignorância e 

nem ao menos tentavam conversar com Cléa para saber mais 

sobre seu trabalho. Eles se afastavam, porque tinham medo de 

“pegar aids”. Mal sabiam que o hospital contribuiu significati-

vamente na construção de leis sanitaristas, para que a popula-

ção paulista não caísse em mais enfermidades.

****

A história do Emílio Ribas começa no século 19, uma épo-

ca que trouxe epidemias que se converteram em importan-

tes episódios históricos. Dados da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) estimam que, em todo o mundo, a cólera dizimou 

centenas de milhares entre os anos 1817 e 1824. Tantas que se 

tornou impossível contabilizar com exatidão. Da mesma for-

ma, a tuberculose tirou a vida de 1 bilhão de pessoas entre 1850 

e 1950. A varíola deixou 300 milhões de mortos entre 1896 e 

1980. 

Nesses anos, o hospital Emílio Ribas esteve presente no 

atendimento a várias doenças na capital paulista. Esse dossiê 

está preservado em uma linha do tempo disponível no site da 

instituição, que conta como surgiu o Ribas e os passos que leva-

ram o hospital da varíola até a aids.

A varíola foi a que mais causou impacto na cidade de São 

Paulo, na década de 1880. Autoridades sanitárias viram a ne-

cessidade de construir um espaço nos qual se pudesse tratar 

esses pacientes, um lugar que fosse longe do Centro, para evi-

tar a contaminação. Surge, então, o Hospital do Isolamento 

Lazareto dos Variolosos – nome impertinente aos olhos de hoje 

–, a cerca de seis quilômetros da Praça da Sé. O que pode pare-

cer pouco hoje em dia, mas uma quantidade interminável para 

a velocidade com que os meios de transporte se locomoviam. 

Em dezembro de 1902, o sanitarista Emílio Ribas e um co-

lega médico e pesquisador, Adolfo Lutz, partiram para um ex-

perimento sobre a febre amarela e a transmissão. Foram seis 

voluntários (incluindo eles mesmos), que se deixaram ser pi-

cados por vários mosquitos infectados, enquanto um comitê 

acompanhava a evolução da saúde de todos. Os seis faziam 

o mais básico procedimento de pesquisa, a parte da compro-

vação de suas teorias. Partiam da premissa de que a febre 
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amarela era transmitida apenas pela picada do mosquito. Em 

janeiro de 1903, após inúmeras picadas, o resultado não sur-

preendia: a febre amarela era mesmo transmitida apenas pela 

picada dos mosquitos. 

Após anos de pesquisa, em 1913, é fundada a Faculdade de 

Medicina e Cirurgia em São Paulo. Muitas das aulas práticas 

aconteciam no Hospital dos Variolosos. Com o aumento das 

epidemias, o lugar passou a ser referência no tratamento de 

diversos surtos na capital paulista. Em 1914, depois da varíola 

e da febre amarela, foi a vez da febre tifoide e da difteria au-

mentarem o número de pacientes que davam entrada ao hos-

pital. Em alguns meses, constrói-se uma enfermaria de apoio 

para receber aquele oceano de enfermos. No ano de 1918, foi a 

vez da Gripe Espanhola, como ficou conhecida a epidemia do 

vírus H1N1.

No ano de 1925, a cidade volta a sofrer com surto da febre ti-

foide. Com a ajuda dos pesquisadores que trabalhavam no hos-

pital, entendeu-se que a principal transmissão era via água da 

cidade. Com o trabalho científico dos profissionais do Emílio 

Ribas e orientação adequada, a prefeitura passou a fazer o tra-

tamento com cloro, em 1926. O recurso impedia a formação 

e transmissão de novas bactérias e, consequentemente, novas 

epidemias. Pois essa água tratada foi responsável por matar a 

sede dos convidados da festa que Cléa estava, sem que a maio-

ria ali tivesse “pegado” alguma doença. 

Diferente dos convidados, Emílio Ribas faleceu antes de 

desfrutar da água tratada, mas seu legado continuaria, em 

1932. A viúva de Ribas doou uma valiosa medalha, dada a ele 

pelo seu trabalho como sanitarista, para financiar a campanha 

de derrubada do governo Vargas. Em homenagem, o Hospital 

dos Variolosos deixa de ter esse nome para se chamar Hospital 

do Isolamento “Emílio Ribas”. 

Entre 1967 e 1968, o hospital fez parte da forte campanha de 

vacinação contra a varíola. A ação foi feita em parceria com o 

governo do estado de São Paulo e com a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), fazendo com que hospital nunca mais recebesse 

algum paciente infectado com varíola desde aquela época. 

Em pouco menos de 13 anos, o Emílio Ribas, que já passou 

pela varíola, febre amarela, febre tifoide, febre amarela mais 

uma vez e o surto de meningite de 1970, passou a acolher a do-

ença mais recente e que permaneceria até este momento: a aids.

O hospital se especializou em pacientes de aids desde 1983, 

quando estima-se que recebeu 90% dos atendimentos causa-

dos pelo HIV em São Paulo. Nesses mesmos anos, hospitais 

particulares que recebiam pacientes para internação davam 

alta médica após o teste ter sido positivo para HIV, mesmo com 

claras marcas de que o paciente estava morrendo. Outros hos-

pitais que não queriam receber os infectados largavam os do-

entes na calçada, em frente ao Emílio Ribas, sem que a ambu-

lância tivesse que entrar no complexo hospitalar. Essa conduta 

foi assistida por funcionários nas janelas, por muito tempo.

Em 1986, Cléa faria sua residência em infectologia lá e den-

tro do hospital aprendeu tudo sobre a aids. Ela encontrou des-

de os primeiros pacientes, quando nem ao menos se sabia do 

que se tratava tudo aquilo. Aprendeu aos poucos como aquele 

vírus funcionava. 
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Ela vivia constantemente com a “cara da aids”, justo o que 

muitos dos seus vizinhos tinham medo. Aquele retrato cazu-

ziano de pacientes caquéticos, abandonados na frente do hos-

pital, muitos largados pela família na porta do Emílio. E quan-

do se trabalha num hospital, com o juramento do curso de 

Medicina ainda fresco na memória, os pacientes são recebidos 

com acolhimentos fundamentais. Foi assim com Cléa e outros 

profissionais de saúde.

Não havia distinção entre sexo, cor ou muito menos idade. E 

por mais que naquela época se tivesse uma visão da aids como 

inerente ao homem homossexual promíscuo, um dos pacien-

tes que marcou a vida de Cléa para sempre foi uma criança. 

Uma criança igual todas as outras que brincavam com ela na 

festa do condomínio. Crianças que até poderiam crescer órfãs 

de pai e mãe, mas dificilmente se contaminariam pela varíola.

****

O nome da criança era Sheila. 

Sheila chegou ao hospital Emílio Ribas em 1987, um ano 

após a residência de Cléa. Os profissionais de saúde a recebe-

ram junto com a mãe, que era profissional do sexo. Após da-

rem entrada nos formulários de atendimento para as duas, os 

médicos encontraram apenas a criança sozinha na sala de es-

pera. A mãe fugiu e abandonou a menina, que naquela época 

tinha apenas 2 anos. Após alguns testes, foi comprovado que a 

criança estava infectada com HIV e os questionamentos, sobre 

denunciar ou não a mãe, eram constantes. Cléa sabia naquela 

hora que o cuidado era individual. Eles não podiam salvar todo 

mundo. 

Pois os profissionais de saúde “adotaram” a criança e de-

ram a ela o nome de Sheila.

Dentro do Emílio Ribas, recebeu um batizado digno de qual-

quer outra criança de família cristã. Aprendeu a andar, falar, 

tinha madrinhas, tios, primos. Os profissionais e toda a equi-

pe multidisciplinar eram seus parentes agora. Uma moradora 

permanente e conhecida pelo hospital todo. 

A menina se mostrava frágil, com uma carinha doce e um 

corte de cabelo estilo Chanel. Destacava-se por ser boa de bola 

e conhecer todo mundo pelo nome. Os funcionários compra-

ram enxovais para a guria com estampas de desenhos famo-

sos. Cléa lembra dela ser bem vaidosa e se recusava até mesmo 

a usar o pijama do hospital. 

Durante os anos em que estava aprendendo a andar, a equi-

pe médica lhe comprou um andador. Em um desses fatídicos 

dias que crianças se machucam, Sheila tropeçou num degrau, 

caiu e bateu a cabeça, fazendo um pequeno corte. Todo o hos-

pital se viu movido por um sentimento coletivo familiar, para 

socorrer a menina que berrava no corredor.

Sheila permaneceu lá de 1987 até 1989, quando completou 

5 anos. Em 13 de dezembro daquele ano, uma tarde quente, o 

casal Sérgio Ricardo de Oliveira e Sônia Gomes adotaram le-

galmente Sheila, levando a menina para um novo lar, fora do 

Emílio. Partiu em meio a choros, mas muita alegria diante da 

chance de ter uma família. O casal apareceu antes que a Justiça 

Paulista ordenasse que o hospital entregasse a menina para a 
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Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem), que hoje 

se chama Fundação CASA. Com a adoção do casal, Sheila po-

deria morar em uma casa, ter acesso à educação e quem sabe 

férias numa praia. 

Sérgio e Sônia eram da classe média alta paulista, mas a 

história com a aids começava antes de Sheila. Eles haviam per-

dido um parente para a enfermidade alguns anos antes e por 

isso conheciam a equipe médica do Emílio. 

Ao ir com os pais, Sheila dava mais um passo para ter uma 

infância normal: poderia se matricular na escola, por exemplo. 

Na escolinha do bairro da Zona Sul de São Paulo em que iria 

estudar, durante o preenchimento da ficha sobre a saúde da 

menina, o casal não teve chance de resposta ao ter a matrícula 

recusada por causa do HIV. Os pais vieram a público reclamar 

o direito da filha de estudar, visto o baixo risco de transmissão 

do vírus naquele contexto. Não seria uma cadeira ou um copo 

d’água que iria provocar a transmissão. O debate foi impor-

tante, pois desencadeou a solidariedade de diversos ramos da 

sociedade e tornou mais evidente o preconceito contra a popu-

lação que vive com HIV. 

O juiz da Vara da Família divulgou o processo que exigia a 

aceitação de Sheila de volta à escola. O caso acabou rendendo ma-

téria no jornal Folha de S. Paulo, que cobrou posicionamento do 

Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo 

(Sieesp), que reúne diretores e funcionários de escolas particula-

res na cidade. A Vara Civil de São Paulo concluiu que as escolas 

deveriam acatar a matrícula da menina, mas em um auditório 

lotado do famoso Colégio São Bento, os diretores batiam na tecla 

o direito de recusá-la, mesmo com especialistas do mundo todo 

afirmando se tratar de uma convivência de baixo risco. 

A família, que naquele momento via sua casa ser invadida 

pelas câmeras de TV e pelos repórteres que acompanhavam 

o caso, teve esperanças. O Colégio São Luiz resolveu aceitar a 

matrícula. A ação dividiu a escola e muitos pais retiraram os 

filhos de lá. Naquele momento, a Folha de S. Paulo abraçou a 

briga e fez uma série de reportagens com especialistas até dos 

EUA sobre o contágio entre crianças numa escola. 

Infelizmente, Sheila não resistiu a tanta luta e acabou mor-

rendo perto do aniversário de 9 anos. Histórias como a dessa 

menina seguem na cabeça de Cléa.

****

Combater a aids sempre teve seus desafios. No início, aque-

les pacientes que não apresentavam cicatrizes típicas do Sar-

coma de Kaposi, comum aparecer em casos mais avançados da 

doença, acabavam demorando para saber o diagnóstico. 

Ao dar entrada no hospital, Cléa e a equipe internavam o pa-

ciente com o protocolo “febre a esclarecer”. Isso ainda em 1986. 

O paciente chegava com febre e emagrecimento. Nem parecia 

uma doença que ela conhecia ou havia aprendido nos anos de 

faculdade, após devorar os diversos guias de anatomia usados 

nas aulas. Durante o check-up, os profissionais buscavam do-

enças que poderiam estar relacionadas com a febre. Mononu-

cleose, toxoplasmose, endocardite bacteriana. Os resultados 

nunca eram compatíveis. Alguns testes davam positivo para 
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toxoplasmose, mas era estranho que aquele paciente tivesse al-

gum protozoário dentro do corpo, pensavam os médicos. 

A internação durava cerca de um mês. Durante todo esse 

tempo, prescreviam testes de urina, fezes, diversas radiogra-

fias. Só depois de algum tempo é que a equipe pensava em pe-

dir o teste de HIV. Isso porque os profissionais de saúde não sa-

biam como a doença se mostrava no corpo e não tinham ideia 

de que outros problemas poderiam ser decorrência da baixa 

imunidade causada pelo HIV. O resultado positivo do teste de-

morava mais um mês e nesse período entre pensar que poderia 

ser o vírus e receber o teste dos exames se passavam mais de 

60 dias. O paciente morria antes mesmo do resultado. 

A expectativa de vida para quem tinha HIV e chegava com 

outras doenças não era alto. Um paciente que era internado com 

meningite por fungo morria após 60 dias. Se fosse mesmo toxo-

plasmose, entre um e dois anos. Se fosse pneumocistose, uma 

pneumonia que ataca os dois pulmões, entre seis meses e um 

ano. Não morriam de aids, mas em decorrência dela. A aids não 

mata, quem mata são as doenças oportunistas, como a toxoplas-

mose e a pneumonia. Por isso, os médicos falam que o paciente 

morreu em decorrência da aids e não “morreu de aids”.

A diferença é que HIV é o vírus, e aids, a doença. Ao ser con-

taminado, o vírus ataca as células de defesa do organismo, cha-

madas de CD4. Essa é a única função do HIV. Ao entrar na célula, 

o vírus utiliza das proteínas para se reproduzir. Como resultado, 

ele destrói a CD4. A cada reprodução, uma célula morre. 

Chega um ponto em que o organismo começa a ter uma baixa 

quantidade de células CD4. Por causa disso, o corpo humano não 

consegue ter forças suficiente para se proteger e produzir anti-

corpos contra outras doenças. Entre elas, o sarcoma ou a pneu-

monia, que são chamadas de “doenças oportunistas”, porque se 

aproveitam da baixa condição de defesa do paciente. Com a fra-

queza, nessas condições, até mesmo uma simples gripe pode se 

transformar em estado grave. A partir desse quadro, entende-

-se que alguém está com aids, a síndrome da imunodeficiência 

adquirida, pois o paciente não produz a mesma quantidade de 

cédulas CD4 que um ser humano sem o vírus consegue.

Em 1992, o exame para contagem das células de defesa do 

organismo começa a ser feito. Antes disso, os médicos não en-

tendiam direito como funcionava o mecanismo de ataque do 

HIV. Fazia-se apenas o acompanhamento dos sintomas e exa-

mes de sangue. Como naquela época não se sabia o que fazer, 

o tratamento acaba sendo mais focado nas doenças oportunis-

tas do que especificamente no vírus. Ao confirmar o HIV, os 

profissionais tinham discussões filosóficas na UTI. 

“Vamos entubar ou vamos sedar?”

Entre discutir os próximos passos no tratamento, o pacien-

te morria. 

Cléa sempre garantiu que as conversas fossem leves e que 

abordassem a finitude. Costumava questionar sobre o que iriam 

fazer da vida nos próximos dois anos. Ajudava a fazer o testa-

mento, caso tivesse posses. Definia com a família quem iria saber 

e quem não iria saber o diagnóstico. Os pacientes eram incluídos 

na conversa e Cléa garantia que eles tivessem poder de escolha. 

“Você vai querer ir para a UTI?”

“Quer conversar com a família?”
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“Quer que eu te deixe no quarto sozinho?”

O paciente em seguida seria internado com pneumocistose. 

Seria colocado no respirador e não sairia mais dali. Ficaria uns 

dois ou três dias, mas morreria. Essa era a realidade que mui-

tos profissionais enfrentavam no Ribas, assim como em outros 

hospitais no Brasil.

****

Os testes da primeira geração – que começavam a chegar 

aos profissionais – ainda não eram certeiros. Aquele teste podia 

dar falso positivo para doenças como leucemia, câncer, doenças 

reumáticas e causava uma confusão enorme para a equipe.

Em um daqueles vaivém de ambulâncias que largavam os 

pacientes na calçada, Cléa recebeu um homem, de mais de 60 

anos, vindo de um hospital particular. Ele foi enviado ao Ri-

bas, porque no primeiro hospital o teste para HIV tinha dado 

positivo. Como a rede privada não queria atender os pacientes 

infectados, mandavam para a rede pública, onde cairiam nas 

mãos de médicos como Cléa. O paciente era carismático, gen-

til, o tipo ideal de avô que imaginamos. A profissional o rece-

beu com sua ficha positiva para o teste e achou estranho que 

aquele “senhorzinho” estivesse contaminado pelo HIV. Não 

fazia sentido para ela. 

— Não pode ser aids, eu acho que é câncer hematológico. 

Esse teste é daqueles falsos positivos.

O câncer hematológico pode ser leucemia, linfoma ou 

mieloma. O que era o típico para as características daquele 

paciente sentado na frente de Cléa. Como é sempre melhor 

prevenir do que remediar, ela ainda optou por fazer outro teste 

de HIV, enquanto esperava os resultados do câncer. 

O homem possuía uma relação boa com a família. A mulher, 

filhos e netos faziam questão de visitá-lo no hospital, sempre 

que podiam, para se certificar de que estava recebendo os me-

lhores cuidados. Numa das consultas marcadas, Cléa recebe o a 

confirmação do exame. Sentado na frente dela, ele carrega um 

olhar de culpa.

— O senhor está com HIV mesmo.

Para a infectologista, não fazia sentido que ele, passado dos 

60 anos, pudesse ter HIV. Naquela época, no imaginário, era 

uma doença dos mais jovem, de homossexuais. Aquele pacien-

te era de idade, com família... Era o que Cléa pensava.

Depois de um tempo, ao criar um vínculo com a médica, ele 

confessa algo que a família não fazia ideia. Frequentava sau-

nas de São Paulo, lugares fechados e que geralmente era visi-

tado por muitos homens gays, que fugiam da sociedade entre 

quatro paredes. Ao contrário do que aquele homem imaginou, 

Cléa não o julgou. Nunca fez isso. Para ela, não há culpa. Na 

hora da paixão, do tesão, do amor, fica-se cego, mudo e igno-

rante. Mesmo se aquele paciente fosse o pai de Cléa, ela jamais 

o culparia ou questionaria de uma forma que o humilhasse. 

