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HÁ ESPERANÇA 

PARA OS QUE

VIVEM

COM HIV/SIDA
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Jesus disse:
‘…eu vim para que tenham vida, 

e a tenham plenamente.’ NVI - João 10:10

Querido amigo

Se você está segurando uma cópia deste manual em suas mãos, isso significa que 
você se comprometeu a fazer parte de uma rede de pessoas que se organizaram 
como “Centros de Apoio” em suas comunidades locais.

Isso também significa que você, como membro da igreja, decidiu praticar um 
“Ministério de Esperança, Amor e Compaixão” para todos quantos são afetados 
pela epidemia de HIV em sua comunidade.

O mais importante de tudo, significa que você se comprometeu a divulgar o Evangel-
ho de Jesus Cristo - que é um Evangelho de amor.

É nossa oração que este programa de aprendizagem e a companhia desse material 
irão servi-lo melhor à ser uma benção para você e para aqueles que você vai treinar 
para alcançarem aos outros em sua comunidade.

Que Deus o abençoe, enquanto se esforça à trazer esperança e luz para aqueles
que foram tocados por esta epidemia.

__________________________________                        ____________________________________
Dr Oscar A Giordano MD. M.P.H Dr                         Eugenia Giordano MD. M.P.H
Director Executivo                                                      Director Associado
MAIS                                                                             MAIS
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Por muitos anos, uma doença furtiva insinuou-se nas populações mundiais. A explosivo col-
heita da morte, da miséria e da pobreza atingiu proporções devastadoras. Populações mais 
necessitadas e empobrecidas foram direcionados desproporcionalmente pela doença. Po-
breza não só fornece solo fértil para a transmissão do HIV, mas também contribui para a 
resposta inadequada a isto.

Enquanto o mundo muitas vezes oferece apenas reconhecimento falado e recursos finan-
ceiros limitados, a igreja é chamada para um padrão mais elevado.

Jesus se comprometeu a aliviar o sofrimento, abordar complacência e fanatismo, e não 
teve parte com os fariseus em sua estigmatização dos outros.

A igreja dedicou seguir a Jesus, pregar o Seu evangelho, ensinar o Seu amor e providenciar 
uma cura confortável para aqueles que sofrem.

O continente africano, que acolhe problemas de pobreza e doença mesmo antes da era 
do HIV / SIDA. está agora se afundando sob o impacto desta última epidemia. A Divisão, 
a União e a Liderança da conferência, prometeu apoio na batalha pela esperança. Para 
ajudá-los, a igreja mundial estabeleceu um escritório para o ministério do HIV / SIDA. Esta 
orientação é uma fonte de informação valiosa e promove o tema central de “cada igreja 
um centro de saúde comunitário”.

Este tema, compartilhado pelo Departamento de Ministérios da Saúde na igreja Mundial, 
tem aplicação especial em África. Espero que possamos ver em breve todas as congre-
gações adventistas que mostram claramente a sua recepção a qualquer e todos, incluindo 
aqueles que são afetados e infectados pelo HIV / SIDA.

Que Deus abençoe todos os que usam essas diretrizes para ajudar os que estão presos na 
internet desta epidemia.

Teu no Seu serviço,

Jan Paulsen
Presidente
Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia
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INTRODUÇÃO

Você está participando de um programa de Treinar os Treinadores (COC) e será real-
izado em sessões diárias (manhã e tarde) até a conclusão. Você, como participante irá 
auxilia no desenvolvimento de um Plano de Ação Local (PAL) para estabelecer e operar 
um “Grupo de apoio baseado na igreja” na sua comunidade local.

Propósito

1.    Estimular o envolvimento dos membros da igreja na resposta à epidemia de HIV e       
encorajar discussões abertas no ambiente da igreja sobre a sexualidade humana  
como presente de Deus dentro dos limites do casamento

2.    Para aumentar o conhecimento, o interesse e a conscientização sobre as questões 
relacionadas com DTS e HIV/SIDA a um nível efetivo dentro e fora da igreja

3.    Para tornar cada uma de nossas igrejas “Um Centro de Apoio para a Comunidade” 
e envolver ativamente todos os membros adultos e jovens da IASD, incluindo o 
alcance ao de dentro / alcance aos de fora e assistência às comunidades

4.    Fornecer treinamento adequado aos líderes selecionados para o programa para 
permitir que eles introduzam o que aprenderam para suas congregações, a fim de 
estabelecer os “grupos de apoio baseados na igreja”

5.    Para continuar a encorajar a organização e as operações destes Grupos de Apoios 
nas igrejas

6.    Este programa deve ser usado como um trampolim para uma boa responsabilidade 
social, serviço social e apoio de nossa igreja e seus membros como indivíduos, tam
bém na comunidade em geral.

Alvos Específicos

•     Para garantir uma maior compreensão dos problemas de HIV e SIDA para todos os 
nossos membros da igreja e para suas comunidades

•     Melhorar a qualidade de vida das pessoas infectadas e afetadas.
•     Ajudar a desenvolver habilidades em atividades geradoras de renda para capacitar 

as pessoas infectados e afetados à alcançar a auto-sustentabilidade financeira, a 
fim de assegurar dignidade e sobrevivência a mais longo prazo.

•     Crescimento Espiritual - para incentivar uma experiência pessoal com Jesus-Cristo, 
como afonte de cura e salvação

Resultado

•     Cada igreja adventista organizada como “Centro de Apoio para a Comunidade” 
através do programa “Grupos de Apoio Baseados na Igreja”

•     Os membros da igreja que praticam um “Ministério da Esperança, Amor e 
Compaixão” para as Pessoas infectadas e afetadas pelo HIV, dentro e fora da igreja

•     Para trazer o Evangelho de Jesus Cristo, de esperança, para as muitas pessoas que 
são tocadas por essa epidemia
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O que é MAIS

MAIS é um acrônimo para “Ministério – Adventista Internacional do SIDA” e tem o seu 
escritório Tri-Divisional com sede em Joanesburgo, África do Sul.

O MAIS é um ministério especial sob os auspícios da Conferência Geral da Igreja adven-
tista do sétimo dia que auxilia na mobilização da rede adventista de igrejas e instituições 
na resposta à epidemia de HIV, primeiro desenvolvendo uma sólida relação de trabalho 
com a liderança da igreja e os Diretores Departamentais nas divisões, sindicatos, con-
ferências. E, em segundo lugar, capacitar os membros da igreja.

Metodologia

Programas de Conscientização e Educação
• Seminário de Treinar os Treinadores (TOT)
• Pregar assuntos relacionados
• Literatura
• Produção de material impresso para distribuição em Reavivamentos para educar 
e criar consciência
• Workshops de Empoderamento das Mulheres jovens e adultas que são grupos vul
neráveis
• Ministério HIV/SIDA dos Jovens
• Ministério HIV/SIDA das Avós

Habilidades de Aconselhamento e Aconselhamento
• Aconselhamento em HIV/SIDA
• Aconselhamento e testagem voluntária & PMTCT

Programas de Cuidados
• Grupo de apoio baseado na igreja
• Preparação e Aderência ao Tratamento
• Assistência – Baseada em cuidados caseiros
• Cuidados os Órfãos 

Mitigação e Apoio ao Impacto 
Alívio da pobreza através de atividades geradoras de renda

HÁ ESPERANÇA 

PARA OS QUE

VIVEM

COM HIV/SIDA
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SECÇÃO 1:
ANTECEDENTES DO HIV / SIDA
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SECÇÃO 1:   ANTECEDENTES DO HIV / SIDA

A:  Origem do HIV

Estudos de pesquisa realizados pelas seguintes instituições: “Service de neurovirologie, 
CEA,
França; CIRMF, Gabão; Institut Pasteur, França; Centro Pasteur du Cameroun e
Oxford University, Zoology Dept.UK “demonstrou e confirmou um primata humano de es-
pécies cruzadas  com transmissão e circulação de SIV (imunodeficiência simiana
Vírus) / HIV (vírus da imunodeficiência humana) relacionados em humanos e chimpanzés.

B: Phases of the Epidemic

FASE

1

3

4

5

2

CARACTERÍSTICAS

Período de Silêncio

Descoberta e 1ª Reação

Mobilização Mundial

Nível de Interece

(TARAA)Terapia Anti-Retro-
viral Altamente Activa

SAIBA O 
SEU 

ESTADO

ANO

‘73-81’

‘81-85’

‘85-90’

‘85-90’‘90-97’

‘97- ‘

EPIDEMIA

Em cada Continente

Identificação do vírus & 
Transmição

Implementação de 
Estatégias globais

Transmição Pandemica

Melhor control mas, 
tratamento não de fá-
cil accesso para todos

RESPOSTA

Sem resposta

Rejeição & mínima pre-
caução

Níveis Nacionais e Interna-
cionais

Nível de Involvimento

Cresce o nível de interece 
pelo tratamento e mais 

pessoas tratadas
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C:  HIV no Mundo, Africa e esse País

Nesta seção, os facilitadores discutirão com os participantes as estatísticas mais recentes de 
acordo com o Relatório Global da ONUSIDA para faixa etária de 15 a 49 anos. 

O HIV-SIDA está 
presente em todos os países africanos - Continental e Oceano Índico.

Estatísticas globais de HIV     
                                                                         
Número de pessoas vivendo com HIV

Mortes por SIDA anualmente

Pessoas recém-infectadas com HIV por ano (incidência).

Estatistas Nationais de HIV

Número estimado de pessoas vivendo com HIV neste país

 A atual prevalência nacional do HIV é –

Progressão da doença no Mundo

A incidência é uma estimadiva de todos os indivíduos que contraem a doença durante 
um intervalo de tempo especificado. 

A prevalência é uma estimativa de todos os indivíduos afetados pela doença em um 
determinado momento, independentemente da data de contração (geralmente ex-
pressa em porcentagem). A informação de prevalência é útil porque é uma estimativa 
da semelhança entre as doenças.

Total

%

Numéro global de pessoas vivendo 
com o HIV por ano
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D: O que o HIV / SIDA faz em África?

África é sem dúvida, a região mais afetada pelo vírus. Habitada por pouco mais de 12% da população 
mundial, estima-se que África tenha mais de 60% da população dos infectados com SIDA.

1.    O HIV / SIDA é a principal causa de morte na África Subsaariana e uma grande 
   ameaça para o desenvolvimento da região ...

 2.   A grande maioria dos que vivem com o vírus estão no auge de suas vidas como 
   trabalhadores e pais

Experança de vida
Definição: a experança de vida é o número de anos que uma pessoa espera viver desde o nascimento.

3.   A experança de vida continua a diminuir, os rendimentos familiares estão sendo dizimados e 

4.   A eficiência agrícola e industrial está em declínio devido à epidemia

“A SIDA está matando dez vezes mais pessoas do que guerras; e sabotando desenvolvimento econômi-

co, destruindo o tecido social da sociedade, e criando uma geração de órfãos .... A SIDA está reverten-

do décadas de ganhos de saúde e progresso econômico e social ... “

FONTE: 
Endereço de Maurícia pelo Honorário Ashock Jugnauth, Ministro da Saúde, na 26ª Sessão Es-

pecial da Assembléia Geral das Nações Unidas sobre HIV-SIDA, Nova York, junho de 2001

Mudança de Esperança de vida em paises Africanos 
seleccionados com alta prevalência do HIV, 1950-205

●     Nas 35 nações africanas com a 
       maior prevalência, a experança   
       média de vida é de 48,3 anos. Isto  
       é 6,5 anos menos do que seria sem a  
       doença.

●    Para os onze países da África com 
      taxas de prevalência acima 13%, a 
      experança de vida é de 47,7 anos. 
      Isso é 11,0 anos menos do que seria 
      esperado sem HIV / SIDA.

Como igreja é importante unirmo-nos para fazer parte de uma solução para aliviar a fardo e sof-
rimento dos infectados e afetados pelo HIV e SIDA - as pessoas que fazem parte de nossas comu-
nidades dentro da igreja e na comunidade em geral como um todo.

As necessidades são muitas - agora é o momento de enfrentar o desafio e 
deixar a nossa luz brilhar por Jesus!
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E: Estatisticas de HIV/SIDA

Mulheres
●    Na maioria dos países africanos, há mais mulheres do que homens infectados com HIV

●    Mais de 50% das pessoas vivendo com HIV são mulheres

●    Existem razões sociais e biológicas que explicam esta diferença (ver Secção 3)

Caso de Estudo
Na África do Sul: a cada 17-26 minutos uma mulher é estuprada. As idades variam de 3 a 24 anos de idade 
e o pico em meninas de 8 a 11 anos. Fonte : www.rape.co.za - Accesed: May 2012 -
AllAfrica.com - April 25, 2012
Quase 1 em cada 3 mulheres com idade entre 25 a 29 anos, são HIV positivos em comparação com 1 em 
4 homens 30-34 anos de idade (2008)
Fonte: USAID-South-Africa-HIV/SIDA
Profile/from/www.usaid.gov/global_health/aids/Count r ies/africa/southafrica_profile.pdf-May 2012

Crianças (Estatísticas desde Dezembro de 2011 – UNAIDS (2010), ‘relatório da UNAIDS em ‘’A Epidemia 
global de HIV/SIDA ‘– 2010’’)

●    Cerca de 2,3 milhões de crianças na África subsaariana viviam com o HIV no final de 2007 

●    Representam mais de 85% de todas as crianças que vivem com HIV no mundo 

●    Aproximadamente 14,8 milhões de crianças na África subsaariana são estimadas em órfão da SIDA

●    Essas crianças são cuidadas por familiares, especialmente avós que estão tornando-se cada vez mais  

      subcaregadas pelo fardo

A capacidade de famílias alargadas lidarem com este fardo está cada vez mais ficando estreita, em al-
guns lugares, em colapso. Como igreja, devemos aumentar nossos esforços para ajudar a órfãos, e consid-
ere esta situação como uma prioridade. Os grupos de apoio baseados na igreja e O compromisso de toda 
a congregação pode fazer uma diferença substancial na vida dessas crianças.

Enquanto Jesus andava sobre esta terra, ele olhou com compaixão para aqueles que estavam 
sofrendo e fez tudo o que pôde para aliviar seu fardo e atraí-los para ele. Que Deus amoroso nós 

servimos!
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Tuberculose

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa comum e muitas 
vezes mortal. Geralmente ataca os pulmões, mas também 
pode afetar os outros sistemas do corpo, em especial os ossos, 
juntas, e até a pele. Os sintomas típicos da tuberculose são 
tosse crônica com sangue tingido de escarro, febre, suar du-
rante a noite e perda de peso.

Enquanto muitos países do Ocidente consideram TB uma 
doença do passado, as taxas de mortalidade em África con-
tinuam a ser altas. Recentemente, ele descobriu-se que 10% 
das infecções de TB desenvolveram XDR-TB, uma tensão resis-
tente a drogas de primeira linha.
● A tuberculose é uma doença infecciosa atravez do ar 
contamido e é evitável e curável 
● Pessoas doentes com bactérias de TB nos pulmões po
            dem infectar outros quando elas tossem 
● TB mata cerca de 2 milhões de pessoas por ano
● Estima-se que 9 milhões desenvolvam a doença a cada 
            ano 
● Existem 450 mil novos casos Resistentes a Multi-Drogas 
            (RMDTB) todo ano 
● A tuberculose extensivamente resistente a Drogas (TB-
            ERD) também está aumentando 
● Quase todos os pacientes com ERD na pesquisa Kwazu
            lu-Natal morreu 
● O teste de TB mais comum, a microscopia de escarro, foi 
            desenvolvido em 1882 e só detecta TB em metade dos 
           casos 
● TB é o assassino número um para pessoas com HIV / 
            SIDA.
Nossas Igrejas podem desempenhar um papel  importante na 
prevenção, aconselhamento, referências e adesão aos trata-
mentos, ajudando a salvar muitas vidas!

Grupos de apoio baseados na Igreja Manual de Treinamento 
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F:     O papel da tuberculose e da malária na taxa de mortalidade por SIDA

CO-INFECÇÃO DE HIV-TB

 A co-infecção é crecente na 
África Austral. TB é uma doença 
transmissível atravez do ar e 
é evitável e curável. Falha em 
seguir corretamente o trata-
mento pode levar a tuberculose 
Resistêncial a Multi-Drogas (TB-
RMD) é a forma mais perigosa 
da tuberculose. TB-ERD é muito 
difícil de tratar. Para evitar 
essas formas complicadas de 
TB é muito importante obter 
tratamento assim que pos-
sível e estritamente Seguir as 
recomendações

●   Todas as pessoas 
     infectadas com o HIV  
     devem fazer teste de TB

●   Todas as pessoas infes
      tadas com TB devem 
     fazer o teste de HIV

Consulte o gráfico 9 da Série Uma Jornada de Esperança #1 
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Malária

A malária continua a ser o maior impedimento para a saúde na África, ao Sul do Sahara.
● É a principal causa de pelo menos um quinto de todas as mortes em crianças pequenas 
            em África
● É o maior assassino de menores de cinco anos e uma séria ameaça em mulheres gravidas 
            e seus recém nascidos.
● Cerca de 90% de todas as mortes por malária no mundo hoje ocorrem na África ao Sul da 
            Sahara
● A malária mata mais de 1 milhão de pessoas por ano, principalmente crianças pequenas 
            em sub- África do Saara 
● HIV- 1 infecção aumenta o risco e gravidade da malária
            Fonte: (CDC-www.cdc.gov/ncidod/EID/vol11no09/05-0337.htm.

A malária e o HIV estão entre os dois problemas de saúde globais mais importantes da nossa Tempo. Jun-
tas, elas causam mais de 4 milhões de mortes por ano. 

A África tem duas epidemias descontroladas de infecções muito diferentes: HIV e malária. Muitas pessoas 
estão infectadas com ambos os males. Investigadores que estudam as doenças dizem que essa dupla 
infecção está alimentando a propagação de ambas as doenças.

 A malária e o HIV / SIDA são doenças da pobreza e causas da pobreza, e compartilham os determinantes 
da vulnerabilidade. Dada a ampla sobreposição geográfica em ocorrência e co-infecção resultante, a 
interação entre as duas doenças claramente tem implicações importantes para a saúde pública.

Em indivíduos infectados pelo HIV, um diagnóstico de malária com base somente na febre, pode resultar 
em uma doença febril devido a uma ampla gama de infecções comuns, virulentas e oportunistas sendo 
mal diagnosticada e tratada como malária. Isso pode levar a cuidados inadequados de adultos infecta-
dos pelo HIV com doenças febris graves devido a causas diferentes da malária.

Os episódios agudos de malária causam um aumento temporário da replicação viral do HIV e
daí a carga viral plasmática. No entanto, não há evidências de que a malária tenha um substancial efeito 
sobre a progressão clínica do HIV, transmissão do HIV ou resposta aos tratamento anti-retrovirais em áreas 
onde a malária e o HIV se sobrepõem.

Os efeitos das interações entre a malária e o HIV são particularmente prejudiciais para
saúde materna e infantil. A infecção pelo HIV prejudica a habilidade das mulheres grávidas em
controle a infecção por P. falciparum. Eles são mais propensos a desenvolver malária clínica e placentária, 
mais frequentemente apresentam parasitemia detectável da malária e apresentam maior densidade de 
parasitas de malária.

Comparado com mulheres com malária ou infecção pelo HIV, as mulheres grávida co-infectados estão 
em maior risco de anemia, parto prematuro e crescimento intra-uterino retardo.

A presença de HIV resulta em uma resposta mais pobre tanto à profilaxia quanto ao tratamento de 
malária durante a gravidez.
Precisamos incluir os factos básicos sobre a malária em cada um dos nossos programas de HIV / SIDA.

Grupos de apoio baseados na Igreja Manual de Treinamento 
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Fontes Online:

ONUSIDA: O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV / SIDA - www.unaids.org

Sociedade Internacional de SIDA (SIS) - www.iasociety.org

CCD - CENTROS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS - www.cdc.gov/hiv/resources/factsheets

Rede KAISER - Relatórios diários do HIV / SIDA - www.kaisernetwork.org/daily_reports

Conselho Internacional de Organizações do SIDA - www.icaso.org

Qual é o número estimado de pessoas vivendo com HIV na África subsaariana?

Qual é o número estimado de pessoas vivendo com HIV no nosso país?

Qual é o efeito ou impacto que a epidemia do HIV têm no meu país e nas pessoas?

Quais grupos de pessoas na minha comunidade são mais afetadas pelo HIV e SIDA?

Qual é o impacto do HIV e SIDA na esperança de vida em África?

Qual é a relação entre HIV, Tuberculose e Malária?

AUTO AVALIAÇÃO – RESPONDA AS SEGUINTES PERGUNTAS
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SECÇÃO 2: 
ANATOMIA DO SISTEMA IMUNOLÓGICO & INFECÇÕES
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A: O Sistema Imunológico
1.     Sistema Imunológico é a defesa do corpo contra a doença.
2.    O seu corpo vem equipado com um sistema imunológico (sistema de 
       defesa) para ajudá-lo a combater as infecções. 
3.    Você não está ciente disso, mas seu corpo está constantemente alerta 
       para protegê-lo de doenças.

B: Micro – Organismo
1.    Um microorganismo ou micróbio é um organismo que é microscópico
       (muito pequeno para ser visto pelo olho humano nu) - MICRO
       significa minúsculo.
2.    Os microorganismos são incrivelmente diversos e incluem bactérias,
       fungos e outros. Eles não incluem vírus, que são
       geralmente classificados como não-vivos.
                                                                                                                      
C: Viroses
1.    Um VÍRUS - é um agente infeccioso que não consegue crescer ou se   
       reproduzir fora de uma célula hospedeira. Cada partícula viral, ou  
       virião, consiste em material genético, DNA ou RNA, dentro de uma  
       Proteína protetora chamada de cápside.
2.    VIRUS podem causar doenças como resfriados, gripe, poliomielite e  
       SIDA.
3.    Um vírus é uma coisa estranha. Fora do corpo, não se dá muito bem.   
       Mas se os vírus entram no corpo e se juntam as células, eles aumentam 
       em número e esse processo pode te deixar doente.
4.    Quando microorganismos e vírus entram no corpo, o SISTEMA IMUN
       OLÓGICO entra em ação. Células brancas especiais no teu sangue 
       correr para defendê-lo contra esses agentes invasores.

SECÇÃO 2:    ANATOMIA DO SISTEMA IMUNOLÓGICO & INFECÇÕES

O sistema imunológico é o nosso sistema de defesa contra infecções e doenças. Isto é 
feito por milhões de glóbulos brancos que combatem a infecção. O HIV destrói a glóbu-
los brancos também conhecidos como linfócitos CD4 - T. Nós não estamos cientes disso, 

mas nosso corpo está constantemente alerta para nos proteger de ficar doente.

“Estar imune” a
algo significa
podendo resistir
ou lutar contra isso ...
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D: Glóbulos Brancos e Anticorpos
1.    Seu sistema imunológico depende de diferentes tipos de CÉLULAS DE SANGUINEAS BRANCAS
2.    Um tipo de CÉLULA DE COMBATE chamado LINFOCITOS, busca continuamente por agentes 
       invasores.
3.    Quando eles encontram um, eles criam substâncias chamadas ANTICORPOS que ajudam a 
       destruir eles. Os anticorpos se ligam aos microrganismos ou aos vírus, e
       começa a luta. Os macrófagos são chamados a assumir e eliminar estes
       agentes infecciosos.
4.    MACRÓFAGOS são células especiais que reconhecem os microorganismos prejudiciais por     
       causa dos anticorpos que os revestem, engolindo-os e digerindo-os.
5.    Às vezes, O SISTEMA DE IMUNIDADE PODE BAIXAR. No caso da SIDA que
       significa “síndrome de imunodeficiência adquirida”, o sistema imunológico das pessoas infec
       tadas tornam-se deficiente, ou fraco, e para de combater a doença.

E: Célula Ajudante T (célula T CD4 +)
1.    Pertence a um subgrupo de linfócitos (um tipo de glóbulo branco ou leucócito) que desem 
       penha um papel importante no estabelecimento e maximização das capacidades do siste
       ma imunológico
2.    O HIV torna as pessoas doentes atacando os elementos do sistema imunológico, particular
       mente o linfócito chamado CD4 – Célula T. Por algum motivo que médicos ainda não enten
       dem, os linfócitos não podem combater o HIV (o vírus que leva à SIDA)
3.    Em vez disso, o vírus ataca os linfócitos, toma as células e começa a reproduz-se.
4.    Ao longo do tempo, o HIV contribui para esgotar o conjunto das Células CD4  que são essen 
       ciais na proliferação de células necessárias para a imunidade mediada por células e na
       produção de anticorpos.
5.    Para o fim de uma infecção pelo HIV, o número funcional das células T CD4 cai,
       o que leva ao estágio sintomático da infecção conhecido como o síndrome imunitário de  
       deficiência adquirida (SIDA).
6.    Vacinas foram inventadas para combater certos vírus. Até então, não há vacina para 
       comater o vírus que leva à SIDA.

(RECURSO: Modificado a partir do documento “Unidade de SIDA - DNA Gabinete da Educão 1990”)

Nossas igrejas podem desempenhar um papel importante na prevenção, no aconselhamento, nas 
referências e na adesão ao tratamentos, ajudando a salvar muitas vidas!
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Fonte Online:
DICAS DE NUTRIÇÃO BÁSICA PARA SAÚDE - www.aids.gov/treatment/nutrition

O que significa “ser imune”?

O que é um vírus?

Os vírus funcionam dentro ou fora do corpo humano?

Qual linfócito particular o vírus do HIV ataca?

Qual sistema do corpo o vírus HIV ataca?

AUTO AVALIAÇÃO - RESPONDA AS SEGUINTES PERGUNTAS
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SECÇÃO 3: 
INFECÇÃO E PREVENÇÃO DO HIV
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SECÇÃO 3: INFECÇÃO E PREVENÇÃO DO HIV

A: O que são DTS e qual é o seu papel na infecção pelo HIV?

As DTSs (doenças de transmição sexual) são infecções passadas de uma pessoa para outra durante 
o sexo. Qualquer tipo de sexo pode causar DTS. Muitas das DTSs não apresentam sintomas. O diag-
nóstico precoce e o tratamento das DTSs em ambos os parceiros podem evitar sérias consequên-
cias futuras.

A seguir está um jogo que você pode usar ao introduzir o tópico: Espalhando DTSs ... e espalhando HIV ...

Este é um casal de jovens depois de sair da 
igreja e estão apaixonados um pelo outro 

e estão seriamente considerando a possibi-
dade de se casarem. Ele/ela é um membro 
recem baptizado e ele /ela é filho ou filha 

de um membro da igreja.

O que nenhum dos dois sabem é que um ex era HIV positivo. Um ano depois do casamento, ela engravidou, 
e ficou atonita por saber que é HIV positiva. Por isso que é muito importante aos namorados intendem casar-

se, fazerem o teste de HIV antes do casamento. 
Saiba o teu estado do HIV. Fale abertamente sobre HIV-SIDA na tua Igreja

Muitas Pessaos não sabem que têm DTSs, muitas vezes isso facilita a infecção pelo HIV

Ela perguntou se ele teve 
uma namorada no passado, 
e ele diz que teve três, mas 

não tinha certeza sobre suas 
relações anteriores

Ele fez a mesma pergunta 
enquanto discutiam sobre o 

casamento. A resposta dela foi 
quase a mesma, assim como 

mostra a foto em cima

(você pode inverter os papeis)

DTSs – Doenças de Transmição Sexual
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As DTSs mais comuns são:

•Clamídia                     • Hepatite B                   • Sífilis                               • Herpes genital                                                   
• HIV                              • Trichomonas                • Gonorréia                     • Papilomavírus humano

A maioria das DTSs / infecções por HIV são infecções comportamentais

Lembrar! Um grande número de pessoas infectadas com HIV não sabem que estão
infectadas. Algumas pessoas sabem, mas por diferentes motivos (culturais, emocionais, etc.) escon-
dem seu estado e continuam a ter relações sexuais com pessoas não infectadas (alguns pensam: 
eu quero ter filhos antes de morrer, ou não quero morrer sozinho ...)

SAIBA O 
SEU 

ESTADO

Obrigado 
pelo 

conselho
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B: O que é HIV?
 O que o HIV representa? Vírus da Imunodeficiência humana

Como o HIV é transmitido? O HIV é transmitido através de sangue, 
sêmen, fluidos vaginais e leite materno. (Excluem-se suor, lágrimas, 
saliva, fezes e urina). 

“O HIV foi encontrado em saliva e lágrimas em quantidades muito 
baixas de alguns pacientes com SIDA. É importante entender que 
encontrar uma pequena quantidade de HIV em um fluido corporal 
não significa necessariamente que o HIV possa ser transmitido por 
esse fluido corporal. O HIV nunca foi recuperado de suor de pessoas 
infectadas pelo HIV. Contato com saliva, lágrimas ou suor nunca foi 
demonstrado que resulte na transmissão do HIV “

Fonte: CDC, Atlanta, EUA - Ficha Informativa sobre Transmissão do 
HIV - 8 / Mar / 2007

O HIV é transmitido através de três fontes principais:
1. A intimidade sexual com uma pessoa infectada
2. Introdução de sangue contaminado no corpo
3. Transmissão mãe-filho (infecção pré-natal e
amamentação).

Isso significa que o HIV pode ser transmitido por: 
1.Ter relações sexuais desprotegidas com alguém infectado 
pelo HIV (vaginal, anal e sexo oral). Pequenas lesões, 
 e arranhões geralmente ocorrem na pele e mucosa do pénis, vagina, ânus e reto durante a relação sexu-
al, e estas são as principais vias através das quais o vírus é transmitido.
 2. Seringas e agulhas contaminadas com HIV
 3. Instrumentos ou ferramentas contaminadas pelo HIV que perfuram ou cortam a pele (tatuagens, circun-
cisão, marcação de pele, piercing na orelha e outros procedimentos similares) 
4. Transfusão de sangue com sangue infectado pelo HIV, se o sangue não tiver sido adequadamente 
testado para verificação do HIV. 
5. O HIV pode ser transmitido de uma mãe infectada para o bebê através da gravidez, nascimento ou 
aleitamento materno. 
6. Sangue ou fluidos corporais infectados pelo HIV que entram em cortes ou feridas abertas de outro pes-
soa.

