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Encontro do Programa URB-AL em
Diadema – 29 e 30 de abril de 2003

Associação Comunitária
Anti-Aids de Girona – Espanha

Retornar ao menu de opções

Prevenção do Hiv/Aids nos Centros Educativos

Apresentação: Fernando Luis Bersani Jaime.

Objetivos:
- Proporcionar um nível adequado de conhecimentos em torno da infecção
pelo HIV/AIDS.
- Estimular através da ativação dos mecanismos e comportamentos da
prevenção para evitar o contágio do HIV/AIDS.
Atividades realizadas:
- Palestras e oficinas sobre o HIV/AIDS
- Representação da obra “Practiques esports risc?” trabalho prévio e
posterior obra.
PREVENÇÃO JOVEM:
Objetivos:
- Aceder diretamente aos diversos segmentos da população jovem.
- Estimular a procura de soluções e gerar novas estratégias de prevenção com a
participação ativa dos jovens.
- Promover a atuação dos jovens como agentes educadores dos colegas.
- Fomentar a responsabilidade nos hábitos sexuais e consumo de drogas.
Atividades realizadas:
- Oficinas de prevenção e sensibilização do HIV/AIDS com os jovens e monitores
de tempo livre.
- Campanha de verão do grupo “Jovens por Jovens”, grupo de jovens
voluntários, formados em campanhas de educação para outros jovens.
- Colaboração das entidades juvenis da Região de Girona no desenvolvimento
de atividades de prevenção primária dirigida aos jovens.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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EXTRA-AULA

Encontro do Programa URB-AL em
Diadema – 29 e 30 de abril de 2003

Objetivos:
- Proporcionar informação e formação adequada a jovens para promover
formas de vida saudáveis com respeito ao HIV/AIDS.

Retornar ao menu de opções

- Fomentar a responsabilidade nos hábitos sexuais e consumo de drogas.
- Gerar atitudes contra a discriminação e reduzir a estigmatização social
entorno das pessoas infectadas pelo vírus do HIV/AIDS.

Atividades realizadas:
- Campanha “El bus de la Festa” com a colaboração do Secretário Geral de
Juventude de Girona e o Conselho Comarcal de La Selva”.
- Estandes de informação e distribuição de material informativo e preventivo nos
locais de lazer noturno.
- Apresentação de obras de teatro sobre HIV/AIDS com grupos de jovens:
“Practiques esports risc?” de Teatre, “Que si, vida” de Teatreaccion, etc.
- Intervenções dos jovens no jogo “Rodafolha”.

FORMAÇÃO DE LIDERES COMUNITÁRIOS
Objetivos:
- Oferecer de forma continuada, sistemática e elaborada, informação atualizada
e global sobre os aspectos médicos e psicossociais relacionados ao HIV/AIDS,
assim formando líderes comunitários representando influência na transmissão
de mensagens preventivas e na educação de hábitos de vida saudável e
melhora na qualidade de assistência.
- Potencializar a sensibilização da população em geral com respeito ao HIV/AIDS.

Atividades realizadas:
- Cursos de formação ao respeito do HIV/AIDS.
- Participação em palestras e troca de idéias.
- Estandes informativos e distribuição de materiais informativos e preventivos.
- Colaboração de diversas entidades: ONG’s, sindicatos, grupos de vizinhos, etc.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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PROGRAMA DOMINÓ

Encontro do Programa URB-AL em
Diadema – 29 e 30 de abril de 2003

Objetivos:
- Fomentar a prática do sexo seguro entre as trabalhadoras do sexo do
município de Girona.
- Reduzir a incidência da infecção do HIV/AIDS e DSTs entre as trabalhadoras do
sexo, os clientes e os parceiros.
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- Tentar conseguir interromper ou diminuir a corrente de transmissão do
HIV/AIDS e DSTs na população em geral.
Atividades realizadas:
- Oficinas e palestras de educação para as trabalhadoras do sexo.
- Formação e revisão continuada da equipe de intervenção.
- Distribuição do material preventivo: preservativos, lubrificantes.
- Continuar com os contatos com as trabalhadoras do sexo do município de
Girona, através dos agentes de saúde.
Programa TOCSIDA
Objetivos:
- Contatar com UDVP os que deixaram o tratamento e estão consumindo
ativamente, detectar as demandas e necessidades e encaminhá-los para os
recursos adequados.
- Fomentar a redução de danos associados ao consumo de drogas e
desenvolver programas de educação sanitária e de prevenção.
- Melhorar os recursos públicos e privados para facilitar o encaminhamento dos
usuários para a rede assistencial.
Atividades realizadas:
- Trabalhos nas ruas e bairros da periferia. Propiciar contatos com as líderes dos
grupos para uma possível formação de agentes de saúde e sensibilização
sobre a questão.
- Coordenação das reuniões com os profissionais e voluntários da
saúde e sociedade.
- Dinamização e participação nas atividades socioculturais organizadas nos
diversos âmbitos da população.
- Assessoramento e atenção nos locais de ACAS e encaminhamento para os
recursos especializados.
- Troca de seringas.
- Apoio a programas de dispensação de “metadona” em coordenação com a
ACAS da região.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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Programa IMMISALUS