Como iriam saber, naquela época, que isso iria acontecer? Nin-

guém tem uma bola de cristal.

O paciente morreu em decorrência da aids, sem que a famí-

lia soubesse do HIV. Em muitos casos, era normal que pedis-

sem aos médicos para não colocar “aids” no atestado de óbito.
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****

Com a chegada da contagem da carga viral do sangue, ou 

seja, com testes que podiam identificar a quantidade de vírus, 

passa-se a tratar melhor o diagnóstico do paciente. Se possui 

menos de 350 células de defesa no organismo (CD4), fala-se 

que está com aids. Agora, quando paciente possui mais do que 

350 células de defesa, é alguém que vive com HIV. 

Nas décadas de 1980 e 1990, os médicos que tratavam os 

pacientes com aids tentavam amenizar os danos causados pe-

las doenças oportunistas. Desde os anos 2000, trata-se quem 

está vivendo com HIV, sem estar com aids. Ou seja, sem que 

esteja com as doenças oportunistas e com a células menor do 

que 350. Com os medicamentos criados nos últimos 30 anos, é 

possível que tenham uma carga viral indetectável. Ou seja, que 

num exame de sangue, não se encontrem resquícios do vírus. 

E quem é indetectável, passa a ser intransmissível. O HIV não é 

mais transmitido pelo paciente. 

No entanto, não se deve achar que o indetectável está curado 

e livre do vírus. Esse status é alcançado através dos medicamen-

tos que inibem a reprodução do vírus no organismo, reduzindo 

a carga viral. Mas esse efeito existe apenas enquanto o paciente 

está fazendo o tratamento. Caso haja desistência, depois de um 

tempo, o HIV volta a se reproduzir, visto que não existem mais 

os inibidores dentro do corpo. As pesquisas mais recentes, feitas 

já no século 21, mostram que o HIV se esconde em “santuários” 

dentro do organismo, como no cérebro, nas paredes dos intesti-

nos e nas ínguas (sistema linfático responsável pela circulação 

sanguínea). Caso o contaminado pare de tomar o remédio, os 

resquícios escondidos do HIV voltam a se reproduzir. 

Com os testes atuais é possível verificar se existe uma quan-

tidade quase que ínfima do vírus no corpo, cerca de 40 cópias. 

E com todos esses avanços, Cléa e outros profissionais sabem 

o momento certo de internar o paciente, porque o médico tem 

ciência do que vai ser tratado. 

Na década de 1980, apesar da falta de medicamentos, os 

profissionais de saúde tinham o cuidado paliativo de aliviar a 

dor e sofrimento do paciente. Cuidavam para que se sentisse 

confortável, que não ficasse sem ar, mesmo sabendo que o des-

tino era inevitável. Desde 2006, quem se contamina pelo HIV 

e fica doente com pneumocistose, por exemplo, diferente dos 

outros que Cléa internava, saem vivos e fortes da UTI. 

O vínculo social de Cléa mudou também nos anos em que 

trabalhou no Ribas. Por ser um hospital de referência, todas as 

informações acabavam chegando para o corpo médico. Assim 

como as novas tendências. O Emílio Ribas se destacou bem cedo 

por abrir as portas para a sociedade civil. ONGs eram convida-

das e recebidas de portas abertas dentro da instituição. Cléa logo 

começou a ter contato com Brenda Lee, uma transexual paulista 

que havia criado uma casa de apoio para transexuais naquela 

época. Brenda não tinha HIV, mas por ver muitas de suas ami-

gas e colegas próximos tendo contraído a doença, fez o possível 

para abraçar a causa e lutar contra o vírus. Brenda morreu em 

28 de maio de 1996, vítima de assassinato, aos 48 anos.

Na década de 1980 e 1990, os movimentos sociais eram mui-

to fortes no combate à doença. A maior parte das informações 
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produzidas sobre o HIV vinham desses núcleos. A favorita de 

Cléa era a ONG Pella VIDDA. O lugar contava com apoio de jor-

nalistas, publicitários e dos próprios infectados, o que contri-

buía para que a linguagem usada fosse sempre muito acessível 

e simples. Durante o trabalho em São Paulo, Cléa acompanhou 

a efervescência dos movimentos sociais, mas a sua residência 

chegava perto do fim e ela iria para outros caminhos. 

Em 1989, ela se casou e foi morar em Rondônia, onde ficou 

dois anos. Ao amar uma coisa é difícil largar e Cléa gostava de 

trabalhar com a aids. Sempre acompanhou a evolução do tra-

tamento e a forma como o vírus ia mudando. Até que em 1991, 

resolveu aceitar um convite para trabalhar num lugar bem dis-

tante de Rondônia. Era um Hospital Universitário, que estava 

ganhando reconhecimento no tratamento da aids em Curitiba. 

Aceitou e naquele ano passou a fazer parte das histórias dos 

corredores do HC-UFPR, onde ficou até se aposentar em 2016.

****

O HC-UFPR é o hospital universitário no Paraná que mais 

realiza atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) no 

estado. O prédio amarelo-mostarda fica em uma Rua General 

Carneiro, 181. Sua estranha inclinação pode provocar sensação 

de vertigem em quem desce ou sobe rente ao grande muro mar-

rom, base para o complexo de mais de 59 mil metros quadra-

dos. Está dividido em 12 andares, que além dos atendimentos, 

abrigam aulas do curso de Medicina da Universidade Federal 

do Paraná. O HC-UFPR é referência no Transplante de Medula 

Óssea e de banco de ossos. Foi iniciado em 1960 e reestrutura-

do em 1995, ano em que o hospital fez o primeiro transplante 

de medula sem ligação parental. 

Por ser o maior centro de saúde pública do Paraná, o HC 

abrigou também muitos pacientes de aids, desde o início dessa 

história. Eles vinham do estado inteiro buscar ajuda com trata-

mentos e conhecimentos disponíveis na cidade grande. Com o 

aumento da procura no atendimento, o hospital começou a se 

especializar com uma equipe completa de profissionais da psi-

cologia, nutrição, serviço social e enfermagem, para dar conta 

dos pacientes que viviam com HIV. 

O HC foi refúgio dos que fugiam do preconceito no interior 

do estado. Muitos procuravam tratamento ali, pois não teriam 

que lidar com a intolerância da família, mesmo que isso signi-

ficasse uma longa distância a ser percorrida. 

Ao chegar nesse mesmo prédio amarelo-mostarda, Cléa se 

sentiria em casa desde o primeiro momento. Fez amizades que 

leva para a vida toda. No HC-UFPR, conhece uma das infecto-

logistas que já trabalhava com a aids em Curitiba desde os pri-

meiros casos, Rita Esmanhoto. 

Rita sempre teve uma simpatia enorme pelos pacientes de 

HIV. Em 1989, ela produziu um livro chamado A saúde das 
cidades, em parceria com seu companheiro, o médico Nizan 

Pereira Almeida – um dos primeiros negros nessa carreira 

em todo o Paraná. Na obra, explorou a aids como uma doen-

ça que mostrava comportamento de epidemia, mas que ainda 

não gozava de vacina ou tratamento específico. Rita e Nizan 

ajudaram a produzir um livreto do Ministério da Saúde e da 
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Previdência Social, encaminhado para funcionários da Prefei-

tura de Curitiba, sugerindo a introdução do tema no currículo 

escolar. 

Apesar dos chiados de setores mais conservadores, a ini-

ciativa de investir na informação como arma para combater 

a epidemia teve seus resultados. O tópico foi discutido em pro-

gramas matinais da rádio, na qual o próprio secretário da saú-

de participava. A ideia era simples: investia-se no tema aids 

para ser tratado como um problema do Estado.

A conduta da informação como forma de prevenção era de-

fendida por Rita. Isso em uma época em que se recusavam a fa-

lar de sexualidade e drogas. Parecia difícil perceber que homens 

e mulheres tinham relações fora do casamento ou mesmo que 

homens mais velhos tivessem uma vida sexualmente ativa. 

Dentro do seu consultório no HC, Rita teve contato com 

muitas mulheres infectadas com o HIV. Uma delas chegou ao 

consultório, debilitada, depois de uma grande quantidade de 

exames para verificar a positividade. Rita pega o resultado do 

exame e com toda a atenção aos cuidados para não falar nada 

que fosse muito forte, informa de que ela está infectada. A mu-

lher levanta a cabeça – que permaneceu baixada por todo aque-

le tempo – e desabafa com Rita.

— Eu sei como eu peguei.

— Como assim? –, questiona.

— Eu sei como peguei aids. Foi cuidando dos filhos dele, en-

quanto eu lavava a louça ou limpava a casa.

Rita segurava o choro diante daquela narrativa simulada, 

sobre o abuso doméstico sofrido pela mulher. O médico nessas 

horas tem que ser forte, pois o paciente precisa de um porto 

seguro em que possa se escorar. Depois dessas e muitas outras 

histórias, Rita passou a trabalhar com o atendimento de mu-

lheres que eram infectadas pelos maridos. Observava-se que 

muitas eram casadas com caminhoneiros, que provavelmente 

contraíam o vírus durante o trabalho, enquanto dirigiam pelas 

estradas brasileiras.

O hospital viveu muitas histórias distintas com pacientes. A 

maioria escancarava o preconceito sofrido e a falta de empatia 

da família. Entre os que por ali passaram na época, estava uma 

paciente que foi internada com o vírus. A irmã acreditada que 

a parente não iria sobreviver: queimou todos os pertences dela, 

de livros, roupas, até objetos que compartilhavam, porque não 

queria ter o contato com o vírus. 

O mesmo aconteceu com outro paciente, um militar. Depois 

de começar o tratamento, voltou a trabalhar no quartel, como 

de costume. Na copa, onde antes se usava copos e pratos em vi-

dro para reutilização, havia sido substituído por descartáveis.

O termo “sobrevida” era usado para falar dos dois ou três 

anos que o infectado vivia depois de contrair o HIV. Uma vez 

que não havia medicamentos, era comum quem acreditasse 

que, depois de internado, o paciente não sairia mais de lá. Com 

o avanço dos medicamentos e com a melhoria no tratamento 

e na prevenção, os remédios passaram a dar mais esperanças 

para os pacientes com HIV. A “sobrevida” deixa de existir, fa-

zendo com que seja muito mais fácil morrer de outros proble-

mas de saúde. Foi o que aconteceu com o irmão de um latifun-

diário solteiro, provavelmente gay, que havia sido internado 
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no HC. O latifundiário, acreditando que morreria, transferiu 

uma quantia enorme para o irmão cuidar dos seus negócios. 

Junto com o dinheiro, parece que também encomendou a mor-

te: o irmão morreu de ataque cardíaco uma semana depois. Os 

médicos e enfermeiros do HC contam que o latifundiário so-

breviveu por muito mais tempo.

Na ala dos cuidados do HIV no HC, a maioria dos trabalha-

dores era mulheres. Muitos homens tinham aversão e reações 

negativas com os pacientes. Frequentemente acusavam que 

estava “tendo o que merece”. Foi nesse ambiente de mulheres 

que enfrentavam o vírus que Rita conheceu Cléa. 

— Estava pensando em fazer uma campanha sobre orienta-

ções e prevenções contra HIV, para quem estiver passando ali 

na frente [do HC], o que acha? –, pergunta Rita.

Sem nenhuma dúvida, Cléa e outras colegas de trabalho 

se juntam a Rita para criar uma ação totalmente informativa 

para o público que entrava e saía do HC. A ideia era mostrar 

como acontecia a transmissão, quais eram as formas de prote-

ção e o tratamento. A ação tinha que ser o mais clara possível. 

Não podia se falar de educação sexual e proteção sem usar os 

equipamentos corretos para isso.

— Eu não vou colocar uma camisinha numa berinjela, tem 

que ser num pênis –, conta Rita.

No dia da ação, o público presente mostrou boa aceitação. 

As piadinhas de canto de boca e risadinhas faziam parte quan-

do o assunto era sexo. Mas no geral, a campanha estava indo 

bem até que um dos médicos do HC passou na frente, indo 

para mais um turno de trabalho. No entanto, o interesse do 

profissional estava longe de ajudar na discussão ou colaborar 

de alguma forma. Ao ver o pênis de borracha, expressou total 

aversão.

— Mas que pouca vergonha é essa? – questionou o profis-

sional.

Para ele, aquela cena era um atentado ao pudor. Ele exigia 

que aquele pênis fosse retirado dali, que as crianças não de-

veriam ver aquelas indecências e que o HC era um lugar para 

tratamento de famílias. Rita bateu de pé firme e se recusou a 

sair dali.

— Estamos fazendo nosso trabalho. Não vamos sair daqui 

–, impôs.

O médico saiu jurando que voltaria para acabar com toda 

aquela palhaçada, que tem o nome de educação sexual. A aver-

são por pênis do profissional era apenas em público, pois da 

porta para dentro, ele passaria a ver muitos outros pênis. De 

diferentes cores, tamanhos e formatos no mesmo dia em seu 

consultório. Era urologista. 

Dentro da ala de atendimento, os médicos contavam com 

guardiões essenciais – as enfermeiras que cuidavam dos pa-

cientes internados. O terceiro andar do HC ficou conhecido 

como o andar do isolamento. Era o único em que ficavam os 

pacientes com HIV.

Em 1984, uma das enfermeiras pediu férias e, em seu lugar, 

foi escalada Maria Alba de Oliveira Silva, com apenas dois anos 

de formada, para cobrir seu lugar. Uma parnanguara cor de 

cuia, olhos verdes e um temperamento capaz de impactar um 

detector de metais. Depois, a enfermeira que Maria Alba estava 
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cobrindo pediu licença premium. Alba passou a trabalhar den-

tro do hospital ao lado com Rita, no setor de isolamento, que 

atualmente é o serviço de infectologia. 

Maria Alba se formou pela própria UFPR, em 1982, em En-

fermagem. Começou a trabalhar no pronto socorro do Hospital 

Evangélico. Foi apenas no HC que passou a ter contato direto 

com a aids, pois bem naquela época surgem os primeiros pa-

cientes. Como fazia atendimento direto com o enfermo, tinha 

de se paramentar com máscaras, roupas especiais, luvas, tudo 

que tinha em mãos. Ela via bem de perto aqueles retratos cazu-

zianos, quase em seus últimos momentos de vida.

Depois do estágio no Setor de Isolamento, passou a traba-

lhar diretamente com ambulatório. Alba chegava mais cedo 

para cuidar dos pacientes, antes de serem encaminhados para 

o clínico. Dentro do ambulatório, trabalhava com uma equipe 

da qual gostava bastante, incluindo Rita e Cléa. Ficaram pró-

ximas. 

Ela conhecia “de tudo” sobre os medicamentos. Sabia em 

qual horário tinham que ser tomados. Se precisava ser antes ou 

depois da refeição. Se podia ser guardado na geladeira. Antes 

que a equipe médica prescrevesse algum medicamento para o 

paciente, pedia para que ela verificasse as condições da pessoa 

para receber o coquetel. O trabalho exigia entender a vida de 

cada um. Quando iria viajar, qual o período de trabalho, como 

era a casa onde morava. Uma das condições que Alba avaliava 

com perícia envolvia as profissionais do sexo. Não podiam to-

mar determinado medicamento, porque dava pesadelos, sono-

lências e outras série de manifestações adversas. 

Trabalhar com aids não só mudou a vida dos pacientes, 

como a dela mesma. Seus próprios preconceitos foram mu-

dando com os que entravam pela porta do ambulatório. Uma 

vez, pronta para fazer o atendimento, pegou a ficha do próxi-

mo paciente, abriu a porta e gritou para o corredor lotado:

— José Raimundo da Silva.

O grito de autorização para que o próximo paciente entras-

se em sua sala foi ouvido. Veio um rapaz e uma senhora de ida-

de, pequena e baixinha, com cabelos brancos mais frágeis que 

flocos de gelo. Ao se sentarem na frente de Alba, a mulher com 

uma voz rouca lhe disse:

— Doutora, ele não gosta que chamem por esse nome. Ele 

prefere Sandra.

A partir daquele dia, Alba passou a riscar o nome dos pacien-

tes e a escrever por cima o nome social de cada um deles. Assim 

como Rita, Alba também teve um contato maior com mulheres 

infectadas pelos maridos. Todas eram casadas, mulheres de par-

ceiros únicos e a própria definição de “belas, recatadas e do lar”. 

Apesar de toda a devoção ao casamento, muitas se viam infecta-

das. Aquilo assustava Alba, que também era casada e de parcei-

ro único. E naquele momento, passou a entender que a questão 

da proteção contra o vírus estava além do que imaginava. Com 

aquele boom de casos em mulheres, os profissionais viram uma 

migração do foco da doença dos homossexuais, travestis e pro-

fissionais do sexo para o reduto heterossexual, de mulheres ca-

sadas e maridos cuja sexualidade guardava segredos.

Os profissionais do HC, Alba, Rita e Cléa receberam trei-

namentos de vários grupos, assim que o Ministério da Saúde 
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lançou um curso de Preparação Facilitadores em Adesão ao 

Tratamento do HIV/aids, um dos primeiros do Brasil. Depois 

desse treinamento, Alba travou uma linda amizade com um 

dos assistentes sociais do HC, Silas da Silva Moreira. Em pouco 

tempo, ambos se juntariam para fundar um grupo que muda-

ria a vida inúmeros pacientes e se tornaria um exemplo no tra-

tamento do HIV em Curitiba, o Grupo de Adesão do HC. 

****

A amizade dos dois profissionais do HC se mantém até hoje. 

Os convites para almoços na Pastoral da Aids permaneciam 

frequentes, antes que todos se vissem de quarentena em casa 

em decorrência do coronavírus. 

Apesar de estar aposentada do HC, Cléa continua seu tra-

balho na Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Antes, fazia 

atendimentos tanto no hospital quanto na prefeitura. Desde 

2016 continua apenas no órgão municipal, nas campanhas de 

prevenção e investe para que a cidade continue se tornando 

uma referência no tratamento da aids. Estava presente nos 

anos 2000, quando o programa “Mãe Curitibana” passou a 

fazer testes para precaver a transmissão vertical. Ou seja, de 

mãe para filho. Ajudou também no trabalho de descentralizar 

os atendimentos de HIV para as Unidades Básicas de Saúde, na 

qual é possível tratar e prescrever o medicamento, sem neces-

sariamente ter que ser transferido para o HC.