Você não pode contrair HIV através de contato casual! Você não contrai HIV por: 
Apertando as mãos, abraçando, beijos secos, compartilhando uma cama, compartilhando comida, copo 
de beber, espirrar ou tossir, compartilhar latrinas ou sanitários, tocar um botão de porta ou picadas de inse-
tos (incluindo mosquitos)

O VÍRUS DO HIV

Vírus é uma estrutura 
minúscula que você não 

pode ver sem a
ajuda de um microscópio.

Como todos os outros 
vírus,

O HIV deve usar células 
vivas para se multiplicar.

Quando uma pessoa é
infectada pelo HIV,
ataca e enfraquece

o sistema imunológico.

Uma infecção pelo HIV, se
não tratada, alcançará

o estádo da SIDA.

A Organização Mundial de Saúde afirma que 2,5% das infecções por HIV são causadas por inseguras 
práticas de injeção médica e todas as demais (ou seja, 97,5%) por sexo desprotegido.
Fonte: http//www.who.int/mediacentre/news/statements/2003/statement5/en/
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C: O que é AIDS?
 O que quer dizer SIDA? 

Síndrome da Imuno-Deficiência Adquirida
SIDA não é uma doença, é um síndrome: em medicina, o termo síndrome
 refere-se à associação de sinais, sintomas e doenças. Síndrome de
 Imunodeficiência Adquirida (SIDA), é assim nomeado porque a maioria das 
deficiências imunológicas do síndrome são geneticamente pré-codificadas ou
 secundário distúrbios metabólicos ou doenças hematológicas.

Os sintomas iniciais mais comuns da SIDA são:
• suores noturnos                                                   • febre 
• Perda de peso (causada por diarréia)            • Comichão
• Feridas bocais (causadas por tordo)               • Tosse

Tratamento:

Novos medicamentos anti-retrovirais (ARVs) podem diminuir a velocidade e até mesmo reverter a pro-
gressão da infecção por HIV, atrasando o início da SIDA por vinte anos ou mais. Pacientes que iniciam o 
tratamento do HIV geralmente tem que continuar tomando medicamentos para o resto de suas vidas. Os 
pacientes tomando ARV precisam de testes regulares de carga viral e contagem de células CD4. O preço 
geral da  terapia do ARV em países africanos é de aproximadamente 120 -140 dolares americanos / pes-
soa / ano.

(Mais informações sobre o tratamento do HIV e ARVs são fornecidas na seção do Manual de treinamento 
anexado.)

A aderencia ao tratamento é muito importante ... !!! 
E um estilo de vida saudável é um factor chave para a quantidade e qualidade de vida ...

Uma pessoa tem 
SIDA quando seu 
sistema imunológico 
fica tão fraco que 
pode não mais com-
bater infecções co-
muns. Sem tratamen-
to, a pessoa alcançará 
o Estádo da SIDA 
3 a 10 anos após a 
infecção, dependendo 
de quão forte a sua 
constituição é.
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Sintomas de infecção por HIV/ SIDA

Uma pessoa pode se infectar com o HIV e não tem sintomas, ou pode acreditar que os sintomas são 
causados por outra doença. O exame de sangue é a única maneira efetiva de determinar se uma pes-
soa tem HIV.

• Fadiga inexplicada 
• Tosse seca 
• Perda de peso inexplicada, falta de apetite 
• Febre recorrente ou suores nocturnos 
• Um revestimento espesso e esbranquiçado de fermento na língua ou na boca 
• Infecções vaginais de fermento repetidas 
• Glândulas linfáticas inchadas no pescoço, axilas e / ou virilha 
• Diarreia persistente (que dura mais de uma semana) 
• Manchas incomuns na pele (hematomas e erupções cutâneas) 
• Depressão, perda de memória e problemas neurológicos 
Em muitos casos, pessoas infectadas com HIV Não possuem sintomas, mas podem ainda transmitir o vírus 
para outros.

Tosse

Comichão

Ulceras na boca

Febre e Perda de peso
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D: Por que as mulheres são mais vulneráveis ao HIV? (Parte 1 - Razões Biológicas)

 Questões biológicas: anatomia e fisiologia
1.      A anatomia e a fisiologia das adolescentes explicam por que são mais vulneráveis às DTSs,   
         incluin  do o HIV:

2.      O colo do útero em meninas adolescentes não está totalmente desenvolvido até a idade de 
         18- 20 anos 

3.      A mucosa vaginal é mais frágil, portanto, o risco de feridas durante a relação sexual é maior

4.      As células da camada externa ainda são imaturas e muito mais vulneráveis a infecções, partic
         ularmente DTSs 

5.      A exposição a uma fonte infectada resulta em duas vezes o número de infecções em mulheres  
         como homens. Taxa de infecção receptiva da penetração vaginal é de * 10 / 10.000, é o 
         dobro da relação intercalar penetração vaginal inserida * 5 / 10.000. * assumindo que nenhum  
         preservativo seja usado.

Leucócitos 
infetados 
pelo HIV

Camada Mucosa

Epitélio Escamoso 
Multicamadas

Sub- Epitélio

Nódulo Linfático 
Proximal

Célula-Livre 
/ Virião do 
HIV 

Sub-Epitélio
CD4+CCR5+
Célula T

CD4+CCR5+
Macrófagos Sub-Epitélio

Expressando DC
Ligação de Manose
Lectinas tipo C

CD4+CCR5+ Células 
epiteliais

Células epitelial escamosa
Lúmen da Vagina

CD4+
Célula T
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E: Por que as mulheres são mais vulneráveis ao HIV? (Parte 2 - Razões sociais) 

Problemas Sociais: Gravidez Múltipla, Abuso, Violência, Mitos, Violação
 As mulheres são mais vulneráveis ao HIV devido a problemas biológicos como mencionado na Par-
te 1. As questões sociais desempenham um papel importante no aumento da vulnerabilidade das 
mulheres ao HIV. Mulheres estão em desvantagem em muitas comunidades ao redor do mundo. 
Discriminação entre Homens e mulheres prevalece. Em muitos países, as mulheres enfrentam maior 
risco de doença e pobre saúde.

Problemas que mais afetam as mulheres:
Nutrição pobre

Em alguns lugares, a partir da infância, muitas vezes uma menina recebe 
menos comida para comer do que um menino. Quando isso acontece, ela 
corre o risco de Seu corpo não desenvolver-se adequadamente.

Gravidez frequente 

Em muitas partes do mundo, as mulheres tornam-se mães, muito jovens, e 
eles têm uma criança todos os anos. Como resultado, os corpos delas não 
têm tempo suficiente para recuperar a força necessária entre os nasci-
mentos. Esta é uma das razões pelas quais o planejamento família é muito 
importante. (Um mínimo de 2 anos entre os partos são recomendados).

Gravidez freqüente não dá à mulher a oportunidade de cuidar de si mes-
ma, por causa das responsabilidades de cuidar tantos filhos.

Falta de controle total sobre o Corpo dela

Em muitas culturas, a mulher não tem controle total sobre seu próprio corpo
e é incapaz de recusar as demandas sexuais de seu parceiro, mesmo 
quando ela suspeita que ele tenha outrosparceiros sexuais, ou sabendo 
que ele tem uma DTS. Muitas vezes, as mulheres têm medo de pedir ao seu 
parceiro usar um preservativo (muitos homens se recusam a usar 
camisinha).

Mãe experimenta 
um sentimento de 
opreção com todas 
responsabilidade ... 
com muitas bocas 
para alimentar ... 

SAIBA O 
SEU 

ESTADO

Excesso de trabalho 
As mulheres trabalham muitas longas horas fora e dentro de suas casas, o 
trabalho excessivo enfraquece os seus corpos e tornam-se mais propensas 
a ficar doentes. A maioria das comunidades valoriza o trabalho dos homens
 mais do que o trabalho das mulheres.

Atraso no tratamento médico
Quando estão doentes, as mulheres são menos propensas a receber tratamento
 precoce.

Abuso e Violência
Eles estão presentes todos os dias e são as principais causas de depressão. Depressão severa afecta 
mais mulheres que homens.
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O Ciclo da Violência Doméstica

Uma forma de abuso geralmente se transforma em outra …

O Ciclo da Violência Doméstica

À medida que o ciclo da violência continuar, o período de calma fica cada vez mais curto e 
a vontade da mulher é quebrada ... O controle do homem se torna completo e não é mais 
necessário que ele faça promessas de que as coisas irão melhorar ...

FASSE 2
Violência

(bater, bofetear, 
ameaças verbais,

abuso sexual)

Ciclo da 
Violencia 
Doméstica

FASE 1
Acumulação
 da tensão

(Raiva, discução, 
acusações, abuso 

verbal) FASE 3
Período Calmo

(Negar a violencia, 
desculpas, descul-
par-se, não voltara 

a acontecer)

FASE 1

Acumulação da tensão Período CalmoViolência

Raiva e Discução
Nega a violencia, desculpas-se e 

pede desculpasViolência (Bater, bofetear e ameaças verbais)

Acusação e Abuso verbal Não volta a acontecer maisAbuso sexual

FASE 2 FASE 3
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Efeitos prejudiciais da violência contra as mulheres

Nas mulheres, a violência masculina pode causar:

Pare a violência e o abuso contra as mulheres na sua comunidade !!!

1. Falta de motivação 
2. Falta de senso de auto-estima (baixa auto-estima) 
3. Problemas de saúde mental 
4. Ansiedade
 5. Problemas com a alimentação
 6. Problemas de sono 
7. Dor e lesões graves: olhos negros, contusões, dores de cabeça, etc. 
8. Problemas de saúde sexual – 
9. DTS & HIV-SIDA, como resultado de abuso sexual. 
10. Gravidezes não desejadas e abortos espontâneos

Por que as Mulheres ficam com os Homens que as fere?

1. Espero por uma mudança
2. Crenças religiosas
3. Crenças culturais
4. Vergonha
5. Sem proteção
6. Sem dinheiro
7. Não há lugar para ir
8. Medo
9. Ameaças

10. Culpa por deixar as crianças sem pai

SAIBA O 
SEU 

ESTADO
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O que Fazer Quando as Mulheres são Víctimas de Violência Doméstica:

1.   Procure ajuda 

2.   Aconselhamento familiar 

3.   Aconselhamento pastoral

4.   Conheça o seu estado de HIV ... 

5.   Compartilhe seus sentimentos e procure ajuda 

NOTA: Existe também violência de mulheres contra homens.

COMO A VIOLÊNCIA AFETA SUA CRIANÇA?

Nas crianças, a violência masculina pode causar:

1.   Comportamento agressivo ou raivoso 

2.   Torna-se muito quieto 

3.   Pesadelos 

4.   Podem ser fornecidos alimentos insuficientes para a 

      criança comer 

5.   Crescimento lento 

6.   Doenças

A longo prazo afeta:

1.   Cicatrizes emocionais por muito tempo

2.   Desconfiança

3.   Modelo inapropriado para escolha do parceiro na 

      vida adulta

4.   Associa o comportamento como sendo normal

5.   Falta de auto-estima

Quando as crianças vêem
suas mães sendo
abusada, um serio
impacto psicológico
ocorre com eles.

Violência não só machu-
ca asmulheres, também 
afeta seus filhos e
toda comunidade!
Na comunidade,
violência masculina pode
causa o ciclo de
violência para continuar
em novas gerações.
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Violação

Definição de Violação: Qualquer sexo que não seja consensual é chamado de agressão, e se ocorre a 
penetração, é considerado Violação.

1.    Mais de 80% das vítimas de violação conhecem seus atacantes ... !!!
2.    A violação é geralmente cometida por homens de todas as idades, mas o maior grupo de infratores é      
       entre as idades de 17 e 30 anos.
3.    Se violada ... O que você deve fazer ...?
      •    NÃO tome banho e nem lave-se
      •    GUARDE QUALQUER BEBIDA e peça que seja testada
      •    FALA COM ALGUÉM (um amigo)
      •    CHAME o centro de crise de violação ou a organização mais próxima dos sobreviventes de 
            violação
      •    VISITE UM MÉDICO - Esteja preparada para fezer os seguintes exames:

- Ferimentos
- Gravidez
- Doenças sexualmente transmissíveis
- Coleta de sêmen (prova e identificação, teste de DNA)

•    GUARDE QUALQUER ROUPA, roupa interior manchada, blusas rasgadas, etc. e solicite que seja 
      testado. 
•    SOLICITE

- Contracepção “Pílula do dia seguinte”
- cobertura “preventiva” do HIV (exposição pós profilaxia -EPP) 
- Testes de DTS - Doenças de Transmissão Sexual e Tratamento, se necessário 

•   PROCURE UM CONSELHEIRO

4.    Se o seu amigo ou membro da família foi violada ... O que você deve fazer ...? 
•    Ouça, escute, ouça 
•   Encorajar, encorajar, encorajar 
•   Apoie, apoie, apoie

 
5.   NÃO ... !!! 

•   Recusar-se a acreditar 
•   Tenha vergonha do membro da família 
•   Culpe a vítima 
•   Faça comentários estúpidos “Eu lhe disse”        

HÁ ESPERANÇA 

PARA OS QUE VIVEM 

COM HIV/SIDA
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Dicas de prevenção para mulheres

NÃO:
• Beber qualquer coisa que possa ser adulterada
• Ir para lugares isolados, lugares vazios ou becos escuros
• entrar em situações em que você não pode sair facilmente
• “viajar de boleias”

FAZ:
• seja assertivo, por exemplo, “STOP! Eu não quero isso! “ 
• assumir o controle 
• confie em seus instintos, ex. se ele parece estranho, ele provavelmente é 
• tenha seu próprio transporte e saiba como chegar em casa 
• deixe alguém saber onde você está e com quem 
• evite mensagens misturadas, conversas irreverentes, comportamento sedutor 
• reconhecer sinais de perigo 
• tomar a possibilidade de estupro no namoro seriamente 
• Mantenha sua casa segura, portas de varanda, janelas 
• viajar em rotas bem conhecidas e com amigos confiáveis

"Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, 
e eu vos aliviarei." 

Mateus 11:28

 "Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, 
nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a al-

tura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor 
de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor." 

Romanos 8:38-39

Nem mesmo HIV / SIDA ou VIOLAÇÃO !!!
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A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: Visitar os órfãos 
e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se da corrupção do mundo. 

Tiago 1:27

1.   Se alguém que você conhece foi violada
 
•   Informar o mais rápido possível sobre a violação logo depois do     
     acontecido,
     para que você possa fazer testes, tratamento e aconselhamen to.     
     (Ver exposição pós profilaxia - EPP no anexoSeção página 142.)

•   Procure aconselhamento para a vítima - sobre o aborto, o que     
     fazer com a gravidez, o impacto psicológico e o impacto em
     outras áreas de sua vida, imagem da auto-estima e possibilidade   
     de infecção pelo HIV.

Fazendo a diferença…
Você pode fazer a diferença aprendendo sobre os problemas das 
mulheres e mudanças na sua vida e na da sua família.

Você também pode trabalhar para melhorar o futuro de seus filhos.
Ajude a dissipar os mitos em sua comunidade enquanto eles desempen-
ham um papel na violação.

Pergunte a si mesmo: como posso mudar o pensamento da minha co-
munidade... para um futuro melhor?

Ponto de discussão
Como criar nossos filhos para um mundo melhor?

1.    Nós podemos ensinar nossos filhos a serem gentis e compassivos, então eles vão crescer para ser  
       amáveis e compassivos maridos, pais e irmãos.

2.    Podemos ensinar nossas filhas a se valorizarem. E assim elas esperão o mesmo dos outros.

3.    Podemos ensinar nossas filhas a serem mais independentes, terminando a escola ou aprendendo 
       uma arte.

4.    Podemos ensinar nossos filhos a compartilhar e orgulhar-se do trabalho doméstico, então suas irmãs,  
       esposas e filhas não sofrerão com o excesso de trabalho.

5.    Podemos ensinar nossos filhos a respeitar todas as mulheres e a ser responsáveis.

SE ALGUÉM É
VIOLADA ...

O que deve ser feito para
minimizar o risco de
Infecção por HIV?

A pessoa que foi violada 
deve ser lavada o mais 
breve possível - dentro de 
72 horas para um cen-
tro médico para receber 
tratamento de exposição 
pós-profilaxias (EPP), que
minimiza os riscos de
Infecção por HIV.

Quanto mais cedo o EPP 

for recebido, melhor!
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Consulte o grafico 7 na Série Jornada de Esperança #1

Tudo posso naquele que me fortalece.
Filipenses 4:13

F:    Podemos prevenir a infecção pelo HIV?

Existem métodos comprovados para a prevenção de todos os meios de transmissão do HIV ... 

Os estilos de vida devem ser revisados, boas escolhas feitas, parar comportamento de risco e 
manter boas práticas médicas!

INFECÇÃO POR HIV

Atravez de contacto sexual Abstinência, fidelidade no casamento ou relacionar-se com alguem não infectado, 
uso de preservativo caso não usava na relação anterior

Através do uso de drogas intravenosas Não use drogas. Use sempre ciringas limpas/novas para injecção

Se possivel, certifique que o sangue foi rastreado para verificação de doenças e HIVAtravés de transfusão de sangue

Através de inoculação acidental Siga extritamente as instruções para praticas médicas, dentais ou de enfermagem. 
Use sempre luvas ao lhe dar com fluidos sanguineos or em locais de acidentes.

Através de transmissão pré-natal
Certifique-se do uso efectivo e barato do tratamento de prevenção da transmissão 
de HIV da mãe para a criança (PTME), isso reduz o risco de HIV positivo no 
recém-nascido de 3 a 5%

Através da amamentação Se possível, use substitutos do leite materno e alimentação de garrafa se você for 
positivo. Não deixe ninguém amamentar seu bebê

PREVENÇÃO
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Recurso Online:
Revista Médica sobre HIV/SIDA - www.aidsonline.com

Revista Médica sobre doenças de transmição sexual - www.stdjournal.com
Rede KAISER – Relatório Diário do HIV/SIDA - www.kaisernetwork.org/daily_reports

Como se adiquirem as DTSs?

Como de adiquire o HIV?

O que é SIDA?

Quais são os sitomas da SIDA

Porquê as mulheres são facilmente infectadas pelo HIV?

Que efeito tem a violência às mulheres, em relação os seus filhos?

Defina violação.

Como você pode criar seus filhos para mudarem sua comunidade?

Como podes previnir o HIV?

AUTO – AVALIAÇÃO: RESPONDA AS SEGUINTES QUESTÕES
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SECÇÃO 4
     PROCESSO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DO HIV 
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SECÇÃO 4 : PROCESSO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DO HIV

A:    Aconselhamento Geral
Existem dois tipos de aconselhamento relacionados ao HIV e SIDA. 

1.    Aconselhamento associado ao teste de HIV 
•    Aconselhamento pré-teste 
•    Aconselhamento pós-teste 
O Aconselhamento pré e pós-teste leva ao conhecimento especializado e deve ser feito por um 
conselheiro treinado que atende aos requisitos do governo. 

2.    Aconselhamento não relacionado com o teste, mas para ser aplicado em pessoas infectadas e / ou 
       afetados pelo HIV (aconselhamento geral, para ser usado pelos membros dos grupos de apoio). Estas  
       técnicas de aconselhamento aplicam-se também a outras necessidades. 

Vamos nos concentrar nas técnicas gerais de aconselhamento, que podem ser úteis para auxiliar pessoas 
infectadas e / ou afetadas pelo HIV e SIDA.

Aconselhamento é geralmente uma conversa que 
permite que aqueles que sofrem libertem sua 
alma expressando sua dor, raiva, culpa, 
desespero e esperança.

O CONSELHEIRO ouve, ouve, ouve …

Ouve muito e fale pouco, deixa as pessoas acharem as suas proprias soluções!

Isso ajuda:

•    Guia do diálogo; 
•    Confronte as pessoas com a realidade; 
•    Com a vida e morte; 
•    Com perdão e reconciliação; 
•    Com a questão da qualidade de vida; e
      com ESPERANÇA.
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Propósito de Aconselhamento
O propósito das conversas de aconselhamento é ajudar as pessoas que vivem com HIV / SIDA a
fazer o seu ajuste e decisões relativas a:
•    seu ambiente;
•    suas relações;
•    seu presente; e
•    e seu futuro

Começar uma conversa
Há muitas maneiras de iniciar uma conversa.
Isso depende do seguinte:

•    O contexto cultural de ambos:
a)    o conselheiro, e
b)    a pessoa que procura aconselhamento

•    A relação entre eles
•    Localização do encontro 
•    O tempo disponível

Como começar
1.    Apresente-se - se necessário, de uma maneira culturalmente apropriada (agitando
       mãos, curvando-se, etc.)

2.    Estabeleça um conjunto de regras
       O Conselheiro é responsável por criar uma estrutura que compreenda a
       configuração física (lugar onde encontra-se - pode ser a igreja).

Regras básicas
a)    Confidencialidade *
b)    Tempo disponível
c)    O propósito da conversa

Socializar por um tempo, se apropriado, pode ajudar a pessoa a sentir-se mais à vontade. Isso também 
depende de onde o aconselhamento ocorre.

‘’Quem muito fala trai a confidência, 
mas quem merece confiança guarda o segredo.’’ 

Prov. 11:13

Não te esqueçcas de usar as 
tuas habilidade de ouvir…
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Como identificar um Problema
Tentando identificar um problema às vezes pode ser mais difícil que parece.

1.    Em primeiro lugar, o conselheiro deve saber se há ou não um problema com a pessoa que  
       procura aconselhamento. 

2.    O que o conselheiro pode considerar problema e uma situação muito difícil e óbvia, pode 
       não ser para a outra pessoa.  

3.     É muito importante identificar desafios específicos, ex. medo, discriminação, etc. 

4.    Se a pessoa que procura aconselhamento pensa que há um problema, deixe a pessoa 
       defini-lo em suas próprias palavras.   

5.    Uma vez estabelecido o problema, você pode seguir em frente para descobrir se a pessoa  
       que procura o aconselhamento pensa que o problema encontrado é um problema para   
       ele/ela ou para outra pessoa.

      • Existe apenas um problema, ou mais de um?

6.    É importante perguntar se a pessoa que procura aconselhamento vê outros problemas. Pode  

       ajudar a aliviar medos sem fundamentos. 

7.    Se a pessoa identifica mais de um problema, ajude-a a colocá-los em ordem de importância 

       ou prioridade. Aconselhe a gerir um problema de cada vez. 

8.    Uma vez que o problema foi identificado e as possíveis soluções discutidas, a pessoa pode 

       recuperar-se até certo ponto e, de certo modo, obter algum controle sobre a vida dela.

Exemplo:   Para um homem que é HIV + (positivo), o problema é para ele  
                       e também para a sua esposa, além disso, reconhecer 
                                         a sua infidelidade para ela.
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À procura de alternativas
 Quando a situação foi correta e claramente definida, é mais fácil encontrar alternativas. 
Este é o ponto em que o aconselhamento pode começar a fazer uma diferença real!

 Como 
1.    Ao levantar as questões pertinentes, o conselheiro pode ajudar a pessoa a descobrir novas 
       formas de gerir o problema que ele ou ela não tinha pensado antes. 

2.    O conselheiro deve manter um equilíbrio entre ser útil e ser intrusivo ou imponente. 

3.    As soluções devem estar em harmonia com a pessoa que está buscando habilidades no 
       aconselhamento e Recursos.

O que deveria acontecer se o conselheiro não ver nenhuma alternativa? 

Se este for o caso, o conselheiro pode ajudar a pessoas a se referir às experiências passadas. Por 
exemplo, as seguintes perguntas:

a)    Você já esteve em uma situação similar antes? 

b)    O que você fez então? 

c)    Existe alguma coisa na experiência passada que pode ajudá-lo agora? 

d)    Como?

 Ao lidar com os temores do aconselhado, uma possível trilha a seguir pode ser a de indagar so-
bre as consequências futuras de uma possível decisão. Por exemplo, o seguinte questões: 

a)    O que você imagina que aconteceria se ...?

 b)   Como você acha que você reagiria / sentiria se ... :? 

c)    Como você poderia lidar com isso se ...?

Muitas dessas situações também poderiam ser feitas simulações e dizer: 

“Imagine que eu sou sua esposa e me diga o que você teria que dizer a ela”. 

“Vou tentar colocar-me no seu lugar e podemos discutir isso juntos depois”
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Pontos importantes para o aconselhamento 
1.    O conselheiro deve estar bem informado sobre a transmissão do HIV. 

2.    O conselheiro deve poder conversar confortavelmente sobre a sexualidade. 

3.    O conselheiro deve estar bem informado sobre agências na comunidade que a pessoa 
       pode ser  encaminhada. 

4.    O conselheiro deve estar familiarizado com os recursos sobre HIV / SIDA, como panfletos, livros, 
       literatura, etc.
                                                                                                                          LEMBRA!!!!
                                                      O papel do conselheiro não é resolver todos os problemas

O papel do conselheiro é limitado a:

•    Ouvir com empatia.

•    Ajudar o aconselhado à descrever e definir seus problemas.

•    Explorando possíveis soluções e alternativas.

•    Não impondo suas próprias idéias, crenças e conselhos.

•    Não dizer o que devem fazer.

•    Servindo como um recurso para a implementação de decisões tomadas pela pessoa
      buscando aconselhamento.

LEMBRA!!!
 Os conselheiros devem perceber que não têm todas as respostas.

 LEMBRA!!! 
Toda pessoa é responsável por suas próprias ações.

 
LEMBRA!!! 

Os conselheiros não precisam se sobrecarregar com as responsabilidades de 
as decisões e ações da pessoa que estão aconselhando.
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B:    Centros de Aconselhamento e Teste Voluntários de HIV

Centros Adventistas de Assistência e Apoio (CAAA)
É muito importante que TODOS fassam teste de HIV!
Recomenda-se que os casais que estão planejando se casar passem pelo teste do HIV
e Aconselhamento. Os resultados devem ser mantidos confidenciais para o casal.

O MAIS incentiva a organização dos Centros Adventistas de Assistência e Apoio (CAAA)
que oferecem uma maior variedade de serviços do que um centro CVT.
O nome CAAA é menos estigmatizante, embora inclua serviços de aconselhamento e
teste.

O CAAA é o lugar ideal para as reuniões do grupo de apoio e também serve como um
centro de recursos e distribuição da literatura sobre HIV / SIDA para a comunidade.

Esta estrutura pode ser anexada à igreja local ou instituição médica / educacional.

Um dos CAAA bem-sucedidos é anexado à Igreja Adventista Central de Nairobi 
(Quênia).

Teste de HIV 
•    Existem agora vários testes para descobrir se uma pessoa está infectada com HIV - o vírus 
      causando SIDA 
•    Estes testes conferem a reação do corpo ao vírus. Atualmente, os simples testes rápidos dão 
      resultados confiáveis. 
•    Normalmente leva 2-6 meses após o vírus ter entrado na corrente sanguínea, para o corpo 
      desenvolver uma reação mensurável (formar anticorpos suficientes). Esse é chamado PERÍODO 
      DE JANELA 
•    Um teste negativo não garante que a pessoa não esteja infectada. Se ele / ela tenha sido 
      exposto à infecção nos últimos 2-6 meses, um teste negativo não tem valor.

Teste de HIV voluntário ou obrigatório? 

Hoje, a decisão de fazer testes de HIV é voluntária. Em vários países, existe uma intenção de torná-la 
obrigatória para as mulheres grávidas e como pré-requisito para o casamento. Dois exemplos disso são:

 “O Parlamento de Malawi está buscando uma lei para o teste obrigatório de HIV para mulheres grávidas 
“- Nyasa Times, 25 de fevereiro de 2008 

“O governo indiano Maharashtra propôs que o teste de HIV será obrigatório antes do casamento no 
estado. Se o a decisão é transformada em lei, Maharashtra seria o primeiro estado na 
Índia a ter tal regime. “Health Newstrack, Índia - 3 de fevereiro de 2008
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Aconselhamento pré e pós-teste - Por que eles são tão importantes? 

•    Aconselhamento pré-teste

Antes do teste, a pessoa deve ser informada sobre HIV e SIDA e sobre as conseqüências de um teste 
positivo ou negativo.

•    Aconselhamento pós-teste

Uma pessoa deve estar sempre informada se for positiva ou negativa. Testar uma pessoa e manter o 
resultado secreto para ele/ela é injusto e não tem nenhum propósito, a pessoa não mudará seu com-
portamento sexual. É um desperdício de teste e outro Recursos.

Os resultados… 

•    Se o resultado for POSITIVO (Testes de confirmação)

Se ele / ela é positivo, deve ser dado um conselho sobre 
asmudanças necessárias no estilo de vida e, ajuda deve 
estar disponível, para ajudar a pessoa a lidar com a situ-
ação..

 
•    Se o resultado for NEGATIVO

Se o resultado for negativo, uma sessão de aconselhamen-
to deve ocorrer, no entanto, a fim de fornecer conselhos 
sobre como evitar futuras situações de risco.

Tenha em mente fazer um teste co – infecção de HIV-TB 

A questão da confidencialidade 

É importante manter os resultados de um teste de HIV confi-
dencial, isto é, apenas a pessoa que faz o teste e a pessoa 
quem o executa, vão conhecer o resultado. A decisão de 
divulgar o resultado para outra pessoa deve ser deixada intei-
ramente para o pessoa testada. 

Isso é importante porque a informação pode ser mal usada 
para prejudicar a pessoa seropositiva e sua família (injusta de-
missão do trabalho, vitimização, rejeição pela comunidade).

Consulte o Gráfito 9 na Série a Jornada de ESPERANÇA #1

A CO-INFECÇAO DE 
HIV-TB

A co-infecção está no
aumento na SADEC. TB é um
doença ossea que éevitável e 
curável.
Falha em seguir correta-
mente o tratamento pode 
levar a Tuberculose Resis-
tente a Multi-Drogas (TB-
RMD)
que é a forma mais perigosa 
de TB.
ERD-TB é muito difícil
tratar. Para evitar estas
formas complicadas de tu-
berculose é muito impor-
tante
receber tratamento assim 
que possível e estritamente 
cumprir.
• Todas as pessoas infect-
adas com HIV devem fazer 
teste de TB
• Todas as pessoas infecta-
das com TB devem fazer o 
teste de HIV.
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O uso de Preservativos

Declaração oficial do IASD (veja a declaração completa na seção no manual anexo) 
Da Declaração Adventista sobre Enfrentar os Desafios de Doenças Transmissões Sexuais “- (161-
98G) Revisado 4-29-98:

“Às vezes, membros da família, pastores, professores, conselheiros, médicos e outros em profissões 
de ajuda podem encontrar-se trabalhando com indivíduos que, apesar de fortes conselho, se 
recusam a se converter da decadência sexual e vivem pelo alto padrão de suas moralidade.