Encontro do Programa URB-AL em
Diadema – 29 e 30 de abril de 2003

Objetivos:
- Sensibilizar e prevenir a infecção do HIV/AIDS e outras DSTs, promover hábitos
de vida saudável na população imigrante.
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- Proporcionar serviços de informação, orientação e assessoramento
personalizado e serviço de apoio psicológico e emocional a infectados e familiares.
- Informar sobre os serviços oferecidos pelo ACAS, assim facilitando o acesso a
outros recursos públicos e privados.
- Colaboração profissional dos líderes naturais das comunidades sobre o
trabalho do agentes de saúde.
Atividades realizadas:
- Oficinas de aquisição de formas de vida saudáveis, dirigidos à prevenção do
HIV/AIDS e melhorar a qualidade de vida.
- Atenção nos locais do ACAS e encaminhamento para outros recursos específicos.
- Trabalho com os líderes, formando-os na questão do HIV/AIDS e distribuição
de material informativo e preventivo.
Prevenção do HIV/AIDS nos presídios
Objetivos:
- Desmentir informações erradas sobre a infecção pelo HIV/AIDS e apontar os
instrumentos úteis para confrontar as conseqüências, diminuindo os efeitos no
próprio doente e o meio ambiente.
- Adesão e manutenção do tratamento médico, farmacológico e psicoterapeuticas.
Atividades realizadas:
1 - Área formativa:
- Atividades de prevenção e formação sobre o HIV/AIDS.
- Palestras e oficinas de formação sobre o HIV/AIDS.
2 - Area lúdico-social:
- Gincana preventiva
- Realização de colagem e murais relacionados com a questão do HIV/AIDS.
- Realização do jogo preventivo da ‘Roda folha”.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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Programa HOMOAIDS

Encontro do Programa URB-AL em
Diadema – 29 e 30 de abril de 2003

Objetivos:
- Facilitar a informação e material preventivo relacionado com o HIV/AIDS para a
população gay/lésbica do município de Girona.
- Fomentar a normatização da identidade homossexual e da responsabilidade
individual nas práticas sexuais.
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- Incrementar o uso do preservativo nas práticas de risco.
Atividades realizadas:
- Reuniões conjuntas para projetar estratégias de intervenção e coordenação
com as pessoas responsáveis dos locais de ambiente.
- Oficinas de sexo seguro e outras intervenções de prevenção.
- Dinamizar e participar das atividades lúdico-culturais para facilitar o
acesso da população.
- Distribuição do material informativo e preventivo nos locais de ambientes, etc.
Objetivos:
- Oferecer informação sobre a questão do HIV/AIDS, sobre os recursos e
meios disponíveis para confrontar o HIV/AIDS desde uma perspectiva
assistencial e preventiva.
- Estabelecer contato inicial com a população para realizar um trabalho
continuado e estruturado.
Atividades realizadas:
- Realizar diversas intervenções de informação e sensibilização e
prevenção do HIV/AIDS.
- Distribuição do material informativo e preventivo para diversas entidades:
hospitais, associações de jovens, instituições culturais, etc. Shows musicais,
teatro, etc. Intervenções em cadeias de Girona e Figueres.
- Colagens e murais, oficinas de arte infantil “Arxi no es transmet la sida”. Teatro
“Que si vida” do grupo “Teatreacció”.
- Assistência a programas informativos de divulgação pelo rádio, televisão local.
- Espetáculo de magia e ilusionismo relacionado com o HIV/AIDS.
- Apresentação e início da campanha para os jovens “Prevenció HIV/AIDS i altres
malalties de Transmissió Sexual” na Bisbal d’ Empordà (Girona). Assistir ao
filme “Positivo” e posterior colóquio com o protagonista.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)