O prédio da Secretaria Municipal de Saúde fica no bairro 

Cajuru, vizinho do Centro, perto da Rodoferroviária, a menos 

de nove quadras do HC. A sala onde Cléa e outros profissionais 

trabalham fica no segundo andar. É um cômodo grande, sem 

paredes, com várias mesas e divisórias, computadores, estan-

tes com documentos e cartazes de prevenção e incentivo do 

uso de preservativos. É um típico escritório, mas ao invés de 

contas, números, marketing e qualquer outra coisa do gênero, 

ali estão profissionais que trabalham com a saúde de uma ca-

pital inteira. 

A assessora de imprensa da SMS assusta Cléa, que está foca-

da no computador, com um pequeno toque no ombro. Ela con-

tinua a mesma dos anos de faculdade. O cabelo agora estava 

bem mais curto.

— Doutora Cléa, ele já chegou, podemos ir?

Ela concorda e se levanta da mesa. Está acostumada a dar 

entrevistas sobre a aids para estudantes de diversas universi-

dades locais ou até mesmo de fora. Depois de tanto tempo tra-

balhando com a aids, chegou o momento do reconhecimento 

pelos trabalhos feitos. 

Acompanha junto com a assessora e o convidado para uma 

sala no fundo do escritório. É bem grade, com uma mesa re-

donda no centro, um armário de metal no fundo e uma outra 

mesa, dessa vez quadrada, no canto esquerdo grudada na ja-

nela. A assessora fecha a porta e abafa o barulho de teclados, 

conversas e xícaras de café. Os três sentados na sala começam 

a se conhecer. A assessora dá aval para a entrevista começar. É 

necessário que ela acompanhe, já que Cléa naquele momento 

está falando como funcionária do município, apesar do inte-

resse ali ser extremamente pessoal.
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Durante uma hora e meia de conversa, ela partilha suas 

histórias, conta como começou a trabalhar no Ribas e fala um 

pouco das experiências de vida. Também trata do processo evo-

lutivo da doença, dos novos remédios que vêm surgindo. Tem 

convicção de que a aids é uma doença crônica. Como diabetes 

ou problemas com a tireoide, em que se toma remédio para o 

resto da vida, pois não existe uma cura além do controle. 

É pensando nessa ideia, que o Conjunto das Nações Unidas 

sobre HIV/Aids criou a estatística matemática chamada 

90-90-90. A base leva em consideração que dentre todos no 

mundo que têm o vírus HIV, no mínimo 90% deles devem sa-

ber. Desses, 90% têm que tomar remédio e se tratar. Por fim, 

90% precisam ficar indetectáveis. O caminho para chegar lá é: 

diagnóstico, terapia e indetectável. Ao atingir essa meta, usan-

do como base a data que foi colocada, em 2014, a aids deixa de 

ser transmitida no mundo em 2030. Vão continuar existindo 

focos, como o sarampo, por exemplo, mas a doença começa a 

ser controlável no mundo.

Curitiba assinou o propósito para 2020. A cidade atingiu o 

primeiro e o último 90. A matemática usada pela própria se-

cretaria sugere que mais de 95% dos infectados do município 

já foram identificados. O problema é que ainda tem um buraco 

entre os que estão diagnosticados e que não estão se tratan-

do, que são cerca de 60%. Nesse pacote há um tanto de gen-

te: aqueles que foram diagnosticados há mais de dez anos e 

tiveram medo e não procuraram tratamento. Ou aqueles com 

diagnóstico há mais tempo, que começaram a tomar remédio e 

largaram por causa do efeito colateral.

Antes de terminar a conversa, muda de local de entrevis-

tada para entrevistador, e pergunta para o estudante sentado 

em sua frente:

— Eu até já fui parar em um canal no YouTube falando so-

bre aids. 

— É sério? Me conta mais um pouco.

— Ai, eu não me lembro o nome. É de um piá chamado 

Gabriel Comi... –, o cérebro de Cléa dá uma falha no momento.

— Acho que é Comicholi, não? – a assessora quebra o silên-

cio da conversa.

— Isso –, celebra.

O celular usado como gravador no momento abre a pági-

na do Youtube com o canal do Gabriel. Postado em 25 de julho 

de 2016, com o título Haulinha, na qual o “H” representaria o 

HIV e o “aulinha” um conteúdo totalmente explicativo e sem 

tabus sobre a aids e o vírus. A tela do celular exibe uma Cléa de 

cabelos muito mais longos do que o que ela usava em 2019. Os 

óculos mudaram um pouco também, mas o sorriso e a didática 

continuam a mesma.

— Nossa, eu tava com cabelão –, relembra. ________________
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______

O jornalismo teve um papel importante na conscien-

tização sobre a aids. Claro. Não foi perfeito no 

início. Mas assim como os médicos, os profissionais 

que cobriam a área da saúde também não tinham conhe-

cimento suficiente sobre a doença. Viriam a aprender 

com o tempo sobre transmissão, tratamento e empatia 

com o paciente. 

O papel de comunicador se repete mais de 35 anos 

após o início da aids. Em junho de 2020, o Ministério 

da Saúde parou de divulgar o número total de mortes 

causadas pela Covid-19. Além de divulgar os dados 

depois das 22 horas, horário em que telejornais no-

turnos já haviam fechado suas pautas. Instituições 

como Globo, Folha, Estadão e UOL se uniram para 

manter uma base de dados sobre a doença e continuar 

divulgando a informação para a população. 

E para informar com qualidade, muitos profissio-

nais enfrentaram o vírus que chegou sem pedir li-

cença nas UTIs e nas redações de grandes veículos 

do país.

****
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— Oi, é o Jorge? É sobre o paciente que você entrevistou aqui 

esses dias... 

Em 1984, o jornalista especialista na área de Saúde, Jorge 

Javorski, recebia a ligação na redação do jornal O Estado do 
Paraná. Só pelas primeiras palavras e pelo tom de voz da fun-

cionária do hospital Oswaldo Cruz, do outro lado do telefone, 

ele sabia que o destino do entrevistado não contribuiu para 

que lesse a matéria impressa no dia seguinte. Era o que aconte-

cia com os pacientes com aids que ele entrevistava na década 

de 1980. Como a epidemia estava no início e o tratamento ain-

da se encontrava em estudo, aqueles que apresentavam graves 

sintomas da doença não tinham muito tempo de vida após o 

avanço do vírus. 

As entrevistas com portadores do HIV eram em grande par-

te asseguradas pelas ONGs e Organizações da Sociedade Civil 

(OSCs), que cuidavam da preservação da privacidade de alguns 

pacientes. Jorge colhia depoimentos dos infectados, experiên-

cias de vida, avanços no tratamento. Tudo em um pequeno gra-

vador, ou mesmo sustentado pelas memórias dos caderninhos 

de anotação que levava durante a entrevista. Além da morte 

repentina dos pacientes com os quais conversava, outra difi-

culdade que Javorski sentia era o medo de que, ao assumirem 

que estavam com a doença, tivessem a identidade divulgada 

em um jornal de grande circulação. Seja por causa da família 

ou por questões trabalhistas, que ainda determinavam demis-

sões e espelhavam preconceitos sociais. 

Jorge começou a fazer coberturas jornalísticas sobre a aids 

ainda em 1984, período do primeiro paciente em Curitiba. 

Dizia-se nas redações que, uma vez que alguém entra em um 

assunto, fica com ele para sempre. Foi assim que muitos jor-

nalistas construíram uma carreira em editorias específicas. 

Jorge da saúde. João dos esportes. Renata da economia. Como 

o profissional trabalhava exaustivamente com o mesmo tema, 

e tinha contato com as fontes facilmente, a setorização se tor-

nava um fato.

O profissional se formou em 1983 pela UFPR e logo depois 

foi trabalhar na redação do jornal O Estado do Paraná. Era um 

jornal de renome, com uma organização rígida e bem setoriza-

do. Editorias de Meio Ambiente, Saúde, pauteiros responsáveis 

pela busca dos novos conteúdos, chefes de reportagens exigen-

tes e reuniões de pauta diárias. A redação tinha uma organiza-

ção pensada para a estrutura de um jornal americanizado, no 

lindo bairro da Vista Alegre. Das janelas do Estadinho, seu ape-

lido, enxerga-se Curitiba lá embaixo. A equipe era bem comple-

ta e subdividida.

No exercício do jornalismo, Javorski teve contato com 

apoiadores de ONGs, que precisavam voluntariamente disse-

minar as informações sobre a aids. Logo, o acesso a fontes se 

dava com facilidade. O contato com médicos dependia muito 

da agenda dos profissionais. Mas Javorski geralmente conse-

guia marcar algum horário para comparecer ao Hospital de 

Clínicas da UFPR ou ao Hospital Oswaldo Cruz, que também era 

um centro especializado na ocasião. As assessorias de impren-

sa desses hospitais mandavam avisos às redações com data e 

horário das coletivas de imprensas para atualizar os avanços 

nas pesquisas e os boletins epidemiológicos. 
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Na década de 1980, a imprensa em Curitiba era domina-

da pelos jornais Gazeta do Povo, O Estado do Paraná, Folha 
de Londrina e Jornal do Estado. A Tribuna do Paraná era um 

veículo mais popular – para não dizer sensacionalista –, mas 

também disputava público com os outros ali estabelecidos. 

A Folha de Londrina tinha uma sucursal no bairro do Centro 

Cívico para acompanhar de perto as ações que impactavam o 

público no norte do estado. Era no mesmo bairro em que fi-

cava o Jornal do Estado, também paranaense. Um pouco mais 

abaixo, na Avenida Silva Jardim, no bairro Rebouças, ficava o 

gigante paulista, Estadão. O jornal O Globo, carioca, abria seu 

espaço em Curitiba com uma redação bem estruturada e reple-

ta de jornalistas. A maior revista do Brasil, a Veja, tinha uma 

versão local chamada Veja Curitiba, que fez muito barulho à 

época e ainda não era um veículo considerado de direita. 

O tempo das sucursais foi áureo. O que a imprensa local 

não dava, os grandes publicavam, obrigando os demais a irem 

atrás. A partir de 1971, em seu primeiro mandato como pre-

feito biônico – ou seja, indicado pelo regime militar –, Jaime 

Lerner começa a se notabilizar por soluções urbanísticas sim-

ples e baratas que mudaram Curitiba e o olhar exterior sobre 

ela. A cidade ganhou fama de laboratório “de tudo”. A capital 

também tem uma posição estratégica na gestão do café e do 

Porto de Paranaguá, assim como do projeto Itaipu – um dos 

grandes investimentos da ditadura. Ter uma sucursal por aqui 

significava estar perto de uma pá de assuntos nacionais. Foi 

nesse contexto de ebulição editorial que o tema aids desembar-

cou nas redações.

O jornalista Jorge Javorski brinca consigo mesmo por se 

considerar o “atrasador de jornais” da redação. O que se mos-

trava uma virtude do jovem repórter, que demorava a entregar 

o texto porque ainda tinha esperanças em conseguir alguma 

informação relevante antes do fechamento, era uma tormenta 

para os editores. No momento em que o chefe de reportagem 

cobrava a matéria, Jorge ainda estava terminando alguns pa-

rágrafos. “Catando letrinhas na máquina de escrever”, como 

ele mesmo diz. A pressa era porque o jornal precisava ser im-

presso em prova, depois revisado, diagramado, ia para a sala 

de máquinas e em seguida para as bancas. 

Dentro de O Estado do Paraná, Javorski desenvolveu uma 

amizade profissional com os ativistas Toni Reis e David Harrad, 

fundadores do Grupo Dignidade, que trabalhava e ainda tra-

balha com os direitos da população LGBTQIA+ em Curitiba. Os 

dois se transformaram em uma fonte importante na carreira 

profissional do jornalista. Jorge vem de uma época em que não 

se mostrava abertamente a identidade sexual. Era muito raro 

ver casais homossexuais na rua ou mesmo ter contato com 

gente que vivia sua sexualidade sem medo dos boicotes da so-

ciedade. Logo, seu convívio com aids e termos da comunidade 

se deu diretamente durante seu longo estágio nas redações. 

Em 1988, ele saiu do jornal O Estado do Paraná e foi para a 

Rede OM, atual Rede Bandeirantes. Ficou até 1991 e depois se 

tornou setorista de saúde na Gazeta do Povo. Permaneceu no 

maior jornal curitibano até 2004, quando entrou com o pedido 

de demissão voluntária e abriu sua própria agência de comu-

nicação. 
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Como contribuição para o jornal, criou a página de Ciência 

e Saúde na Gazeta, publicada então às segundas-feiras. O veí-

culo passou a receber muitas demandas nessa área, uma vez 

que os leitores se interessavam pelo tema – um fenômeno na-

cional, aliás, dando origem ao chamado “jornalista de saúde”. 

Como ele já estava acostumado a fazer produção dentro desta 

editoria, a Gazeta o assumiu responsável pelo caderno. Com 

tanto tempo atuando na cobertura da área, Javorski tinha o 

crachá reconhecido nas coletivas dos secretários estaduais de 

Saúde e se tornou uma referência em aids.

Quando Jorge chegou, a redação da Gazeta era um pouco 

distinta, se comparada à de O Estado do Paraná. As pautas so-

bre aids se resumiam a duas ou três linhas, enviadas telegrafi-

camente pelas agências internacionais, via Telex. Os fragmen-

tos eram costurados e editados, não raro em espaços pouco 

privilegiados, como os rodapés. Dentro do jornal, a epidemia 

não gozava de grande status e aparecia apenas quando se ti-

nha um gancho, como se diz no jargão, a exemplo da contami-

nação de algum astro do cinema. 

Assuntos mais alegres e comemorativos também fizeram 

parte da história de Jorge cobrindo a área da saúde. Ele acom-

panhou a quebra das patentes dos medicamentos para trata-

mento do HIV, que então passaram a ser distribuídos pela rede 

pública de saúde. A medida foi celebrada por ativistas, profis-

sionais médicos e imprensa. 

Além dos conhecimentos sobre a aids, também cobriu ou-

tros marcos. Jorge acompanhou o doutor Danton Rocha Lou-

res fazer o primeiro transplante de coração bem sucedido do 

Paraná. E estava presente quando o doutor Julio Coelho reali-

zou o primeiro transplante de fígado vitorioso no estado. 

Para os trabalhos remotos que exercia na assessoria do hos-

pital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul, na Região 

Metropolitana de Curitiba, acompanhou o primeiro transplan-

te de rim duplo das Américas. Conseguiu emplacar a matéria 

no Jornal Nacional, de maior audiência do país. Outro proce-

dimento na qual esteve presente, no hospital, foi o transplan-

te duplo de fígado. Nesse caso, o paciente recebeu metade do 

fígado da sobrinha e a outra do filho. 

Colocar uma matéria sobre a instituição nos jornais de 

grande audiência, como Jornal Nacional, era uma forma de ga-

rantir a visibilidade do hospital e dos programas de melhorias 

para os pacientes. Jorge conseguiu outra pauta na TV com a do-

ação em comodato de cadeirinhas para as mães que saiam da 

maternidade, assim como vender a matéria do primeiro trans-

plante de medula óssea feito no HC-UFPR para o Fantástico, ou-

tro programa de grande audiência da Rede Globo.

E assim fez nome na cobertura da área da saúde, passando 

a receber cada vez mais pautas especiais sobre o tema. O mo-

mento em que começou a trabalhar com aids foi sem aviso. O 

seu editor chefe chegou para mais um dia corrido na redação e 

lhe entregou a pauta. Veio bem construída, com fontes, histó-

rico de outras notícias. Sabia do que se tratava, mas seria sua 

primeira vez com a aids.
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****

Se hoje as notícias chegam pelo e-mail, na década de 1980 

chegavam pelo Telex. A ferramenta funcionava como impres-

soras jurássicas, que pareciam saídas de um filme de guerra, li-

gadas a redes internacionais. Não paravam de cuspir notícias, 

impressas em folhas picotadas ao lado, como a dos antigos ele-

trocardiogramas. Vinham muitas vezes em fragmentos, para 

serem “penteadas” pelo editor da redação e pelos repórteres. 

Ao juntar informações da alemã Reuters e da France Press, por 

exemplo, nascia um texto. 

O sistema Telex, por um tempo, foi acusado de causar a 

demissão de correspondentes internacionais. Os jornais com-

pravam notícias produzidas em cidades como Paris, Londres 

e Nova York, e as recebiam via Telex. No final dos anos 1990, 

a informatização maciça das redações pôs fim a essa modali-

dade de transmissão, mas não às agências internacionais, que 

permaneceram, em certo sentido, pasteurizando a notícia.

Em 1986, na sucursal de O Globo, a jornalista Elza Filha re-

cebia a pauta do dia. No documento, a jornalista toma conheci-

mento do caso de uma moça, descendente de alemães, que vive 

no interior do Paraná e que se chamava Haids. Aids, mas com 

H. O foco da pauta era acompanhar na Justiça a solicitação de 

Haids para mudar o nome. Ela aproveitou uma brecha legal, 

entrou com o pedido e ganhou na Justiça o direito a se rebati-

zar. Hoje, Elza não se lembra exatamente qual nome a perso-

nagem adotou. Provavelmente, alguma Sônia, Ana, Elizabeth, 

qualquer um que não lembrasse uma doença com tamanho 

estigma. A personagem encarou toda essa manobra para evi-

tar as piadas da época, que hoje se enquadram perfeitamente 

como bullying, ou para evitar com que achassem mesmo que 

ela estava infectada.

Os famosos contaminados pelo vírus HIV dominavam o noti-

ciário. Mas não eram a única ocupação da jornalista Elza Oliveira 

Filha. Certa vez, recebeu a notícia de que havia em Curitiba um 

homossexual que trabalhava em um cargo importante de um 

órgão público, cuja denominação não mais se recorda. O homem 

era de uma família abastada da capital. Para fugir do preconceito 

e do conservadorismo local, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde 

ninguém o conhecia, ou sabia de sua orientação sexual. 