Nesses casos, os responsáveis pelo ministério podem, em última instância, aconselhar indivíduos 
específico a utilizem métodos anticoncepcionais e profiláticos, como preservativos para ten-
tar prevenir a gravidez e reduzir o risco de propagação de DTSs que dizimam a vida (incluindo 
HIV-SIDA). O maior cuidado deve ser tomado ao fazer tal intervenção para deixar claro para o 
(s) indivíduo (s) e membros da comunidade envolvidos, que essa medida extrema não deve de 
modo algum ser mal interpretada como uma orientção bíblica para intimidade sexual fora do 
casamento.

Essa ação por parte dos profissionais deve ser considerada temporária e utilizada
apenas em casos individuais. Embora tais intervenções possam proporcionar um pouco de tem-
po para a graça faça seu trabalho em corações humanos, eles não fornecem uma solução 
viável a longo prazo. A Igreja deve continuar empenhada em aproveitar ao máximo todas as 
oportunidades para reforçar a sabedoria do design de Deus para a sexualidade humana e para 
chamar homens e mulheres para o maior padrão de conduta moral “.
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HÁ ESPERANÇA 

PARA OS QUE 

VIVEM 

COM HIV/SIDA
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C: Preparação do Tratamento e / ou Aderência / Conformidade

A iniciativa de OMS 3x5
“No Dia Mundial da SIDA EM 2003, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o ONUSIDA 
lançaram um plano detalhado e concreto para alcançar o alvo de 3 por 5 ao fornecer trata-
mento anti- retroviral para três milhões de pessoas que vivem com SIDA em países em desen-
volvimento e transição até o final de 2005. Este é um passo vital para o objetivo final de fornecer 
acesso universal ao tratamento da SIDA para todos aqueles que precisam”.

“O objetivo da OMS em medicamentos é ajudar a salvar vidas e melhorar a saúde, assegurando 
a qualidade, eficácia, segurança e uso racional de medicamentos, incluindo medicamentos 
tradicionais “. OMS-2007

Na verdade, este plano foi muito bem sucedido e já ajudou muitas pessoas. 

A preparação do tratamento representa uma das contribuições mais importantes que grupos 
apoiam podem fornecer às pessoas que vivem com HIV e SIDA e, em particular, para aqueles 
que estão planejando tomar medicamentos anti-retrovirais (ARVs) ou estão atualmente sob 
tratamento. A decisão de iniciar o tratamento deve ser feita pelo médico e pelo paciente em 
conjunto.

O paciente precisa entender completamente os passos de 
seu tratamento e os riscos de interromper o tratamento ou 
alterar  o cronograma. Muitos pacientes têm começou a 
terapia sem uma compreensão completa da importância 
da adesão e as implicações de resistência.

Como igreja, temos uma ótima oportunidade para contribuir 
com esta iniciativa, fornecendo aconselhamento sobre 
essas doenças é importante. Esse aconselhamento deve ser 
fornecido pelos membros do grupo de apoio e membros
 da igreja para parentes, vizinhos, amigos, etc.

ADERÊNCIA AO 
TRATAMENTO
 
NUNCA pare um tratamento 
anti-retro viral por conta 
própria mesmo se você se 
sentir melhor. 

SEMPRE consulte o seu pro-
vedor de serviços médicos.

Aderir seginifia tomar o medicamento segundo a instrução –

NOTE:
Para mais informações a pagina-web: http://www.who.int/3by5/about/initiative/en/index.html
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Todo dia Toda semana Todo anoTodo mês dedede
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Recursos On-line

CCD - CENTROS PARA CONTROLE DE DOENÇAS E PREVENÇÃO - www.cdc/hiv/topics/testing
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Um tipo de aconselhamento o grupo de apoio baseado na Igreja deve usar?

O que é aconselhamento?

Qual é o papel do conselheiro?

Qual é o propósito do aconselhamento?

O que o aconselhamento ajuda a pessoa a fazer?

Quais são os 4 pontos importantes para o aconselhamento?

AUTO – AVALIAÇÃO: RESPONDA AS SEGUINTES QUESTÕES
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SECÇÃO 5
OS DESAFIOS

Grupos de apoio baseados na Igreja Manual de Treinamento 

© MAIS - Minisétio Adventista Internacional Do Sida 55



HÁ ESPERANÇA 

PARA OS QUE 

VIVEM 

COM HIV/SIDA

SECÇÃO 5: ‘’OS DESAFIOS’’ – HIV/SIDA DENTRO DA IGREJA

A: A epidemia múltipla e os desafios dentro da Igreja 

A epidemia do HIV, é uma EPIDEMIA, que tem múltiplos fatores que afetam as pessoas e comunidades.

Não é apenas HIV e SIDA, mas também STIGMA, POBREZA, ANALFABETISMO, CULTURA, IGNORANÇA, 
TRADIÇÕES E MITOS, PREJUÍZO, VERDADE, DESPESA, MEDO e outros fatores.

Ao considerar a assistência às pessoas infectadas e / ou afetadas por esta epidemia, nós precisamos minis-
trar a todo o indivíduo, levando em consideração as “cinco dimensões de saúde “, que incluem:

1.    Saúde FÍSICA
 
2.    Saúde SOCIAL
 
3.    Saúde EMOCIONAL

4.    Saúde MENTAL 

5.    Saúde ESPIRITUAL

Essas cinco (5) dimensões estão inter-relacionadas. O que afeta uma dimensão pode influenciar positiva-
mente ou negativamente nas outras áreas.

Por que a epidemia ainda está crescendo ...?
 
•    Falta de bons modelos, influência negativa 

•    Interesses comerciais acima das necessidades das pessoas 

•    Mensagens erradas para a população ...

•    comunicação limitada entre pais-filhos 

•    Falta de compromisso das partes interessadas 

•    HIV-SIDA, é uma doença comportamental ... (90% + ...) e depende muito das escolhas que fazemos.

Notas

Grupos de apoio baseados na Igreja Manual de Treinamento 

© MAIS - Minisétio Adventista Internacional Do Sida 56



B: Desafios dentro da Igreja

A infecção pelo HIV existe dentro da Igreja Adventista?    SIM!

De acordo com pesquisas realizadas em 2003, aproximadamente 10% dos membros da igreja adventista 
da 1ECD e 20% dos membros da igreja adventista na 2SID esão infectados pelo HIV (Inquérito da ADRA - 
Documentos Publicados após-reuniões no Workshops Internacionais sobre o HIV / SIDA realizadas em Hara-
re –Março de 2003 e Nairobi - Novembro de 2003)

Desafios à Superar
             NEGAÇÃO DA IGREJA                     SILÊNCIO                   STIGMA              

REJECÇÃO                            ISOLAMENTO               SEGREGAÇCÃO
      
Outros desafios – Não acreditar 
•    Falta de informação ou desinformação 
•    Crenças e práticas tradicionais e culturais 
•    Não acreditar sobre lavagem dos pés e batismo aos membros da igreja com HIV + 
•    Precisamos fornecer boas informações e aconselhamento

O que precisamos fazer como membros da Igreja
1.    Precisamos nos tornar uma igreja amorosa, compassiva e atenciosa 
2.    Precisamos apoiar nossos jovens e estudantes com um relacionamentos carinhosos e amorosos
3.    Ajudar a construir valores e princípios de caráter cristão !!! 
4.    Mais envolvimento de membros da igreja !!! 
5.    Apoiar e amar uns aos outros !!! 
6.    Desenvolver uma cultura de responsabilidade social mais ampla dentro da comunidade da igreja,
       incentivando a participação do indivíduo.

7. USE POUCAS PALAVRAS E TENHA MAIS ACÇÃO

1 ECD significa Divisão Oriental Centro Africana 

2 SID significa Divisão Oceano Índico-Oceano Índico
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Um estado de fraqueza espiritual

“A luz acumulada brilhou sobre o povo de Deus, mas muitos negligenciaram seguir a 
luz e por isso estão em um estado de grande fraqueza espiritual. Não é por falta de

conhecimento de que o povo de Deus agora está perecendo ... “
Ellen G. White  Testemunhos vol 2 pag. 123
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C:    O que nós, como Igreja, podemos fazer para responder à epidemia de HIV

1.   Ter uma mudança de atitude

Para um ministério efetivo, precisamos nos livrar de ... 
•    Atitudes erradas (condenação e julgamento)
•    Atitudes de superioridade 
•    Atitudes de auto justiça
•    Medo e ignorância

Uma Mudança de Atitude = Um Problema Espiritual
A menos que decidamos atacar a raiz desse problema, não veremos muito progresso!

NÃO TEMA ... 

Você não contrai HIV  ... 
apertando as mãos ... ou 
abraçando ... lavar os pés 
... batismo ou santa comun-
hão...

2. Promover a Mensagem Adventista da Saúde e Prevenção 
A igreja adventista do sétimo dia tem uma maravilhosa mensagem de saúde e estilo de vida para 
recomendar às comunidades. Ela salvou inúmeras vidas por mais de um século…!!!

Por muitos anos, através de suas Igrejas, Instituições, Agências (ADRA) e iniciativas de membros leigos, a 
igreja tem ajudado activamente as comunidades a melhorar a saúde e combater o HIV / SIDA, prestar 
assistência aos infectados e afectados - incluindo órfãos ... !!!

CONTUDO
Ainda precisamos de mais ação e compreensão dentro da Igreja !!!

A responsabilidade social significa agir com preocupação e sensibilidade 
consciente do impacto de suas ações sobre os outros, 

particularmente os desfavorecidos. 
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“Precisamos nos livrar de todas essas atitudes da alma” (Pastor Charles Bradford)

Devemos mudar nossa atitude
- Para os infectados e afetados, dentro e fora da igreja.

- Alcançar uns aos outros

 Notas
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3. Empoderar as Mulher

PORQUE…?
 Por causa dos desequilíbrios sociais e econômicos que precisam ser alterados.

NOTA: Dentro das regiões e culturas Áfricas os homens se sentem negligenciados e em 
conflito com a dinâmica da sociedade. No passado, eles costumavam ser guerreiros e 
caçadores; provedores das necessidades de suas famílias. Hoje eles sentem que perd-
eram seus papéis.
Portanto, eles também precisam de atenção e oportunidades.

                 Ao capacitar apenas as mulheres, 
poderíamos desencadear mais violência contra eles. 

Devemos estar atentos para ajudar os homens também.
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DESIQUILÍBRIO SÓCIO-ECONOMICO

Regras traçadas socialmente, as mulheres são 
economicamente menos empoderadas

Homens tendo mais poder que mulheres

Mulheres sendo mais afectadas pela pobreza sendo 
deixados para cuidar das crinças sozinhas

Valores culturais permitindo que o homem seja 
promiscuo

Mulheres tendo menos control dos seus proprios 
corpos, porque o sexo é dominado pelo homem

Mulheres mais vulneráveis por causa da estrutura 
do corporal

Violência física e emocional contra as mulheres

Mulheres tem que cuidar das crinças sozinhas

Ofereça oportunidades iguais para os homens e 
mulheres

Afaste-se das culturas erradas que são contra o 
amor de Deus

Providencie habildades e educação para que as 
mulheres tornem-se financeiramente independentes

Ensina respeito proprio e ensina a mulher a dizer 
‘NÃO’

Aconselhe os maridos usando a bíblia sobre respeit-
ar a esposa, e seu papel como marido

Ensine as mulheres a saber mais sobre os riscos

Ofereça mais conselhos e apoio para quebrar o 
circulo

Aconselhe sobre planeamento familiar e o proble-
ma da pobreza

COMO RESOLVER
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4.   Empoderando a Comunidade

Organizar programas que ensinem leitura e escrita ou habilidades de trabalho, ajudarão meninas 
jovens e mulheres que não têm dinheiro, a ter uma renda, então eles não vão precisar cair na 
prostituição. Isso pode ser feito por:

•    Educar pais para serem modelos em casa. 

•    Realização de mais seminários de construção de relacionamentos familiares e matrimoniais  
      para todas idades e grupos.

•    Melhorar a comunicação entre gêneros, criando diálogo. 

•    Empoderar as mulheres de forma econômica, social e cultural 

•    Aconselhamento em Planejamento Familiar 

•    Criar oportunidades iguais no emprego e na educação. 

•    Fornecer educação sobre aconselhamento e testes voluntários para jovens, casais 
      e membros. 

•    Incluir mulheres em órgãos políticos e de tomada de decisão. 

•    Incentive as pessoas a fazer ou a escrever testamentos em favor de seus cônjuges e filhos. 

•    Incentive medidas e métodos preventivos. 

•    Recomenda o uso de preservativos quando necessário. 

•    Educar crianças de ambos os sexos à dizer “NÃO” a atividades sexuais e comportamentrais. 

•    Promover a confidencialidade no estado de HIV / SIDA entre os gêneros. 

•    Advogar e promover o fornecimento de ARVs 

•    Ajudar com alguns projetos geradores de renda. 
•    Viver de acordo com os verdadeiros princípios cristãos.
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HÁ ESPERANÇA 

PARA OS QUE 

VIVEM 

COM HIV/SIDA
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5.    Cuidar dos doentes
 

É muito importante fornecer ajuda prática e real à pessoas 
tocadas por esta epidemia em forma de educação e aconsel-
hamento. E em particular, ao lidar com a infecções oportunistas, 
má alimentação, falta de exercício, má higiene, baixa moral e 
depressão. 

Soluções boas e práticas seriam: 
•    Cuidados Caseiros 
•    Cuidados aos órfãos 
•    Assistência através de educação e desenvolvimento de habilidades

POUCAS PALAVRAS E MAIS AÇÃO !!!

6.   Promoção de Atividades Geradoras de Renda

Ao fornecer cuidados directos, habilidades e ferramentas necessárias para produzir ren-
da e alimentos, estamos participando do processo de cura. 

Podemos promover treinamento, desenvolvimento de habilidades e outras atividades 
como: 

•   Aulas de custura para mulheres HIV positivas   •   Carpintaria (móveis e outros) 
•   Corte de cabelo                •   Padarias 
•   Velas                              •   Criação de frango
•   Soldagem                 •   Cabras (leite e queijo) 
•   Massaroca assada                          •   Vacas (leite) 
•   Colmeias (produção de mel)    •   Artes e Ofícios
•   Viveiros de plantas (árvores, flores)                      •   Venda de tecidos
•   Produção de frutas secas               •   Agricultura (alimentos da Orta)

Muitas pessoas com 
SIDA não morrem por 
causa da infecção, mas 
por falta de cuidados, 
comida, e água limpa.
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Fé e Actos

‘’De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode 
salvá-lo?Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia e 

um de vocês lhe disser: “Vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se”, sem porém 
lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for 

acompanhada de obras, está morta.’’ Tiago 2:14-17
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SAIBA O 
SEU 

ESTADO
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7. Jovens e HIV / SIDA

É importante abordar a questão da juventude dentro da 
igreja e a comunidade como um todo, para tal, deixe-nos 
começar por fazer algumas perguntas.

Quais são os “comportamentos de risco” mais perigosos 
entre os jovens que estão diretamente relacionados a In-
fecção do HIV?

ALIMENTO PARA O 
PENSAMENTO

 1.  Você conhece pelo nome   
     cada jovem membro da sua   
     igreja?

 2.  Você estabeleceu um rela 
      cionamento de apoio com  
      eles? 

3.   Você sabe quais são suas 
      necessidades?
4.   Você tentou ajudar?

1.    Atividade sexual precoce 
2.    Sexo casual fora de um casamento monogâmico 
3.    Uso de álcool 
4.    Uso de drogas 
5.    Outros comportamentos com potencial para afetar a juventude – 
 
•    Casamentos poligâmicos (tradicionais entre certos grupos culturais)

Onde os jovens passam a maior parte do tempo? 
1.    Escola 
2.    Casa 
3.    Igreja 
4.    Amigos 
5.    Outros lugares para socializar

Onde, então, deve haver maior influência sobre as mentes juvenis?
1.    Em casa
2.    Na igreja 
3.    Na escola

Pesquisas recentes descobriram que quando os adolescentes se sentem ligados às suas famílias 
e quando os pais se envolvem na vida das crianças, os adolescentes ficam protegidos de muitos 
comportamentos de risco. Fonte: “O que dizer aos seus filhos sobre SIDA” por Gary Hopkins

Como podemos influenciar a juventude?
1.   Estabelecendo uma boa comunicação
2.   Ganhando a confiança deles

Nossos adolescentes precisam se sentir conectados às suas famílias, aos seus professores e aos 
suas igrejas, então eles serão protegidos e não se envolverão em comportamento risco.

Se não for encontrado em casa, na escola ou na igreja ... será encontrado no mundo ... Com
suas conseqüências também ...
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Uma igreja pode fazer uma grande 
diferença na vida do juventude…

construindo
 RELACIONAMENTO

 ... e construção CHARACTER !!!

O que podemos fazer como igreja? 
Ajude a CONSTRUIR fortes CARACTERES CRISTÃOS!

 Como?

 Sendo um modelo para os jovens 

Quem? 

O modelo a seguir deve ser JESUS

Quando estabelecemos boas comunicações com nossos jovens e ganhamos sua confiança, eles 
estarão abertos para ouvir nossas recomendações para evitar riscos e perigosos comportamen-
tais que podem levar ao HIV-SIDA.

Para evitar o HIV / SIDA, precisamos modelar nossos caracter ao de Jesus Cristo, que é nossa 
sólida Fundação.

Isso significa que, a menos que decidamos atacar a raiz desse problema, não veremos muito 
progresso!

O que?
Para resolver a epidemia da SIDA, é só escolher a abstinência antes do casamento e fidelidade 
dentro do casamento.

•    Abstinência e fidelidade são escolhas comportamentais 
•    Escolhas comportamentais saudáveis são resultado de seus valores e caráter 
•    A melhor maneira de influenciar o caráter é através de uma relação com Jesus Cristo
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“A construção de caracteres é o trabalho mais importante já confiado aos seres humanos; e 
nunca antes o seu estudo diligente era tão importante, como agora. Nunca foi a geração ante-
rior chamada para conhecer questões tão importantes; nunca antes eram os jovens maculinos e 
femininos foram confrontadas com perigos tão grandes, como são confrontados hoje “.
 E. G. White - Educação Capítulo 25: Educação e caráter

LEMBRE-SE DISSO:
uma IDEA repetida várias vezes torna-se uma ACÇÃO

uma ACÇÃO repetida várias vezes torna-se um COMPORTAMENTO
um COMPORTAMENTO sustentado ao longo do tempo torna-se

 CARÁTER da pessoa

            Vamos dirijir as mentes da juventude à Palavra de Deus!

Abstinencia

Fidelidade

Caracter Cristão

Valores e Princípios Cristãos

Jesus Cristo
O nosso modelo & Fundação Sólida 
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D:  Sexualidade humana como presente de Deus

Como cristãos adventistas do sétimo dia, reconhecemos que a 
sexualidade humana é um presente de Deus para todas as pes-
soas, e nós acreditamos que a expressão comportamental da 
sexualidade humana deve ocorrer no contexto do casamento 
entre um homem e mulher e, as pessoas devem abster-se do 
sexo fora do vínculo do casamento.

A educação sexual é extremamente necessária nas nossas ca-
sas cristãs, escolas e igrejas se queremos que as nossas crianças 
tomem decisões maduras e evitem um comportamento de 
riscos que pode levar a doenças de transmissão sexual, incluindo HIV e SIDA.

“A educação sobre o dom divino da sexualidade humana é central para entender Deus, nós 
mesmos, como homens e mulheres feitos à Sua imagem, e a conexão com Deus e um com o 
outro para o qual os seres humanos foram criada. Compreender o design de Deus para a sexual-
idade humana é fundamental para tornarmo-nos tudo o que podemos ser na nossa esfera hu-
mana, como Deus trabalha para restaurar o plano edênico entre os crentes. Este entendimento 
também é vital se quisermos fazer sentido as metáforas nas Escrituras que enquadram imagens 
de palavras de Deus em termos relacionais - Deus como irmão próximo, pai que nutri, parceiro 
de casamento amoroso e amigo duradouro “.

“Uma abordagem cristã para a educação sexual deve ser um exemplo vitorioso para o design 
de Deus na criação da sexualidade e, ao mesmo tempo, abordar as realidades da vida cotidi-
ana na famílias e comunidades. O plano redentor de Deus traz os dois juntos como, em Cristo, o 
poder do pecado para interromper os relacionamentos e perverter o bom dom de Deus da sex-
ualidade é quebrado, e o caminho é aberto para a restauração de tudo o que foi “muito bom” 
no começando “.

Parágrafos do livro “Sexualidade Humana - Compartilhando a Maravilha do Bom Presente de 
Deus com Seus Filhos “de Karen e Ron Flowers

Este livro é distribuído pelo Departamento Ministerial da Conferência Geral -Introdução -2º. 
Edição
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ALIMENTO PARA O 
PENSAMENTO

 Se mostramos respeito pelo nossa 
corpos, nós honramos a Deus.
 Nossos corpos devem ser o templo 
do Espírito Santo.

 O Espírito Santo não pode habitar 
em nós se continuarmos destruin-
do  nosso corpo com, maus hábitos, 
incluindo riscos comportamentais 
sexuais.
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E:   Planeamento Familiar - Paternidade Responsável
O casamento é uma instituição estabelecida pelo próprio Deus desde o tempo da criação. Os 
cristãos acreditam que as crianças são um presente de Deus. Planeamento familiar e pais re-
sponsável são muito importantes para ter uma vida familiar bem sucedida e para poder cuidar 
das necessidades de cada um dos seus membros, particularmente das crianças.

O planeamento familiar começa antes que os filhos nasçam e se baseia na aceitação de re-
sponsabilidade como futuros pais sobre o número de filhos que o casal gostaria ter, levando em 
consideração a disponibilidade de meios para providenciar as suas necessidades básicas de 
casa, comida, vestuário, amor, educação e apoio durante os anos de seu desenvolvimento até 
que eles sejam capazes de se sustentar.

Razões biológicas indicam a conveniência para a mulher manter um tempo razoável de pelo 
menos dois anos entre gravidezes. O processo natural da gravidez requer elementos do corpo da 
mãe para formar o futuro bebê. Muitas vezes, durante esse processo, as reservas desses elemen-
tos esgotam e requer tempo, juntamente com um estilo de vida saudável para conseguir uma 
recuperação completa da mãe. Amamentação subseqüente requer esforços adicionais da mãe 
que precisa ser saudável e forte para cuidar do recém nascido e da família dela.

Nossos filhos são tesouros preciosos que recebemos de Deus. Nós somos seus mordomos e temos 
a responsabilidade de cuidar de nossas famílias, e fazer o melhor uso das recursos que Ele for-
nece a todos nós.

Todos os esforços devem ser feitos em nossas igrejas para incentivar a paternidade responsável.

LEMBRE-SE: A falta de planeamento familiar está intimamente relacionada com a pobreza e a 
pobreza está intimamente relacionadas a doenças, incluindo HIV e SIDA.

F: Recomendações da Adventista do Sétimo dia Igreja sobre HIV / SIDA 
Essas recomendações são relativas às DTSs em geral, e particularmente ao HIV-SIDA: 

1.    EDUCAÇÃO + Aconselhamento e Testes Voluntários 

2.    ABSTINÊNCIA para solteiros 

3.    FIDELIDADE se casado - relacionamento íntimo com um parceiro apenas 

4.    PREVENÇÃO - precauções universais para infecções, incluindo preservativos quando 
       necessário, e quando 2 + 3 não são praticados, prevenção de infecção de mãe para filho e  
       outras medidas de prevenção. 

5.    PRESERVATIVOS - para casais infectados (para evitar infecções ou re-infecção) .

6.    INTERVENÇÕES - Tratamentos, Cuidados Caseiros, Cuidar de Orfão, outros.

Grupos de apoio baseados na Igreja Manual de Treinamento 

© MAIS - Minisétio Adventista Internacional Do Sida 66



HÁ ESPERANÇA 

PARA OS QUE 

VIVEM 

COM HIV/SIDA

G: As 12 maneiras em Que Você e Sua Igreja Podem Responder ao HIV / SIDA
É imperativo que façamos algo para aliviar o sofrimento - independentemente da raça,
religião, crença, status social ou orientação sexual.
1.    Envolva-se - use uma fita vermelha para mostrar aceitação e suporte para pessoas 
       vivendo com HIV.
2.    Você não pode resolver o problema do HIV / SIDA em todo o mundo, mas você 
       pode ajudar alguém. 
3.    Faça um esforço para acabar com a ignorância e o preconceito do HIV / SIDA. 
4.    Nutra e apoie as famílias afetadas pelo HIV / SIDA. 
5.    Crie um ambiente amoroso, atencioso e de apoio para os jovens.
6.    Pratique uma atitude não julgadora, aceita e respeitosa em relação à juventude. 
7.    Organize “Grupos de Apoio ao HIV / SIDA com base na Igreja” em sua congre
       gação, oferecendo programas para desenvolvimento de habilidades e atividades  
       geradoras de renda. Estabelecer “Centros de treinamento baseados na igreja”. 
       Comece um grupo de apoio à juventude e um Clube da Avós. 
8.    Fale com sinceridade e honestidade às crianças e aos jovens sobre sexualidade 
       humana - se não o fizer, alguém o fará. 
9.    Torne-se um defensor do HIV / SIDA e participe das marchas da SIDA e do Dia 
       Mundial do SIDA para mostrar o seu apoio. 
10.  Convide uma pessoa com HIV / SIDA a compartilhar sua história em sua 
       igreja ou escola. 
11.  Ore semanalmente em apoio aos infectados e afetados pela epidemia de HIV. 
       Organize grupos de oração para HIV / SIDA. 
12.  Convide MAIS para promover programas de HIV / SIDA em sua 
       União / Conferência / Igreja

QUEBRE O SILÊNCIO NA SUA IGREJA – INVOLVA-TE!

“Cada Igreja é um Centro de Apoio à Comunidade: 
Centros de Esperança e Cura “.
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Recursos Online:

MAIS – Ministério Adventista Internancional de Saúde - www.aidsministry.com
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Por que a epidemia de HIV ainda continua crescente?

Quais são as 5 dimensões da saúde?

Quais são os desafios que a igreja enfrenta?

O que podemos fazer como igreja para responder à epidemia de HIV?

O que é Paternidade Responsavel?

AUTO – AVALIAÇÃO: RESPONDA AS SEGUINTES QUESTÕES
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SECÇÃO 6
O MINISTÉRIO
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SECÇÃO 6: ‘O MINISTÉRIO’ – UMA BASE ESPIRITUAL DO MAIS

Esta seção abrange a base espiritual, bem como a social para o ministério da SIDA.

A: Chamada à Compaixão em relação ao HIV-SIDA 

Quando falamos de HIV-SIDA, precisamos entender a dimensão prática de uma palavra, e essa 
palavra é: COMPASSÃO

O que é Compaixão?
Significado da palavra “Compaixão”: a qualidade humana de compreender o sofrimento de 
outros e querendo fazer algo sobre isso ...

COMPAIXÃO NA BÍBLIA = JESUS

Doenças da alma ... 
“Muitos sofrem de doenças da alma muito mais do que de doenças do corpo, e eles não encon-
trarão alívio até chegarem a Cristo, a fonte da vida “.
 E. G. White. - Trabalhadores do Evangelho - O Missionário

Doenças - encontre Alívio - em JESUS
“Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos 
se perca”.
Mateus 18:14

Fé e Actos
‘’De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode 
salvá-lo?Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia e um 
de vocês lhe disser: “Vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se”, sem porém lhe dar 
nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, 
está morta.’’
Tiago 2:14-17

“…Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam 
aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor”.

Mateus 9:36
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Pois eu tive fome, 
e vocês me deram de comer; 

tive sede, e vocês me 
deram de beber; 

fui estrangeiro, e vocês me 
acolheram;necessitei 
de roupas, e vocês me 

vestiram; estive enfermo 
(com SIDA) , e vocês 

cuidaram de mim; estive 
preso, e vocês me 

visitaram’.

Mateus 25:35,36

71



B: Sentimentos e necessidades das pessoas que vivem com HIV / SIDA
As pessoas infectadas com o HIV e, em particular, as pessoas com SIDA compartilham os mesmos 
sentimentos e necessidades.

Sentimentos
Estes são sentimentos comuns entre PVHS:

1.    Medo 

2.    Discriminação 

3.    Isolamento 

4.    Rejeição 

5.    Culpa

6.    Vergonha 

7.    Baixa auto-estima 

8.    Um sentimento de violação da privacidade quando a confidencialidade não é respeitada 

9.    Um sentimento de violação dos direitos humanos por causa da negação dos direitos

Necessidades 
De acordo com as cinco dimensões da saúde, as necessidades são listadas como físicas, emo-
cionais, necessidades mentais, sociais e espirituais. Estes são alguns exemplos dessas necessi-
dades:

1.    Necessidades físicas

•    Comida e água limpa 

•    Abrigo 

•    Roupas 

•    Cuidados pessoais e / ou cuidados caseiros 

•    Tratamento e acompanhamento ARV 

•    Cuidados com outras doenças e infecções oportunistas 

•    Conhecimento sobre HIV-SIDA e um estilo de vida saudável 

•    Melhoria do sistema imunológico
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2.    Necessidades emocionais 
• Orientação 
• Cuidado e amor - Afeição 
• Auto estima – 
• Segurança 
• Confiança para superar a situação 
• Alguém que se preocupa - alguém para ouvir 
• Satisfazer o sentido de propósito e da realização na vida 
• Desejo de ser amado e contado como um ser humano 
• Alguém que compartilha amor e compaixão! 
• Um sentimento de pertença e auto-expressão 
• Um senso de participação e realização 
• Desejo fazer algo para ajudar os outros na mesma situação

3.    Necessidades mentais 
• Educação e mentoria 
• Informação e educação sobre problemas relacionados ao HIV / SIDA 
• Desenvolvimento intelectual 
• Literatura - Necessidade de tratamento atrvez de alfabetização

4.    Necessidades sociais 
• Sentimento de pertença - Aceitação 
• Apoio, suporte 
• Ser reconhecido, ser contado 
• Fazer amigos - construir laços comunitários 
Especialmente para crianças e adolescentes (incluindo órfãos): 
• Identidade 
• Reconhecimento de pares através da interação 
• Brincar com outras crianças 

5.    Necessidades espirituais 
• Segurança, conforto e esperança através da crença em Deus 
• estabelecer uma relação estreita com Jesus Cristo
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C:    O Método de Jesus 
O Amor e Compaixão incondicionais de Jesus-Cristo ... !!!
E Jesus disse:     ‘’ Siguam-me, e eu os fareis pescadores de homens’’      Mateus 4:19

“O método de Cristo sozinho dará um verdadeiro sucesso ao alcance do povo. O salvador 
misturado com homens como quem desejava o bem. Ele mostrou sua simpatia por eles, minis-
trou suas necessidades e ganhou sua confiança. Então, ele os ordenou “Siga-me”. E. G. White, O 
Ministério da Cura, p. 143

Os 6 Cs
Pastor Julio V. Mendez, Jr., Director dos Jovens na União Conferência Sul das Filipinas (UCSF) re-
sumiu esta citação em seis Cs, como o método de Cristo sozinho, que trará sucesso.