Ele foi assassinado no Rio. Elza se lembra de escrever sobre 

o caso, no qual havia resquícios de muita violência. O corpo foi 

trazido pela família para ser sepultado em Curitiba e O Globo 
escalou Elza para cobrir o crime e o traslado. Foi um dos seus 

piores dias na profissão jornalística. O céu nublado que cobria 

o Cemitério São Francisco de Paula, o mais importante da cida-

de, ajudava a criar um cenário de tristeza e melancolia. A ima-

gem do caixão sendo abaixado para ser enterrado ficou em sua 

mente. A jornalista conversou com os presentes, perguntou 

como era o homem que agora havia tido sua luz apagada. Mas 

se recusou perguntar à mãe do rapaz como estava se sentindo. 

Houve algumas especulações sobre a morte, mas a família 

não permitiu uma investigação. Dizia-se que o homem enter-

rado portava o HIV e que havia sido assassinato por um dos 

parceiros, por ter escondido a síndrome. Não houve uma au-

tópsia ou exame que confirmasse o motivo da morte.
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 ****

O interesse de Elza pelo jornalismo veio do âmbito familiar. 

Seu pai, comerciante em Bom Sucesso, Norte do Paraná, era 

comunista, crítico da exploração capitalista e apaixonado pela 

leitura. Filha conta com orgulho que ele “catequizava” a popu-

lação “na mais valia”, atrás do balcão. Para fazer companhia, 

Elza acabava se juntando a ele em longas leituras dos jornais 

e livros durante o dia. Ela sempre gostou de escrever e garan-

tia boas notas nas redações que fazia para o colégio. Eviden-

temente, queria transformar a sociedade e fazer algo até que 

heroico pelo povo com o jornalismo, principalmente na época 

da ditadura militar, período em que frequentou a Reitoria da 

Universidade Federal do Paraná, formando-se em Jornalismo 

no ano de 1974. 

Aquele era um momento em que se contrapor ao sistema 

se tornava cada vez mais necessário. Elza enxergava no jor-

nalismo um veículo de luta importante, de defesa das postu-

ras democráticas e que precisava se manter firme apesar dos 

cerceamentos. O Globo, jornal em que trabalhava, era um dos 

veículos que dava sustento ao regime. Mas os repórteres, con-

ta ela, tinham alguma folga para se contrapor ao ecossistema 

nebuloso da política brasileira. Dentro das redações de O Globo 
pelo país, os jornalistas tinham o aval do empresário e dono 

do Grupo Globo, Roberto Marinho, que enfrentava os militares 

dizendo: “Dos meus comunistas cuido eu”. 

O que Elza Filha aprendeu na redação foi “na marra”, visto 

que as aulas no curso de Jornalismo da Universidade Federal 

do Paraná não só ignoravam o que ocorria na prática, como 

o departamento era um ninho de favoráveis à ditadura e até 

mesmo de dedos-duros, que entregavam estudantes militan-

tes e professores ao governo. 

O complexo da Reitoria da UFPR é um quarteirão no Centro 

de Curitiba. Abriga um prédio maior de 12 andares, batizado de 

Dom Pedro I, ou “Dom Pedrão”, ladeado por um prédio menor, 

de seis andares, chamado de Dom Pedro II, ou “Dom Pedrinho”. 

Entre os dois prédios está uma construção de três andares, na 

qual funciona o gabinete do reitor e outras salas da adminis-

tração central da universidade. O local também dá acesso ao 

Teatro da Reitoria, palco para atividades culturais na cidade e 

formatura dos estudantes da UFPR. 

Entre 1970 e 1980, as aulas de Jornalismo aconteciam no 

Dom Pedrão, em seus anfiteatros. Quem se aconchega na pri-

meira fileira tem os pés no chão e quanto mais para trás, mais 

altas as cadeiras vão ficando, espremidas em degraus estra-

nhamente estreitos. Quem se senta no fundo do auditório tem 

uma visão panorâmica de tudo e de todos na sala. O curso se 

chamava então Comunicação Social. Os dois primeiros anos 

eram do currículo básico e nos períodos seguintes os alunos 

podiam escolher uma habilitação entre Jornalismo, Relações 

Públicas ou Publicidade e Propaganda. Nas aulas do ciclo bá-

sico, o auditório se enchia com mais de 100 alunos reunidos 

para acompanhar as aulas de História da Comunicação, Rádio 

e temas afins.

Volta e meia, a sala do anfiteatro, repleta, revelava figuras 

engravatadas. Dirigiam-se até o fundo, de onde podiam ver 
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melhor. Os estudantes sabiam que eram o que chamavam de 

espiões da Reitoria ou mesmo subalternos dos censores que 

atuavam no Sistema Nacional de Informações (SNI). Os sujei-

tos acompanhavam as aulas, para vigiar conteúdos, e seguiam 

as movimentações estudantis, para reportar às autoridades. 

Algumas figuras da universidade eram mais perseguidas do 

que outras. Sabia-se da existência de professores informan-

tes dentro do curso, curso que recebeu no seu quadro docentes 

transferidos da graduação de Estudos Sociais, que habilitava 

para a disciplina obrigatória de Educação Moral e Cívica, uma 

das invenções do regime militar para pasteurizar o ensino de 

História e Geografia. 

Elza lembra que os universitários, quando visitados em sala 

de aula, recorriam a conversas cifradas ou em grupos muito 

pequenos. As aglomerações eram alvo suspeito de manifesta-

ção ou algo do tipo. Alguns estudantes eram críticos aos conte-

údos de algumas aulas e buscava-se compensar o currículo ca-

penga com oficinas que a própria Elza e seus colegas do Centro 

Acadêmico (Cacos) organizavam. O curso, no entanto, não ti-

nha muitos equipamentos para atender a todos os alunos. Em 

tempo – os estragos que atingiram o curso de Comunicação 

Social - Jornalismo só foram atenuados nos anos 1990, quando 

a professora e pesquisadora Rosa Maria Della Costa capitaneia 

a reformulação do departamento e o coloca no rol dos bons 

cursos em atividade no país.

****

A produção das pautas sobre a aids dentro de O Globo tam-

bém contava com a ajuda dos voluntários conectados ao movi-

mento, como ONGs e instituições que trabalhavam com a popu-

lação homossexual, travestis e profissionais do sexo. Um desses 

órgãos é o Grupo Dignidade, que se tornou de grande relevância 

em Curitiba por estar presente na atuação de lutas pelos direi-

tos da comunidade. O grupo, inclusive, foi uma grande fonte de 

informação para a divulgação de métodos de proteção, após ter 

feito campanhas em conjunto com o Ministério da Saúde. 

O Dignidade foi criado em 1992 como uma Organização da 

Sociedade Civil sem fins lucrativos, assim como a Fênix tra-

tada no capítulo 2. A iniciativa se mostrou vanguardista. Pri-

meira do Paraná organizada para trabalhar com a divulgação 

e promoção da cidadania de lésbicas, gays, bissexuais, traves-

tis, transexuais, intersexuais e os outros grupos da sigla. Em 5 

de maio de 1997, o Dignidade se tornou a primeira organiza-

ção LGBTQIA+ do Brasil a receber o título de Utilidade Pública 

Federal, por meio de um decreto presidencial. 

O hoje doutor em Educação, professor de inglês e ativista 

Toni Reis, diretor executivo do Dignidade, se tornou conheci-

do pela sua luta a favor das minorias sexuais. Sua paciência 

e sanidade mental ficaram provadas depois de participar de 

uma comissão que debatia o Estatuto da Família, em 2015, na 

qual dividiu mesa com o pastor evangélico Silas Malafaia. Em 

um momento da discussão, enquanto Toni Reis se sentava na 

bancada com um semblante calmo, Malafaia berrava que “a 
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ditadura gayzista iria acabar com a família”. A imagem virali-

zou na internet alguns dias depois.

****

O escritório de Javorski fica em seu próprio apartamento, 

no bairro do Rebouças. É um condomínio de parede azul, que 

se destaca no meio dos prédios vizinhos em tons terrosos. Por 

causa da poliomielite quando criança, o jornalista tem seus 

movimentos limitados em decorrência da doença e por isso 

evita os andares mais altos e vive no segundo piso. O interesse 

pela área da saúde vem também das longas jornadas em con-

sultórios médicos, desde criança.

As sequelas deixadas pela pólio nunca o impediram de per-

correr Curitiba inteira, entrevistando e escrevendo matérias 

sobre a área da saúde. A longa experiência com os temas lhe 

garante convites para entrevistas. Caso exista algo que ele ain-

da não saiba, trabalhar por tanto tempo na apuração dessas in-

formações fez com que conhecesse uma fonte específica para 

cada assunto da medicina. 

O quarto de visitas foi remodelado para acomodar o escritó-

rio. Pequeno, com paredes brancas, um computador no canto 

esquerdo, e na beira da janela, uma cômoda exibe a sua coleção 

de câmeras fotográficas. Já fizeram parte de muitas histórias. 

Certa vez, em um sábado de manhã, como sugestão para seu 

chefe de redação n’O Estado do Paraná, acompanhou uma re-

tirada de múltiplos órgãos no HC-UFPR. A cada órgão, Jorge 

fotografava. O fígado foi fotografado. Tirava mais um, dessa 

vez o coração, e em seguida outro click. Aquela câmera, que viu 

o corpo humano na sua mais pura essência, agora está aposen-

tada na cômoda do seu escritório.

Ao lado do computador, o diploma da UFPR de 1983 e uma 

prateleira com a coleção de discos de diversos artistas, empi-

lhados. Ele prestou o primeiro vestibular para o curso de Direi-

to, mas não conseguiu atingir a nota suficiente para compor 

a turma de 1980. Logo, como ele gostava e tinha uma fixação 

pela escrita, resolveu fazer curso para se tornar jornalista, sen-

do aprovado em Comunicação Social pela UFPR. 

Dentro do Dom Pedrão, no fundo do piso térreo, existe uma 

capela, usada como refúgio para os estudantes religiosos se 

unirem em rodas de conversas bíblicas, ou para alguns pedi-

rem uma luz durante as provas finais. Ao lado, havia uma can-

tina que se chamava “Toca da Raposa”. Grandes nomes da mú-

sica brasileira, como Zé Ramalho, se apresentaram a convite 

dos movimentos estudantis. Jorge esteve lá, nos intervalos das 

suas aulas práticas inexistentes. Foi nesses shows que ele tam-

bém viu a banda Chave se apresentar, que logo depois viraria 

o Blindagem. Essa era a Reitoria dos anos 80 – tocava Rolling 

Stones, pedindo que um novo tempo viesse.

No computador do escritório, ele digita uma busca no 

Google, que revela cerca de 437 mil resultados na página ini-

cial e diversas outras na aba de imagens. Está pesquisando a 

capa da Veja de 1989 que estampa o rosto de Cazuza. Lembra-se 

bastante da história do cantor, pois desde a época em que escu-

tava Zé Ramalho no Pátio da Reitoria era fã do Barão Vermelho, 

originalmente formada pelo dueto de Cazuza e Roberto Frejat. 
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Jorge acompanhou a música do enfant terrible e o período em 

que o artista começou a emagrecer e ficar doente. Chegou a en-

trevistar Lucinha Araújo, mãe do cantor, durante um evento 

que aconteceu no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. 

Javorski viu a carreira do músico do início ao fim, mas não 

se lembrava da capa da Veja.

— Ah, não. Não gostei –, diz com cara de decepção e tristeza, 

ao olhar a imagem de um de seus cantores favoritos quase que 

esquelético e sem vida.

 – É muito estranho, sensacionalista.

Jorge fecha aba em que está a imagem e segue para a página 

principal de pesquisa. Ele dirige o cursor do mouse para o primei-

ro artigo que aparece, chamado “Quando a Veja Matou Cazuza?”. 

— Essa foto não foi tirada para essa reportagem, com cer-

teza. Eles devem ter pegado essa foto de algum outro trabalho 

dele –, analisa, enquanto lê um trecho do artigo.

“Após ler a reportagem, ele [Cazuza] teve um ataque 

cardiorrespiratório e teve que ser hospitalizado. O 

jornalista pediu desculpas e disse que o texto foi 

alterado na redação e se demitiu depois.”

Jorge faz uma cara de desapontado, mas não surpreso. A 

reportagem estampada lembrava-os anos em que foi assessor 

de imprensa de outras empresas, que não a sua, para institui-

ções médicas. Recorda-se de uma matéria publicada na revista 

Veja, anunciando a cura da diabetes. Na verdade, a informa-

ção estava fora de contexto e a leitura atenta da reportagem 

mostrava o erro de interpretação. Jorge teve que contestar al-

gumas reportagens publicadas em nome dos órgãos de saúde 

que representava como assessor.

A entrevista com Lucinha Araujo, a mãe de Cazuza, não foi 

nada muito grande. Ela estava em Curitiba para um evento so-

bre aids organizado por voluntários locais. Era a palestrante 

principal, e estava ali para prestar um depoimento sobre o que 

passou vendo a doença atingir o filho. Lembra-se de vê-la, sem-

pre de cabeça erguida, enfrentar um oceano de repórteres que 

queriam tirar algum registro da ativista. A pauta que desenvol-

via era muito mais sobre o contexto do evento e não sobre perso-

nagens especiais. Não conseguiu entrevistar Lucinha sozinho, 

mas se lembra que a imagem dela lhe serviu como inspiração.

A capa da Veja foi uma controvérsia no mundo jornalísti-

co. Era pesada e bruta, fazendo com que muitos profissionais 

passassem a discutir a questão ética que estava envolvida; e a 

repensar estratégias, para construir uma matéria que fosse in-

formativa sem partir para o sensacionalismo.

Jorge Javorski teve uma experiência pessoal em relação à 

aids. O tio de sua esposa foi diagnosticado com HIV. Por ser 

descendente de uma família mineira, extremamente conser-

vadora, teve que esconder o fato, sendo que apenas a mulher 

de Jorge, ele e alguns seletos primos tinham noção do que acon-

tecia. Detalhe: o fato aconteceu recentemente, nos anos 2000, 

numa época em que o governo brasileiro já distribuía remédios 

de graça para o tratamento. Com essa vivência, acabou apren-

dendo mais sobre os problemas enfrentados pela comunidade 

LGBTQIA+. Antes da aids, o jornalista especializado em saúde 
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sabia pouquíssimo sobre a vida de um homossexual, de uma 

lésbica ou de uma travesti. 

****

— Eu não faria. Se eu estivesse na posição de editor, eu não 

teria feito –, conta Elza Filha sentada em sua mesa, na sala da 

coordenação do curso de Letras da UTFPR, a poucos 1,3 quilô-

metros do escritório de Jorge Javorski. 

Elza reconhece que a matéria cumpriu um papel importan-

te, como ela mesma diz, ao pegar a sociedade pelo colarinho 

e dar uma chacoalhada para que ninguém fingisse que a aids 

não existia.

Assim como Javorski, também teve contatos próximos que 

ocultavam a doença. A esperança era de que o silêncio fosse dei-

xar com que o vírus passasse despercebido. No entanto, assim 

como dizia o slogan do grupo ativista americano ACT UP, que 

trabalhava para desenvolver a qualidade de vida do paciente com 

HIV, “o silêncio representa a morte”. E a memória de Elza diz que, 

pelo menos os veículos mais sérios, tentavam manter um com-

portamento mais equilibrado quando se falava sobre a aids.

****

— Quando saiu a capa da Veja, eu trabalhava lá.

A jornalista Marleth Silva trabalhou por dois anos na revis-

ta em São Paulo. A redação de 1989 fica no mesmo prédio, lo-

calizado na Freguesia do Ó, Zona Oeste da capital paulista. Ao 

lado está umas das vias expressas mais importantes da cidade, 

a Marginal Tietê. 

Durante o tempo em que ficou em São Paulo, trabalhando 

na revista e no UOL, chegou a produzir algumas matérias sobre 

a aids, com foco em reportagens que falavam sobre crianças 

nascidas com HIV. A propósito, o tema da infância – em espe-

cial a adoção tardia – vai se impor na agenda e na vida da jorna-

lista. Assim como a velhice – Marleth é autora do bem-sucedido 

Quem vai cuidar de nossos pais?, da editora Record.

Em 1989 e 1990, alguns temas tabus de saúde pública pa-

reciam estar apaziguados no ambiente jornalístico. Os jornais 

aprenderam a tratar da transmissão de vírus e descreviam 

com precisão os tratamentos. Começava uma segunda etapa 

da cobertura, mais focada no comportamento. As pautas tra-

ziam abordagem sobre a rotina do paciente que vive com HIV, 

quais eram suas dificuldades e os passos que faltavam para se 

achar uma cura. Foi nesse contexto que a revista Veja pautou 

um de seus jornalistas para fazer uma entrevista com Cazuza. 

O cantor ainda estava fazendo shows e aparições ao vivo, 

mesmo com os sintomas decorrentes da doença. Ele realizou 

muitas performances enquanto pôde; e os que compareciam 

aos seus shows não deixam de se assustar com a magreza e fra-

gilidade que Cazuza aparentava no palco. Marleth relata que a 

sociedade não tinha ideia de como o vírus agia e como maltra-

tava os pacientes. Ela conta uma história que viveu, mas ilus-

trar a letalidade da doença. 

Um dia, o irmão da jornalista a convidou para assistir a uma 

dessas peças de horário nobre no Festival de Teatro de Curitiba, 
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que acontece uma vez por ano e movimenta toda a cidade. En-

quanto cruzam a entrada de uma sala de espetáculos, encon-

tram um médico amigo da família. Marleth tem dois irmãos 

médicos. Esse profissional andava sempre muito bem vestido, 

nada diferente de como estava naquela noite, mas o semblante 

revelava uma aparência de cansaço. Uma bengala de madei-

ra o acompanhava em seus passos na direção de Marleth e o 

irmão. Quanto mais próximo chegava, mas ela podia reparar 

que o moço exuberante estava murcho, magro e extremamen-

te frágil. 

Olhavam-se os pacientes e se estranhava a magreza, a for-

ma como ficavam rapidamente debilitados. Cazuza estava pior 

do que o amigo médico de Marleth. E era disso que tratava a 

matéria da Veja. A jornalista explica que a referência à “morte 

em praça pública” escancarava que o cantor estava morrendo 

na frente daquela plateia, seja no teatro ou em um show em 

estádio, e ninguém fazia nada. 

Cazuza na Veja e o colega médico não foram os primeiros 

contatos de Marleth com a aids e o HIV. Sua carreira de jor-

nalista começa na Gazeta do Povo, em 1986, ainda como es-

tudante e um pouco antes da chegada de Jorge à redação do 

jornal curitibano, e dois anos após o primeiro caso na capital 

paranaense. 

Marleth sempre gostou muito de escrever e tinha a clare-

za de que atuar na imprensa seria seu caminho natural. Ela 

se lembra muito mais das práticas dentro da redação do que 

necessariamente das aulas que teve durante o curso. Se é que 

teve aulas práticas.

Era um período de saída da ditadura e entrada na nova 

Constituinte de 1988. As disciplinas na universidade, apesar 

de existirem, ainda sofriam muito com o fantasma do período 

militar, como se a qualquer momento um de seus representan-

tes, em terno e gravata, pudesse entrar nos anfiteatros para 

intimidar professores e estudantes.

Ao ser aprovada, entrou para uma redação da Gazeta bem 

madura, no sentido etário do termo. A maioria dos profissio-

nais da Gazetona, como se diz, em alusão à grossura das edições 

de domingo e à linha editorial conservadora, eram de idade e 

estavam fazendo carreira havia tempos. Marleth era a jorna-

lista mais nova, uma juventude que reluzia entre as diversas 

máquinas de escrever Olivetti e Remington – o jornal custou a 

se informatizar. O bullying com a novata era realidade e os ou-

tros jornalistas na redação raramente conversavam com ela, 

que precisava fazer tudo sozinha. Os únicos comentários que 

recebia no início eram os puxões de orelha dos chefes. 

A Gazeta não era um jornal setorizado à época e a nova-

ta, como era de praxe, foi para a editoria “Geral”, que como o 

nome diz, abrigava de tudo – crimes, falta de água, enchentes, 

saúde pública. Um dia, ao receber uma pauta sobre o HIV, des-

tacou-se e acabou ficando com o tema durante o período em 

que permaneceu no jornal curitibano. As pautas eram bem 

simples. O seu chefe de redação chegava com o papel escrito 

e lhe entregava: duas linhas com o resumo do assunto. Algo 

assim – “A Secretaria de Saúde do Paraná vai adotar um novo 

sistema de controle de doação de sangue”. 

— Alguma orientação? –, perguntava Marleth.
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— Ah... Confere quando e isso vai começar a ser aplicado –, 

respondia o chefe de reportagem, que antes mesmo de qual-

quer interferência da novata se virava de costas e prosseguia 

a seus afazeres.

Na Gazeta de 1986, a aids ainda era um tema de saúde pú-

blica. Diferente das reportagens que Marleth faria anos depois 

sobre a vida do paciente, a informação tinha como objetivo 

orientar sobre a questão de transmissão e proteção. A matéria 

tendia a ser elementar e não havia na redação alguém respon-

sável por dizer se o texto tinha tom preconceituoso. Não existia 

esse tipo prática. A Gazeta era um jornal de classificados e de 

campanhas. Ainda estava desenvolvendo o jornalismo elabo-

rado, com o qual brindou seus leitores a partir dos anos 1990. 

Dessa forma, para uma repórter de 20 anos como Marleth, não 

existia o preconceito. Ninguém a orientava para reconhecer o 

problema nas abordagens, aspecto que passava despercebido. 

Para ela, as dificuldades com fontes não eram muito co-

muns na redação. Principalmente pelo fato de que o próprio 

sistema público de saúde precisava disseminar informação. As 

principais entrevistas aconteciam com pesquisadores de insti-

tutos de pesquisa e médicos, assim como acadêmicos que esta-

vam envolvidos na exploração dos estudos sobre aids. 

Muitas das matérias que Marleth fez durante o período 

aconteciam a partir de visitas a estes institutos. Ela nunca 

entrevistou um paciente, por causa do isolamento. A conver-

sa era especificamente com profissionais da saúde, que se 

esforçavam nos laboratórios para compreender mais sobre a 

infecção. Esse contato direto com quem entende do assunto 

rendeu a Marleth mais medo de doenças como febre amarela e 

sarampo, por não ser vacinada, do que da aids. Desde o começo 

em que começou sua relação com os pesquisadores, deixava-

-se claro as situações de contaminação, tamanha era a histeria 

provocada pela desinformação. 

A jornalista não chegou a trabalhar com outra doença além 

da aids, enquanto cobria a parte de saúde. A única que se asse-

melha em interesse do leitor seria o Alzheimer, porque também 

existe um grande esforço para se achar a cura. O que reparava 

é que em alguns contextos havia mais comoção pelo Alzheimer, 

pois é uma doença que “nasce dentro”. Quanto ao HIV, vinha 

contaminado por discursos de que os homossexuais ”deviam se 

danar”, pois se eles transaram e pegaram, a culpa é deles. 

A repulsa das instituições privadas se sustentava, porque a 

aids, nos anos 1980, era uma doença feia, com feriadas, man-

chas escuras na pele. Evitava-se chegar perto, ou compartilhar 

os mesmos objetos. Marleth cita os esforços que o próprio jor-

nalismo, em parceria com os médicos pesquisadores, adotou 

para mostrar as facetas daquela nova realidade mundial. Os 

fetos nunca mais seriam os mesmos. E não foram, de fato.

Para ilustrar que a doença não se transmitia com um aperto 

de mão, era necessário utilizar alguns momentos simbólicos 

para construir a mensagem. Um desses momentos emblemáti-

cos aconteceu na Londres de 1987. Em 19 de abril daquele ano, 

a princesa Diana, um dos nomes mais importantes e popula-

res da Família Real Britânica, inaugurou o Hospital London 

Middlesex, o primeiro de todo o Reino Unido dedicado para o 

tratamento de pacientes de aids e com HIV. 
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A princesa chega à fachada do hospital guardada pelos seus 

seguranças particulares e perseguida pelas lentes das câme-

ras. A inauguração começa de forma tradicional. Ela corta o 

cordão na entrada, entra para conhecer as instalações enquan-

to conversa com a equipe médica. Diana sempre foi conhecida 

pela sua paixão pelas causas sociais e isso a destoava do resto 

da família real, geralmente reclusa.

Durante o evento de inauguração, aquela mulher represen-

tando uma das famílias mais poderosas do mundo e um dos 

nomes mais populares na mídia, se senta ao lado de um pa-

ciente com HIV. Sem usar luvas, aperta a mão dele. Um sim-

ples aperto de mão é capaz de mudar muitas coisas no mundo. 

Aquele gesto de uma representante da realeza com um pacien-

te foi explorado para quebrar o senso comum de que a doença 

se transmitia pelo contato.

A aids mostrou ao jornalismo que assuntos como sexo oral e 

anal precisavam ser discutidos. Abertamente e de forma séria. 

O médico não podia ignorar esses fatos durante as entrevistas, 

assim como os jornalistas, que transcreviam as falas exatas 

dos profissionais.

Marleth aprendeu muito sobre a comunidade gay enquanto 

fazia coberturas. Nunca pensou que fosse pecado, mas enten-

dia a dificuldade para a comunidade assumir sua orientação 

sexual. Tem dois amigos abertamente homossexuais. Um de 

60 anos e outro de 40. Os dois viveram épocas diferentes da 

aids, e ela se lembra de um momento, num almoço de amigos, 

em que os dois se encontram. O mais novo estava feliz, pois co-

meçara um relacionamento estável. O mais velho dificilmente 

conseguiu ter parceiros, porque a geração anterior nasceu e 

cresceu num mundo muito mais fechado para a imagem de 

dois homens dividindo a mesma casa, e a mesma cama. 

A imprensa mudou de acordo com os avanços. Os jornais 

tinham muita influência, mesmo que os veículos no Brasil 

nunca vendessem proporcionalmente ao tamanho da popu-

lação. Nos cafés e bares, nas rodas de conversas entre amigos 

minimamente esclarecidos, falava-se das notícias dois jornais. 

Quando alguém assumia alguma posição sobre o HIV, pergun-

tava-se qual era a fonte daquela informação e questionava-se 

se seria um boato ou fato. Marleth lembra das conversas que 

tinha com os colegas.

“O problema do HIV são as seringas.”
“Não, isso já foi mudado. Saiu hoje no Estadão.”

Médicos e pesquisadores sabiam que tinham que passar in-

formações para o jornalista. Era o único meio de chegar à po-

pulação. Isso se deu de forma muito grande quando se passou 

a promover o uso da camisinha e do preservativo como método 

mais eficaz de impedir a transmissão da doença. E quanto mais 

a imprensa falasse, melhor. _________________________________
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______

O Grupo de Adesão do HC começa na minha história 

antes mesmo deste livro. Em outubro de 2018, o pro-

fessor do meu curso, José Carlos Fernandes, cari-

nhosamente chamado de Zeca, me pediu para ajudá-lo 

na diagramação eletrônica de um livro. O projeto era 

uma série de depoimentos de infectados com HIV e que 

frequentam o Grupo de Adesão do HC.

Acredito que a ali tenha sido o pontapé. Ler aque-

las histórias me permitiu ter uma visão do mundo em 

que as pessoas vivendo com HIV habitam, e que eu 

não conhecia. Depois de entrevistar Silas e Maria 

Alba, basicamente os responsáveis pelo nascimento do 

grupo, passei a entender ainda mais relevância des-

te livro e de debater a aids. Além do HIV, aprendi 

outras coisas. Silas me ensinou a receita de farofa 

formidável. Maria Alba me mostrou um café bem perto 

da minha casa, que eu nem sabia que existia.

****
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O telefone de Maria Alba de Oliveira Silva começa a tocar 

dentro de bolsa. Ela está acomodada em uma das cadeiras do 

café chamado Empadaria SantaLu, no bairro do Bacacheri, 

Zona Norte de Curitiba. Diferente da Casa das Bolachas do 

primeiro capítulo, o lugar não é uma referência de encontros 

entre orientadores e estudantes. Mas serve como uma peque-

na pausa para aqueles que trabalham a região. Ou visitantes a 

passeio pelo Museu Egípcio – provavelmente único lugar em 

que se encontra uma múmia em Curitiba –, ou pelo Parque 

Bacacheri. 

Ao atender, um grande sorriso se abre. Nos primeiros se-

gundos de conversa, reconhece que é uma amiga que a chama. 

Alguns minutos de acenos repetitivos com a cabeça e sons de 

concordância. Ela se anima e interrompe quem fala do outro 

lado da linha:

— Você vai me convidar para comer risoto? 

Aposentada e divorciada aos 60 anos, Maria Alba con-

tinua com sua mesma pele cor de cuia, olhos verdes ainda 

mais brilhantes e esguia em seus 1,60 metro. Agora, os cabe-

los estão cortados no estilo que ela mesmo chama de “João-

zinho” e pintados pelo branco da experiência. Tem a beleza 

colada à pele. Passa muito do tempo igual a Rita Esmanhoto, 

evitando que todos os dias virem eternos domingos. É aman-

te de cinema e teatro. Uma das suas metas agora é conhecer 

todos os cafés de Curitiba em que pode se aproveitar uma 

boa bebida, ler um livro e desfrutar do tempo da forma que 

bem quiser. 

Desliga o telefone.

O seu convidado está sentado do outro lado da mesa. Nosso 

estudante universitário do livro sobre a aids questiona o final 

da saga culinária narrada ao fone.

— Deu certo o risoto?

— Ela não me convidou, foi falar de outros assuntos –, guar-

da novamente o aparelho na bolsa, fecha o zíper e acomoda no 

pé da cadeira.

— Poxa, eu até tava chamando o Uber aqui para passar no 

mercado e comprar um vinho.

As risadas são cessadas após a chegada das empadas e dos 

cafés à mesa. A empadaria é um ambiente pequeno, com pou-

cas mesas e com apenas uma fileira de poltronas mais con-

fortáveis, de tecido, que ficam ao lado da porta de entrada. O 

ambiente é familiar. As conversas podem ser ouvidas por qual-

quer um, de qualquer canto. Lá não é servida uma xícara gran-

de de café com leite como a Casa das Bolachas. No entanto, 

disponibiliza-se uma opção de menu que seria extremamente 

atrativa aos estudantes da UFPR no Centro: três empadas por 

dez reais. Enquanto aproveita os quitutes recém-tirados do 

forno, Maria Alba continua contando sobre a história que nos 

interessa – de quando Silas Moreira e ela desenvolveram um 

grupo de extrema importância para o tratamento da aids em 

Curitiba: o Grupo de Adesão do HC-UFPR.

****

Maria Alba se formou em Enfermagem, pela UFPR. Sempre 

acreditou ter um instinto de se atentar com os outros, o que 
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lhe rendeu o apelido de “cuidadora”. No mesmo ano em que 

se formou, passou a trabalhar no Pronto Socorro do Hospital 

Evangélico de Curitiba, de grande renome na cidade. Ainda em 

82, Alba deu à luz seu primogênito e teve que conciliar o traba-

lho no hospital com o papel materno. Em 1984, a mudança de 

emprego do Evangélico para o HC-UFPR a colocaria em contato 

com a HIV e o tratamento contra a aids. Foi na mesma exata 

época do primeiro caso em Curitiba. 

No prédio amarelo-mostarda do HC, Alba cuidou do setor de 

isolamento. Anos depois, esse espaço passaria a receber mais 

equipamentos e se transforma no atual serviço de infectolo-

gia. Naquela época, não se tinha muita noção das patologias 

que viriam a se tornar específicas da área da infectologia. Por 

muito tempo, esses profissionais eram chamados de “médicos 

tropicalistas” ou “especialistas em doenças tropicais”. Que po-

diam ser a malária, febre amarela ou mesmo dengue. Dentro 

do setor de isolamento, os funcionários tinham de entrar sem-

pre com o aparato completo. Portavam luvas, máscaras, uni-

formes descartáveis, por segurança. Havia um certo medo ini-

cial de contato com o paciente, pois ainda não se tinha certezas 

de como se dava a transmissão. 

Após alguns anos trabalhando no isolamento, já na década 

de 1990, Alba foi transferida para o atendimento ambulato-

rial. A equipe em que passou a atuar sempre foi muito próxi-

ma e respeitosa. Por causa desse engajamento, ela conseguiu 

galgar um patamar de respeito dentro do ambulatório, princi-

palmente na questão da prescrição de medicamentos. Alba co-

nhecia toda aquela gama de 30 a 40 comprimidos diários dos 

pacientes. E durante o atendimento ao doente, deixava uma 

listinha, explicando em detalhes quais remédios tomar, em 

que momento do dia e o melhor jeito de armazená-los. 

Junto com a prescrição do medicamento, Alba aprendia tam-

bém o cuidado paliativo. Em muitas consultas, a enfermeira 

precisava entender como era o cotidiano de cada paciente, para 

poder receitar os remédios de acordo com as necessidades de 

cada um. Que horas dormia, o que comia, quem tinha geladeira 

em casa e quem não tinha. Em casos de viagem, era necessário 

organizar uma caixa de isopor para os medicamentos. Todos es-

ses detalhes sempre foram muito necessários nos protocolos de 

Alba, para oferecer um atendimento mais humanizado.

A atividade no ambulatório era intensa e a equipe multi-

disciplinar do HC-UFPR aumentava a cada dia. Em 1998, esses 

profissionais, dentro do hospital, acompanharam de perto um 

concurso público, aberto pela universidade para a contratação 

de novos profissionais. Em maio daquele ano, entraria pela 

porta do ambulatório um homem de 1,65 metro, alguns qui-

los a mais concentrados no abdômen, pele negra e irresistivel-

mente simpático. Silas da Silva Moreira começaria a trabalhar 

como assistente social no HC e criaria uma amizade com Maria 

Alba, ainda hoje intacta. 

Silas chegou ao hospital após oito anos de trabalho na 

antiga Rede Ferroviária Federal. Natural de Umuarama, no 

Noroeste do Paraná, mudou-se para a capital paranaense por 

causa do serviço militar obrigatório. Logo após foi encaminha-

do para a Rede Ferroviária, onde teve contato com a profissão 

de assistente social, que começava a ter suas diretrizes 
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estabelecidas. Antes de chegar ao serviço militar, queria mes-

mo era fazer Direito. Pensava trabalhar com apoio jurídico ou 

quem sabe usar uma toga e ser júri de algum tribunal. Mudou 

de ideia e no momento de se inscrever no vestibular optou por 

Serviço Social, pela Faculdade Espírita do Paraná.

****

Era 1990, mas o contato de Silas com a aids vem de uma me-

mória bem antiga, de 1983, antes do primeiro caso em Curitiba. 

O programa Fantástico colocou no ar a primeira reportagem 

da TV brasileira sobre o vírus. O repórter Hélio Costa, na época 

correspondente da Globo em Nova York, entrava na tela no do-

mingo à noite com seu terno, microfone colado ao peito e uma 

cabeleira meio acinzentada. 

O tom da reportagem era bem alarmista. A música de fundo 

parecia a trilha sonora de algum filme de terror. A narração 

falava sobre a “doença misteriosa”, candidata a epidemia mais 

violeta do século, responsável por matar mais de mil pessoas 

nos últimos 18 meses nos EUA. A doença era A-I-D-S. Falava-se 

soletrando, sem que fosse pronunciada ritmicamente, como 

uma única palavra: aids. 

A reportagem mostrava que o problema atingia países 

além dos EUA, com focos na Europa Ocidental, Canadá, Haiti, 

Caribe, e poucos na América do Sul. As únicas pistas e dados 

sobre contágios que Hélio Costa oferecia remetiam ao caso 

dos hemofílicos, refugiados e homossexuais. Apesar de ainda 

serem separados em grupos de risco, o repórter fala, com sua 

voz profunda, que não se deve mais associar a doença exclusi-

vamente aos gays. 

Durante nove minutos em que a reportagem ficou ao ar, 

Silas ainda nem sabia que iria trabalhar com a doença. Pen-

sava ser uma coisa de outro mundo, que dificilmente chegaria 

à realidade brasileira. A transmissão do Fantástico terminava 

com Hélio Costa chamando a aids de um “mal fulminante”. Ao 

ser desligada a TV, Silas volta ao cotidiano sem saber que iria 

encontrar rapidamente pacientes de aids, antes mesmo do HC.

****

A Rede Ferroviária havia implantando um programa para 

acompanhar os casos de HIV notificados dentro da empresa. 

Além do médico, havia também um psicólogo e um assistente 

social para fazer o atendimento. Assim que diagnosticado, o 

paciente era afastado por motivos de saúde. A equipe da Rede 

Ferroviária realizava visitas regulares nas residências ou nas 

UTIs em que esses funcionários estivessem internados. 