1.    CONTATO                - Ele se misturou com homens 

2.    PREOCUPAÇÃO      - como alguém que desejou o bem 

3.    COMPAISSÃO         - Ele mostrou sua simpatia por eles 

4.    CUIDADO                - Ele ministrou suas necessidades 

5.    CONFIANÇA           - Ele ganhou sua confiança 

6.    CONVERSÃO           - Ele os pediu “Siga-me”.

Vamos envolver tanto quanto possível todos membros leigos da igreja neste ministério do amor e 
compaixão.

Se queremos salvar os jovens da SIDA, também precisamos envolver jovens em todas nossas ativi-
dades de alcance aos de dentro e aos de fora.

O pastor Méndez mencionou que “até agora, o programa mais bem desenvolvido para os 
jovens são os projetos de serviço comunitário. Minha sugestão é, vamos re-programar todas as 
nossas atividades voltadas para a realização de serviços comunitários, como demonstrado com 
sucesso em Tailândia, então veremos os melhores resultados na divulgação da juventude. “(From 
youth.gc.adventist.org / gbnews / 2004-issues / February)

Jesus encontrava as pessoas nas suas necessidades!
Campo por campo, igreja por igreja,

pessoa por pessoa!
Em uma base de um para um!

Estamos prontos?
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D:   Adventistas na comunidade
No mês de outubro de 2003, a Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia
organizou o “Primeiro Seminário Internacional sobre Adventistas na Comunidade”

Os adventistas do sétimo dia precisam ser muito mais envolvidos na comunidade - essa é a 
mensagem vinda da conferência sobre esse tema, realizada nos Escritórios da Conferência Geral 
(GC) em Silver Spring, Maryland, de 14 a 16 de outubro.

Os seguintes segmentos são das apresentações introdutórias dos líderes da igreja:

“Somos conhecidos por um programa muito ativo que serve a comunidade - educação, saúde, 
ADRA “, disse o presidente do GC, Jan Paulsen, em seu discurso de abertura aos participantes. 
“Mas tem que ser mais do que isso. “Individualmente,” precisamos nos lembrar que temos que 
fazer um contributo positivo para a sociedade “.

“Enquanto somos uma comunidade espiritual, não podemos nos preocupar com o mundo por 
vir, e perder o interesse do mundo onde estamos atualmente vivendo “, Paulsen acrescentou. 
“Na cruz, Jesus confirmou o valor que ele coloca na humanidade. Devemos garantir que a nossa 
missão seja grande o suficiente para abraçar o cuidado de Cristo pela humanidade sofrida. 
Somos a humanidade; somos parte do mundo. Aqui é onde vivemos, é onde nós trabalhamos. 
Deus nos colocou aqui para um propósito. Deus espera que sejamos instrumentos em Suas mãos 
para alcançar a comunidade “.

Este novo empreendimento afirmou a importância vital do envolvimento da comunidade pelos 
Adventistas. Eugene Hsu, vice-presidente geral da CG e presidente da conferência do comitê de 
planeamento, disse:

“A recente pesquisa mundial mostrou que, entre todas as atividades da igreja, o envolvimento 
na comunidade é a classificação mais baixa - menos de 30% dos membros envolvidos ... Precis-
amos de uma mudança paradigma - o serviço é um serviço, e o foco deve estar nas pessoas. 
Afinal, a igreja faz parte da comunidade, e devemos ajudar as pessoas a sentir que a nossa pre-
sença na comunidade faz diferença para o bem-estar deles “.
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E:  Apoio Social na Terapia de HIV / SIDA
O papel dos grupos de apoio baseados na Igreja
Queremos enfatizar a importância do apoio social como um componente muito efetivo no pro-
cesso de recuperação e melhoria para um indivíduo que sofre de HIV e SIDA.
Demonstrou-se que existe uma forte correlação entre recuperação de doenças graves e apoio 
social.

A mente e o corpo fazem parte de um sistema de informação. A mente e o corpo estão conect-
ados e eles se comunicam. O sistema limbo-hipotalâmico é a principal anatômica ligação entre 
a mente e o corpo.

Força de vontade

A mais de cento e trinta e sete anos atrás, a Sra. Ellen G. White escreveu no periódico A Reforma 
de Súde de 1 de janeiro de 1871:

“Homens em quem ... a força de vontade é maior, resistem doenças e combate-as quando 
atacado. Para armazenar a mente de um homem contra sua doença, está a arte suprema da 
medicina. Inspire no homem coragem e propósito, e o poder mental expulsará a doença “.

Mais tarde, em 1905, Ellen G. White publicou o livro O Ministério da cura e escreveu sobre “a in-
fluência da mente sobre o corpo e a influência do corpo sobre na mente, e
as leis pelas quais eles são governados “.

O HIV / SIDA não é apenas uma doença progressivamente enfraquecedora, mas também é 
uma doença desumanizadora. Pessoas com SIDA geralmente perdem seus empregos, famílias e 
amigos.

O indivíduo que é HIV positivo, geralmente experimenta estigmatização, rejeição, isolamento, 
segregação, negação de emprego ou término, e um alto nível de estresse.

Embora o estresse seja conhecido por piorar muitas condições médicas, como doença cardía-
ca e diabetes, pesquisas recentes também mostraram que eventos estressantes da vida podem 
acelerar a progressão do SIDA em pacientes HIV positivos.

Um grupo de apoio é um componente chave na rede de provedores de apoio social para um 
indivíduo com HIV e / ou sofre de um síndrome de SIDA avançada.

Os grupos de apoio baseados na Igreja (GABI) são organizados por membros leigos, incluindo 
pessoas vivendo com HIV e SIDA (PVHS). É preferível que os membros do apoio de um grupo ten-
ham algum conhecimento e / ou experiência em problemas de saúde. Pessoas com experiência 
de ensino e um tipo de personalidade de líder, são bem-vindos.
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Os GABI ajudam os membros da igreja a entender melhor a infecção pelo HIV e suas consequên-
cias e dinâmicas desta epidemia.

Empoderar à igreja com conhecimentos e habilidades adequados sobre prevenção e mitigação 
do impacto, prepara a congregação para intervenções na nível comunitário.

Este programa visa identificar membros da igreja e entorno da comunidade com HIV e AIDS, 
para ajudá-los a superar seus sentimentos e necessidades através de padrões construtivos de 
estilo de vida e comportamento.

Os membros dos grupos de apoio baseados na igreja tornam-se “Consumidores de Estilo de 
Vida” e “Provedores de apoio social”.

Através dos grupos de apoio, as habilidades são fornecidas aos leigos, permitindo que se tornem
agentes eficazes para ajudar pessoas (um para um), à mudar ou lidar com sua situação
e mudança efectiva.

Além dos grupos de apoio baseados na igreja, outros componentes da rede de apoio são:

1.    Familiares; 

2.    Amigos; 

3.    Colegas de trabalho ou colegas da escola; e 

4.    Membros da Igreja.

Agora, consideraremos as recomendações e práticas que  os membros grupo de apoio usarão 
para ajudar as pessoas com HIV e SIDA. Este é o estilo de vida encontrado na mensagem de 
saúde adventista que está em uso há mais de um século.

Isso é bom para os pobres e para os ricos, para homens e mulheres, para jovens e adultos.

A maioria das pessoas infectadas com HIV em países subdesenvolvidos não tem acesso à trata-
mentos ARV. O estilo de vida é um dos recursos mais poderosos que temos para ajudar pessoas 
que estão doentes, não só com HIV, mas com muitas outras doenças.

Os grupos de apoio não são apenas organizados para ajudar as pessoas com HIV e SIDA, mas, 
para ajudar pessoas em muitas outras circunstâncias, quando suas vidas são desafiadas por ine-
sperados epidemias ou doenças crônicas (câncer, acidentes, outros) ou grandes perdas (morte 
de um amado, perda de emprego, desastres naturais, guerras, outros) e muitas outras situações 
em que o apoio é necessário. Os grupos de apoio ajudam no desenvolvimento socioeconômico 
dos membros da sua própria congregação e comunidade.

O que vamos abordar na próxima seção é vital para alcançar uma boa saúde e, ao mesmo 
tempo, é fácil de usar e barato, e por causa dessas duas razões, é aplicável em países em 
desenvolvimento, bem como em todos os lugares, e provou ser muito efetivo.
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F:   Estilo de Vida e Uso de Remédios Naturais
Para melhorar a saúde – NOVO COMEÇO
“Ar puro, luz solar, abestinência, descanso, exercício, dieta adequada, uso de água, confiança 
em poder divino - estes são os verdadeiros remédios.

Toda pessoa deve ter algum conhecimento dos remédios da natureza e como se usa-los. É 
essencial compreender os princípios envolvidos no tratamento do doente e ter um treinamento 
prático que permita usar esse conhecimento corretamente “. E. G. White: Ministério da Cura, 
127.2

“Embora eu possa me sentir indisposto, não deveria esperar recuperar enquanto estava deit-
ada na cama. Eu devo trazer força de vontade ao meu auxilio, e devo sair da minha cama e 
participar ativamente exercícios físicos. Eu deveria observar rigorosamente hábitos regulares 
de acordar cedo. Eu deveria comer com moderação, aliviando assim o meu sistema de carga 
desnecessária e devo incentivar alegria, e me dê os benefícios adequados do exercício ao ar 
livre. Eu deveria banhar-se com frequência e beber livremente de água pura e macia. Se este 
curso for seguido perseverantemente, resistindo a inclinação de fazer de outra forma, seria de 
fazer maravilhas na recuperação da saúde “. E. G. White: reforma da saúde, 1 de janeiro de 1871 
par. 3

“O exercício físico é uma benção preciosa para doenças mentais e físicas ... A circulação do 
sangue seria igualada e todo o sistema revigorado para superar condições ruins. E. G. White: 
Reforma da Saúde, 1º de janeiro de 1871, par. 4

“O uso de remédios naturais requer uma quantidade de cuidados e esforço que muitos não es-
tão disposto a dar. O processo de cura e restauração da natureza é gradual e ao impa-
ciente parece lento “.

Os 8 remedios naturais

Estes são fundamentais para um estilo de vida saudável - esta palavra transmite uma mensagem 
de esperança através de um “Novo começo, um novo começo ...”
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Quanto mais estiver proximo da dieta original de Deus, melhor (Gen 1:29)

Caminhe pelomenos 30 minutos, 3 ou 5 dias por semana – diminue a incidência de doenças

Beba muita água limpa e freca – pelomenos 8 copos de água por dia

Com moderação antes das 9h de manhã e depois das 15h de tarde, é beneficial a saúde

Evide o que prejudincial a sua saúde – Como alcool, tabaco e drogas

Respire fundo o ar puro e limpo – pelomenos 5 minutos todos os dias

Durma 7 à 8 horas por noite – vá a cama sedo

Confie em Deus, Ele que é a fonte da esperança e toda cura
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Uma Ferramenta Promocional de Vida Saudável

O Departamento de Saúde da Conferência Geral criou um novo acrônimo de estilo de vida de 
saúde de que inclui os oito remédios naturais mencionados no acrônimo NOVO COMEÇO mais 
quatro novos elementos e chamou CELEBRATIONS (CELEBRACOES).

Escolhas, integridade, otimismo e apoio social são muito importantes para desfrutar de boa 
saúde e vida positiva.

O apoio e o serviço social são elementos-chave do Plano de Ação do MAIS

VIVENDO POSITIVAMENTE COM HIV / SIDA - 7 DICAS PARA UM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL 

•    Coma uma dieta balançada. Uma boa nutrição aumenta seu sistema imunológico. 

•    Evite fumar e álcool. 

•    Mantenha-se apto, faça muito exercício e ar fresco. 

•    Descanse o suficiente. 

•    Envolva-se em ajudar os outros. Isso lhe dá uma sensação de propósito e foco. 

•    Encontre pessoas com quem você possa compartilhar seus desafios. 

•    Acredite em Deus. 

Consulte o Gráfico 11 na Série da jornada da esperança # 1
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Escolhas correctas preparam seu destino e trazendo afeitos positivo a sua vida, a família e a comunidade/ Escolhas

/ Exercícios

/ Líquidos

/ Meio Ambiente 

/ Crença

/ Descanso

/ Ar

/ Temprerânça

/ Integridade

/ Optimismo

/ Nutrição

Apoio Social& Serviço 

Escolhas correctas preparam seu destino e trazendo afeitos positivo a sua vida, a família e a comunidade

Beba muita água limpa e fresca, isso mantem seu corpo regulado e operacional

Segure-se de um bom ambiente sonoro, seja socialmente responsável e cuide do nosso planeta 

As bases da tua vida espiritual, motiva cuidar dos outros e é um dom que sutém

Providencia uma alta eficiência em uma mente saudável e dá uma fisiologia de orgulhar-se

Respire profundamente para reactivar a vitalidade, receba o presente do ar puro

A sua guarda segura para saúde e pureza – destruindo comprotamentos

Incurruptibilidade e honestidade capacita-lhe a desenvolver boas relaçcões

Constroi tua fé, espera e confia e ainda preserva sua sanidade

Nutrir teu corpo, significa nutrir sua mente em todo momento

Felecidade encontra-se em servir aos outros – dar é uma 
dádiva
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RECURSOS ONLINE:

MAIS - www.aidsministry.com
DICAS BÁSICAS DE NUTRIÇÃO SAUDAVEL - www.aids.gov/treatment/nutrition :

Grupos de apoio baseados na Igreja Manual de Treinamento 
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O que é compaixão?

Quais as 5 coisas que as pessoas com HIV e SIDA sentem?

Quais são as 6 necessidades básicas das pessoas com HIV e SIDA?

Qual é o método de Jesus?

Qual é o significado das iniciais de NEWSTART (NOVO COMEÇO)?

Quais são os 4 elementos acrescentados no acronomo CELEBRATIONS(CELEBRAÇÃO)?

AUTO – AVALIAÇÃO: RESPONDA AS SEGUINTES QUESTÕES
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SECÇÃO 7
O PLANO DE ACÇÃO
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SEÇÃO 7:    “O PLANO DE ACÇÃO” – ALCANÇANDO FORA

A:    Cada Igreja Adventista é um Centro de Apoio à Comunidade
Basta pensar no impacto de cada Igreja Adventista como um Centro de Apoio para sua comu-
nidade. Isso significa que mais almas serão conquistadas para o reino de Cristo!

Grupos de apoio baseados na igreja
 Definições de um Grupo de Apoio: 
•     É uma comunidade de homens e mulheres que compartilham sua experiência, força e 
       esperança um com o outro para que eles possam resolver seus problemas comuns e ajudar 
       os outros na comunidade (dentro e fora da igreja)

Ministério e Grupos de Apoio ao HIV / SIDA
•     Equipes de cuidados: por vossa presença sem julgar e com compaixão representam um 
       Deus amoroso para pessoas que muitas vezes sentem que estão de alguma forma sendo 
       “punidos por Deus”. Através das vossas atitudes atenciosas, incentivam a capacitação, 
       aceitação e esperança. Os membros da equipe de cuidados formam relacionamentos e    
       fazem coisas que os amigos fazem.

Organização de Grupos de Apoio 
Se você está lutando contra HIV ou SIDA, ou se você é membro de família ou amigo de alguém 
que está odeando, muitas das questões e perguntas são as mesmas. Como - Por que isso está 
acontecendo comigo? ... Como posso suportar? ... Onde está Deus em tudo isso? ... Como 
posso lidar com essa situação? 

Por quê precisamos de grupos de Apoio?
•     Fornecer um lugar seguro onde as pessoas possam vir 
       quando eles precisam de respostas, validação e, o mais 
       importante, esperança.
•     As pessoas precisam de amor, encorajamento e esperança.

Oramos para que esses grupos de apoio sejam faróis
de esperança e cura!!!
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Ide ... curai os doentes, levantai os mortos espiritualmente e limpai os leprosos e os que têm
HIV / SIDA, expulsai os demonios de medo, ignorância e atitudes erradas. De graça tens  
recebido, de graça dai ... “ (Adaptado de Mateus 10:8 – o que está em italic foi acrescentado)

“Vindem a Mim, todos  cansados e oprimidos, que Eu vôs aliviarei…” (Mateus 11:28)
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B: Passos para preparação do trabalho dos Grupos de Apoio (Parte 1)

Passo 1
No nível da igreja, selecione um grupo de membros leigos comprometidos e organize sessões de 
orar e estude com eles. Lendo juntos a Bíblia e o Espírito da Profecia, os livros ajudarão a construir 
uma boa equipe.

Passo 2
Presente à igreja a situação atual do HIV / SIDA em África, o país e a comunidade. Referêncie a 
sua experiência durante o programa MAIS.

Passo 3
Ajude a criar uma compreensão do sério impacto desta epidemia na sociedade e nos
membros da igreja e na igreja; sem esquecer como isso afeta a juventude.

Passo 4
Permita a interação dos membros da igreja.

É necessário um bom nível de compreensão do problema para motivar a participação. Um am-
biente de apoio, carinho, amoroso e compassivo é necessário para “Pessoas vivendo com HIV e 
SIDA  “(PVHS) para divulgar seu estado e se juntar aos grupos.

O grupo deve ser composto por 6 a 12 pessoas (o conselho é não mais de 12 indivíduos por 
grupo). Se necessário, podem se organizar mais grupos. Reuniões na igreja devem ser realizadas 
pelo menos uma vez por semana. Um pedido para um lugar para se encontrarem e um lugar 
para armazenar os bens deve ser apresentado no conselho da igreja da igreja local.

A igreja se torna “Em um Centro de Apoio para a Comunidade” através do grupo de apoio e 
suas atividades. A igreja abre suas portas à comunidade regularmente para conselhos e apoio.

Lembre-se de organizar várias sessões de 
oração antes de iniciar a organização 

de actividades!!!  
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Enfatize o método e abordagem de Jesus aos doentes, como modelo de ação.
    Estudar os milagres de cura de Jesus; como ele se aproximou do doentes e

 ministrou-se com eles.
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C: Passos para a preparação do trabalho dos Grupos de Apoio (Parte 2)

Passo 1: Avaliação da Capacidade
Liste os recursos humanos disponíveis no grupo –

•    Aqueles que têm conhecimento do problema do HIV / SIDA 

•    Aqueles que possuem experiência de aconselhamento 

•    Aqueles que têm experiência de visita 

•    Aqueles que têm experiência em Estudos Bíblicos 

•    E outros

Lista de recursos materiais –

•    Lugar para reuniões (de preferência na igreja) 

•    Transporte 

•    Depósito para materiais (alimentos, roupas, cobertores, 
      capas, Bíblias, material impresso, etc.) 

•    E outros

Passo 2:  Nomeação de Grupos de Ação para Estabelecer Estratégias para 
                a Igreja e a Comunidade

Seleção e estratégia –

•     Selecione os grupos de pessoas de acordo com a forma como optaram por participar das 
       actividades do grupo e de acordo com seus dons (com diferentes experiências ou escolhas  
       para ministrar - veja o ponto 1) 

•     Estabeleça data, hora e estratégia para intervenções (por exemplo, quando o grupo vai 
       para o hospital ou casas para visitar. Duração, número de pessoas indo, material para trans
       portar, etc.)

Por favor, consulte a Seção 5 deste manual  na parte denominada “As 12 Formas que  Você e 
sua Igreja podem responder ao HIV / SIDA”

NOTA: Os grupos do mesmo distrito devem ter uma reunião trimestral para avaliar os resultados do 
trabalho realizado e planejar estratégias para melhorar o ministério.

Grupos de apoio baseados na Igreja Manual de Treinamento 
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“E Jesus foi a todas
cidades e aldeias,
ensinando em suas

sinagogas e pregando o
evangelho de o reino e

curando todas
enfermidades e todas

doenças entre as pessoas.
Mas quando ele viu as

multidões, ele era movido
com intima compaixão por
eles, porque desmaiavam e
foram espalhados, como

ovelha sem pastor.” 
Mateus 9:36
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HÁ ESPERANÇA 

PARA OS QUE 

VIVEM 

COM HIV/SIDA
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Passo 3:   Avaliação das Necessidades da Igreja e da Comunidade
Faça uma avaliação das necessidades da igreja e da comunidade, tais como – 
•    Nome da comunidade a ser alcançada? 
•    Localização? 
•    Extensão / limites? 
•    Características? 
•    Tipo de população (idade, sexo, outro)? 
•    Pessoas com HIV / SIDA?

Passo 4:   Mapeamento da Zona
Preparação de um mapa simples da – 
•    Comunidade. Indique as instituições médicas, as escolas, os ATV (Aconselhamento e 
      Testagem Vuluntários), os escritórios públicos e outros pontos de interesse e fontes de ajuda.

Subdivide o mapa em zonas para uma divulgação mais fácil por grupos.
Etapa 5:   Identificando Instituições de Referência 

•    Liste as instituições de interesse localizadas na comunidade (Hospitais, ATVs, 
      Aconselhamento, etc.)

Passo 6:   Entrar em ação e fazer o Acompanhamento
•    Documentar ações, estatísticas, imagens, histórias. 
•    Cada um dos formandos deve providenciar treinamento para pelo menos 10 outras pessoas 
      entre membros da igreja, familiares, amigos, membros da comunidade, no local de trabalho 
      ou em nas escolas e outros grupos interessados. Use a folha de informações recortada 
      fornecida pelo MAIS. Isso deve ser relatado no relatório de acompanhamento todos os 
      meses e cada trimestre.

Passo 7:   Relações Públicas, Promoção, Publicações ne Mídia, Visibilidade da Igreja, Solici-
tações de financiamento, etc.

COMENTÁRIOS ADICIONAIS 

Use a Rede Adventista de Instituições (Igrejas, Educação, Medicina, Mídia, Agências como 
a ADRA, etc., bem como estabelecer redes com outras organizações e / ou Denominações 
dedicadas à luta contra a pandemia do HIV.

Concentre-se nos grupos mais vulneráveis.
Seguir rigorosamente as diretrizes do governo sobre HIV e SIDA.
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Os diferentes desafios são apresentados ao grupo. A saúde é considerada em todas os suas 
dimensões (sociais, físicas, mentais (* que também cobrem o aspecto emocional) e espiritual). 
O grupo procura estratégias que trarão esperança e cura para indivíduos infectados e afetados 
por doenças crônicas, bem como pessoas que enfrentam bons desafios e estresse na vida.

Alguns membros do grupo optarão por atividades como cuidados domiciliares ou cuidar órfãos. 
Outros irão ajudar no desenvolvimento de habilidades para a vida ou atividades geradoras de 
renda, e o resto contribuirá com educação e conscientização, alfabetização e outros projetos.

O papel do Coordenador do HIV / SIDA é garantir a continuidade, acompanhamento, monito-
ramento e avaliação dos programas. O Coordenador de HIV / SIDA mantém contacto directo 
com ambos. MAIS e a organização local da Igreja (União / Conferência / Campo / Igreja Local).
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Cuidados 
Caseiros

ATV

Desenvolvimento 
de habilidades

Actividades 
de Gerencia 
da renda

Educação & 
Consciêntização

Físico

Social

Mental

União/
Missão

MAIS

MAIS-Ministério Adventista Internacional do SIDA

Cordenador Nacional de HIV/SIDA
Acompanhamentos:Coordenação, Monitoria, Relatório

Emoção 
Mental
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D:    Resumo do Acompanhamento dos Grupos de Apoio

É muito importante manter bons registros das acções e conquistas do grupo de apoio. Reuniões 
regulares de acompanhamento devem ser realizadas semanalmente com os membros do gru-
po, bem como os beneficiários, para obter feedback e assegura a continuidade do programa. 
Informe suas atividades ao seu Coordenador de HIV / SIDA.

As reuniões de avaliação distrital devem ser agendadas trimestralmente e uma cópia do 
relatório enviado para o MAIS. O MAIS proporcionará um pequeno valor para lanche e variados 
despesas para as reuniões trimestrais.

Os seguintes são apenas exemplos de itens a serem considerados:
1.    Pessoas / pacientes contactados e o tipo de atendimento e / ou apoio fornecido 
2.    Atividades realizadas, contactos e reuniões com membros da comunidade 
3.    Todas as reuniões e / ou sessões de treinamento na igreja - Sensibilização dos membros 
       da igreja 
4.    Atividades de publicidade a nível local 
5.    Promoção, Mídia, entrevistas, ações de visibilidade da igreja 
6.    Um formulário foi preparado e está incluído neste folheto para fotocópia ou manual 
       cópia (consulte a página 131)

Lembre-se do método e ações de Jesus em relação aos “6 Cs”.
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Representantes da Igreja do MAIS 
participam do Workshop (TT) – a 

maioria são membros leigos 

Treinar Treinadores (TT)
Para Líderes de Grupos de Apoio

Organização do Grupo de 
Apoio na Igrejas

Opções

Cuidados Caseiros
Saúde Comunitária/
Educação em HIV/

SIDA

Aconselhamento em 
HIV/SIDA

Visitas Espirituais&Dis-
tribuição de materiais 

(comida e roupa)

Desenvolvimento 
de habilidades 
Actividades de 

Gerenciar rendas

Agariação de Fundos 
e relações Públicas

Mobilização a nível 
Congregacional

Fases da Implementação do Plano de Acção do MAIS 

Os membros da igreja têm várias 
opções depois do treinamento. Eles 
podem trabalhar com o seguinte:
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SAIBA O 
SEU 

ESTADO
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E:  Programa Especial - Prevenção do HIV nos Jovens

Quem? 

1.    MENTORES: O Diretor da Juventude da Igreja e um grupo de JOVENS ADULTOS que têm bons 
       relacionamentos com os jovens da igreja que estão dispostos a fazer a diferença em suas  
       vidas através da orientação. Conectividade e relacionamentos são vitais para manter os 
        jovens longe do comportamento de risco. 

2.    JUVENTUDE: machos e fêmeas, 13 a 29 anos.

O quê?
1.    Planejamento e implementação de programas de prevenção do HIV: a Juventude irá 
       organizar-se em grupos de apoio, com actividades de alcance interno e externo.

2.    Através deste programa, os jovens receberão educação sobre:

•    SEXUALIDADE HUMANA 
•    DTS (particularmente HIV / SIDA) 
•    ACONSLHAMENTO AOS PARES

3.    Através deste programa, a Juventude experimentará:
•     UM SENTIDO DE AFILIAÇÃO - Pertença - Dado 
       responsabilidades 
•     UM SENTIDO DE REALIZAÇÃO - Realização 
•     UM SENTIDO DE INFLUÊNCIA - Respeito 
(História real de John)

4.    Através deste programa, a Juventude desenvolverá: 
•    UM ESPÍRITO DE SERVIÇO 
•    ALTRUISMO 
•    COMPAIXÃO 
•    AUTO ESTIMA
5.    Através deste programa, os jovens aprenderão como lidar com: 
•    PRESSÃO DO PARCEIRO 
•    COMPORTAMENTO DE RISCOS

Onde? 

1.    LOCAL PARA ENCONTRAR-SE: Qualquer sala da igreja. (Autorização do Pastor e / ou 
       do Ancião) 
2.    A NÍVEL COMUNITÁRIO: Escolas, Clubes. (Lugares onde os jovens se encontram)

PERGUNTAS-CHAVE

Você sabe pelo nome
cada jovem membro de
a Igreja?

Você estabeleceu um
relacionamento de apoio
com eles?

Você conhece as necessi-
dades deles?
Você tentou ajudar a eles?
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Quando?  
1.    Imediatamente após os seminários de treinamento. 
2.    Reuniões de grupos de apoio à juventude pelo menos duas vezes por semana.

Como?
1.    PLANO DE ACÇÃO: 
       •    Grupos de apoio à juventude 

2.    PLANO DE ACÇÃO DE 3 PASSOS: 
•    Planejar 
•    Fazer
•    Avaliar / refletir 

3.    GUIA DE ATIVIDADES

4.    MATERIAIS:
• Para apoio espiritual (devocionais, livros de canções, outros)
• Para educação: (folhetos informativas, banda desenhada, outros)

Crescimento espiritual 
Ao aprender que:

1.    JESUS É MEU MELHOR AMIGO 
• Eu confio em Jesus 
• Ele sempre está lá para mim

2.    JESUS É MEU MODELO 
• Eu quero ser como Jesus (História real de Jack Blanco) 
• Valores e princípios 
• Respeito 
• Modéstia 
• Tato - Discreção 
• Confidencialidade 
• Castidade 
• Honestidade - Integridade
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HÁ ESPERANÇA 

PARA OS QUE 

VIVEM 

COM HIV/SIDA
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3.    JESUS É MEU GUIA 

• Escolhas 

• A Bíblia é minha inspiração: saber, aceitar e viver “A Palavra de Deus” 

• O valor que está em cada um de nós como filhos de Deus - Nosso Pai Celestial

4.    JESUS É MINHA FORÇA - Filipenses 4:13 
• Através de Relacionamentos - Ligação - Conectividade - Família, Igreja e Escola 
• Através do apoio mútuo - Trabalho em equipe Actividades divertidas compartilhadas - 
desportos, música, jogos sociais e entretenimento (skits, fantoches, drama, jogos, feiras juvenis 
e actividades de angariação de fundos)

       Actividades geradoras de renda 
• Através da Educação do Parceiro

5.    QUERO SEGUIR OS PASSOS DE JESUS   
• Através do serviço - Benefícios do envolvimento e do serviço
• Através de grupos de suporte 
• Através do serviço comunitário 
• Através da participação em programas de alcance e divulgação

O sábio rei Salomão, disse: “Treine a 
criança da maneira que deve andar, e 
quando ele crecer não vai afastar-se 

dessa caminho “(Provérbios 22: 6). 
Este é um fato bíblico.

 Paternidade é uma das responsabil-
idades mais irresistíveis que alguem 
pode encarar. Tem a ver com o tra-

balho de moldar o futuro de uma 
alma, não apenas pelo tempo, mas pela 

eternidade.

Apontar para Jesus e ajudar nossos filhos a construir um caráter cristão deve 
começar quando são ainda muis jovens.
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F:  Programa Especial – Clube das Avós 

Quem? 

1.    O LIDER: se possível, um ex-diretor dos Ministérios da Mulher ou alguém com o capacidade 
       de liderar. 
2.    AVÓS DA IGREJA: as avós da comunidade são bem-vindas.

O quê?

1.    PRINCIPAL OBJETIVO: capacitar as avós para lidar com a epidemia de HIV em casa
       e ambiente comunitário
2.    SUB-OBJECTIVOS: capacitar as avós através de:
3.    EDUCAÇÃO: (Prevenção do HIV)
4.    DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES: (CUIDADOS COM SIDA – Cuidados caseiros), e
5.    SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA:

• Actividades geradoras de renda.
• Micro-empréstimos
• Pesquisa de emprego (com apoio da igreja)
• Fornecer apoio social, emocional e espiritual através de grupos de apoio.
• Fornecer um serviço às avós das comunidades.

Onde?
1.    LOCAL PARA A REUNIÃO: Qualquer sala da igreja. (Autorização do Pastor e / ou do Ancião)
2.    LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA: Área de 5 Km ao redor do Adventista do Sétimo Dia
       Igrejas que participam do programa.

Quando?
1.    Imediatamente após os seminários de treinamento.
2.    Grupos de Apoio para Clubes de Avós, Reuniões pelo menos uma vez por semana

Como?
1.    O PLANO DE ACÇÃO: Grupos de Apoio de Avó 

• As Avós se organizarão em grupos de apoio 

2.    GUIA DE ACTIVIDADES: 

• Educação e Treinamento, CuIdados caseiros (treinamento básico de enfermagem em 
casa), Actividades de Renda, Acompanhamento, Monitoramento, Avaliação e Relatórios, 
Mídia e arrecadação de fundos.
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O Armazém 
1.    MATERIAIS PARA: 

• apoio espiritual (devocionais, hinários); 

• sessões de Apoio; e 

• educação - folhas informativas, folhetos com informações sobre HIV / SIDA.

2.    TIPOS DE MATERIAIS: 

• Meios de transmissão 

• Cuidados domiciliares 

• Nutrição 

• Como lidar com infecções oportunistas 

• Preparação e adesão ao tratamento 

• Remédios caseiros simples 

• Como melhorar a renda familiar 

• Como cuidar dos órfãos 

• Como cuidar de si mesmos 

• Como gerenciar um armazém, 

• Como alcançar mais avós a nível comunitário 

• Jardinagem doméstica 

• De outros

HÁ ESPERANÇA 

PARA OS QUE 

VIVEM 

COM HIV/SIDA
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G:   Conclusão
Para ajudar na resposta à epidemia de HIV:

 1.    Cada Igreja IASD - precisa se tornar um Centro de Apoio para o 
        Comunidade através da assistência: 

• Aconselhamento e apoio social 
• Visitas domiciliárias e cuidados domiciliários 
• Pacotes de alimentos 
• Visita ao hospital 
• Apoio aos órfãos 
• Outras atividades de suporte

2.    RESULTADO desejado: 
•    Levantar interesse e conscientização entre a liderança 
•    Nomear um Coordenador de HIV / SIDA em cada Divisão / União / Conferência 
•    Fornecer treinamento aos Pastores / Anciãos / Diretores de Departamento 
•    Constituir uma Comissão Conjunta HIV-SIDA no nível da Divisão Adventista 
•    Esta Comissão será organizada por todos os departamentos, particularmente pela Saúde,  
      Juventude, Mulheres, Educação, Lar e  Familiar e Departamentos de Comunicação. Isto é 
      recomenda-se que o presidente seja o presidente da conferência / missão e o 
      Secretário o Diretor da AHM 
•    Nomear os Líderes do Grupo de Apoio Baseado na Igreja em cada Igreja 
•    Fornecer treinamento para os Líderes do Grupo de Apoio Baseado na Igreja 
•    Implementar o “Plano de Ação Adventista para Toda a África” em HIV / SIDA “através de 
      todos os campos. “Campo por campo, igreja por igreja, membro por membro…” 
•    Sugere-se uma provisão de fundos nos orçamentos da igreja 
•    Consideração de uma oferta especial para HIV / SIDA 
•    Fazer de cada uma das igrejas adventistas um “CENTRO DE APOIO PARA COMUNIDADE 
      sobre questões relacionadas com DTS e HIV / SIDA, bem como outras necessidades 
•    Envolver todos os membros leigos da igreja no alcance / divulgação e evangelismo 
•    Praticar o “Ministério do Amor e Compaixão com as PVHS”
Esta iniciativa poderia ser uma boa proposta e um projeto a ser apresentado para as
sistência financeira, se necessário, às organizações de doadores dentro ou fora do país.
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RECURSOS ONLINE:

MAIS - www.adsministry.com
KAISER Network – HIV/AIDS Daily Reports - www.kaisernetwork.org/daily_reports
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Quais são os 4 passos a tomar para preparar um grupo de Apoio?

Quantas Pessoas devem fazer parte de cada Grupo de Apoio?

Quais são os 7 passos a tomar para preparar um Grupo de Apoio à Comunidade?

Quais são os 5 resultados esperados desses grupos de apoio?

AUTO – AVALIAÇÃO: RESPONDA AS SEGUINTES QUESTÕES
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SEÇÃO 8:
PREPARANDO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
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SECÇÃO 8: PREPARANDO-SE PARA DIRIGIR PROGRAMAS DO MAIS

Mapa de Processo
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A:   Planear Actividades
1.    Analisar e determinar as necessidades em relação aos recursos atualmente disponíveis 
       (Plano de ação (estratégia) usado durante o desenvolvido do programa dos Capacitadores do MAIS)

Quando?
Determine a data em que deseja realizar as reuniões - certifique-se de que não choque com 
outras comunidades locais importantes e atividades da igreja caso contrário, ela vai perder seu 
impacto.

Onde? 
Considere a localização ou o local cuidadosamente (igreja ou salão da igreja) e se está ade-
quadamente localizado. Determine se – 
•    é prático e confortável em layout e grande o suficiente para acomodar o número de 
       participantes planejados 
•    Existe iluminação, ventilação, aquecimento ou ar condicionado adequados? 
•    há um custo para alugar a igreja ou o salão da igreja, ou se a permissão será concedida 
      sob a forma de o local ser patrocinado como gesto de apoio ao programa? Se um custo, é 
      necessário um depósito?

Quem?
Como haverá vários tipos de participantes, você precisa determinar -
•    quem serão seus oradores convidados e sua disponibilidade - (Existe algum custo?)
•    quem é o público-alvo - (as avós, a juventude, a comunidade em geral?)
•    Quem na comunidade, mídia ou Oficial da autoridade local que você gostaria de
      convidar?

O que?
Há sempre materiais e equipamentos necessários. Determine o que são, Como – 
•    equipamentos audiovisuais, banda desenhada, blocos de anotações, lápis, etiquetas com 
      nome, folhetos, etc.

Como? 
Procure a ajuda de voluntários da congregação local e certifique-se de ter o número certo.

2.    Elaborar um Orçamento 
Você precisa ferificar quais são os custos esperados em relação a todos os acima e se existem 
fundos atualmente disponíveis. Realizar um exercício de cálculo de custos e definir um montante 
de contingência em caso de despesas inesperadas. 

3.    Solicite fundos (somente se necessário) 
Se não houver fundos, ou não são suficiente - determine qual organização pode ser solicitada.
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B:   Prepare 
Uma vez concluída a fase de planejamento com o orçamento necessário elaborado com fundos 
disponível (ou solicitado), sua preparação pode começar.

1.    Notificar todos os seus potenciais participantes e enviar convites (comunique 
       seus planos) 

•    Obter cooperação das autoridades locais 
•    Negociar conselheiros externos de ATV com kits de teste rápidos 
•    Negociar para cobertura de mídia e fotógrafo

2.    Prepare-se para todos os requisitos logísticos 
•    Negocie com o local e faça a reserva (isso inclui lanche e almoço?) 
•    Negocie com o fornecedor externo (se necessário) 
•    Pagar depósitos (se necessário) 
•    Determine o número de convidados e participantes por RSVPs e 
      acompanhamento 
•    Determine se você é obrigado a facilitar a acomodação e Necessidades de 
      transporte para oradores ou formadores convidados 
•    Determine quantidade e tipo de materiais impressos necessários

3.    Negociar para uso de equipamentos, Ex, audiovisuais, giro gráfico, etc. 
•    Se o local tiver seu próprio equipamento, determine se ele estará disponível 
      para uso e se haverá alguém para ajudar com a operação do equipamento. 
•    Depósito do pagamento do saldo (se necessário)

4.    Preparar materiais do programa 
•    Peça as etiquetas com nome, canetas, lápis, blocos de notas, flipcharts e 
      qualquer outro materiais que podem ser necessários 
•    Certifique-se de que todos os folhetos e panfletos que serão utilizados e pro
       movidos durante o programa são reproduzidos em Português ou foram traduzi
       dos e pronto para produção. 
•    Certifique-se de que os pacotes de informações estejam prontos para os 
       convidados que participarão

5.    Preparar lista de verificação 
•    Elimine listas de verificação que podem ser marcadas à medida que você 
      progride na produção das fases do processo. 

NB: reveja as recomendações e as listas de verificação de amostras no final deste Seção.
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C:   Produzir 
Nesta fase do processo, tudo o que foi preparado deve entrar em produzir resultados que 
garantirão o sucesso do seu programa.

1.    Acerte o local do Progama
•    Visite o local e assegure-se de que as pessoas que gerenciam o local totalmente
       compreendem os requisitos para o programa, ou seja, o número de quartos necessário e  
       a área de recepção para os convidados e participantes, etc.

•    Confirme o número de convidados e participantes que são esperados e
      arranjos de assentos para autoridades locais, convidados especiais e representantes 
      da imprensa
•    Verifique os requisitos da configuração do salão, seja cadeiras ou cadeiras com mesas,     
      garantir que o uso do espaço é maximizado
•    Se o local fornecer os lanches e almoços, verifique o menu com eles e o tempo que os  
      lanches devem estar preparados todos os dias

Confecionamento externo do alimentos - se as senhoras da organização de hospedagem es-
tão preparando os lanches e almoços, verifique o menu com elas e assegure-se de que elas 
entendem em que prazos é que são necessários

•    Forneça ao local as horas de início e término para cada dia para garantir que o local é   
      aberto a tempo e que há alguém para trancar no fim

2.    Acerte com os participantes que necessitam de assistência com viagens e
       alojamento

•    Confirme com todos os convidados que irão participar do programa
•    Saiba se existem requisitos especiais para suas apresentações ou sessões de treinamento
•    Confirme o horári e os detalhes da acomodação com os participantes
•    Fornecer aos convidados um itinerário e quanto a sua chegada e partida se você

             ajudou com a viagem e alojamento

3.    Acerte o alojamento 
•    Confirme o número de salas que são necessárias 
•    Confirme os nomes dos convidados que concordaram em prestar assistência, 
      fornecendo alojamento 
•    Confirme os horários de chegada e de partida 
•    Deposite o pagamento (se necessário) 
•    Organize transporte para receber e devolver os convidados ao aeroporto (verifique 
       se o local de acomodação fornece esse serviço)
 •    Organize transporte para a retirada do local de hospedagem para o local do 
       programa a cada dia 
•    Certifique-se de que o local de acomodação compreenda as necessidades dos 
       convidados
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4.    Produzir materiais do programa 

•    Produzir materiais audiovisuais e outros meios visuais e assegurar que estejam prontos 
      para enviar para o local do programa - assegure-se de que eles serão claramente visto 
•    Produza crachás uma vez que todos os nomes dos participantes foram confirmados e 
      finalizado 
•    Produza os folhetos do estágio e outros panfletos das cópias principais recebidas do MAIS 
•    Certifique-se de que todas as canetas / lápis, marcadores, blocos de notas, flipcharts, fita 
      adesiva estão embalados em uma caixa e pronto para levar para o local 
•    Certifique-se de que os certificados de participação estão prontos 
•    Produza folhas pré e pós-teste, se necessário 
•    Certifique-se de que o transporte foi organizado para levar os materiais para o local na 
      hora certa - saiba quem vai pegar e deixar

5.    Produzir comunicado de imprensa e estabelecer ligação com a mídia

•    Produza um kit de imprensa - cópia do programa, informações sobre quem são os ora     
      dores ou treinadores, um comunicado de imprensa descrevendo o propósito e 
      resultados esperados do programa, cópias de folhetos e panfletos que serão 
      fornecido no programa

6.    Produza listas de verificação e atribua voluntários 

•    Elabore listas de verificação abrangentes para cada aspecto do programa que 
      pode ser marcado pelos assistentes para garantir que tudo esteja no lugar e em ordem
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D:   Verificação de Pré-entrega & Entrega 
1.   Veja todas listas de verificação

•    Nesta fase, é importante passar pelas várias listas de verificação com os assistentes ou vol
      untários e isso deve ser feito 2 dias antes do programa

2.    Passeie no local 
•    Usando uma lista de verificação, faça um passeio ao local do programa com a pessoa 
      geri o local no dia anterior ao início do programa e, fornecer-lhe o programa final 
       completo alterado 
•    Teste todos os equipamentos elétricos para garantir que tudo esteja funcionando e 
      pronto para uso 
•    Certifique-se de que os arranjos dos assento estão corretos 
•    Certifique-se de que a área de recepção esteja pronta 
•    Certifique-se de que todos os folhetos e pacotes de informações estão prontos para 
      serem distribuídos na chegada dos convidados e participantes 
•    Certifique-se de que todos os suprimentos e instrumentos necessários para demonstrações 
      estão disponíveis 
•    Assegure-se de que os crachás estejam organizados e colocados em uma pequena mesa 
•    Aborde os trabalhadores / voluntários sobre exatamente quais são seus deveres, onde 
      serão posicionados, a quem eles estarão ajudando 
•    Certifique-se de que os formulários de feedback estão prontos para distribuição e coleta 
      aos participantes

3.    Aborde aos Assistentes / Voluntários
•    Aborde os assistentes e voluntários sobre suas funções 2 dias antes que do programa
      começar e de manhã lhes aletre sobre qualquer mudança caso haja.

4.    Verifique definitivamente que todos os materiais estejam prontos e no lugar
•    Verifique mais uma vez que todos os materiais do programa estão prontos e no local 
      para distribuição
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E: Atividades de Pós-Entrega (Acompanhamento)

1.    Recolher e guardar os formulários de comentários

•    Durante a fase final do programa, fixar a data para o próximo acompanhamento do 
      programa - 3 meses após o programa inicial para determinar o sucesso e resultados 
•    Certifique-se de que todos os formulários de feedback para a avaliação do programa 
      foram recolhidos e colocados em um arquivo para revisão. (Ver formulários no final desta 
      seção.)

2.    Equipamentos de limpeza e devolução do local 

•    Ajude na limpeza do local e faça uma caminhada final para garantir que os materiais 
      foram não deixados para trás 
•    Certifique-se de que o equipamento ainda esteja em bom estado de funcionamento 
      antes de devolvê-lo, devolva e assina que foi devolvido na condição em que foi 
      recebido

3.    Finalizar transações financeiras
•    Assegurar que todos os pagamentos foram feitos e que as transações financeiras
      foram concluídas
•    Balancear os livros
 

4.    Obter cópias da cobertura da imprensa
•    Obtenha uma cópia da cobertura de imprensa publicada para seus registros
•    Se esteve um fotógrafo, obtenha as fotos impressas, negativas e se possíveis fotos em 
      formato digital prontas para uso em boletim informativo, ministério, revistas e em um site
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Recomendações

Participantes e Local

1.    Planejar 35 a 50 pessoas para participar. No entanto, se houver um número esperado de 150 
       pessoas a participar, devem ser feitos arranjos especiais.

2.    Deve haver pelo menos dois representantes de cada igreja - um homem e mulheres e de
       vem ser leigos que são ativos na igreja e são bons líderes. É importante manter um bom 
       equilíbrio de gênero. Um pastor ou um ancião escolhido em cada igreja pode participar. 
       É importante para eles participar, para que possam entender os problemas atuais do HIV / 
       SIDA em sua região, bem como conhecer o Plano de Ação do GC sobre HIV / SIDA e ser 
       capaz de facilitar sua implementação em seus campos.

3.    Também é recomendado que, sempre que possível, leigos com enfermagem, 
       aconselhamento, trabalho social, cuidados domiciliários e outras atividades relacionadas a 
       HIV / SIDA devem ser considerados como primeira opção.

4.    A organização ou igreja anfitriã deve fornecer o local e o sistema de som para a plataforma.

Aconselhamento & Testagem Voluntária

5.    Se possível, devem ser feitos planos para disponibilizar aos participantes, livre 
      aconselhamento e testes de HIV.

Refeições
 
6.    As refeições devem ser organizadas - e uma estimativa das despesas deve ser fornecido, e a 
       equipe da cozinha deve informar sobre o menu. 
7.    Recomenda-se que as refeições sejam preparadas e cozidas (se possível) no local. Talvez 
       membros da congregação local possam ajudar na preparação.

8.    Lanches e refeições devem ser simples, nutritivos e baratos, (por exemplo, arroz e feijão com 
       molho, saladas de folhas verdes, um pedaço de pão, frutas sazonais e água engarrafada.) 
9.    Se houver pessoas adicionais convidadas pela organização de organizadora, os fundos 
       adicionais devem ser alocados.
10.   Se um menu mais sofisticado for solicitado, ele deve ser pago pela organização da igreja 
        local (missão ou união). 
11.    Sempre que possível, devem ser utilizados pratos, garfos e copos descartáveis. 
12.    Lunches para intervalos de manhã e de tarde devem ser simples. 
13.    Deve ser fornecida água engarrafada a cada participante.

Programa 
14.    O programa pode ser um programa de 28 a 36 horas. 
15.    Um Certificado de Presença para cada participante. 
16.    Pode ser realizado em um formato de 3½ a 4½ dias.
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17.    Recomenda-se que a abertura oficial seja planejada para a manhã do segundo dia 
        (terça-feira). Oficiais da Igreja, autoridades locais e as autoridades de saúde do HIV / SIDA 
        devem ser convidadas, bem como a mídia. 

18.    O cadastro dos formadores e participantes deve começar na tarde da dia anterior. 

19.    Os crachas e os folhetos devem ser fornecidos à medida que os participantes chegam. 

20.    As manhãs e as tardes são geralmente reservadas para a apresentação de os tópicos in
         cluídos no manual e durante a tarde os participantes são separados em grupos, para 
         desenvolver o Plano de Ação incluído na Seção 8 de este manual. 

21.    Cada grupo apresentará seu Plano de Ação na manhã do último dia da programa 
         de treino. 

22.    A cerimônia de encerramento terá lugar após a apresentação do Plano de Ação, por 
         todos os grupos em questão. Todos os organizadores terão a oportunidade de expressar 
         suas opiniões sobre o programa. 

23.     Posteriormente, os organizadores e oficiais da igreja entregarão os certificados para 
         cada um dos participantes.
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Compreensão

1.    Este program a está aberto a adventistas e não adventistas.
2.    Espera-se que a organização organizadora ajude no transporte e alojamento dos 
       participantes.
3.    Após o programa, os formandos voltarão para as igrejas e vão sensibilizar os outros membros 
       em suas igrejas e mobilizá-los para aumentar a conscientização, proporcionar educação e 
       se envolver na assistência prática e no ministério para o necessitado.
4.    Depois que isso for feito, eles se envolverão na comunidade mais ampla que eles 
       representam.
5.    Na fase final do programa, os participantes elaborarão um Plano de Ação para ser imple 
       mentado em suas igrejas / territórios - para entrar em ação e mobilizar a congregação e 
       ajudar suas comunidades. 
6.    Esta parte do programa será alcançada através da cooperação em grupo ou em equipe 
       guiado pelos facilitadores e através do material fornecido.

Recomendações adicionais
É altamente recomendável que várias pessoas vivendo com HIV sejam convidadas a dar seus 
testemunhos aos participantes. Se possível dois por dia - o seu transporte para o local deve ser 
organizado pela organização organizadora. 
Também é recomendável que a Declaração Oficial da Igreja na parte de trás da material de 
treinamento seja lido e discutido no programa, pois será útel na orientação das atividades futu-
ras dos participantes. 
Às vezes, as atividades adicionais estão incluídas no programa para desenvolver melhor a habili-
dades de nossos participantes –

•    Cuidadores a nível comunitário 
•    Educadores comunitários de saúde sobre HIV / SIDA 
•    Conselheiros sobre HIV / SIDA no nível da comunidade 
•    Conselheiros de pares juvenis

Este modelo de treinamento traz frutos maravilhosos em muitos países da África Subsaariana 
onde foi implementado.

Plano de ação para atividades geradoras de renda

Durante os primeiros quatro dias do programa, será elaborado o Plano de Ação geral, no en-
tanto, MAIS gosta de explorar e encorajar a possibilidade de implementar renda gerando ativi-
dades para pessoas vivendo com HIV e SIDA através dos recém-organizados Grupos de apoio à 
HIV / SIDA baseados na Igreja. Esta é uma parte muito bem sucedida do nossa programa.
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Outras atividades

 Visita à pessoas que vivem com HIV - os facilitadores com um pequeno grupo de participantes 
precisam planeja algum tempo para visitar pessoas em suas casas vivendo com HIV e SIDA. Po-
dem ser pessoas da congregação local ou não-adventistas que vivem nas aldeias.

Interagindo com as autoridades locais - é importante informar as autoridades locais sobre 
as atividades planejadas pela organização da igreja local  para combater o HIV e SIDA. É 
necessária uma oportunidade para essa visita, e mais particularmente com as autoridades locais 
de saúde.

Cobertura da mídia - é encorajado que a mídia local (jornal, rádio ou TV) seja informada e con-
vidada a cobrir a cerimônia de abertura. Isso geralmente acontece na manhã do segundo dia. 
A cobertura da mídia ajudará muito a igreja local e os futuros pedidos de fundos de doadores 
e organizações de doadores. Reafirma o nosso envolvimento como igreja na luta contra o HIV e  
SIDA e ajuda na visibilidade da igreja e percepção da comunidade como um todo.

Instituições de ensino - após o término do programa, é importante abordar as instituições edu-
cacionais adventistas, incluindo as universidades se houver uma na área local. MAIS possui um 
currículo sobre educação sexual humana para todos os três níveis de educação e um Programa 
de estudo sobre HIV / SIDA para nível universitário e Colégios.

Aconselhamento e Testes Voluntários (ATV) para os participantes - se possível, os planos devem 
ser feitos para aconselhamento e testes de HIV 
Este exercício deve ter lugar depois que os facilitadores ganharam a confiança dos partici-
pantes e nunca no 1º ou 2º dia, e devem ser anunciados com atencidência.

Ênfase Especial

É de vital importância colocar especial ênfase na oração na consagração deste trabalho. Por 
isso, incentivamos que pequenos grupos de oração sejam organizados para cada manhã do 
programa e em outras ocasiões na congregação da igreja local e comunidades. Os grupos de 
apoio precisam ter sessões de orações regulares juntos.

A ênfase espiritual é crucial para o sucesso do programa e a avanço do trabalho da igreja em 
seu país, para ajudar tantas pessoas necessitadas para a glória do nosso maravilhoso Senhor 
Jesus Cristo.
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A igreja local foi educada e informada sobre o treinamento planejado ou pro-
grama de educação?
Você recebeu o cometimento das congregações locais e das  organizações da 
igreja?
Você determinou quantos voluntários serão necessários para ajudar no funciona-
mento do programa do Grupo de Apoio Baseado na Igreja?

Quantos voluntários foram recrutados?

A data para o programa foi decidida?

Você assegurou que não coincida ou choque com outros importantes programas 
comunitários?

Você decidiu sobre o número de participantes e qual será o público alvo?

Você já analisou se instrutores, conselheiros ou oradores convidados adiciona-
is serão necessários? (escolhido pelo compromisso, experiência e longevidade 
profissional)
Foram realizadas acertos iniciais com eles, para obter o compromisso da partici-
pação?
Você tem um local e, é adequado para o propósito do programa que você irá 
apresentar, incluindo se há uma fonte de energia adequada para ligar o equipa-
mento?
Você verificou os requisitos de acomodação para oradores convidados e
treinadores?

Você já verificou os requisitos de logistica e fez o cálculo inicial do número de 
pessoas que espera que participem?
Você determinou o tipo de equipamento que será necessário, ou seja o local têm 
equipamento para uso, ou se a Missão ou União fornecerá? (Laptops, projetor, 
tela, sistema de som, etc.) E o custo, se qualquer?

Você determinou o tipo de folhetos necessários para a programa?

Você determinou quais materiais serão necessários? (Crachas, canetas,
lápis, blocos de notas, etc.)

Analisando as necessidades em relação aos recursos actualmente disponíveis

Lista de verificação
Fases de Planificação
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Orçamento

Você elaborou procedimentos para governar os vários processos?

Você nomeou um secretário do programa para fazer todos os acom-
panhamentos e recolher as informações?

Você já elaborou o orçamento?

Você incluiu um valor de contingência, em caso de custos inesperados?

O orçamento foi cuidadosamente planejado, aprovado e alocado?

Arecadação de Fundo (fundos disponíveis se insuficiente)

É necessário um financiamento adicional?

Você verificou quais organizações ou doadores podem ser abordados 
para fornecer financiamento adicional?

Você verificou quem são as pessoas à contactar?

Você elaborou cartas de solicitação e enviou-as?

Você deu segmentos as chamadas telefônicas para marcar audiência 
com os representantes das organizações identificadas ou doadores?

Você garantiu o financiamento adicional?

Se você respondeu SIM a todas essas perguntas e as assinalou nesta lista, você está agora 
pronto para continuar na próxima fase
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FASE DE PREPARAÇÃO

Notificar as pessoas chaves (planos de comunicação) e enviar convites

Você fez contato inicial com os funcionários das autoridades locais e 
outros líderes comunitários e informou-os sobre seus planos e objetivos dos 
programas?
Você desenhou uma carta de convite e enviou para todos os convida-
dos e participantes com detalhes de contato relevantes e objetivos do 
programa?

Você fez contato e organizou conselheiros externos de ATV?

Você notificou a mídia e enviou-lhes um resumo sobre a intenção do pro-
grama e enviou-lhes um convite para participar?

Você contratou um fotógrafo, ou tenha um voluntário em mão para tirar 
uma foto do grupo e fotos das várias fases ou do programa?

Logística - Local

Você já avaliou o local e os recursos disponíveis?

O local tem uma área de recepção suficientemente grande para reg-
istro, reunião e saudação dos convidados e participantes? (Ou você 
precisa colocar uma pequena tenda fora do local para esse fim?)
É grande o suficiente para acomodar o número total de convidados e 
participantes?

Existem salas adicionais para reuniões de pequenos grupos?

Existe luz suficiente, ventilação, ar condicionado ou aquecimento ou 
você precisa trazer ventiladores ou aquecedores adicionais, etc.?

Existem mesas e cadeiras suficientes fornecidas pelo local para todos par-
ticipantes, ou você precisa contratar mais?

Existem pontos elétricos e saídas suficientes, ou você precisa trazer cabos 
de extensão adicionais e adptadores?

O local é capaz de fornecer equipamentos audiovisuais (projetor, equi-
pamento de som, etc.) ou você deve trazer seu próprio equipamento?

Você falou com a Missão ou o escritório do sindicato para obter per-
missão para Uso de equipamentos, se o local não tiver? Você precisa 
alugar equipamento?

Possui instalações de casa de banhos adequadas?
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Existe um serviço de telefone disponível?

O local tem sua própria equipa de instalação, e eles também desmon-
tarão a tenda gigante? Ou você precisa providenciar uma equipa?

Você acertou o horário  com o gerente do local, e  para que alguém es-
teja no local para abrir as portas e permitir o acesso do local?

Você tem um serviço de secretariado disponível para ajudar oradores ou 
treinadores convidados diáriamente?

Você tem um número de telefone de contato das famílias dos partici-
pantes, para ser capaz de informar os familiares em caso de emergência?

Você tem serviços médicos no local em caso de emergência?

O local tem produtos de limpeza ou você precisa pedir aos voluntários 
para ajudar?

Existe uma política de cancelamento do local e você pode ser reembolsa-
do?

Você pagou o depósito, se for necessário?

Alojamento

Você teve um acompanhamento dos seus futuros treinadores e oradores 
convidados, etc. para saber o número final dos que irão participar?

Você enviou-lhes todas as informações necessárias sobre a chegada e 
horários de partida, local de alojamento, arranjos de viagem?

Você esteve em contato com os locais de acomodação para verificar o 
número de convidados? E quaisquer requisitos especiais?

Você organizou os arranjos de viagem?

Os adiantamentos de valores de viagem são necessários?

Os participantes precisam ser levados no aeroporto, estações de machi-
bombo ou comboio?

Você tem voluntários para fazer isso?

Você alocou uma pequena parcela do orçamento para isso, para reem-
bolsar voluntários usando seu próprio transporte para buscar e deixar os 
participantes?
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Oradores convidados e Treinadores

Você forneceu uma orientação para as cerimônias de abertura e encerra-
mento, algo à ser focalizado no discurso de abertura e encerramento?

Você já perguntou se eles têm algum requisito especial para fazer suas 
apresentações?

Você forneceu informações sobre o tipo de participantes esperados, ex-
emplo nível de educação, experiência ou responsabilidades atuais?