O serviço social é responsável por cuidar da sociabilidade 

do paciente, prestando assessoria previdenciária e alertando 

para direitos sociais. Muitos infectados eram abandonados 

pelas famílias e, então, precisavam de encaminhamento para 

uma casa de apoio. Nesse momento em que o paciente não ti-

nha um refúgio, entra o assistente social. O suporte era profis-

sional, judiciário e familiar. 

Depois que a Rede Ferroviária foi privatizada, Silas e outros 

funcionários se viram demitidos pela nova gestão. Na procura 
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por um emprego, encontrou o processo do concurso público 

para o HC-UFPR, que incluía na chamada a profissão de assis-

tente social. Ele prestou prova em maio de 1990 e foi aprova-

do. Após subir a rua íngreme que dá acesso ao prédio amarelo 

mostarda, seria encaminhado diretamente para a equipe mul-

tidisciplinar, junto com Rita Esmanhoto, Cléa Ribeiro e sua fu-

tura grande amiga, Maria Alba.

Assim que o hospital começou a implantar os serviços de 

atendimento à aids, os profissionais passaram por capaci-

tações específicas para lidar com o tema. A doença no início 

era extremamente mortal. Ao descobrir o diagnóstico, alguns 

pacientes recebiam seus registros de aposentadoria imediata-

mente, porque se acreditava que não sobreviveriam por mui-

to tempo. Silas conheceu todos os tipos de pacientes. Do mais 

debilitado até aqueles que foram aposentados desde a década 

de 1980, mas não precisavam tomar remédio, porque o vírus 

havia agido diferente no organismo.

Junto com Alba, aprendeu como dosar aqueles mais de 30 

comprimidos que se tomava e a conhecer os efeitos colaterais 

de cada um. Só de passar perto, por causa do cheiro do suor, 

Silas conseguia reconhecer se a alguém tinha HIV ou não. As 

toxinas de alguns medicamentos exalavam um odor pronun-

ciado na transpiração do paciente. 

Em 1999, o Ministério da Saúde lançou em Curitiba o curso de 

Preparação Facilitadores em Adesão ao tratamento de pacien-

tes vivendo com HIV/aids. Foi um dos primeiros do Brasil e que 

contou com a participação da equipe do HC, justamente Alba e 

Silas. O curso terminou no fim daquele ano, mas a empolgação 

de Maria Alba gritava para que ela continuasse o trabalho. Toda 

animada com a ideia, ela lhe faz um convite ousado:

— Silas, o que você acha de a gente criar um grupo de ade-

são dentro do HC?

Sem nenhuma objeção e pronto para encarar o desafio, Silas 

topa. Em janeiro de 2000, começa, no HC, o Grupo de Adesão, 

ainda hoje em atividade, agora com o nome “Reatar”.

O Grupo de Adesão é frequentado por pacientes com com-

plicações da aids ou infectados com HIV. São majoritariamente 

empobrecidos, com dificuldade de aderir aos medicamentos. 

Uma vez feita a adesão, deixar de tomar medicamentos pode 

aumentar a resistência aos remédios. À época, esses pacientes 

que moravam em casas pequenas, não tinham como esconder 

da família os comprimidos que tomavam. Ao contar o que ti-

nham, enfrentavam a ignorância sobre o assunto. E nem sem-

pre contavam com apoio caso sentissem muitos efeitos colate-

rais – diarreia, vômito, vertigem e mesmo algumas pequenas 

deformidades, como ressecamento dos sulcos da pele e gordu-

ra acumulada nas costas.

A intenção do grupo é instrumentalizar os pacientes na 

questão do tratamento. Ao mesmo tempo, trazer uma equipe 

médica que entende sobre o assunto para esclarecer questões 

que os contaminados podem ter. É apoio, literalmente. A equi-

pe de Silas e Alba contava com médicos, enfermeiros, nutricio-

nistas, assistentes sociais e outras as áreas da saúde. A dificul-

dade principal, conta Alba, era com psicólogos e psiquiátrico. 

Alguns dos pacientes davam entrada em outros órgãos que ti-

vessem o serviço psicoterápico. 
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O grupo começou em uma pequena sala dentro do Setor de 

Infectologia do HC, que ficava livre durante as tardes. As cadei-

ras ficavam em formato de semicírculo para que todos pudes-

sem se ver. As reuniões foram estabelecidas para acontecer às 

terças-feiras, às 14 horas. O horário é contraturno para ambos 

e não havia atendimento ambulatorial médico. Desta forma, os 

interessados não precisariam faltar aos compromissos agen-

dados com seus infectologistas. Os pacientes ficavam sabendo 

do grupo pelas consultas e eram convidados a participar, sem 

nenhuma obrigação. 

Em 2000, tudo se deu como mágica. Enquanto Alba cuidava 

dos últimos arranjos na decoração para receber os pacientes, 

Silas foi para a copa passar um café e fazer alguns lanches com 

pães e frios, tudo por iniciativa própria. Aos poucos, alguns 

rostos tímidos apareceram na porta e se acomodaram. Silas 

carrega uma garrafa de café na mão e na outra, os aperitivos. 

O relógio bate às duas em ponto. Começava a primeira reunião 

do grupo de adesão. Na sala, apenas cinco pacientes. 

O número poderia ser pequeno, mas foi o suficiente para 

alimentar ainda mais a vontade de Alba e Silas em dar con-

tinuidade ao projeto. No primeiro contato, começaram a tra-

balhar a questão da aids a partir do que eles chamavam de 

Terapia do Espelho. Incentivavam os pacientes a enxergar no 

outro tanto a melhoria quanto a não-melhoria, e partir daí ins-

pirar um projeto de vida. Funcionou. Junto, Silas entrava para 

falar sobre a parte judiciária, como vales transporte, casas de 

apoio e outras orientações trabalhistas. Aconteciam casos, por 

exemplo, de empregadas domésticas serem demitidas no dia 

em que a patroa sabia do diagnóstico. O que constituía um fla-

grante preconceito. Além de mostrar as diretrizes na Justiça 

que o paciente poderia tomar, Silas também instruía que em 

alguns casos não era preciso falar que portava a doença: es-

tava comprovado não haver o risco de transmissão em certos 

contextos. 

Naquela época, Silas orientava os pacientes a conseguirem 

o auxílio doença do governo. Muitos não tinham informação 

sobre como fazer, ficavam com vergonha ou nem procuravam. 

Além da saúde, era preciso assegurar os direitos dos pacientes. 

Em casos de demissão, Silas mesmo entrava com o processo. 

O grupo teve a contribuição da instituição Pela VIDDA Paraná, 

que trabalhava com a população vivendo com HIV e que tinha 

uma assessoria jurídica, assim como advogados que auxilia-

vam nessas questões.

Após um tempo, Alba teve a ideia de começar a coletar in-

formações diretamente com os pacientes. Pedia que eles mes-

mos sugerissem tópicos para serem abordados nas reuniões. 

Esse trabalho foi interessante, pois o foco das discussões pas-

sou a ser o dos membros que frequentavam o grupo.

O número de participantes aumentou gradualmente, de 

forma orgânica, com o passar das reuniões. Um contava para 

o outro sobre os encontros e passava a informação adiante. O 

grupo servia também como espaço de sociabilidade para os pa-

cientes, que podiam ter um ambiente de conversa e troca com 

outros que passavam pela mesma situação. Em certo momen-

to, aqueles que estavam há mais tempo na adesão conseguiam 

ajudar e orientar os novatos. 
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Os encontros duravam cerca de uma hora e meia. A cada se-

mana que se passava, mais gente chegava, fossem contaminados 

em tratamento, assintomáticos ou profissionais de outras áreas 

médicas que faziam participações especiais como convidados. 

O tempo de permanência dos membros variava muito. Al-

guns ficaram cerca de 20 anos. É o caso de um paciente, Alba 

se lembra, que estava lá desde a primeira reunião. Morreu em 

2019, com uma sobrevida bacana, passada em parte no Grupo 

de Adesão. Outros ficavam apenas alguns dias, largavam e 

nunca mais voltavam. Na lista de motivos de desistências, 

estava a dificuldade em pagar a passagem até o HC, visto que 

muitos não tinham uma renda suficiente. Por causa disso, o 

grupo diminuiu bastante. 

Alba não entendia muito bem aqueles que diziam ter vergo-

nha de comparecer ao grupo por medo do preconceito. Até que 

um dia, enquanto se preparava para fazer seu pedido numa 

churrascaria que sempre frequentava, o garçom que veio lhe 

atender era um dos que participaram no Grupo de Adesão. Ele 

havia deixado o grupo semanas antes. Ali percebeu que alguns 

tinham medo de se mostrar, porque nunca se sabia quando 

iriam encontrar alguém na rua. E se o paciente fosse associado 

com um grupo que tratava da aids, aquela situação poderia fa-

zer com que perdesse o emprego. 

Da mesma forma em que havia pacientes que compartilha-

vam certo receio, também havia os extremamente tranquilos 

em relação à doença. Um desses casos que Alba se lembra foi o 

de uma mulher com mais de 60 anos. Ela frequentou o Grupo de 

Adesão após ter sido diagnosticada com o vírus, provavelmente 

contraído do marido. O homem morreu e durante o velório a 

paciente contou aos presentes qual era a realidade. Explanou 

que estava infectada, que o marido havia morrido por compli-

cações da infecção e que não guardava remorsos. 

Alba tinha um interesse particular por essas pacientes que 

lidavam bem com o diagnóstico. Tentava entender como era 

possível viver melhor após a doença. Ela avalia a evolução da 

adesão dos pacientes que tinham mais tendências a ficar de-

pressivos, comparando com os que acabavam levando “a vida 

numa boa”, como ela diria. Em uma dessas entrevistas, alguns 

falavam que de uma certa perspectiva, a vida havia e passado 

a ter mais sentido depois do HIV.

Na hora das partilhas, durante as reuniões, apareciam di-

lemas dos participantes, como mulheres casadas convivendo 

com homossexuais. Uma delas se dizia “inocente” da doença, 

porque não era a culpa dela estar contaminada. Isso gerava 

um desconforto aos outros ali presentes, que de acordo com 

essa moça, seriam “culpados”. Nem sempre os embates eram 

agradáveis e as brigas e insistências contra o preconceito se 

faziam comuns. Todo o estresse da reunião ia embora durante 

o final, quando todos passavam a ter acesso aos lanches feitos 

por Silas. No fim, muitos abraços. Eles e elas têm necessidade 

de se sentirem tocados.

****

Dentro do Grupo de Adesão, os profissionais tiveram que li-

dar com muitas situações adversas e curiosas com os pacientes. 
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Isso ajudou com que eles construíssem um repertório não só 

sobre a doença, mas sobre os preconceitos comuns sofridos 

pela população que vive com HIV.

Silas relembra de muitos pacientes, que ao receberem o 

diagnóstico, procuravam igrejas evangélicas para suporte re-

ligioso. O infectado que estava tomando remédio e perto de 

atingir a carga viral indetectável parava com a medicação por 

sugestão do pastor. Meses depois, esses pacientes voltavam ao 

HC, adoecidos, à procura ajuda de médica. Em alguns casos, 

era tarde. Hoje esse tipo de prática é considerada um crime.

O grupo também tinha de estar preparado para aconselhar 

a própria família do paciente. Silas lembra de estar presente 

em uma dessas consultas de verificação. Uma moça bem jo-

vem, de 17 anos, vinda do interior do Paraná, recebeu o diag-

nóstico de HIV após o casamento. Estavam presentes a mãe, o 

cunhado, a paciente e o marido. A mãe estava revoltada, pois 

acreditava que o genro havia contaminado a filha. No entanto, 

o homem havia feito o teste anteriormente e deu negativo. A 

família julgou ser falso e exigiu que o exame fosse refeito. O 

novo resultado provou que o marido não tinha o reagente. 

Silas recorda do olhar da mãe em recusar aceitar que a filha 

teve contato sexual antes do casamento. Jurava de pés juntos 

que não havia outra possibilidade. Foi difícil convencer de que 

ela tinha perdido a virgindade com outro. Infelizmente, a equi-

pe do HC não os viu mais e nunca soube de quem a adolescente 

contraiu o vírus. O assistente social conta que da última vez 

que teve notícias sobre esse caso específico, ela ainda estava 

casada com o mesmo rapaz.

O grupo recebia também as profissionais do sexo, comu-

mente chamadas de garotas de programa ou prostitutas. As 

mulheres relatavam que os clientes se recusavam a usar o pre-

servativo. Muitos chegavam a oferecer um valor maior, só para 

não usar a camisinha. Como aquelas mulheres precisavam do 

dinheiro para sustento, confidenciavam ao pessoal do hospital 

que tinham que mentir sobre a doença. Não só pelo dinheiro, 

mas para preservar a integridade física.

Com algumas dessas profissionais, o próprio Grupo de 

Adesão buscava alternativas para tirá-las da rua. Uma delas 

era uma paciente com três filhos pequenos, que fazia progra-

ma, da qual Silas não se recorda muito bem da aparência. Após 

uma longa conversa com os assistentes sociais do HC, ela opta 

buscar outro tipo de renda, considerando os riscos que aquilo 

trazia para os filhos. Perguntada sobre alguma habilidade que 

tinha, não disse nada e apenas pediu uma quantia de R$ 20,00, 

para começar um negócio do zero, relembra Silas. Em garan-

tia, ofereceu o celular. A equipe recusou, pois não havia a in-

tenção de reaver o dinheiro. Com o valor, ela comprou algumas 

bijuterias e foi revender na Rodoferroviária de Curitiba. 

Na semana seguinte, voltou empolgada. Ela compartilhou 

com a equipe do HC que conseguiu comprar, além de novas 

bijuterias, alimento suficiente para ela e os filhos. As vendas 

continuaram por alguns dias. Na semana seguinte, a equipe do 

HC a encontrou novamente na rua. Preocupados e surpresos 

com a desistência tão rápida, perguntaram-lhe o motivo. Ela 

contou que o fiscal da Rodoferroviária não havia permitido 

que trabalhasse sem um alvará, tendo toda a sua mercadoria 
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apreendida. Em caso de reincidência, teria que pagar uma 

multa. A equipe tentou convencê-la a dar mais uma chance, 

mas a mulher não voltou mais ao grupo.

Outra paciente entrou em internação algumas semanas de-

pois de Silas perder contato com a mulher da Rodoferroviária. 

Apesar de ter recebido alta médica, ainda aguardava a alta so-

cial, para saber se estava em condições de voltar ao trabalho. 

Silas a achou extremamente culta. Conversava sobre diversos 

assuntos de literatura e era politizada. Durante a entrevista 

para coleta dos dados pessoais, não havia nenhuma declaração 

de emprego legal e nem contato telefônico de parentes.

— Você não tem ninguém que possa lhe acolher? –, questio-

nava Silas.

Ele não entendia como aquela mulher não tinha endereço 

fixo ou nem vínculo familiar. A insistência continuava para 

que falasse alguma coisa sobre a vida que tinha, para que ele 

pudesse ajudar. 

— Me diga pelo menos com o que você trabalha –, pediu 

Silas.

Após alguns longos minutos deitada na cama, enquanto en-

carava o assistente social, ela lhe respondeu:

— Qual parte você ainda não entendeu que eu sou quenga?

 

****

Em outras situações, o paciente tentava esconder que tinha 

o vírus. Foi o caso de uma mãe com duas filhas, que omitiu o 

fato da família durante seis anos. As crianças não estavam 

infectadas. No entanto, a mais velha passou namorar um jo-

vem que tinha o HIV. A mãe perguntou a Silas o que fazer e ele 

disse que o certo era contar. Não ia adiantar esconder por mui-

to tempo. Nesse caso, a mulher acatou a sugestão de se abrir 

para as filhas sobre a doença, o que fez com que o laço entre 

elas ficasse ainda mais forte.

Algumas figuras públicas recusavam assumir a infecção. 

Era o caso de um jornalista assessor da Assembleia Legislativa, 

que frequentava o Grupo de Adesão. Alba lembra que ele nun-

ca se deixava ser fotografado e nem participava dos eventos. Ia 

apenas às reuniões no dia de consulta e sempre desaparecia do 

radar dos profissionais nos dias seguintes.

O preconceito era trabalhado dentro do Grupo de Adesão. 

Silas lembra de um dos pacientes. Um homem gay de classe mé-

dia alta, que não era aceito pela família. Ele namorava um rapaz 

que não tinha o vírus e os dois se mudaram para Curitiba. Foi a 

forma que acharam para não ter que conviver com a família no 

interior. Na capital, o paciente passou a frequentar o grupo. 

O contaminado, no entanto, morreu algum tempo depois. 

Silas acompanhou o sofrimento do companheiro durante o ve-

lório. Na volta para o apartamento onde o casal morava, a fe-

chadura havia sido trocada. Aquele moço não tinha mais aces-

so a casa. Descobriu-se depois que a família do jovem morto 

foi ao local, trocou a chave e queimou muitos dos pertences. 

Levou embora objetos de valor. Silas lembra bem a fala do com-

panheiro em luto, ao afirmar que família não tinha interesse 

na aceitação da doença ou em acolher a orientação sexual do 

filho. O interesse sempre foi no patrimônio.
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****

Dentro do grupo, o trabalho de adesão de Silas se destacava. 

Alba via nele alguém que tirava tudo de si para dar aos outros, 

mesmo que isso significasse estar mimando demais os pacien-

tes. Alguns dentre os que abandonavam o tratamento sabiam 

do rigor de Alba em relação ao comprometimento com o nú-

cleo. Os desistentes que queriam voltar corriam para o “Santo 

Silas”, como ele era chamado, para conseguir uma vaga no 

atendimento novamente. E sem nenhum questionamento, ele 

ia lá e dava um jeito de trazer o paciente de volta. 

 — Você está passando muito a mão na cabeça deles, Silas –, 

brincava Alba.

— Pois é né, mas fazer o quê? Eles gostam da gente –, co-

mentava Silas.

Com as reuniões do grupo cada vez mais cheias, Silas foi 

atrás da Prefeitura Municipal de Curitiba conseguir um vale 

transporte para os frequentadores. Como muitos estavam de-

sempregados, não conseguiam arcar com as despesas de loco-

moção para participar das reuniões. A política tinha o nome de 

“Hospital Dia”. Geralmente, os pacientes chegavam ao hospital 

de manhã e voltavam só de noite, passando o dia inteiro lá. O 

VT garantia somente que os participantes fossem às reuniões 

do grupo e que ficassem no hospital para receber o tratamento. 