Você enviou algo explicando para eles seu papel e responsabilidade, e 
esclareceu papel deles no programa?
Você forneceu informações sobre remunarações, acomodação e arranjos 
de viagem, detalhes de contato e nome da pessoa por contactar para 
esses assuntos?
Materiais

Você pediu canetas, lápis, blocos de anotações, marcadores de quadro 
branco, fita adesiva, marcas de identificação em branco, etc.? (Identifi-
cou materiais necessários)

Você pediu certificados de participação ou você estará produzindo pes-
soalmente?

Você preparou seus formulários de avaliação de treinamento?

Você preparou o material de informações que incluir informações da área 
e lucal de treinamento para orientar rapidamente os convidados, partici-
pantes, treinadores e Oradores?

Você tem todos os seus outros materiais, tais como HIV / SIDA e panfletos 
com informações sobre DTSs, etc., disponíveis e prontos para distribuição?

Os slides de apresentação estão prontos e na sequência correta?

Você já organizou transporte para esses materiais serem transportados 
para o local?
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Equipamento
Você organizou uma tela para o equipamento audiovisual?

Você organizou um projetor?

Você providenciou para que alguém opere o equipamento?

Falou com alguém para operar o sistema de som?

Os participantes poderão ver as apresentações audiovisuais?

O monitor de vídeo é suficientemente grande? (se necessário)

Você organizou laptops e equipamentos audiovisuais de reserva no caso de 
mau funcionamento?

Todo o equipamento está disponível, em bom estado de funcionamento e 
pronto para uso?

Se todas estas questões foram abordadas, você está pronto para a lista de verificação final, 
pronto para a fase de produção.
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FASE DE PRODUÇÃO

Local
Veja as informações mais recentes com a pessoa que gerencia o local para 
atualizar-lhe sobre os horários do início do programa?

Certa sobre sobre a sala das fereicoes e requisitos com a pessoa que geren-
cia o local para garantir que o equipamento ou material necessário esteja 
no lugar?

Leia a lista de verificação inicial com o gerente do local para confirmação 
de todos requisitos? (Por exemplo, mesa para crachás e informações e o 
material do programa, área para lanche e onde o almoço será servido, se 
as toalhas de mesa serão disponível, etc.)

Certar com o gestor do local sobre as mesas e cadeiras que serao usadas 
para uma boa compreensão - elaborar e fornecer um plano para o gerente 
do local.

Alimentação

Solicite todas as louças, talheres, guardanapos, etc. (de preferência des-
cartável)

Informe os fornecedores de refeições sobre os requisitos de lanche e almoço 
para cada dia e agende as horas que são necessárias.

Peça a quantidade correta de água mineral pronta para uso.

Alojamento

Todos os arranjos de viagem foram finalizados, com alguem a espera na 
chegada e horários de partida para convidados, treinadores, etc.?

Transporte

Confirme os arranjos de transporte do aeroporto para o local de aco-
modação. E do lugar de alojamento para o local do programa. Elabore um 
cronograma de transporte.

Treinadores e Oradores

Certifique-se de que os pedidos especiais dos formadores e oradores este-
jam prontos.

Acerte com oradores convidados e treinadores e esclarece o que eles vão 
fazer e como irão intervir no plano geral do programa.

Envie os itinerários finais.
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Equipamento

Verifique se todo o equipamento necessário está disponível e pronto para 
uso.

Certifique-se de que o equipamento de reserva esteja disponível.

Materiais
Conclua a lista de participantes com títulos corretos e ortografia de 
nomes.

Prepare as marcas de nome.

Prepare os materiais de informações e os folhetos do programa e colo-
que-os juntamente com blocos de anotações, canetas, lápis, etc. para 
entregar aos participantes durante o registro

Prepare ajudas de manuais visuais (se necessário).

Produzir os Certificados de Participação

Verifique se os materiais da sua apresentação são adequados e prontos 
para uso. (audiovisual ou outro)

Certifique-se de que os formulários de comentários foram incluídos nos 
pacotes.

Certifique-se de que haja marcadores, fita adesiva e grampeadores sufici-
entes.Os grampos estão disponíveis

Verifique se os instrumentos que serão usados para demonstrações estão 
prontos e disponível

Produz uma lista de verificação final para verificações prévias à entrega.

Atribua listas de verificação aos vários voluntários com suas funções espe-
cíficas

Informe os voluntários sobre suas funções e responsabilidades e o tempo 
que eles devem chegar para ajudar com os aranjos do local e outras 
funções.
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FASE DE VERIFICAÇÃO PRÉ-ENTREGA

Local
Você fez uma caminhada final do local com o gerente para finalizar 
fazer arranjos?

Os voluntários chegaram e estão em condições de ajudar?

As cadeiras e mesas foram colocadas no padrão de layout correto?

A fonte de alimentação foi fornecida com todos os cabos de ex-
tensão necessários, etc.?

A área de lanche e almoço foi organizada?

As garrafas de água foram colocadas nas mesas?

Materiais
Todos os materiais chegaram e existe o suficientes para todos os par-
ticipantes?
A área de recepção foi organizada?

Os crachás e os quites de programas / informações foram coloca-
dos?

São todos os auxílios visiveis no lugar?

Equipamento

Todo equipamento chegou?

Foi testado e está em boas condições de funcionamento?

O equipamento de reserva chegou?

A pessoa (s) que deve operar o equipamento chegou?

O equipamento foi configurado corretamente?

Alimentação

As pessoas que irão preparar a comida chegaram?

A preparação das refeições está em andamento?
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Transporte

Fornecer aos motoristas voluntários ou empresas de transporte horários 
dos deslocamentos.

Vejam e confirmem o horário juntos

Caminhada final

Faça uma caminhada final do local com todos os voluntários antes dos 
registros dos participantes começar e esclareça quais são os papéis 
de cada um e o que é necessário para que o programa funcione sem 
problemas.

Dê uma palavrinha final com os treinadores e oradores sobre quando 
eles chegam e dê a eles crachás e programas.

Verifique se o fotógrafo chegou e informe-o as repossabilidades que 
têm.

Certifique-se de que o equipamento está ligado e pronto para uso.

Verifique se todos os materiais estão organizados e prontos para dis-
tribuição.

Verifique masi uma vez com os fornecedores que tudo está no bom 
caminho.
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FASE DE PÓS-ENTREGA

Local 

Certifique-se de que os voluntários levaram os formulários de feedback 
do programa?

Se necessário, organize os voluntários no local para ajudar na limpeza?

Faça uma caminhada para garantir que todos os materiais que sobr-
aram sejam coletados e
embalado para levar de volta ao escritório.

Certifique-se de que todo o equipamento ainda esteja em bom es-
tado de funcionamento e providencie para que seja devolvido (se 
necessário).

Acerte com o fotógrafo, a entrega de imagens e outras requisitos antes 
de sair do local.

Antes de sair do local, certifique-se de que está limpo e que tudo está de 
volta ao lugar e arrumado

Transações Financeiras

Finalize todos os pagamentos pendentes necessários, a aquipa de ali-
mentação, aluguel de equipamentos, local, voluntários ou funcionários, 
transporte, etc.

Balance os livros.

Acertos com a Mídia

Acerte com mídia para obter cópias de publicações, ou cópias de DVD, 
etc.

Produza artigos com fotografias para publicação no boletim informativo, 
ministério da revistas, outras publicações ou sites. (se houver se um)

Programa de acompanhamento

Faça um relatório por escrito à sua congregação ou organização local 
em o programa.

Plano de elaboração para acompanhamento de 3 meses conforme a 
data definida no programa e começar o processo novamente.
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Formulários a serem utilizados pelos facilitadores para realizar programas do MAIS

Nas páginas a seguir, você encontrará os formulários que devem ser usados ao dirigir 
Programas do MAIS.
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País                                                                     Província/Cidade
Considerando que a epidemia de HIV representa uma tragédia na vida pessoal de muitas pes-
soas neste país, que esta situação está tocando muitos membros da igreja e famílias em nossas 
congregações e que nosso país está sofrendo muito com as conseqüências dessa epidemia.

Nós, pastores adventistas, administradores, anciãos e membros da Igreja deste campo, por este 
meio declaramos nosso compromisso total de responder à epidemia do HIV e propor:

1.    Conversar abertamente em nossas igrejas sobre questões relacionadas com a sexualidade 
       humana como parte do plano de Deus.
2.    Falar abertamente em nossas igrejas sobre DTSs e HIV-SIDA; para conversar com a 
       comunidade sobre DTS & HIV-SIDA;
3.    Fazer de cada igreja um “Centro de Apoio para a Comunidade” através de “Grupos de 
       Apoio Baseados na Igreja para pessoas que vivem com HIV “
4.    Incentivar testes de HIV e aconselhamento
5.    Recomendar testes de HIV para os casais serem casados
6.    Proclamar amplamente as seguintes recomendações sobre DSTs e Infecções por HIV: 

•    EDUCAÇÃO + Aconselhamento e Testes Voluntários 
•    ABSTINÊNCIA 
•    FIDELIDADE 
•    PREVENÇÃO: precauções universais para infecções, uso de preservativos quando 2 + 3 
      não são praticadas e infecção mãe-filho e outras medidas de prevenção. 
•    CUIDADOS PALIATIVOS / ASSISTÊNCIA: Cuidados Caseiros, tratamentos, cuidados com   

órfãos, desenvolvimento de habilidades, atividades geradoras de renda, falecimento, 
outros tipos de cuidados.

7.    Recomendar que nossos membros mantenham-se informados sobre problemas de DTS e 
       HIV e SIDA
8.    Recomendar ao infectado pelo HIV para fazer tudo ao seu alcance para evitar que outros 
       sejam infectados
9.     Para orar por aqueles que são infectados pelo HIV e afetados10. Mostrar amor e 
        compaixão em nossos pensamentos, palavras e ações para aqueles que são infectados 
         pelo HIV e afetados
11.    Falar contra o estigma e a discriminação das pessoas que vivem com o HIV e são 
         afetadas pelo HIV
12.    Incentivar o trabalho voluntário para ajudar aqueles infectados e afetados pelo HIV
13.    Incentivar a prática de um Ministério da ESPERANÇA, AMOR e COMPAIXÃO às pessoas 
         vivendo com HIV, em toda a Igreja Adventista neste país.
14.    MENOS PALAVRAS E MAIS AÇÃO!

ASSINADO NO DIA                                                                        ANO
Assinado Por Todos os Participantes do “ Seminário MAIS - TOT”

Ministério Adventista Internacional do SIDA

Declaração Adventista no comitimento do HIV/SIDA
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Ministério Adventista Internancional do SIDA

Registro de Presenças Diárias

Seminário de Treinamento do MAIS

Programa de Assinaturas de TOT do MAIS

País Provincia/Cidade

Igreja Data

Nomes Assinatura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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Ministério Adventista Internacional do MAIS

Formulário do Feedback do Seminário

© MAIS - Minisétio Adventista Internacional Do Sida

1. Forneça avaliação dos facilitadores.

2. Forneça avaliação do seminário.

POR FAVOR DIGANOS O QUE PENSA: Obrigado por participar do nosso Seminário. 
Isto é importante para nós sabemos qual é a sua opinião sobre o programa.
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Ministério Adventista Internacional do MAIS

Grupos de Apoio das Actividades – Relatório do Acompanhamento

Por favor envie o relatório para o email regular:            AAIM: Attn Dr. Oscar Giordano   -P.O.Box  
1823, Cramerview, 2060, Africa do Sul or               Or E-mail: ogiordano@aidsministry.com

País                                       Provincia/Cidade

Nome do Líder do Grupo de Apoio

Nome da Igreja                                                     Número Total do Membros

A Região onde a igreja localiza-se

Número de Grupos de Apoui                         Dia do Início-Actividades

Número de Membros no Grupo de Apoio                               Número de HIV+

Número de:   Casa visitadas        Hospitais visitados         Identificação de PVHS

Número de:    PVHS cuidados                    Parecelas de Comida Distribuidas

Peças de Roupa distribuidas          Orfãos alcançados e Apoiados pelo Grupo

Programs Comunitários em HIV/SIDA                               Pessoas da igreja sensibilizadas

Número de pessoas treinadas para expansão de grupos de apoio

Nome                                                    Assinatura                          Data

Testemunhos, histórias e imagens serão muito bem vindos.

Número de:       Testemunhos por Jesus          Cursos Bíblicos            Baptismos

Pessoas Alcançadas pela distribuição do ma-
terial impresso 

Programas da Igreja sobre 
HIV/SIDA

Contacto com Aldeias ou Bairros
Contacto com Líderes Comunitários ou 
Autorides

Acompanhanto Mensal dos Encontros 
realizados? Sim             Nao   Relatórios Enviados?  Sim  Não

Acompanhamento Trimestral de 
encontros? 

Actividades do Grupo de Apoio

Contactos – Preocupações - Compaixão

Cuidado - Compaixão

Conversões

Recursos/Apoio Obtido (Por favor liste)

Outras Actividades (Por favor liste)

 Sim          Não     Relatórios Enviados?   Sim    Não
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ANEXOS
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ANEXOS
 
1.   Princípios de Cuidados Domiciliários ou caseiros (PCD)

NOTA: Exceto pelos parágrafos que não são citados, a seção a seguir foi adaptada de:

- CCD - Centro de Controle de Doenças - Atlanta - EUA

- U.S. Departamento de Saúde e Serviços Humanos

- Cruz Vermelha Americana

Introdução 

“Um dos melhores lugares para as pessoas com SIDA serem atendidas é em casa, cercadas por 
pessoas que os amam. Muitas pessoas que vivem com SIDA podem levar uma vida ativa por 
longo período de tempo. Na maioria das vezes, as pessoas com SIDA não precisam estar em um 
hospital. Estar em casa é muitas vezes mais barato, mais confortável, mais familiar e dá eles mais 
controle de sua vida. Na verdade, as pessoas com doenças relacionadas à SIDA geralmente 
melhoram mais rápido e com menos desconforto em casa com a ajuda de seus amigos e entes 
queridos.

Muitas vezes o que é necessário não são cuidados médicos, mas ajuda com as tarefas da vida.

Lembre-se também de que a SIDA causa estresse sobre a pessoa que está doente e sobre você 
como você cuide deles. Cuidar de alguém com SIDA é uma responsabilidade séria. Você terá 
que trabalhar com a pessoa com SIDA para decidir o que precisa ser feito, o quanto você pode 
fazer, e quando é necessária ajuda adicional. Mas, ao enfrentar os desafios de cuidadar de 
alguém com infecção de HIV e SIDA, você pode compartilhar experiências emocionalmente 
satisfatórias, mesmo alegria, com aqueles que você ama. Você também pode encontrar novos 
pontos fortes dentro de você. Mas você Precisa cuidar de si mesmo, bem como da pessoa com 
SIDA “.

© MAIS - Minisétio Adventista Internacional Do Sida

“Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, 
vocês devem amar-se uns aos outros…” (João 13:34)

E o segundo é semelhante a ele: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’.
(Mateus 22:39)

134



Grupos de apoio baseados na Igreja Manual de Treinamento 

Passos para  PCD: 

1.   Quando você começa a visitar a pessoa que você conhece, que está infectada ou afeta
       da, dê tempo necessário para que ele ou ela te contar, ou para os afetados expressarem 
       suas necessidades. Pode levar dias, semanas e até meses antes de a pessoa sentir-se à vonta
       de para compartilhar sua situação. Lembre-se do método de Jesus.

2.    Reveja seu folheto e notas, e verifique se você está pronto para compartilhar com a pessoa 
       vivendo com HIV ou SIDA, bem como outras pessoas que vivem na mesma casa, os princípios 
       da infecção pelo HIV e síndrome de SIDA. Aumente seu conhecimento e habilidades para 
       PCD. Certifique-se de sabe como praticar precauções universais para evitar infecções quan
       do você for cuidar alguem com HVI. 
3.    Fale com a pessoa que você vai cuidar e ESCUTE.
4.    Conheça os lugares de referência na comunidade, como hospitais, centros de aconselha
       mento e testagem, dispensários, farmácias, médicos e enfermeiros. “Obter informações 
       claras sobre medicamentos e outros cuidados que você dará. “ 
5.    Lembre-se de que você faz parte de um grupo de apoio baseado na igreja. Leva a 
       componente espiritual para o processo de cura.

O que você precisa saber sobre HIV / SIDA 

1.    O que é HIV e SIDA 

2.    Como o HIV é propagado 

3.    Como o HIV NÃO é propagado

4.    Como cuidar de uma pessoa vivendo com HIV e SIDA (consulte a brochura “Cuidar de Al
       guém com SIDA em Casa - Um Guia” ou material similar. Lembre-se Existe treinamento dis
       ponível para obter o conhecimento e as habilidades para PCD)

Dando Cuidado 
“As pessoas que vivem com SIDA devem se cuidar tanto quanto puderem por quanto tempo 
que puderem.

Eles precisam sentir e ser tão independentes quanto possível “. 

Dê-lhes conselhos sobre o NEWSTART(NOVO COMEÇO) (8 remédios naturais). Insira-os para um 
“estilo de vida saudável” 

Ajude-os a colocar em prática cada um dos 8 remédios naturais. Ajude-os a exercitar-se para 
ganharem força. Registre seu progresso. Incentive a atitude positiva e a confiança em Deus.

Você precisa se preparar para cuidar de:
1.    Lâminas (certifique-se de se proteger de infecções usando luvas apropriadas e materiais)
2.    Exercícios
3.    Respiração
4.    Conforto da pessoa
5.    Fornecer suporte emocional e espiritual
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6.    Cuide que a pessoa com SIDA e você não contraiam infecções. Lembre-se disso as in
       fecções oportunistas são comuns em uma pessoa com SIDA.

7.    Certifique-se de que esteja limpo ao auxiliar a pessoa.
• Lave suas mãos
• Cubra suas feridas
• Mantenha as pessoas doentes longe
• Cuidado com a varicela
• Obter suas vacinas
• Tenha cuidado com animais de estimação e jardinagem (pessoas com SIDA não devem  
    tocar animais de estimação, caixas de lixo e fezes de animais de estimação e deve evitar 
    germes do solo enquanto fazem jardinagem)

8.    Você também precisa se preparar para cuidar de:
•    Alimentos
•    Itens pessoais
•    Lavar roupa
•    Lipar a casa

RECORDE-SE; PROTEJA-TE !!!
Usar luvas

Tenha cuidado ao manusear Agulhas e Seringas
Tenha cuidado ao lidar com resíduos corporais
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2.   O vírus, características, infecção e anti tratamento retro-viral 

Um resumo da compreensão científica do HIV. 

DEFINIÇÃO: vírus da imunodeficiência humana Características de um vírus 
1.    Parasitas intracelulares 
2.    Muito pequeno (medido em nanômetros) 
3.    Com um genoma (DNA ou ARN) 
4.    Com especificidade do receptor

Estrutura Básica do Vírus 
1.    CAPSÍDE E GENOME: Todos os vírus possuem uma cápside proteica (núcleo) em tor-
no 
       da genoma. Genoma + cápside => nucleocápside 

2.    ENVELOPE DE VÍRUS: alguns vírus também possuem um envelope de lipoproteína. Eles 
       são vírus envolvidos. 

2.1 - Envelope de vírus: o envelope é adquirido durante a maturação do vírus por 
um processo de brotação através da membrana celular hospedeira. 
2.2 - Picos antigênicos do vírus: glicoproteínas codificadas por vírus [carboidratos e 
proteínas] estão expostas na superfície do envelope - os picos antigênicos. Nota es-
pecialmente o pico de gp 120, possui uma proteína longa composta de constantes 
e loops variáveis. Dentro de um dos loops variáveis, V3, existe um alto grau de mu-
tação. Mutação descreve as mudanças no DNA ou ARN de uma célula. 

3.    NOME DOS VÍRUS - (Taxonomia): os vírus são classificados pelo genoma - DNA ou 
ARN 
       3.1 com DNA - isto é, Herpesviridae
       3.2 com ARN - isto é, Retroviridae => O HIV é um retrovírus
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Mais sobre a Estrutura do Vírus

Esquema versão 1 - Virion é outro termo para partículas de vírus. Nota no
diagrama esquemático do diagrama de HIV do virião HIV1 (© AVERT)

1.    As proteínas do envelope gp120 e gp41 (gp = glicoproteína) são incorporado no envelope. 

2.    O vírus, na sua partida da célula hospedeira, primeiro incorpora gp120 / gp41 na membrana 
        hospedeira celular antes que ele brote da célula. Portanto, a camada externa do envelope 
        é um produto de nossas próprias membranas celulares!

3.    Os dois fios simples de ARN são encontrados dentro da nucleocápside ou núcleo). O qual é 
       chamado p24 (p = proteína). (O sufixo “ase” designa sempre uma enzima).

4.    Genes do HIV: os genes são feitos de DNA e ARN. Eles controlam todas funções e 
       reprodução as célular. Eles controlam a hereditariedade celular. O HIV tem três principais 
       genes para síntese ou produção: gag (proteínas do núcleo), pol (as enzimas protease e 
       transcriptase reversa) e env (proteínas de envelope)

Características da Infecção por Retrovírus 

1.   Infecção crônica (HIV => 10 anos de incubação) 
2.    Latência - permanece em uma forma inactiva ou inativa dentro das células hospedeiras. 
3.    Replicação usando um ARN - dependente de DNA-polimerase - esta enzima importante 
       caracteriza Retrovírus 
4.    A infecção por HIV têm se mostrodo: 1) estar latente: parece estar inativo, 2) ter crescimento 
       controlado e 3) causa Lise da célula hospedeira, levando à morte a célula hospedeira 
5.    O vírus carrega três enzimas importantes: integrase, protease e transcriptase reversa.. 
       Lembre-se dessas enzimas. Nota: O sufixo “ase” denota uma enzima

Entrada do Vírus na Célula Hospedeira 
A entrada na célula hospedeira é mediada por uma interação específica entre 

•      glicoproteína de envelope viral (gp120) 

•      E um receptor de superfície celular 

•      O receptor da superfície celular em uma célula alvo é chamado de CD4 [CD = Grupo de 
         Diferenciação] 

Portanto, CD4 é um complexo de superfície celular encontrado em uma população de linfócitos 
chamado T linfócitos auxiliares - assim, a designação T4 às vezes é usada. 

O HIV ataca a célula mais importante em nosso sistema de defesa, o linfócito T4. 

Cada célula infectada pelo HIV produz 4.000 viriões de HIV! A multiplicação do vírus é enorme.
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UM Dois
Localização EUA / Europa Ocidental Primeiro Mundo
Causa HIV-1 B HIV-1 E, C, D, A, outras
Estado Aumentando lentamente Aumentando rapidamente
Raiz de Transmissão Sangue e sexo retal Sexo vaginal
Célula Preferida Monócitos e linfócitos Células de Langerhans (encon-

tradas na Parede da vagina e 
prepúcio de pênis)

Nota: enquanto o HIV de cada epidemia tem sua célula preferida e rota de transmissão, 
as mutações podem mudar isso, o que significa que o vírus podem agora transmitir-se de 
forma eficiente por uma rota diferente e anexar preferencialmente a uma célula difer-
ente.
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Subtipos de HIV
Existem variações na estrutura do HIV

1.    Como um vírus de ARN, o HIV é muito propenso a 
       mutação (muda suas informações genéticas)

2.    Estima-se que um terço de todo HIV é mutante

3.    O resultado líquido são as “tensões” presentes do HIV

•    As epidemias explosivas na Índia e África Austral são 
      muitas vezes atribuível a subtipo C

•    Outro Lentivírus que causa SIDA em seres humanos é o HIV-2,
 um “primo” distante do HIV-1 é relativamente comum na África Ocidental e na Índia.

•    Durante suas viagens, indivíduos infectados trazem seus subtipos para novas áreas

•    O HIV é tortuoso - mudando suas propriedades, características e geografia!

Duas Epidemias
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Vida útil do HIV e células infectadas: 
In vivo - (Dentro do corpo):

•    O tempo da liberação de um virião até infectar outra célula e causar a liberação de uma 
       nova geração de partículas virais é de 2,6 dias (tempo médio de geração de HIV-1) 
•    Os viriões plasmáticos são estimados por uma meia-vida média de apenas 6 horas. 
•    Estima-se que as células infectadas de forma produtiva tenham, em média, uma vida útil de 
       2,2 dias (meia-vida t1 / 2 = 1,6 dias) 

•    A produção total média estimada de HIV-1 é estimada da seguinte forma: 10,3 × 109 viriões 
       por dia. Fonte: Dinâmica do HIV-1 em Vivo: taxa de liberação de Virion, vida útil da célula in
       fectada e viral Tempo de geração; Alan S. Perelson, Avidan U. Neumann, Martin Markowitz, 
      John M. Leonard, David D. Ho; Ciência 15 de março de 1996: Vol. 271. no. 5255, pp. 1582 
•    Além disso, um artigo de Marc Hellerstein e colegas da Universidade da Califórnia em Berke-
ley relatou que é a ativação crônica do hospedeiro do sistema imune em resposta à infecção 
pelo HIV que contribui principalmente para a perda de células T. Fonte: Journal of Clinical Investi-
gation, 15 de setembro de 2003

Por quanto tempo o vírus pode sobreviver fora do corpo? Cientistas e autoridades médicos con-
cordam que o HIV não sobrevive bem fora do corpo, possibilitando o controle ambiental de trans-
missão remota. Para obter dados sobre a sobrevivência do HIV, laboratório de estudos exigiram o 
uso de concentrações artificialmente elevadas de vírus laboratoriais. Embora essas concentrações 
naturais do HIV possam ser mantidas vivas por dias ou mesmo semanas sob condições de laboratório 
controladas com precisão e limitadas, estudos CDC têm mostrado que a secagem dessas altas 
concentrações de HIV reduz a quantidade de vírus infeccioso em 90 a 99 por cento dentro de 
várias horas. Como  as concentrações do HIV utilizadas em estudos laboratoriais são muito supe-
riores às encontradas na sangue ou outras espécimes, secagem de sangue humano infectado pelo 
HIV ou outros fluidos corporais reduz o risco teórico de transmissão ambiental polo o que foi 
observado - essencialmente zero. Interpretações incorretas das conclusões extraídas de Estudos 
laboratoriais têm, em alguns casos, causado um alarme desnecessário. O HIV é incapaz de se repro-
duzir fora de seu hospedeiro vivo (ao contrário de muitas bactérias ou fungos, o que pode fazê-lo 
sob condições adequadas), exceto em condições laboratoriais; portanto, não se espalhou ou manteve 
infecciosidade fora do seu hospedeiro. 
Fonte: CDC - Centros de Controle e Prevenção de Doenças, Atlanta, USA – Oct. 2006
(www.cdc.gov/hiv/resources/qa/qa35.htm)
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Tratamento do HIV / SIDA 

(Lembre-se da palavra inibidores) 

1.    Os medicamentos anti-HIV são projetados para inibir funções específicas exclusivas do HIV 

2.    Estes incluem várias enzimas e outros eventos dirigidos por vírus no ciclo de replicação 

3.    Os inibidores da transcriptase reversa (RTI) são o suporte principal da terapia anti-Retroviral 
       (TEAR). Os inibidores da protease do HIV (PI) contribuem de forma importante para o 
       anti-retroviral terapia 

4.    O ART mais recente é um “inibidor de fusão”. É o medicamento mais caro até à data. 

5.    Outros eventos podem ser alvos para inibição. 

6.    A terapia atual exige o uso de pelo menos três medicamentos simultaneamente. Isso diminui 
       o desenvolvimento do HIV resistente 

7.    HAART: Terapia Anti-Retroviral altamente ativa (pronunciada como “coração”). Isso 
       geralmente inclui 
•    Dois inibidores nucleósidos da transcriptase reversa (NRTI) 
•    Um inibidor de protease (PI) OU uma transcriptase reversa não inibidor nucleosídica 
8.    O tratamento viral anti-retroviral pode ter efeitos colaterais. 
9.    O paciente precisa de exames médicos freqüentes e controles laboratoriais. 
      (FONTE: Adaptado de “Aspectos internacionais do HIV / SIDA na África subsaariana”)

HÁ ESPERANÇA 

PARA OS QUE 

VIVEM 

COM HIV/SIDA
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Profilaxis Pós-Exposição (PEP) 

PEP é um tratamento anti-retroviral (ART) fornecido após possível exposição ao HIV através de 
varas de agulhas, após sexo forçado ou estupro, e após a quebra de preservativo, o que diminui 
a risco significativo de infecção.

No entanto, é importante iniciar o tratamento o mais rápido possível após o incidente - dentro de 
duas horas, se possível, mas muitas fontes dão um intervalo de tempo de duas a 72 horas após o 
incidente. 

Quanto mais cedo o tratamento com ART for iniciado, maior será a chance de erradicar o vírus 
antes que ele se estabeleça no corpo.

Observe que a medicação (ART) deve ser tomada por 28 dias.

VACINAS CONTRA O HIV: mudanças ou mutações genéticas rápidas dão alterações vitais dos 
produtos, dificultando a concepção de uma vacina que seja eficaz contra todas variantes do 
HIV.

•     NÃO é seguro, portanto, que uma pessoa HIV + tenha relações sexuais desprotegidas com 
       outra Pessoa HIV +, uma vez que a troca de diferentes tensões leva a novos subtipos, muitas 
       vezes com um vírus mais virulento.

•    Uma nota de interesse: o vírus da poliomielite possui apenas três cepas e as mutações não 
      existem. Assim, a vacina trivalente foi capaz, para todos os efeitos, de sucesso poliomielite 
      erradicada.

•    Com as dúzias de cepas de HIV e potencial para mais de 100 pessoas, há uma grande tarefa 
      adiante!
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3. Declaração Oficial Adventista Sobre o casamento 

Esta declaração foi aprovada e votada pelo Comité Administrativo (ADCOM) da Conferência 
Geral dos Adventistas Sétimo Dia em 23 de abril de 1996.

As questões relacionadas ao casamento só podem ser vistas em sua verdadeira luz, visto que 
elas são vistas contra o fundo do ideal divino para o casamento. O casamento foi divinamente 
estabelecido no Eden e afirmado por Jesus Cristo para ser monógamo e heterossexual, uma vida 
de inteira união de companheirismo amoroso entre um homem e uma mulher. No culminar desta 
atividade criativa, a humanidade formada por Deus como homem e mulher à sua imagem; e Ele 
instituiu o casamento, uma união baseada em aliança dos dois gêneros fisicamente, emocional-
mente e espiritualmente falado nas Escrituras como “uma só carne”.