Silas conta que o benefício foi cortado com a gestão que assu-

miu o poder municipal em 2016.

Ao voltar para o grupo, os ex-desistentes se preparavam 

para a terapia de choque da Maria Alba. Sentavam-se no 

cantinho da sala, com cara de arrependidos. Alba os trata como 

adultos, e coloca a força de suas palavras no entendimento de 

que o sucesso do tratamento passa pela perseverança em se 

cuidar. 

— O que aconteceu contigo nessas últimas semanas? –, per-

guntava aos que voltavam ao grupo.

— Depois que parei o tratamento... fiquei meio adoentado e 

acabei sendo internado. Era tuberculose –, respondia um dos 

pacientes.

— E você vai querer ter de novo? –, questionava Alba.

Nenhuma resposta era necessária. Aquela sementinha fica-

va na cabeça dos pacientes sobre a necessidade de levar o tra-

tamento a sério, que era decisório na vida deles. Para aqueles 

que ficavam no grupo, o depoimento que ouviam sobre a inter-

nação após parar de tomar os remédios reforçava a orientação 

de que precisavam de uma boa adesão. 

O Grupo de Adesão – na fase Silas e Alba – conseguiu ajudar 

os pacientes a superarem os sofrimentos que carregavam. Os 

contatos continuam até hoje – o Grupo de Adesão vive.

****

Antes de trabalhar com a população vivendo com HIV, 

Alba teve experiências com grupos de dependentes químicos 

e familiares. Ela sempre acreditou que ter um vínculo entre os 

participantes é fundamental para se manter em qualquer re-

lação. Logo, sempre que possível tentava se projetar no lugar 

do outro.
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“E se fosse comigo?”

O exercício era imaginar uma mesa. Pode ser essas de con-

sultórios, geralmente retangulares. De um lado fica o médico e 

do outro o paciente. Alba do seu posto de profissional se imagi-

nava do outro lado. Tomava para si a questão do outro. A ação 

passa a ter muito mais sentido.

Maria Alba e Silas ficaram no grupo por 18 anos. Eles encer-

raram as atividades em 2018, por questões burocráticas com o 

HC e porque entendiam que o ciclo havia se completado. Atual-

mente, o grupo continua com o nome “Reatar”, sob os cuidados 

do infectologista Jean Marcel Lemes. Com o trabalho dos dois, 

o Grupo de Adesão foi reconhecido não só no Paraná, como nos 

setores de infectologia do Brasil. Muitos tentaram reproduzir 

o modelo, mas talvez não tenham encontrado um Silas e uma 

Alba A luta foi incansável durante todos os anos em que eles 

tentavam ganhar reconhecimento. Em todos os aprendizados, 

além do manejo com os pacientes que vivem com HIV, os dois 

acumularam vivências riquíssimas sobre sexualidade, huma-

nização e abrangência interpessoal e profissional. O grupo era 

a própria terapia para eles. Uma troca que sustentavam não só 

os pacientes como a eles mesmos.

****

Em dezembro de 2019, essa turma que se encontrou lá na 

década de 1980 voltou a se juntar em um almoço, na Arqui-

diocese de Curitiba, promovido pela Pastoral da aids. Maria 

Alba, Cléa Ribeiro, Rita Esmanhoto. Todos marcaram presença. 

Virou uma choradeira relembrar todos os momentos que vive-

ram juntos. Silas naquele dia estava terminando seu turno no 

HC, mas tinha que ir para seu outro emprego, como assistente 

social em São José dos Pinhais. Havia prometido levar uma fa-

rofa para o almoço e conseguiu passar lá por apenas uma hori-

nha, o suficiente para matar a saudade.

Além dos profissionais participantes deste livro estavam 

outros que trabalham atualmente com a questão da aids. Con-

tinuam a tarefa começada lá em 1984. Vários contatos “da 

turma do almoço” se mantêm até hoje. Pergunte por telefone, 

e-mails, endereço, todos ali sabem e estão sempre marcando 

de sair para um café, almoços ou tomar um chope de noite. Isso 

quando a cidade ainda não estava parada por causa do corona-

vírus.

As histórias de transformações se mostram presentes. Alba 

encontrou no almoço quatro pacientes que fizeram a adesão 

aos medicamentos no grupo e hoje estão formados e de vida 

mudada. Duas delas são mulheres que focaram suas pesquisas 

na faculdade sobre a aids e trabalham com a doença. No mes-

mo encontro, um rapaz chegou exaltado, abraçando e beijan-

do Alba, dizendo que devia a vida a ela. Depois de um tempo 

olhando para o moço tentando reconhecê-lo, ela finalmente 

lembrou quem era.

— Não acredito. É você “Cara de Pau”?

O apelido carinhoso dado por Alba é porque ele era um dos 

pacientes do grupo que mais paravam de tomar remédio. A 

justificativa que dava é que “não precisava, porque que não ia 

adoecer”.
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— Eu mesmo –, dizia, rindo.

— E olha só, até consegui um emprego agora.

A ação do grupo incentivava aqueles pacientes a não desis-

tirem de suas vidas. Era possível estudar e conseguir empre-

gos e ter uma rotina saudável. Para Silas, esse capítulo de sua 

trajetória lhe proporcionou não só uma experiência mais hu-

mana, mas entender que a doença pode atingir todo mundo. 

Qualquer pessoa pode estar suscetível. 

Hoje o Grupo de Adesão permanece sendo estudado por 

estudantes e pesquisadores que fazem trabalhos de mes-

trado e outros grupos de Iniciação Científica. São alunos da 

Universidade Tuiuti, da Faculdade Espírita, que ainda oferece 

o curso de Serviço Social, no qual Silas chegou a dar aula. E 

para a produção de Trabalhos de Conclusão de Curso da pró-

pria UFPR, com o objetivo de eternizar essa luta que começou 

em 1984, mas que perpetua até hoje na mão de outros profis-

sionais. ____________________________________________________



Complexo Hospital das 
Clínicas da Universidade 
Federal do Paraná durante 
o século passado. Em agos-
to de 2020, a instituição 
celebra 59 anos de história 
na saúde do estado. 
Foto: Complexo HC-UFPR/
Facebook

Hospital Emílio Ribas, em São 
Paulo. O lugar agora enfrenta a 

onda de casos do coronavírus na 
capital paulista, uma das regiões 

mais atingidas pelo vírus no Brasil. 
Foto: Divulgação/Governo do 

Estado de São Paulo

A polêmica capa da 
revista Veja publicada 
em 1989 com o retrato 
de Cazuza. Essa foi 
a imagem da aids 
que permaneceu por 
muito tempo. 
Foto: Acervo Veja

Silas Moreira e Maria 
Alba da Silva em uma 
celebração típica dos 

aniversariantes do mês 
no Grupo de Adesão. 

A amizade dos dois 
perpetua até hoje. 

Foto: Arquivo pessoal

Rita Esmanhoto (de verde e única de óculos 
escuros) em uma campanha com outros
funcionários da saúde. A colcha em que 
estão sentados foi uma construção coletiva 
produzida por uma turma de alunos de cursos 
variados da UFPR. As mensagens escritas 
tinham o propósito de denunciar alguns dos 
pensamentos daqueles anos, como comentá-
rios pejorativos e preconceituosos.
Foto: Arquivo pessoal

A jovem jornalista 
Marleth Silva com seu 
bloco de anotações – 

companheiro insepará-
vel – durante o fim da 

década de 80, enquan-
to já trabalhava com a 

cobertura da aids.
Foto: Arquivo pessoal



NÃO HÁ CULPA
PARA CARREGAR
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______

Um dos preconceitos que permanecem até hoje em rela-

ção à aids tem a ver com a culpa. O filme Philadelphia 

(1993), que rendeu o Oscar de melhor ator para Tom 

Hanks, mostra uma cena em um júri no qual se reflete 

a ignorância daqueles idos. Ali, usa-se o argumento 

de que Andrew Beckett, personagem principal, havia 

contraído o vírus por irresponsabilidade. Diferente 

do câncer, que é visto como um infortúnio, o HIV é 

castigo. O infectado é o culpado. Jair Bolsonaro, 

que ocupa a cargo de presidente da República no mo-

mento deste livro, acredita, inclusive, que o pa-

ciente é uma despesa para o país.

Nas entrevistas, perguntei aos personagens como 

enxergavam isso. O paciente tem culpa? 

****
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O consultório do psicólogo Antônio Carlos Moreira fica na 

Avenida Getúlio Vargas, 2.087. Um sobrado azul marinho, ao 

lado do Estádio do Athletico Paranaense, no bairro Água Verde, 

divisa com o Rebouças. Uma grade branca separa a porta de 

entrada da rua. Do lado de fora, pode-se pensar que lá é um 

centro de lombalgia e cirurgia da coluna, como indicam as 

inscrições na parede do prédio. No entanto, uma voz confirma 

pelo interfone que Moreira chegaria em breve. Dentro, uma 

recepção e um corredor que leva para uma sala de espera. O 

espaço abriga algumas cadeiras encostadas na parede e uma 

mesa de centro com revistas. 

Após alguns minutos de espera, entra um homem de 1,70 

de altura, vestido de calça jeans, sapatos e uma camiseta polo 

azul. É 18 de março de 2020, período em que a capital parana-

ense registrava seu 14º caso de coronavírus. A circulação pela 

cidade ainda estava normal. No entanto, o uso de álcool em gel, 

distância de dois metros e o fim dos cumprimentos com aper-

tos de mão e beijinhos no rosto estavam em aplicação. 

Moreira cumprimenta de longe o estudante universitário 

que lhe aguarda. 

— Por aqui. Vamos subir –, localiza.

Ele vira à esquerda, depois de passar pelas cadeiras da sala 

de espera. Revela-se um novo corredor que liga a uma escada. 

Enquanto sobe os degraus, Moreira é questionado:

— Em qual porta?

— A primeira à esquerda. Sempre à esquerda –, risadas.

O consultório é espaçoso. A decoração é vintage, com um 

tapete marrom no chão, um grande quadro abstrato na parede 

e uma prateleira com livros de psicologia e psiquiatria, que 

exibem o conhecimento e a experiência do inquilino. A janela 

se encontra aberta para aumentar a circulação do ar. Não só 

como alívio ao calor, mas para evitar o contágio do Covid-19.

Ele se senta em uma poltrona de couro preta, perto da por-

ta. O convidado se aconchega em uma poltrona de tecido ver-

melho, perto da janela. Há um pacto não dito de manter uma 

distância mínima de segurança. 

Em 2020, Antônio se dedica exclusivamente à psicologia 

clínica. Ele tem especialização em somatização – sintomas físi-

cos gerados de uma conduta psiquiátrica, como ansiedade –, e 

doenças infectocontagiosas. 

Começou a trabalhar com casos de HIV em 1985, apenas um 

ano após a chegada do vírus em Curitiba. A prática começou 

antes de concluir o curso na Universidade Tuiuti do Paraná, 

formando-se apenas no ano seguinte. Durante todo esse tem-

po, acompanhou 345 óbitos em decorrência das complicações 

da aids. Ele foi um dos primeiros profissionais na área da psi-

cologia a trabalhar com a clínica em HIV. 

Moreira não escolheu trabalhar com a doença. A aids o es-

colheu. Ele vem de um contexto extremamente masculino. Jo-

gador de futebol na mocidade, adora fazer esportes radicais e 

tem como passatempo favorito a pescaria. Esteve sempre cer-

cado por homens brancos heterossexuais, que provavelmente 

reproduziam preconceitos persistentes. Depois que atendeu 

o primeiro paciente com aids, abraçou a causa. Percebeu que 

não havia ninguém, ainda em 1985, que fizesse o que estava se 

propondo; e resolveu ser o primeiro. 
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Ele lembra que tudo era muito empírico. Tentativa e erro. Des-

de sempre buscava trabalhar a aceitação do paciente, para que o 

próprio infectado não tivesse preconceito consigo. Na medida em 

que se aceita a doença, ela se torna mais favorável ao infectado. 

Era essa a máxima na qual o psicólogo insistia – e ainda insiste. 

A importância de se tratar o paciente com HIV pela psico-

logia está na necessidade de inseri-lo novamente em socieda-

de. Mostrar que com as devidas proteções, é alguém normal. 

Moreira explica que o mais difícil é fazer com que os pacientes 

enxerguem o próprio preconceito que criam. 

— A sociedade propaga naturalmente esses estigmas sobre 

o paciente. Tínhamos que toda hora debater esses rótulos, ba-

ni-los. Para que a gente possa enxergar o João como João e a 

Maria como Maria –, conta.

Uma dessas formas foi a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), na década de 1990, cobrar que os conselhos de psicologia 

ao redor do mundo retirassem termos que carregam uma aura 

pesada. Na lista estavam palavras como “aidéticos”, orientan-

do-se para substituir por expressões como “pacientes vivendo 

com HIV”. O “grupo de risco” também deixa de ser usado, por-

que pertencer a um grupo não apresenta riscos à contaminação. 

Utiliza-se “comportamento de risco”, porque todos, indepen-

dente da orientação sexual ou sexo, estão passíveis de conta-

minação. Assim como se sugere não usar “morte por aids”, pois 

ninguém morre de aids, e sim das doenças oportunistas.

Essas reformulações foram necessárias para ameni-

zar a cicatriz que marca um determinado grupo social. Caso 

o preconceito se estenda por muito tempo, acaba sendo 

prejudicial. O paciente fica propício a desenvolver depressão 

e outros problemas psicológicos, que baixam a imunidade e 

abrem caminhos para a proliferação do vírus. Moreira aceitou 

o papel que a aids lhe deu e investiu com energia na sensibili-

zação. Tornou-se um protagonista na luta contra discrimina-

ção, sendo convidado para depoimentos na Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (Anvisa), dentre outros.

Para aprender mais sobre a “sida”, como era chamada a aids 

em 1985, Moreira ia a São Paulo, com frequência. Era o berço de 

toda a informação na época. Conversava com médicos, fazia 

cursos em várias instituições e hospitais universitários. Ele 

atendeu muitos pacientes que estavam chegando da Europa 

numa época em que o Brasil saía da ditadura militar. Muitos 

aterrissaram já com a doença. Além do Sarcoma de Kaposi e da 

tuberculose, as doenças oportunistas mais frequentes, aten-

deu diversos pacientes que ficaram cegos. Nem sequer sabiam 

que a doença podia afetar também a visão. Com o tempo, o ví-

rus foi mutando e outros sintomas apareciam. Diarreia, dor 

de estômago... Os médicos tinham que fazer experimentos na 

década de 1980. Foi tentando, testando e ouvindo os próprios 

infectados que se aprendeu muito sobre a aids.

Qualquer palestra que aparecia em SP, Moreira comparecia. 

Cansou de sair de Curitiba às 23 horas em um ônibus direto 

para a capital paulista. Tirava um longo cochilo nas poltronas e 

via o amanhecer às 6 da manhã, na Rodoviária do Tietê. Pegava 

o metrô e rumava ao Hospital de Clínicas da Universidade de 

São Paulo. Não só ele, como outros personagens de todo Brasil, 

dentre os que enfrentaram a causa.  
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Assim como os outros profissionais desse livro, Moreira 

também sofreu preconceito por trabalhar com aids. Os cole-

gas deixaram de convidá-lo para os jogos de futebol, os jan-

tares e festas. Ele tinha se tornado o aidético. Outros colegas 

de profissão se recusavam a atender os pacientes de aids. “Eu 

atendo a elite de Curitiba. Imagine saber que o cara sentado 

aqui era aidético”, ouvia o psicólogo, de outros profissionais. O 

que fazia era tentar ver onde estava a humanidade de cada um 

desses que chamava de parceiros. E separava. Para alguns, o 

dinheiro e status era o mais importante. De sua parte, preferiu 

a humanidade.  

****

Como em toda doença de alta letalidade ou degenerativa, 

Moreira explica que o primeiro momento é de negação. O in-

fectado recusa o diagnóstico e continua com os mesmos com-

portamentos. Sua terapia, por isso, nasceu focada no diálogo e 

na conversa. Durante as consultas, tentava tirar o máximo que 

podia do potencial do paciente. Chegava a explorar o aspecto 

criativo da mente de uma forma terapêutica. Nunca impôs 

que o paciente fizesse algo. Pelo contrário, incentivava o que 

era mais saboroso para o contexto. Por exemplo, se o pacien-

te fosse fã de leitura, o psicólogo sugeria escrever um livro. O 

foco era explorar algo que o infectado conhecia de si mesmo e 

que fosse possível lhe proporcionar prazer em um momento 

de dificuldade. Nos casos mais graves, aprimorava outro sen-

tido, o da experiência. Pedia para o paciente focar naquilo que 

aprendeu, viveu e transformar, como ele mesmo diz, o amargo 

em doce. 

— É fácil você destruir uma pessoa com HIV, se chegar per-

guntando coisas do tipo: “Por que você trepou com todo mun-

do?” – explica.

— Agora, se eu como psicólogo chegar e perguntar “entre 

todos com quem transou, qual mais te marcou?,” é uma forma 

mais humana e carinhosa de falar sobre aquilo.

Essa empatia que o psicólogo exercia rendeu-lhe experiên-

cias marcantes. Um de seus pacientes era um homem de 73 

anos que frequentava o consultório há mais de 28. Sempre foi 

bem saudável e passou um tempo sem tomar os medicamen-

tos para a aids (o que não é ideal que aconteça). O homem veio 

a óbito, porque pegou uma infecção durante um tratamento 

dentário no inverno. Morreu uma hora depois de conversar 

com Moreira, que se lembra da última consulta, na qual o pa-

ciente resumiu da seguinte forma sua vida após o vírus:

— Aqui foi eterno e durou bastante...