A partindo da diversidade dos dois gêneros humanos, a unicidade das imagens de casamento 
em uma maneira singular a unidade dentro da diversidade da Divindade. Em toda a Escritura, a 
união heterossexual em casamento é elevada como um símbolo do vínculo entre a Divindande e 
humanidade. É um testemunho humano do amor e da aliança de Deus com seu povo. A filiação 
harmoniosa de um homem e uma mulher em casamento fornece um microcosmo de unidade 
social que é homenageada como um ingrediente central de sociedades estáveis. Além disso, o  
Criador pretendia a sexualidade casada não só para servir um propósito unitivo, mas para for-
necer a propagação e perpetuação da família humana. No propósito divino, a procriação brota 
e está entrelaçada com o mesmo processo pelo qual marido e esposa podem encontrar alegria, 
prazer e plenitude física. É para um marido e uma esposa cujo amor permitiu que se conheces-
sem em um vínculo sexual profundo que uma criança pode ser lhes confiado. Seu filho é uma 
encarnação viva da sua unicidade. A criança em crescimento prospera na atmosfera de amor 
do casadomento e unidade em que ele ou ela foi concebido e tem o benefício de um relacio-
namento com cada um dos pais naturais.

A união monógama no casamento de um homem e uma mulher é afirmada como ordem div-
inamente fundamentada da vida familiar e social e único locus moralmente apropriado de ex-
pressão sexual íntima genital ou relacionada. No entanto, a propriedade do casamento não é o 
único plano de Deus para o encontro das necessidades relacionais humanas ou para conhecer 
o experiência de família. Singularidade e amizade de solteiros estão dentro do design divino tam-
bém. O companheirismo e o apoio dos amigos tem importância em ambos Testamentos bíblicos. 
A comunhão da Igreja, a família de Deus, está disponível para todos independentemente do es-
tado civil. As Escrituras, entretanto, colocam uma demarcação sólida socialmente e sexualmente 
entre tais relações de amizade e casamento.

A essa visão bíblica do casamento, a Igreja adventista do sétimo dia adere sem reserva, acred-
itando que qualquer redução desta alta visão é, nesse sentido, uma redução do ideal celestial. 
Porque o casamento foi corrompido pelo pecado, a pureza e a beleza do casamento como foi 
projetado por Deus precisa ser restaurado. Através de uma apreciação da obra redentora de 
Cristo e da obra de Seu Espírito nos corações humanos, o original propósito do casamento pode 
ser recuperado e a experiência deliciosa e saudável do casamento realizado por um homem e 
uma mulher que juntam suas vidas no pacto do casamento.
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4.     Declaração oficial adventista sobre Lar e família

Esta declaração pública foi divulgada pelo presidente da Conferência Geral, Neal C. Wilson, 
após consultai os 16 vice-presidentes mundiais da Igreja Adventista do Sétimo dia, em 27 de jun-
ho de 1985, na sessão da Conferência Geral em Nova Orleans, Louisiana.

A saúde e a prosperidade da sociedade estão diretamente relacionadas ao bem-estar das 
partes constituinte - a unidade familiar. Hoje, como provavelmente nunca antes, a família está 
com problemas. Os comentaristas Social criticam a desintegração da vida familiar moderna. O 
conceito  cristão tradicional de casamento entre um homem e uma mulher está sob ataque. 
A Igreja Adventista do Sétimo Dia, nesta época de crise familiar, incentiva cada membro da 
família a fortalecer sua dimensão espiritual e relacionamento familiar através do amor mútuo, 
honra, respeito e responsabilidade.

A Crença Fundamental da igreja No. 22, baseada na Bíblia, afirma que o relacionamento con-
jugal “é para refletir o amor, a santidade, a proximidade e a permanência da relação entre 
Cristo e sua igreja. ... Embora algumas relações familiares estejam além do ideal, os parceiros de 
casamento que se comprometem plenamente a si mesmos em Cristo podem alcançar unidade 
amorosa através da orientação do Espírito e da educação da igreja. Deus abençoa a família e 
pretende que seus membros se ajudem mutuamente a completar maturidade. Os pais devem 
criar seus filhos para amar e obedecer ao Senhor. Os seus exemplo e suas palavras, são para en-
sinar a eles que Cristo é um disciplinador amoroso, sempre terno e atencioso, que quer que eles 
se tornem membros de seu corpo, a família de Deus.”

Ellen G. White, uma das fundadoras da igreja, afirmou: “O trabalho dos pais está subjacente a 
todos os outros. A sociedade é composta por famílias, e é o que os chefes das famílias fazem. 
Fora do coração são as “questões da vida” (Prov.4: 23); e o coração da comunidade, da ig-
reja, e da nação é a casa. O bem-estar da sociedade, o sucesso da igreja, a prosperidade da 
nação, depende das influências domésticas “. - O Ministério de Cura, p. 349.
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5.    Declaração Oficial Adventista Sobre o Consenso no Controle de Natalidade

As tecnologias científicas hoje permitem um maior controle da fertilidade humana e reprodução 
do que era possível anteriormente. Essas tecnologias possibilitam relações sexuais com a expec-
tativa bastante reduzida de gravidez. Os casais cristão casado têm potencial para o controle da 
fertilidade que criou muitas questões com uma abordagem mais ampla nas implicações religio-
sas, médicas, sociais e políticas. Oportunidades e benefícios existem como resultado das novas 
capacidades, assim como desafios e desvantagens. Um número de questões morais devem ser 
consideradas. Cristãos que, em última instância, devem fazer suas próprio escolhas pessoais so-
bre essas questões devem ser informados para tomar decisões sãs com base em princípios bíbli-
cos.

Entre as questões a serem consideradas está a questão da permitir a intervenção do ser humano 
nos processos biológicos naturais da reprodução humana. Se for permitida intervenção huma-
na, em seguida, questões adicionais sobre o quê, quando e como deve ser respondidas. Outras 
preocupações relacionadas incluem: 

•    probabilidade de aumento da imoralidade sexual e a disponibilidade podem promover e uso 
      de métodos de controle da natilidade; 

•    questões de dominância de gênero relacionadas aos privilégios e prerrogativas sexuais de 
      ambos mulheres e homens; 

•    questões sociais, incluindo o direito de uma sociedade para invadir a liberdade pessoal e o 
      interesse da sociedade em geral e o ônus econômico e apoio educacional às pessoas 
      desfavorecidas; e 
•    questões de administração relacionadas ao crescimento populacional e ao uso de 
      recursos naturais.

Uma declaração de considerações morais sobre o controle de natalidade deve ser estabeleci-
da no âmbito do contexto mais amplo de ensinamentos bíblicos sobre sexualidade, casamento, 
paternidade e o valor das crianças - e uma compreensão da interligação entre essas questões. 
Com uma consciência da diversidade de opiniões dentro da Igreja, a seguir baseada na Bíblia, 
os princípios são estabelecidos para educar e orientar a tomada de decisão.

1.    Mordomia responsável. Deus criou seres humanos à sua imagem, masculino e feminino, 
       com capacidade para pensar e tomar decisões (Isa 1:18; Josh 24:15; Deut 30: 15-20). Deus 
       deu aos seres humanos o domínio sobre a terra (Gênesis 1:26, 28). Este domínio exige 
       supervisionar e cuidar da natureza. Administração cristã também exige assumir a 
       responsabilidade pela procriação humana. Sexualidade, como um dos aspectos da 
       natureza humana sobre os quais o indivíduo tem administração, deve ser expressa em 
       harmonia com a vontade de Deus (Êxodo 20:14; Gênesis 39: 9; Lev 20: 10-21; 1 Cor 6: 12-20).

2.    Propósito da Procriatividade. A perpetuação da família humana é um dos propósitos de 
       Deus para a sexualidade humana (Gênesis 1:28). Embora se possa inferir que os casamentos 
       são geralmente destinados a produzir descendência, a Escritura nunca apresenta a pro
       criação como uma obrigação de cada casal para agradar a Deus. No entanto, revelação 
       divina atribui um valor elevado às crianças e expressa a alegria a ser encontrada nos pais 
       (Mateus 19:14; Salmo 127: 3). Carregar e criar crianças ajuda os pais a entenderem Deus e 
       desenvolver compaixão, carinho, humildade e altruísmo (Sl 103: 13; Lucas 11:13).
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3.    Finalidade unificadora. A sexualidade serve um propósito unificador no casamento que é 
ordenado por Deus e distinguível do propósito procriador (Gênesis 2:24). Sexualidade no 
casamento pretende incluir alegria e prazer (Eccl 9: 9; Prov. 5:18; 19; Canção do Sol 4: 16-5: 
1). Deus pretende que os casais possam ter relações sexuais para comunhão além da pro-
criação (1 Cor 7: 3-5), uma comunhão que fotalece os limites e protege o parceiro matrimo-
nial de uma relação inadequada com alguém que não seja o seu cônjuge (Prov. 5: 15-20; 
Canção do Sol 8: 6, 7). No design de Deus, a intimidade sexual não é apenas para fins de 
concepção. A Escritura não proíbe os casais de desfrutar as delícias das relações conjugais 
enquanto tomam medidas para prevenir a gravidez.

4.    Liberdade de escolha. Na criação - e novamente através da redenção de Cristo - Deus 
deu aos homens a liberdade de escolha, e ele pede-lhes que usem sua liberdade de forma 
responsável (Gal 5: 1, 13). No plano divino, marido e mulher constituem uma unidade familiar 
distinta, com a liberdade e a responsabilidade de compartilhar fazendo determinações so-
bre sua família (Gen 2:24). Parceiros casados devem consideram-se mutuamente na tomada 
de decisões sobre o controle de natalidade, querendo considere as necessidades do outro, 
bem como as próprias (Phil 2: 4). Para aqueles que escolhem ter filhos, a escolha procriadora 
não está sem limites. Vários fatores devem tomar em consederação na sua escolha, incluin-
do a capacidade de atender às necessidades de filhos (1 Tim 5: 8); a saúde física, emocional 
e espiritual da mãe e outros cuidadores (3 João 2; 1 Cor 6:19; Fil 2: 4; Ef 5:25); circunstâncias 
sociais e políticas em que nascerão as crianças (Mt 24:19); e a qualidade de vida e os recur-
sos globais disponíveis. Nós somos mordomos da criação de Deus e portanto, devemos olhar 
além de nossa própria felicidade e considerar as necessidades dos outros (Filipenses 2: 4).

5.    Métodos apropriados de controle de natalidade. Tomada de decisão moral sobre a 
escolha e o uso dos vários agentes de controle de natalidade deve resultar de uma com-
preensão de seus prováveis efeitos sobre a saúde física e emocional, a maneira pela qual 
vários agentes operam e as despesas financeiras envolvidas. Uma variedade de métodos de 
controle de natalidade - incluindo métodos de barreira, espermicidas e esterilização - preve-
nir a concepção são moralmente aceitáveis. Algum outro controle métodos pode impedir 
a liberação do ovo (ovulação), podem impedir a união de ovo e esperma (fertilização), ou 
pode impedir a ligação do já fertilizado ovo (implantação). Por causa da incerteza sobre 
como eles funcionarão em qualquer dado exemplo, eles podem ser moralmente suspeitos 
por pessoas que acreditam que a vida humana protetora começa na fertilização. No entan-
to, uma vez que a maioria dos óvulos fertilizados naturalmente não conseguem se implantar 
ou se perderem após a implantação, mesmo quando nascem métodos de controle não 
estão sendo usados, métodos hormonais de controle de natalidade e DIU, que representam 
um processo similar, pode ser visto como moralmente aceitável. O aborto, o término intencio-
nal de uma gravidez estabelecida, não é moralmente aceitável para efeitos de controle de 
natalidade.

6.    Controle abusivo do controle de natalidade. Embora o aumento da capacidade de 
administrar a fertilidade e proteger contra doenças sexualmente transmissíveis pode ser útil 
para muitos casais, o contral de natalidade pode ser mal entendido. Por exemplo, aqueles 
que se envolveram em relações pré-maritais e as relações sexuais extraconjugais podem 
engajar-se mais de tais comportamentos alegando disponibilidade de métodos anticon-
cepcionais. O uso de tais métodos para proteger o sexo fora do casamento pode reduzir os 
riscos de doenças sexualmente transmissíveis e / ou gravidez. O sexo fora do casamento, no 
entanto, é prejudicial e imoral, mesmo de caso de diminuir ou não os riscos.
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7.    Uma abordagem redentora. A disponibilidade de métodos anticoncepcionais torna a 
educação sobre a sexualidade e moralidade ainda mais imperativo. Menos esforço deve 
ser apresentado em condenação e mais em educação e abordagens redentoras que 
procuram permitir que cada indivíduo seja persuadido pelo movimento profundo do Espírito 
Santo.

Alguns exemplos atuais desses métodos incluem dispositivos intrauterinos (DIU), pílulas de hormô-
nio (incluindo a “pílula do dia seguinte”), injeções ou implantes. Perguntas sobre estes métodos 
devem ser encaminhadas para um profissional médico.

Esta declaração foi votada durante o Conselho Anual da Conferência Geral no Comitê Executi-
vo na quarta-feira, 29 de setembro de 1999, em Silver Spring, Maryland.

HÁ ESPERANÇA 

PARA OS QUE 

VIVEM 

COM HIV/SIDA
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6. Diretrizes Oficiais Adventistas Sobre o Aborto

Muitas sociedades contemporâneas enfrentaram conflitos sobre a moral do aborto. O conflito 
também afetou grandes números no cristianismo que querem aceitar responsabilidade pela 
proteção da vida humana pré-natal, ao mesmo tempo que preserva a liberdade pessoal das 
mulheres. A necessidade de diretrizes tornou-se evidente, como a Igreja tenta seguir as escrituras 
e fornecer orientação moral ao respeitar a consciência do indivíduo. Os adventistas do sétimo 
dia querem se relacionar com a questão do aborto de maneiras que revelam fé em Deus como 
o Criador e Sustentador de toda a vida e de formas que refletem Responsabilidade cristã e liber-
dade. Embora existe uma honesta diferença na questão do aborto entre os adventistas do séti-
mo dia, o seguinte representa uma tentativa de fornecer diretrizes sobre uma série de princípios 
e questões. As diretrizes são baseadas em Princípios bíblicos amplos que são apresentados para 
estudo no final do documento. **

1.    A vida humana pré-natal é um magnífico dom de Deus. O ideal de Deus para os seres 
humanos afirma a santidade da vida humana, à imagem de Deus, e exige respeito pela vida 
pré-natal. No entanto, as decisões sobre a vida devem ser feitas no contexto de um mundo 
caído. O aborto nunca é uma ação de pouca importância moral. Assim, a vida pré-natal 
não deve ser irremediavelmente destruído. O aborto deve ser realizado apenas pelas as mais 
graves razões.

2.    O aborto é um dos trágicos dilemas do caos humano. A Igreja deveria oferecer apoio 
gracioso a quem enfrenta uma decisão pessoal relativa ao aborto. Atitudes de condenação 
são inapropriadas naqueles que têm aceitou o evangelho. Os cristãos são convidados a tor-
nar-se uma amorosa e atenciosa comunidade de fé que auxilia aqueles em crise consideran-
do as alternativas.

3.     De forma prática e tangível, a Igreja como comunidade de apoio deve expressar seu 
compromisso com o valor da vida humana. Essas formas devem incluir:
• fortalecimento das relações familiares
• educar os dois sexos sobre os princípios cristãos da sexualidade humana
• enfatizando a responsabilidade dos homens e das mulheres para o planejamento familiar
• chamar ambos para serem responsáveis pelas conseqüências de comportamentos que 
são inconsistente com os princípios cristãos
• criar um clima seguro para a discussão contínua das questões morais associado ao aborto
• oferecer apoio e assistência às mulheres que escolhem a crise completa
gravidezes
• encorajar e ajudar os pais a participar de forma responsável na parentalidade de
seus filhos.

A Igreja também deve se comprometer a ajudar a aliviar a infelicidade social, fatores econômi-
cos e psicológicos que aumentam o aborto e cuidem redentoramente aqueles que sofrem as 
consequências de decisões individuais sobre essa questão.
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4.   A Igreja não serve como consciência para os indivíduos; no entanto, deveria fornecer 
orientação moral. Os abortos por razões de controle de natalidade, seleção de gênero ou 
conveniência não são tolerados pela Igreja. As mulheres, às vezes, no entanto, podem en-
frentam circunstâncias excepcionais que apresentam sérios dilemas morais ou médicos, tais 
como ameaças significativas para a vida da mulher grávida, séria ameaça para saúde dela, 
defeitos congênitos graves cuidadosamente diagnosticados no feto e Gravidez resultante de 
estupro ou incesto. A decisão final de encerrar a gravidez ou não deve ser feito pela pessoa 
gravidea após consulta adequado. Ela deve ser ajudada em sua decisão por informações 
precisas, princípios bíblicas e orientação do Espírito Santo. Além disso, essas decisões são feito 
melhor no contexto de relacionamentos familiares saudáveis.

5.    Os cristãos reconhecem, em primeiro lugar, sua responsabilidade perante Deus. Eles 
procuram equilíbrio entre o exercício da liberdade individual e sua responsabilidade para 
com a comunidade de fé e a sociedade em geral e suas leis. Eles fazem suas escolhas de 
acordo com as escrituras e as leis de Deus em vez das normas da sociedade. Portanto, 
qualquer tentativa de coagir as mulheres para permanecerem grávidas ou para interrupção 
da gravidez deve ser rejeitada como violação da liberdade pessoal.

6.    As instituições da Igreja devem receber diretrizes para desenvolver suas próprias políticas
 institucionais em harmonia com esta afirmação. Pessoas com religião ou objeção ética con-
tra o aborto não devem ser obrigadas a participar do aconselhamento de abortos.

 
7.    Os membros da Igreja devem ser encorajados a participar da consideração de suas 

responsabilidades morais em relação ao aborto à luz da ensino das escrituras.

Princípios para uma visão cristã da vida 

Introdução

“Agora esta é a vida eterna, para que possam conhecê-lo, o único Deus verdadeiro e Jesus 
Cristo a quem você enviou “(João 17: 3, NVI). Em Cristo está promessa da vida eterna; mas assim 
que a vida humana é mortal, os humanos são confrontados com questões difíceis em relação à 
vida e morte. Os seguintes princípios referem-se a toda pessoa (corpo, alma e espírito), um todo 
indivisível (Gênesis 2: 7; 1 Tessalonicenses 5:23).

Vida: nosso valioso presente de Deus

1.    Deus é a Fonte, Dador e Sustentador de toda a vida (Atos 17: 25,28; Jó 33: 4; Gênesis 1:30, 
2: 7; Salmo 36: 9; João 1: 3,4). 

2.    A vida humana tem um valor único porque os seres humanos, embora caídos, são criados 
a imagem de Deus (Gênesis 1:27; Romanos 3:23; 1 João 2: 2; 1 João 3: 2; João 1:29; 
1 Pedro 1: 18,19). 

3.    Deus valoriza a vida humana não com base em realizações humanas ou contribuições, 
mas porque somos a criação de Deus e o objeto de Seu amor redentor (Romanos 5: 6,8; 
Efésios 2: 2-6; 1 Timóteo 1:15; Tito 3: 4,5; Mateus 5: 43-48; Efésios 2: 4-9; João 1: 3, 10:10).
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Vida: nossa resposta ao presente de Deus 

4.    Valioso como é, a vida humana não é a única ou última preocupação. Auto-sacrifício em 
devoção a Deus e seus princípios podem prevalecer sobre a vida em si (Apocalipse 12:11; 1 
Coríntios 13). 

5.    Deus pede a proteção da vida humana e responsabiliza a humanidade por sua destruição 
(Êxodo 20:13; Apocalipse 21: 8; Êxodo 23: 7; Deuteronômio 24:16; Provérbios 6: 16,17; Jeremias 
7: 3-34; Miquéias 6: 7; Gênesis 9: 5,6). 

6.    Deus está especialmente preocupado com a proteção dos fracos, dos indefesos e dos 
oprimidos (Salmo 82: 3,4; Tiago 1: 27; Miquéias 6: 8; Atos 20:35; Provérbios 24: 11,12; 
Lucas 1: 52-54). 

7.    O amor cristão (agape) é a dedicação dispendiosa de nossas vidas para melhorar as vidas 
de outras. O amor também respeita a dignidade pessoal e não tolera a opressão de uma 
pessoa para apoiar o comportamento abusivo de outro (Mateus 16:21; Filipenses 2: 1-11; 1 
João 3:16; 1 João 4: 8-11; Mateus 22:39; João 18: 22,23; John 13:34). 

8.    A comunidade de fé é chamada a demonstrar amor cristão tangível, formas práticas e 
substantivas. Deus nos chama para restaurar gentilmente o quebrado (Gálatas 6: 1,2; 1 João 
3: 17,18; Mateus 1:23; Filipenses 2: 1-11; João 8: 2-11; Romanos 8: 1-14; Mateus 7: 1,2, 12:20; 
Isaías 40:42, 62: 2-4).

Vida: nosso direito e responsabilidade de decidir

9.    Deus dá à humanidade a liberdade de escolha, mesmo que isso leve a abusos e trágicas 
consequências. Sua falta de vontade para coagir a obediência humana exigiu a sacrifício 
de Seu Filho. Ele exige que usemos os nossos dons de acordo com a Sua vontade e em últi-
ma instância julgará seu mau uso (Deuteronômio 30: 19,20; Gênesis 3; 1 Pedro 2:24; Romanos 
3: 5,6, 6: 1,2; Gálatas 5:13).

10.   Deus chama cada um de nós individualmente para a tomada de decisões morais e para 
pesquisar as escrituras para os princípios bíblicos subjacentes a tais escolhas (João 5:39; Atos 
17:11; 1 Pedro 2: 9; Romanos 7: 13-25).

11.   As decisões sobre a vida humana desde o seu início até o fim são melhor feitas dentro da 
contexto de relações familiares saudáveis com o apoio da comunidade de fé (Êxodo 20:12; 
Efésios 5,6).

12.   As decisões humanas devem sempre ser centradas na busca da vontade de Deus 
(Romanos) 12: 2; Efésios 6: 6; Lucas 22:42).

* O aborto, conforme entendido nessas diretrizes, é definido como qualquer ação destinada 
ao término de uma gravidez já estabelecida. Isso se distingue da contracepção, que se destina 
para evitar uma gravidez. O foco do documento é sobre o aborto. 
** A perspectiva fundamental dessas diretrizes é tirada de um amplo estudo das escrituras como 
mostrado nos “Princípios para uma visão cristã da vida humana”, incluída no final deste docu-
mento. 
Essas diretrizes foram aprovadas e votadas pela Conferência Geral Comitê Executivo Adventista 
na sessão anual do Conselho em Silver Spring, Maryland, 12 de outubro de 1992.
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7. Diretrizes Oficiais Adventistas Sobre Preocupação no Comportamento Sexual
Esta declaração foi aprovada e votada pela Conferência Geral dos Adventista Sétimo Dia no 
Comitê 
Executivo na sessão anual do Conselho em Washington, DC, 12 de outubro de 1987.

Em Seu infinito amor e sabedoria, Deus criou a humanidade, tanto masculino como feminino, e 
assim fazendo com que a sociedade humana seja baseada nos fundamentos firmes de lares e 
famílias amorosas.

É o propósito de Satanás, no entanto, perverter todas as coisas boas; e a perversão do melhor 
leva inevitavelmente ao que é pior. Sob a influência da paixão sem restrições pelo princípio 
moral e religioso, a associação dos sexos tem, de forma profundamente perturbadora extensão, 
degenerada em licença e abuso que resulta em escravidão. Com o auxílio de muitos filmes, 
televisão, video, programas de rádio e materiais impressos, o mundo está sendo conduzido  num 
curso para novas profundidades de vergonha e depravação. Não só a estrutura básica da so-
ciedade está muito danificada, mas também a degradação da família promove outros males 
depraventes. Os resultados em vidas distorcidas de crianças e jovens são angustiantes e evoca 
nossa piedade, e os efeitos não são apenas desastrosos, mas também cumulativos.

Esses males tornaram-se mais abertos e constituem uma ameaça séria e crescente para ideais 
e propósitos do lar cristão. Práticas sexuais que são contrárias a vontade expressa de Deus é o 
adultério e o sexo pré-marital, bem como o comportamento sexual obsessivo. Abuso sexual de 
cônjuges, abuso sexual de crianças, incesto, práticas homossexuais (gays e lésbicas), e a bes-
tialidade estão entre as perversões óbvias do plano original de Deus. Como a intenção de pas-
sagens claras da Escritura (ver Ex 20:14; Lev 18:22, 23, 29 e 20:13; Mateus 5:27, 28; 1 Cor 6: 9; 1 Tim 
1:10; Rom 1: 20-32) é negado e, como suas advertências são rejeitadas em troca de opiniões 
humanas, prevalece muita incerteza e confusão, este é o que Satanás deseja. Ele sempre tentou 
fazer com que as pessoas esqueçam que quando Deus como Criador fez Adão, Ele também 
criou Eva para ser a companheira feminina de Adão (“homem e mulher, ele os criou” Gen 1:24 
NEB). Apesar da moral clara padrões estabelecidos na Palavra de Deus para relacionamen-
tos entre homem e mulher, o mundo hoje testemunha um ressurgimento das perversões e de-
pravação que marcaram as antiguas civilizações.

Os resultados degradantes da obsessão desta era com o sexo e a busca do sensual, o prazer é 
claramente descrito na palavra de Deus. Mas Cristo veio destruir os trabalhos do diabo e resta-
belecer a relação correta dos seres humanos uns com os outros e com seu Criador. Assim, em-
bora caído Adão e cativo ao pecado, aqueles que se voltam para Cristo em arrependimento 
recebem pleno perdão e escolhem o melhor caminho, o caminho para restauração completa. 
Por meio da cruz, o poder do Espírito Santo no  “homem interior”, e o ministério nutricional da 
Igreja, todos podem ser libertados do aperto de perversões e práticas pecaminosas.

A aceitação da graça gratuita de Deus conduz inevitavelmente o crente individualmente ao 
tipo de vida e conduta que “irá adicionar brilho à doutrina de nosso Deus e Salvador” (Titus 2:10 
NEB). Também levará a igreja corporativa a disciplina firme e amorosa de membro cuja conduta 
deturpa o Salvador e distorce e abaixa os verdadeiros padrões de vida e comportamento cris-
tãos.

A Igreja reconhece a verdade penetrante e poderosas motivações das palavras de Paulo para 
Tito: “Porque a graça de Deus surgiu no mundo como cura para toda a humanidade; e por isso 
somos disciplinados para renunciar a modos que não horam a Deus e desejos mundanos, 
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A Igreja reconhece a verdade penetrante e poderosas motivações das palavras de Paulo para Tito: 
“Porque a graça de Deus surgiu no mundo como cura para toda a humanidade; e por isso somos dis-
ciplinados para renunciar a modos que não horam a Deus e desejos mundanos, e viver uma vida de 
temperança, honestidade e piedade na era atual, ansioso pelo cumprimento feliz de nossa esperança 
quando o esplendor de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus aparecerá. Ele é quem se sacrificou por 
nós, libertar-nos de toda iniqüidade e para nos tornar um povo puro marcado para Si próprio, ansioso para 
fazer o bem. “- Tito 2: 11- 14, NEB. (Veja também 2 Pedro 3: 11-14.)
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8. Diretrizes Oficiais Adventistas sobre HIV / SIDA, DTSs e uso de Preservativos
Esta declaração é uma seleção de declarações anteriores da Conferência Geral relacionadas 
a HIV e SIDA e Infecções de Transmissão Sexual. Foi atualizado e votado pela Conferência Geral 
dos Adventistas do Sétimo Dia na Reuniões da Diretoria do Ministério Adventista Internacional do 
HIV / SIDA (AAIM) - outubro de 2002 e abril de 2003

O HIV-SIDA (Vírus da Imunodeficiência Humana e Síndrome Imunodeficiência Adquirida), a ep-
idemia mundial é uma tragédia devastadora que está se espalhando rapidamente o mundo; 
Tem e irá reivindicar milhões de vítimas. É uma doença de transmissão sexual (DTS).

A Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece que este é um problema sério que está a dizimar 
populações inteiras. Em muitos países do mundo, está levando muitas vidas, incluindo Membros 
da Igreja adventista do Sétimo Dia.

O HIV é transmitido através de três fontes principais: 1) intimidade sexual com uma pessoa infec-
tado, 2) introdução de sangue contaminado pelo HIV no corpo e 3) transmissão mãe-filho (in-
fecção pre-natal e amamentação). A infecção pelo HIV pode ser prevenida evitando o contato 
sexual antes do casamento e mantendo um fiel relacionamento monogâmico com uma pessoa 
não infectada no casamento. Tiragem apropriada de sangue e produtos sanguíneos, e evitar o 
uso de agulhas não esterilizadas para injeções, reduzir transmissões na configuração clínica.
Em vista da grande comissão e exemplo de Jesus em Seu ministério terrenal, conforme registrado 
nas Escrituras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está envolvida em um Ministério ativo para lutar 
contra esta terrível doença e ajudar os infectados e afetados, através do trabalho de todas suas 
agências, departamentos, igrejas, instituições educacionais e médicas.

O Ministério Internacional Adventista do HIV-SIDA é uma iniciativa multidepartamental, envol-
vendo muitos Ministérios da Igreja. Por causa da missão e da Comissão compartilhadas por Jesus 
Cristo, é incentivado na participação de todos os departamentos e agências da Igreja.

HIV-SIDA e DTSs afetam todas as dimensões da saúde: física, mental, emocional, social e espiritu-
al. Estigmatização, rejeição, isolamento, negação de emprego e segregação, produzem de-
pressão, aumento do aborto e taxas de suicídio.

A Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece a necessidade de usar métodos cientificamente 
comprovadas, tratamentos médicos efetivos e medidas preventivas. Os líderes da igreja são 
chamados a responder através de iniciativas em educação, prevenção, tratamento e serviço 
comunitário.
Assim como Cristo veio oferecer cura para um mundo sofredor, então os adventistas do Sétimo 
Dia são encomendados a cuidados compassivos para aqueles que sofrem e são afetados pelo 
HIV. Os membros podem servir com segurança como cuidadores, em casa ou em instituições de 
saúde, se forem educados de forma apropriada para fazê-lo. 1

A evidência confirma de forma esmagadora a importância de construir sólidos e positivos rela-
cionamentos entre casais, pais e filhos, adultos e jovens, como maneira de evitar comportamen-
tos “em risco”. O apoio moral e espiritual para a juventude é encorajados, de famílias e igrejas.