Moreira foi marcado desde o primeiro contato em seu con-

sultório. O paciente “1” – um homem que acabava de voltar da 

França e trabalhava para uma rede hoteleira europeia cinco 

estrelas. Era gerente do hotel e tinha um namorado do Velho 

Mundo, em um relacionamento que durou 12 anos. Os dois 

sempre viajavam para outras partes do planeta, como Oriente 

Médio, África e América do Norte. O psicólogo relembra que o 

paciente acreditava que havia contraído o HIV desse relacio-

namento fixo. O próprio Moreira diz que geralmente é fácil sa-

ber em qual situação se foi contaminado. O paciente sabe. Ao 
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contrário do que se poderia imaginar, a maioria dos que passa-

ram pelo consultório de Moreira não tinha uma reação negati-

va, como pensamentos vingativos. Alguns davam doces teste-

munhos em relação ao ex-companheiro. “Ele era tão generoso 

comigo”. O psicólogo sugeria que o paciente agradecesse essa 

generosidade para perdoar e seguir em frente. Com os atendi-

mentos, ele tenta fugir das teorias psicológicas que colocam a 

terapia dentro de uma técnica ou manual. Acredita que, em al-

gumas situações, mostrar o lado mais humano contribui para 

que o paciente se aceite e não viva baseado na culpa.

****

Na época de Woodstock, na final da década de 1960, come-

çam a surgir anticoncepcionais, preservativos e outros méto-

dos contraceptivos. Nesse mesmo período, o Brasil passava por 

uma repressão sexual reforçada na ditadura, quando falar so-

bre sexo abertamente não era comum. E o aprendizado vinha 

por si só. 

As infecções sexualmente transmissíveis já existiam. Go-

norreia, sífilis, eram tratadas com antibióticos. No entanto, 

repensar e falar sobre sexualidade, corpo e prazeres, veio prin-

cipalmente com a aids, na década de 1980. Moreira lembra que 

a doença veio para quebrar esses dogmas de matriz cristã, que 

focam na culpa do paciente. 

“Ele foi muito safado”. “Onde já se viu usar esfíncter para 
ter prazer?”. O esfíncter é um músculo circular responsável 

pelos movimentos de abrir/fechar dos orifícios. No caso da 

frase, sinônimo para o ânus. Há que chame por outras expres-

sões. O próprio presidente da Agência Brasileira de Promoção 

Internacional do Turismo (Embratur), Gilson Machado, disse 

em uma live, pela rede social Facebook, que “não tem nada con-

tra quem usa o orifício rugoso infra lombar para fazer sexo”. 

Machado, que é ligado ao governo Bolsonaro, fazia a transmis-

são em parceria com o empresário e advogado Osvaldo Neto e 

a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares 

Alves. Todos personagens da gestão de Bolsonaro.

A culpa não refletia apenas no paciente, individualmente. 

Moreira recorda que durante os primeiros anos, a culpa da do-

ença ter surgido não era de um ser humano, mas de um animal 

em um continente: os macacos da África. Acreditava-se que o 

homem foi lá e transou com um macaco e então contraiu a do-

ença. Essa era uma das histórias. Criaram-se crenças do negro 

ser depositário de “coisas ruins”, que eles eram os responsá-

veis por carregar esse mal no sangue. 

A transmissão para o homem aconteceu por causa dos no-

vos comportamentos que foram surgindo com a industriali-

zação e globalização. O doutor em Genética pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Marcelo Soares, trata a respeito num 

livreto publicado pela Folha de S. Paulo sobre a principal teoria 

de transmissão do vírus ao ser humano. A hipótese é que o HIV 

tenha chegado ao organismo humano em decorrência da caça 

e do consumo da carne animal crua. Em seguida, há a explora-

ção maior de florestas tropicais para agricultura no continen-

te africano, o que colocou os europeus em contato com doen-

ças típicas da região. Em troca, o homem branco levou para a 



171170 Não há culpa para carregarA doença que habito

África a exploração do sexo comercial e uso de drogas injetá-

veis. Essa combinação de fatores levou à infecção do homem 

não só pelo HIV, mas outras patologias. O próprio coronavírus, 

entende-se que pode ter “pulado” para os seres humanos na 

exploração de animais selvagens que carregam os vírus. 

****

Já faz mais de 35 anos do primeiro caso de aids em Curitiba 

e quase 40 no mundo. As gerações que nasceram nessa época 

viram aquele retrato “cazuziano” da doença, que matava sem 

piedade. No entanto, percebe-se que quem nasceu dos anos 

1990 para cá, viveu uma face diferente da doença. Uma época 

com remédios de última geração, acessíveis, e preservativos à 

venda até em postos de gasolina. 

Nos anos 2000, houve diversos investimentos em iniciati-

vas e educação sexual para controlar o HIV. 

Moreira enxerga que, de uns anos para cá, a quantidade 

dessa informação caiu. Ele se lembra que até o primeiro man-

dato do governo Dilma Rousseff (2011-2014), a propaganda de 

proteção circulava o ano todo. Recorda de ser convidado a dar 

palestras em universidades pela região: Joinville e Blumenau 

em Santa Catarina; Ponta Grossa e Londrina no Paraná; e em 

São Paulo. Como ele se tornou uma referência, não deixava 

de ser solicitado. Participava de congressos e fazia falas para 

mais de mil pessoas em grandes auditórios. Essa era a vida que 

estava acostumado a ter nas épocas em que as discussões sobre 

a aids eram fomentadas. 

Agora, conta que no máximo é chamado para uma pales-

tra uma vez por ano, para turmas de 20 pessoas, em escolas do 

nível fundamental e médio. Não o entendam errado. Moreira 

gosta de fazer esses trabalhos de orientação com jovens. Inclu-

sive, é uma das fases da vida, entre os 14 aos 16 anos, que ele 

mais acredita que as questões sexuais devam ser discutidas. 

Algumas das palestras que ministra nas escolas são separa-

das por gênero, apesar de pensar ser desnecessário. Acontece 

que as professores e funcionárias preferem assim, porque al-

guns meninos contam piadas com frequência. Quando está so-

zinho com os estudantes, acaba por fazer algumas piadas para 

que eles olhem a sexualidade com um olhar natural. Ele não 

quer ser dogmático nessas ocasiões. 

No entanto, alguns comentários exigem ações mais firmes 

do profissional. Moreira já ouviu um adolescente, em uma es-

cola pública, de Curitiba falar para o próprio psicólogo: “Vou te 

fuder sem camisinha”, seguido de várias gargalhadas. 

Naquele dia, o Moreira foi bem maldoso. Ele entende que 

nessa fase da vida, a reafirmação de uma identidade descola-

da precisa se sobrepor. Durante a palestra, lembra-se que esse 

mesmo estudante começou a falar muito de sexo em um tom 

que já sabia de tudo e não precisava do que estava sendo dito. 

Principalmente com os colegas da turma. Moreira respondeu o 

adolescente:

— Geralmente quem fala muito, não faz nada. 

A turma caiu na gargalhada, como imaginado. O psicólogo 

não gosta de usar o poder. No entanto, às vezes, precisa ser um 

pouco assertivo para que entendam a importância do assunto. 
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Dois dias depois, Moreira recebeu uma ligação da mesma es-

cola, afirmando que os pais desse menino queriam conversar 

com ele. Estavam extremamente bravos com o tom que o pro-

fissional havia falando. Com toda paciência, ele respondeu:

— Vocês podem achar que estão criando um homem hétero 

de família, mas, na verdade, ele está se tornando um machista 

mal informado ao fazer esse tipo de piada.

****

No dia 15 de março de 2020, o cantor sertanejo Leonardo vira-

lizou na internet. Não era uma música de sucesso ou anúncio de 

aposentadoria. O artista que criou uma carreira musical no Brasil 

desde 1983, comparou a pandemia do coronavírus com a epide-

mia de HIV. Durante o show, ele usou o seguinte argumento:

“Trinta milhões de pessoas no Brasil têm HIV. 

Trinta milhões. Para ser sincero... Ninguém usa 

camisinha. Agora 900 casos confirmados têm que 

usar máscara. Eu cheguei à conclusão que: gente, 

morrer fudendo é melhor do que morrer tossindo”.

Moreira acredita que seria uma “putaria”, no pior sentido 

da palavra, se a aids surgisse hoje. Ele diz que a fala do cantor 

reflete o pior dos discursos preconceituosos, que acaba sendo 

apoiado pelo presidente da República e seus seguidores. Inclu-

sive, acredita que a psicologia precisaria construir todo um 

manual para estudar esse movimento que relativiza doenças. 

A banalização vem do fato de que está se falando menos so-

bre a aids do que antes. A jornalista Elza Filha concorda. Ela 

acredita que é extremamente péssimo não se falar sobre a do-

ença, como se fazia no início dos anos 2000. A profissional con-

sidera grave o fato de que, aparentemente, as campanhas estão 

sendo feitas apenas na época do carnaval, e que se resumam à 

distribuição de camisinhas. Depois, no resto do ano, somem. 

Durante os anos em que trabalhou na redação, Elza percebeu 

que houve um momento significativo no aumento dos casos de 

mulheres. Depois, os casos saltaram na faixa etária mais velha. 

Agora em 2020, parecem crescer entre a juventude. 

Ela defende a educação sexual nas escolas e mais debates na 

academia. Atuando como professora no curso de Comunicação 

Organizacional na UTFPR, em 2019 ela coordenou um projeto 

de campanha publicitária, na qual os estudantes deveriam es-

colher um tema de interesse público e construir uma estrutura 

comunicacional. Uma das equipes que orientou realizou uma 

ação sobre a aids voltada para jovens. Elza acredita que mais 

desenvolvimentos como esse deveriam ser feitos para garantir 

que o assunto continue no debate público. E não descarta que se 

a aids surgisse em 2020, seria uma “matança de homossexuais 

no paredão”. Ela comenta que já vivemos um aumento na onda 

de homofobia. Imagine pensar a ideia de 1984 de “câncer gay”.

****

Um harmônico “vixe, complicado” é reproduzido quando 

Gil e Zilene pensam sobre a mesma questão. Gil acha que seria 
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um caos total e uma matança. Principalmente em decorrência 

dos pensamentos do presidente atual, Jair Bolsonaro, e da mi-

nistra dos Direitos Humanos, Damares Alves. 

Eles criticam também a fala de Bolsonaro ao dizer que “o 

paciente de aids é um gasto para o país”. Na visão de Zilene, 

toda doença é um gasto. Câncer é um gasto. Diabetes é um gas-

to. O que acontece é que a aids ainda possui aquela visão de 

culpa, no sentindo de que foi por causa da promiscuidade. En-

quanto isso, câncer e diabetes são doenças sobre as quais o ser 

humano não tem controle. Gil lembra, inclusive, que o pacien-

te de diabetes hoje toma mais remédio do que um paciente de 

aids. Então, por que apenas o HIV seria um gasto?

— Eu acho que a aids veio na hora que tinha que vir –, afir-

ma Zilene.

Para Gil, da Pastoral da Aids, não haveria avanços. Os mes-

mos preconceitos em relação a carregarem uma culpa por ter 

a doença continuariam a ser reproduzidos. 

— Eu acho seria algo do tipo: “Se virem, seus devassos” –, 

explica Gil.

Os dois nunca acreditaram que a aids estivesse ligada a cas-

tigos. Gil explica que em sua visão é uma responsabilidade di-

vidida entre os dois envolvidos na transmissão. Um paciente 

não carrega toda a culpa por viver com o HIV. Ele calcula que 

a contaminação se dá em 50/50, via sexo desprotegido. Com 

exceção em casos graves, como estupro, quando é impensável 

achar que a vítima teria sequer uma parcela de culpa. Zilene 

pensa que nos casos da falta de preservativo, o infectado não 

tem culpa em amar. O amor não é crime. Assim como Moreira, 

ela vê que o paciente passa a viver uma nova realidade, à qual 

todo mundo está suscetível. 

****

A enfermeira aposentada Maria Alba nunca pensou que al-

guém merece ser julgado por estar contaminado com HIV. Ela 

usa como exemplo as mulheres de parceiros fixos, que se infec-

tavam por causa do marido. Esse fato em si derrubava os pre-

conceitos em achar que HIV é coisa de promíscuos ou grupos 

de riscos. Alba entende que para a contaminação acontecer, 

basta ser humano. Ao atender casais fixos, trabalhava a filo-

sofia de que cada um dos dois tem 100% de responsabilidade 

com o outro. Não existe isso de 65% para a mulher e 35% para o 

homem. O compromisso é de ambos. 

Era difícil falar para alguém casado usar preservativo. Na 

década de 1980 e 1990, nem se podia “meter a colher na vida do 

casal”, como ela mesma diz. No entanto, o avanço nas pesqui-

sas mostrava que para o enfoque epidemiológico, fidelidade 

não conta. Não é possível computar a fidelidade. Então, tinha 

que se fazer um acordo. 

Nos atendimentos, Alba pedia para os casais expressarem 

uns aos outros seus sentimentos em relação ao relacionamen-

to; e que criassem um pacto. Por mais que não usassem pre-

servativos, teriam o compromisso de se respeitar. No entanto, 

caso o parceiro transe com outra pessoa, é obrigatório o uso do 

preservativo. Primeiro a saúde. Se o casal ia se separar depois 

ou não, ficava para um segundo momento. 
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Nesses anos, ela aprendeu um leque de questões sobre a se-

xualidade. Alba sabe que o ser humano pode ser animalesco. 

Com os avanços no tratamento, a aids não é mais transmitida 

via transfusão sanguínea. Em atendimentos precoces é possí-

vel que uma mãe que vive com HIV possa ter o filho sem a doen-

ça. O que sobra? O sexo. E a aids vai continuar sendo transmiti-

da via sexual. Por isso, Alba fala que esse cuidado de preservar 

o próprio corpo precisa se manter, para evitar a transmissão.

É o que pensa Silas também. O assistente social sempre teve 

um carinho pelos pacientes e nunca pensou que fosse castigo. Por 

culpa, ele entende apenas a falta do uso de preservativo. Em casos 

de transmissão, foco no tratamento e segue a vida. Mas pensar 

que alguém está tendo o que merece é desumano. A aids é doença 

como qualquer outra. Ninguém pega doenças porque mereceu. 

Ele define como descuidos que acontecem com qualquer pessoa.

****

Os jornalistas Jorge Javorski e Marleth Silva acreditam que 

a aids está saindo de pauta. Deve-se falar mais sobre educação 

sexual, para evitar que a transmissão continue. Para Jorge, se a 

aids surgisse hoje, seria um total descaso. Não haveria a devida 

importância do governo para a doença e seria uma adminis-

tração tão ruim quanto a do coronavírus. O fato seria alimen-

tado pelos discursos radicais de Bolsonaro. 

Marleth concorda. Inclusive, chama a atenção para o que o 

Brasil um dia já foi: referência no tratamento da aids. Ela acha 

que com o atual governo, os laboratórios não iriam querer 

encarar um “câncer gay”. Faz uma comparação. Na década de 

1980 e 1990, quando os preconceitos da sociedade eram mais 

naturalizados e menos discutidos, fez-se o que tinha de ser fei-

to. A jornalista acredita que o país fez a coisa certa. Quebrar 

patentes. Investir na proteção. 

Ela relembra que pode parecer um momento esquisito para 

a nova geração. Quem nasceu de 1990 para a frente, raramen-

te viu alguém morrer em decorrência da aids. E parece que as 

pessoas esquecem de falar e discutir sobre. O que tira dessa 

história é simples: nenhuma geração aprende com a outra.

****

Cléa é mais otimista. Entende que na época de 1980 era mui-

to mais estigmatizado. A população viu os pacientes morrerem. 

Atualmente, quem é diagnosticado passa a ser tratado com um 

ou dois comprimidos e fica bem. Até esquece que tem. Acredi-

ta que é necessário investir para que tenhamos mais pacientes 

iguais a esses. Eles irão cortar a cadeia de transmissão.

A infectologista nunca achou que o infectado tem culpa de 

estar com a doença. Ela mesma diz que na hora da paixão e do 

tesão ficamos cegos. Jamais julgaria. Ninguém tem culpa por 

amar e querer se sentir amado. É natural do ser humano. Cléa 

teve uma experiência com um amigo, que representa bem O de-

bate. Há cerca de 20 anos, ele teve um susto e achou que tinha se 

infectado. Cléa conversou seriamente com ele e pronto. Expli-

cou da importância da proteção.
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Dois anos depois ele se infectou na França. Ligou para a Cléa. 

Geralmente se pensa que ela deveria ficar brava, porque o ami-

go se infectou, mesmo com os conselhos dela. No entanto, não 

é assim que funciona. Não queria saber como pegou. Se ele se 

cuidou o suficiente. O presente precisa ser vivido. Tudo que ela 

falava era: “Não se puna. Não se culpe. O que interessa agora é 

começar a tratar”. 

Rita Esmanhoto está de acordo. Não se deve culpar o pacien-

te com HIV. Existem maneiras mais humanas e empáticas de 

abordar o assunto. Claro que é melhor viver sem a doença. No 

entanto, como médica, não tem o papel de juiz do paciente. En-

tende que essa sensação do sexo, o desejo do prazer é o senti-

mento mais humano que existe no mundo. É isso que nos faz 

existir. 

Por essa razão, não acredita na vida casta. Realmente. Se não 

transar, não se contamina. Mas não é bem assim na prática. A 

sexualidade faz parte do pacote chamado homem, mulher. As 

relações nos deixam mais saudáveis e, mesmo inconsciente-

mente, buscamos essa paixão. O que é necessário depois da aids 

é algumas adaptações para que isso continue acontecendo de 

forma segura.

O tratamento mudou muito. Os conhecimentos mudaram 

muito. De uma “sobrevida” de três meses para uma longevi-

dade. O ideal agora é que se teste a cada três meses, caso tenha 

uma vida sexual ativa. Quanto mais cedo descobrir, melhor para 

a adesão. Hoje, existem até outras técnicas além da camisinha. 

O PrEP, por exemplo, é um coquetel de pré-exposição, usado por 

profissionais do sexo ou homens gays que possuem uma vida 

sexual acima da média. Existe também o PeP que é a pós-expo-

sição. É necessário tomar a partir das primeiras 72 horas por 28 

dias depois de ter tido contato com o vírus. Todos esses trata-

mentos somados com o uso do preservativo mudam bastante 

coisa 35 anos depois do primeiro paciente. Foram necessários 

todos esses anos para se conseguir feitos gigantescos sobre a 

doença. 

Para Cléa, não faz sentindo o paciente viver carregando uma 

culpa. Temos que tocar o barco, com ela diz, e ser feliz e beijar 

muito. Depois de toda essa viagem, vale uma última dica dada 

por Antônio Moreira:

— A única coisa que quero deixar claro: se for transar, use 

camisinha. Cuide-se.  _______________________________________
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