Pesquisas e estatísticas em saúde pública mostram que há uma porta de oportunidade para ed-
ucação e prevenção entre as idades de 5 a 15 anos (para todas as crianças), 
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antes de serem infectadas. As mulheres jovens (15 a 24 anos de idade) são mais vulneráveis do 
que homens, à infecção pelo HIV. Essas informações devem ser utilizadas  no planejamento 
estratégico de intervenções de educação e prevenção. Em certas regiões do mundo, mulheres 
em uma idade precoce sofre de forte pressão sexual.

Empoderamento das mulheres e treinamento delas na negociação de habilidades para evitar 
relações sexuais, pressões, podem ajudar a diminuir o número de infecções.

“Menos esforços devem ser apresentados em condenação e mais em educação e abordagens 
redentoras que buscam permitir que cada indivíduo seja persuadido pelo movimento profundo 
do Espírito Santo. ‘2

A Igreja dá especial atenção e encorajamento à implementação de educação sexual adequa-
da em todas as escolas, faculdades e universidades da IASD em currículos de todos níveis, bem 
como clubes de apontadores. O Quadro de Curriculum Adventista do Sétimo Dia chamado “O 
Bom Presente de Sexualidade de Deus” deve constituir a base da educação sexual na infância 
até a idade adulta. Este quadro e todos os programas de DTS e HIV-SIDA devem ser contextual-
izados para necessidades culturais e linguísticas relevantes.

* Documentos de referência:
1.    Declaração GC - SIDA - 1990 

2.    Controle da natalidade: uma declaração de consenso Adventista do Sétimo Dia 
(256-99G) - Revisada 9-14-99 

3.    A seguinte é uma seleção da Declaração IASD sobre Enfrentar os Desafios de Doenças 
de Transmissão Sexual “- (161-98G) Revisado 4-29-98:

“Avanços foram feitos ao longo de várias linhas: 

•    A pesquisa forneceu dados mais precisos; 

•    Benefícios do uso de preservativos para reduzir a gravidez indesejada e a propagação 
      das DTSs (incluíndo HIV-SIDA) foram documentadas; 

•    Os perigos da promiscuidade foram reconhecidos; 
•    Um tratamento mais eficaz reduziu a propagação e a progressão de muitas DTSs
•    O risco de danos emocionais a longo prazo resultantes de sexo casual foi reconhecido; e 
•    O apoio cresceu para a posição de que a abstinência do sexo extramatrimonial 
      promove  a saúde sexual e emocional

Estes avanços, apesar de suas limitações, se mostraram benéficos e deveriam ser encorajados 
por seus efeitos positivos. Os donos de cuidados Adventistas do Sétimo do Dia devem ser incen-
tivados a participar na promoção de tais esforços e merecem o apoio de membros da igreja. 
Uma abordagem pragmática para lidar com esses graves problemas e o uso de intervenções 
apropriadas não devem, de modo algum, ser interpretado como endosso ou encorajamento de 
atividades sexuais fora do casamento ou de infidelidade dentro do casamento. Em vez disso, es-
ses esforços devem ser vistos como tentativas compassivas de prevenir ou reduzir as consequên-
cias negativas de comportamentos sexuais.
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Às vezes, membros da família, pastores, professores, conselheiros, médicos e outras profissões 
de ajuda podem encontrar-se trabalhando com indivíduos que, apesar de fortes conselhos, se 
recusam a se converter da decadência sexual e viver pelo alto padrão de Deus de moralidade. 
Nesses casos, os responsáveis pelo ministério podem, como último recurso, pode-se aconselhar a 
esses indivíduos específicos a usarem métodos contraceptivos e profiláticos, como preservativos 
em uma tentativa de prevenir a gravidez e reduzir o risco de propagação de DTSs que dizimem 
a vida (incluindo HIV-SIDA). O maior cuidado deve ser tomado ao fazer tal intervenção, deixar 
claro ao (s) indivíduo (s) e membros da comunidade envolvidos que este medida extrema não 
deve de modo algum ser mal interpretada como uma sanção bíblica para intimidade sexul fora 
do casamento. Essa ação por parte dos profissionais deve ser considerada temporário e utilizada 
apenas em casos individuais. Embora tais intervenções pode proporcionar um pouco de graça 
para fazer seu trabalho em corações humanos, eles não fornecem uma solução viável a longo 
prazo. A Igreja deve continuar empenhada em aproveitar ao máximo todas as oportunidades 
para reforçar a sabedoria do design de Deus para a sexualidade humana e chamando homens 
e mulheres do mais alto padrão de conduta moral “.

A Igreja afirma a visão bíblica da sexualidade como um atributo saudável do ser humano nature-
za criada por Deus para ser apreciada e usada de forma responsável no casamento como parte 
de discipulado cristão.

A Igreja está empenhada em compartilhar uma visão bíblica da sexualidade humana de forma 
intencional e maneira culturalmente aceitável. É dada ênfase à apreciação e compreendendo 
o corpo humano e suas funções, mantendo a castidade sexual fora e fidelidade nas relações 
conjugais e desenvolvimento de habilidades para a tomada de decisões e comunicação sobre 
comportamento sexual. A Igreja está empenhada em transmitir a verdade de que o mau uso da 
própria da sexualidade e do abuso de poder nos relacionamentos são contrariamente ao ideal 
de Deus.

A Igreja convida as pessoas a se dedicarem diante de Deus à abstinência sexual fora da aliança 
matrimonial e fidelidade sexual ao cônjuge. Apesar de Expressão saudável da intimidade sexu-
al no casamento, a abstinência é o único seguro e caminho moral para o cristão. Em qualquer 
outro contexto, a atividade sexual é prejudicial e imoral. Este alto padrão representa a intenção 
de Deus para o uso de Seu presente, e os crentes são chamados a defender este ideal, indepen-
dentemente dos padrões vigentes na cultura ao seu redor.

A Igreja reconheceu uma pecaminosidade da humanidade. Os seres humanos cometem er-
ros, usam julgamento pobre e muitos deliberadamente optam por praticar practicas sexuais 
que são contrariamente ao ideal de Deus. Outros podem sabem onde buscar ajuda para viver 
sexualmente puro na vida. Nada, no entanto, pode poupar estes casos das conseqüências da 
separação do plano divino. Feridas emocionais e espirituais deixadas pela atividade sexual que 
violam o plano de Deus inevitavelmente deixam cicatrizes. Mas a Igreja estende o ministério de 
misericórdia de Cristo e Graça, oferecendo o poder de perdão, cura e restauração de Deus. 
Deve procurar oferecer o apoio pessoal, espiritual e emocional para
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que os feridos aprovitem os recursos do evangelho. Identificar e acessar uma rede completa de 
recursos humanos disponíveis.
A Igreja reconhece como moralmente é aceitável o uso de medidas contraceptivas, incluin-
do preservativos, por casais que buscam controlar a concepção. 1 Preservativos em particular 
podem ser indicados em algumas circunstâncias conjugais - por exemplo, quando o parceiro foi 
exposto ou contraiu uma doença sexualmente transmissível, assim colocando o cônjuge em alto 
risco de infecção.

Por outro lado, o uso pré-marital ou extramarital de preservativos - quer em uma tentativa para 
reduzir o risco de gravidez indesejada ou para prevenir a doenças transmissão sexual suscitam 
preocupações morais. Essas preocupações devem ser consideradas no contexto do plano divino 
para a sexualidade humana, a relação entre a criatividade da intenção Deus e respeito pela fra-
gilidade humana, o processo de crescimento espiritual e moral deve ser desenvolvimento dentro 
dos indivíduos e a natureza da missão da Igreja.

Embora os preservativos tenham provado ser um pouco eficaz na prevenção da gravidez e a 
propagação da doença 2, isso não torna o sexo fora do casamento moralmente aceitável. Nem 
este fato evita o dano emocional que resulta desse comportamento. O apelo da Igreja a jovens 
e adultos, crentes e não-crentes é viver vidas dignas da graça estendida a nós em Cristo, dese-
jando o máximo possível sobre recursos divinos e humanos para viver de acordo com o ideal de 
Deus para a sexualidade.

A Igreja reconhece que nos casos em que uma pessoa casada pode estar em risco de transmitir 
ou contrair uma doença sexualmente transmissível como Vírus da imunodeficiência Humana 
(HIV) de seu parceiro matrimonial, o uso do preservativo não é apenas moralmente aceitável, 
mas é altamente recomendável se o marido e a esposa decidirem continuar a ter relações sex-
uais. Os usuários de preservativos devem ser alertados para os limites de a sua eficácia na pre-
venção da transmissão da infecção pelo HIV e na importância de usá-los adequadamente.

Apelo

Estamos enfrentando uma crise que ameaça a vida e o bem-estar de muitas pessoas, incluindo 
membros da igreja. Jovens e adultos estão em perigo. A Igreja deve desenvolver, sem demora, 
uma estratégia abrangente de educação e prevenção. Os recursos da saúde, serviços sociais, 
educacionais, ministeriais e outros profissionais, tanto dentro como fora a Igreja, devem ser mobi-
lizados. Esta crise exige atenção prioritária - usando cada recurso legítimo e método à disposição 
da Igreja para atingir a casa, a escola, igreja e comunidade. O destino de uma geração inteira 
de seres humanos está em risco, e estamos numa corrida contra o tempo.

1.    Veja o controle de natalidade: uma declaração de consenso Adventista do Sétimo Dia 
       (160-98G) 

2.    A pesquisa indica que os preservativos, quando utilizados corretamente, possuem cerca de 
97% de taxa de sucesso de prevenção da gravidez e taxa de sucesso de 85 a 90 por cento 
na prevenção da
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transmissão do vírus, tal como é utilizado pela população em geral. Naqueles grupos que os 
usam de forma consistente e correta, a eficácia é de cerca de 97 por cento.”

Conclusão: 

Principais recomendações para combater DTS e HIV-SIDA **: 

(Atualização da Declaração GC-SIDA - 1990)

1.    Promover a educação sobre a sexualidade de acordo com os princípios bíblicos e a
       prevenção sobre DTS e HIV-SIDA. 

2.    Defender o ideal de abstinência do sexo pré-marital 

3.    Defina o teste pré-marital do HIV para ambos os potenciais parceiros como parte da 
       preparação para o casamento na igreja

4.    Elevar o ideal de Deus para a fidelidade no casamento 

5.    Encorajar o Aconselhamento e Testes Voluntários para a compreensão e início diagnóstico 
       sobre DTS e HIV-SIDA 

6.    Uso de medidas de proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, incluindo o HIV. 

7.    Cuidados compassivos para aqueles que sofrem e são afetados pelo HIV-SIDA
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9.   Diretrizes Oficiais Adventistas sobre o Cuidado dos Moribundos(alguém a beira da morte)

Esta declaração de consenso foi aprovada e votada pela Conferência Geral de Comitê Execu-
tivo dos Adventistas do Sétimo Dia na sessão anual do Conselho em Prata Spring, Maryland, 9 de 
outubro de 1992.

Para pessoas cujas vidas são guiadas pela Bíblia, a realidade da morte é reconhecida como par-
te da condição humana atual, afetada pelo pecado (Gênesis 2:17; Romanos 5; Hebreus 9:27). 
Há “um tempo para nascer, e um tempo para morrer” (Eclesiastes 3: 2). Embora eterna, a vida é 
um dom que é concedido a todos os que aceitam a salvação através de Jesus Cristo, os cristãos 
fiéis aguardam a segunda vinda de Jesus para a realização completa de sua imortalidade (João 
3:36; Romanos 6:23; 1 Coríntios 15: 51-54). Enquanto esperavam pela volta de Jesus, os Cristãos 
podem ser chamados a cuidar dos moribundos e enfrentar pessoalmente a próprios morte.

A dor e o sofrimento afligem toda vida humana. Traumas físicos, mentais e emocionais são univer-
sal. No entanto, o sofrimento humano não tem valor expiatório ou meritório. A Bíblia ensina que 
nenhuma quantidade ou intensidade de sofrimento humano pode expiar o pecado. O sofrimen-
to de Jesus Cristo sozinho é suficiente. A Escritura chama os cristãos a não se desesperarem pelas 
aflições, pedindo-lhes que aprendam a obediência (Hebreus 5: 7-8), paciência (Tiago 1: 2-4), e 
resistência em tribulações (Romanos 5: 3). A Bíblia também testifica do poder de superação de 
Jesus Cristo (João 16:33) e ensina que o ministério para o sofrimento humano é importante dever 
do cristão (Mateus 25: 34-40). Este foi o exemplo e o ensino de Jesus (Mateus 9:35; Lucas 10: 34-
36), e esta é a Sua vontade para nós (Lucas 10:37). Cristãos olham com antecipação para um 
novo dia em que Deus acabará com o sofrimento para sempre (Apocalipse 21: 4).
Os desenvolvimentos em medicina moderna somaram a complexidade das decisões sobre 
cuidados aos moribundos. Em tempos passados, pouco poderia ser feito para estender a vida 
humana. Mas o poder da medicina de hoje para prevenir a morte gerou dificuldades morais e 
questões éticas. Quais as restrições que a fé cristã atribui ao uso desse poder? Quando o objetivo 
de adiar o momento da morte dê lugar ao objetivo de alivio a dor no final da vida? Quem pode 
apropriadamente tomar essas decisões? Que limites, se houver, o amor cristão deve colocar em 
ações destinadas a acabar com o sofrimento humano? Tornou-se comum discutir tais questões 
sob o título de eutanásia. Existe muita confusão em relação a esta expressão. O significado orig-
inal e literal de deste termo era “boa morte”. Agora o termo é usado de duas maneiras significa-
tivamente diferentes. Muitas vezes, a eutanásia se refere a “morte por misericórdia”, ou intencio-
nalmente tirar a vida de um paciente para evitar a morte dolorosa ou para aliviar os encargos 
da família de um paciente ou sociedade. (Esta é a chamada eutanásia ativa.) No entanto, a 
eutanásia também é usada, de forma inadequada na visão Adventista do Sétimo Dia, referir-se 
à retenção ou retirada das intervenções médicas que prolongam artificialmente a vida humana, 
permitindo assim uma pessoa morrer naturalmente. (É a chamada eutanásia passiva.) Adven-
tistas do Sétimo Dia acreditam que permitir que um paciente morra por meio de intervenções 
médicas anteriores que apenas prolongar o sofrimento e adiar o momento da morte é moral-
mente diferente das ações que têm como principal intenção a tomada direta de uma vida.

Os adventistas do sétimo dia procuram abordar as questões éticas no final da vida de maneiras 
que demonstre sua fé em Deus como Criador e Redentor da vida e que revele como a graça de 
Deus os capacitou para atos de amor vizinho. Adventistas do sétimo dia afirmam que a vida hu-
mana é criação de Deus, um presente maravilhoso digno de ser protegido e sustentado (Gênesis 
1-2).
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Eles também afirmam o maravilhoso dom de redenção de Deus, que proporciona vida eterna 
para aqueles que crêem (João 3:15; 17: 3). Assim, eles apoiam o uso da medicina moderna para 
estender vida humana neste mundo. No entanto, esse poder deve ser usado de forma compas-
siva que revelam a graça de Deus ao minimizar o sofrimento.

Uma vez que a promessa de Deus da vida eterna na terra se tornou nova, os cristãos não precis-
am agrrar-se ansiosamente os últimos vestígios da vida nesta terra. Nem é necessário aceitar ou 
oferecer todos os possíveis tratamentos médicos que apenas prolongam o processo da morte.

Devido ao seu compromisso de cuidar de toda pessoa, os adventistas do sétimo dia preocu-
pam-se com o cuidado físico, emocional e espiritual dos moribundos. Para este fim, eles ofere-
cem os seguintes princípios baseados na Bíblia:

1) Uma pessoa que está se aproximando do fim da vida e é capaz de entender, merece saber a 
verdade sobre sua condição, as escolhas de tratamento e as possíveis resultados. A verdade não 
deve ser retida, mas compartilhada com o amor cristão e com sensibilidade às circunstâncias 
pessoais e culturais do paciente (Efésios 4:15).

2) Deus deu aos seres humanos liberdade de escolha e pede-lhes que usem sua liberdade de 
forma responsável. Os adventistas do sétimo dia acreditam que essa liberdade se estende às de-
cisões sobre cuidados médicos. Depois de buscar orientação divina e considerando os interesses 
dos afetados pela decisão (Romanos 14: 7), bem como um conselho médico, uma pessoa que 
é capaz de decidir, deve determinar se deve aceitar ou rejeitar a extensão da vida por inter-
venções médicas. Essas pessoas não devem ser obrigadas a submeter-se aos médicos

3) O plano de Deus é que as pessoas sejam nutridas dentro de uma família e uma comunidade 
de fé. As decisões sobre a vida humana são feitas melhor no contexto de uma família com rela-
cionamento saudável depois de considerar um conselho médico (Gênesis 2:18; Marcos 10: 6-9; 
Êxodo 20:12; Efésios 5-6). Quando uma pessoa moribunda não consegue consentir ou expressar 
preferências quanto à intervenção médica, tais decisões devem ser tomadas por alguém es-
colhido pela pessoa moribunda. Se ninguém foi escolhido, alguém próximo ao moribundo deve 
determinar. Exceto em circunstâncias extraordinárias, médicos ou profissionais legais devem adiar 
decisões sobre intervenções médic para uma pessoa em morte, retirando dessa forma a vonta-
de da pessoa próxima de idivíduo. Os desejos ou as decisões do indivíduo são melhor feitas por 
escrito e deve estar de acordo com os requisitos legais existentes.

4) O amor cristão é prático e responsável (Romanos 13: 8-10; 1 Coríntios 13; Tiago 1:27; 2: 14-17). 
Esse amor não nega a fé nem nos obriga a oferecer ou a aceitar intervenções médicas cujos far-
dos superam os prováveis benefícios. Por exemplo, Quando os cuidados médicos apenas preser-
vam as funções corporais, sem esperança de devolver ao paciente a consciência mental, é inútil 
e pode, em boa consciência, ser retido ou retirado. Da mesma forma, tratamentos médicos que 
se prolongam na vida podem ser omitidos ou interrompidos se eles apenas aumentam o sofri-
mento do paciente ou prolongam desnecessariamente o processo de morrer. Quaiqueis ações 
tomadas devem estar em harmonia com os mandatos legais.
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5) Embora o amor cristão possa levar à retenção ou retirada de medicamentos intervenientes 
que apenas aumentam o sofrimento ou prolongam a morte, os adventistas do sétimo dia não 
praticam a “misericórdia matando” ou ajuda no suicídio (Gênesis 9: 5-6, Êxodo 20:13; 23: 7). Eles 
se opõem à eutanásia ativa, tomada intencional da vida de alguém sofrendo ou moribundo.

6) A compaixão cristã exige o alívio do sofrimento (Mateus 25: 34-40; Luke 10: 29-37). Ao cuidar 
dos moribundos, é uma responsabilidade cristã aliviar a dor e sofrendo, na medida do possível, 
não inclue a eutanásia ativa. Quando está claro que a intervenção médica não cura um paci-
ente, o principal objetivo do cuidado deve mudar para alívio do sofrimento.

7) O princípio bíblico da justiça prescreve que o cuidado adicional seja dado às necessidades 
de aqueles que são indefesos e dependentes (Salmo 82: 3-4, Provérbios 24: 11-12, Isaías 1: 1- 18; 
Miquéias 6: 8; Lucas 1: 52-54). Devido à sua condição vulnerável, cuidados especiais devem ser 
tomados para garantir que as pessoas moribundas sejam tratadas com respeito pela dignidade 
e sem discriminação injusta. O cuidado com os moribundos deve basear-se em seus aspectos 
espirituais e necessidades médicas e suas escolhas expressadas ao invés de percepções de suas 
dignidades (Tiago 2: 1-9).

Como os adventistas do sétimo dia procuram aplicar esses princípios, eles tomam esperança 
e coragem pelo fato de Deus responder às orações de seus filhos e poder trabalhar milagrosa-
mente por seu bem-estar (Salmo 103: 1-5, James 5: 13-16). Seguindo Jesus Por exemplo, eles tam-
bém oram para aceitar a vontade de Deus em todas as coisas (Mateus 26:39). Eles são confiante 
de que eles podem invocar o poder de Deus para ajudá-los a cuidar dos recursos físicos e ne-
cessidades espirituais dos indivíduos sofredores e moribundos. Eles sabem que a graça de Deus 
é suficiente para permitir-lhes suportar a adversidade (Salmo 50: 14-15). Eles acreditam que exite 
vida eterna para todos os que têm fé em Jesus e seguros no triunfo do amor de Deus.
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10. Diretrizes Oficiais Adventistas sobre Valores

Esta declaração foi aprovada e votada pela Conferência Geral no Comitê Executivo  dos Ad-
ventista do Sétimo Dia no Conselho Anual em Silver Spring, Maryland, 10 de outubro de 2004.

Nossos valores

Os valores Adventistas do Sétimo Dia estão enraizados na revelação da providenciada de Deus 
através da Bíblia e a vida de Jesus Cristo. Nosso senso de identidade e chamada cresce a partir 
de uma compreensão das profecias da Bíblia, especialmente aquelas que dizem respeito ao 
tempo imediatamente precedendo o retorno de Jesus. Conseqüentemente, toda a vida se torna 
uma experiência crescente e demonstração de envolvimento com Deus e Seu reino.

Nosso senso de missão é conduzido pela percepção de que cada pessoa, independentemente 
das circunstâncias, é de valor infinito para Deus e, portanto, merece respeito e dignidade. At-
ravés da graça de Deus, cada pessoa é dotada e necessária nas diversas atividades da família 
da igreja.

Nosso respeito pela diversidade, individualidade e liberdade é equilibrado pelo respeito a comu-
nidade. Nós somos - uma família mundial em fé empenhada em representar o Reino de Deus em 
nosso mundo através de uma conduta ética, respeito mútuo e serviço amoroso. Nossa fidelidade 
a Deus envolve compromisso e apoio da Seu corpo, a igreja.
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11. Folha Informativa - Doenças de Transmissão Sexual (DTS) 

O que é uma DTS?
Uma doença transmissível sexualmente (ITS) é uma doença que sempre é propagada por conta-

to via sexual durante sexo vaginal, oral ou anal. No entanto, mesmo sem relações sexuais, As DTSs 
podem ser transmitidas por contato sexual íntimo (por exemplo, verrugas genitais) ou por toque 
em roupas infectadas, lençóis ou toalhas (por exemplo, sarna). As DTSs são um problema sério 
para todos. Se não forem tratados com antecedência por um médico, podem causar infertili-
dade, danos ao fígado, câncer cervical, doenças do sistema imunológico e até mesmo a morte. 
Muitas DTSs (como gonorréia, clamídia e sífilis) são causadas por bactérias e podem ser tratadas 
com antibióticos. Outras (como o herpes genital, verrugas genitais e HIV) são causadas por vírus 
e não podem ser curados. Isso significa que a infecção – e o risco de propagar o vírus para os 
outros - dura toda a vida.

Quem está em risco? 

Jovens com idades entre 15 e 25 estão no maior risco de contrair uma DTS. Todos os anos, um 
em cada quatro adolescentes sexualmente ativos fica infectado. Você não pode dizer olhando 
para alguém se ele ou ela tem uma DTS. Na verdade, muitas pessoas infectadas não sabem que 
estão!

Você corre o risco de contrair uma DTS se: 
•    Você é sexualmente ativo 
•    Você se envolve em sexo com ou sem um preservativo 
•     Você tem múltiplos parceiros 
•     Você confia em preservativos ou outras formas de controle de natalidade para 
       proteção de DTS 
•     Você faz sexo sob a influência de álcool ou drogas 
•     Você confiar na aparencia de física de um parceiro que aparenta não ter uma DTS

As Cinco Infecções Sexualmente Transmissíveis: CLAMÍDIA, VERRUGAS GENITAIS,
GONOREA, HERPES GENITAL

E NÃO ESQUECE: SÍFILIS, HEPATITE, TRICOMONIASE, CANDIDÍASE , PIOLHO PÚBLICO, SARNA e SIDA

Voê precisa de um médico se você tiver algum desses sintomas: 
•    Dor pélvica 
•    Queima ou dor durante a micção 
•    Bolhas perto da boca ou genitais 
•     Inchaço ou erupção cutânea na área da virilha 
•    Dor ou inflamação de genitais ou virilhas 
•    Odor incomum nos órgãos genitais
•    Queima ou comichão nos órgãos genitais 
•    Sintomas de gripe como febre, arrepios e dores 
•    Dor durante a relação sexual
•    Ciclos menstruais irregulares ou secreção incomum nos órgãos genitais 
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NÃO ESPERE – FAÇA O TESTE - A DETECÇÃO QUANTO ANTES É MUITO IMPORTANTE !!!

Se uma DTS não for tratada durante muito tempo, ela pode avançar até um ponto em que faz 
dano permanente. Qualquer pessoa que opte por ser sexualmente ativa deve ter uma exame 
físico anual que inclui uma triagem para DSTs. Muitas DSTs são “silenciosas - elas não tem sinto-
mas. A triagem regular é a única maneira de saber se você está infectado. Mais, estar infectado 
com uma DTS torna você TRÊS à CINCO vezes mais com probabilidades de contrair o HIV do que 
indivíduos não infectados.

SER INTELIGENTE QUANTO A DTS 

Você pode eliminar completamente o risco de contrair uma DTS de uma única maneira:

SEJA ABSTINENTE !!! O único comportamento 100% livre de risco é a abstinência. 

Isso significa não se envolver em sexo oral, vaginal ou anal ou contato sexual íntimo. Ser absti-
nente agora não significa que você se abstenha do sexo para sempre - ou que você não pode 
mostrar carinho. Existem muitas maneiras positivas de expressar seus sentimentos por outra pes-
soa sem ter relações sexuais ou contato físico íntimo!

Não existe tal coisa como sexo seguro. Um preservativo dá apenas uma ligeira proteção para al-
gumas doenças. Para outros, isto é, verrugas genitais (HPV) e herpes, os preservativos dão pouco 
ou nenhum proteção porque essas doenças são espalhadas por contato pele a pele em áreas 
não coberta por um preservativo. Além disso, um preservativo pode quebrar ou escorregar. 
Qualquer um que lhe diga que ele ou ela não tem uma DTS pode não estar falando a verdade 
ou pode estar infectado mas não sabe. Qualquer pessoa que opte por fazer sexo é um grande 
risco. E lembre-se, a responsabilidade sexual significa dizer ao seu parceiro se você tem alguma 
DTS. Seu parceiro tem o direito de saber antes de fazer sexo.

Se você está pensando em fazer sexo, responda estas questões:

1) Estou pronto para esse tipo de relacionamento ?, 2) Estou considerando o impacto físico e 
emocional que isso terá na minha vida ?, 3) Estou tomando esta decisão livremente sem pressão 
externa? 4) Estou plenamente consciente de que os preservativos não oferecem proteção total 
e que ainda estamos em grande risco?, 5) Estou disposto a fazer teste regularmente de DST pelo 
meu médico ou no meu posto de Saúde local?

Se a resposta a qualquer um destes for NÃO, você seria sábio para reconsiderar sua decisão. 
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12. Ficha Informativa - HIV / SIDA

O que é HIV / SIDA?

SIDA significa síndrome de imunodeficiência adquirida. É causada pelo vírus humano da imuno-
deficiência (HIV), que ataca e enfraquece o sistema imunológico do organismo. O HIV impede o 
corpo de combater a infecção, deixando-o vulnerável a uma série de doenças. Qualquer pes-
soa pode contrair HIV / SIDA, independentemente da raça, idade, gênero ou orientação sexual. 
Ainda não há cura para o HIV / SIDA. Sua melhor defesa é conhecer os fatos sobre o HIV e estar 
atento a comportamentos que podem colocá-lo em risco de se tornar infectado.

Como funciona o sistema imunitário do corpo 

A defesa do corpo humano - o sistema imunológico - combate vírus e bactérias que podem cau-
sar doenças. As células brancas do sangue são os principais defensores do corpo. Vários tipos 
de células brancas encontram, atacam e matam invasores. O HIV pode enfraquecer o sistema 
imunológico do corpo ao ponto de ser suscetível a infecções que não causariam doenças em 
uma pessoa com um sistema imunológico.

Como é transmitido o HIV 

O HIV pode ser transmitido através de sangue, sêmen, fluidos vaginais, leite materno e qualquer 
outro fluido corporal que contém sangue. É comumente difundido através da relação sexual 
(sexo vaginal, anal e oral) e compartilhando agulhas com IV infectada (intravenosa) do utiliza-
dor. Também pode ser transmitida de mãe para bebê antes ou durante o nascimento e através 
da amamentação. O HIV pode ser transmitido através de transfusões de sangue infectado ou 
produtos de sangue. Existe também um risco de transmissão do HIV se os instrumentos utilizados 
para tatuagem, piercing corporal ou circuncisão que estão contaminados com sangue não são 
esterilizados ou são usados incorretamente. Instrumentos que penetram na pele devem ser elimi-
nados após um uso.

Como não é transmitido o HIV 

O HIV não se difunde através do contato casual, como abraço, aperto de mãos ou estar no 
mesmo quarto com uma pessoa infectada. Você não pode obter o vírus atravéz de um copo de 
beber, comida, um assento de vaso sanitário ou uma maçaneta da porta - é passado apenas 
através da troca de fluidos do corpo. Também não há risco de transmissão do HIV durante ativi-
dades esportivas nas quais não há contato físico e o sangramento não ocorrem.

Teste de HIV 

Escolha um lugar que ofereça o Aconselhamento e Testes de HIV / SIDA - os conselheiros podem 
oferecer estratégias para se proteger, ajudá-lo a entender os resultados dos testes e fornecer 
recursos para suporte relacionado ao HIV / SIDA.
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Sintomas do HIV 
•    Porque os sintomas do HIV podem ser semelhantes a muitas outras doenças, um exame de 

sangue é a única maneira eficaz de determinar se uma pessoa tem o vírus. Possível aviso dos 
sinais de uma infecção pelo HIV podem incluir, mas não estão limitados ao seguinte: 

•   Tosse seca; Fadiga inexplicada; Febre recorrente ou suores noturnos; Linfa inflamada 
glândulas no pescoço, axilas e virilha; Diarréia persistente (que dura mais de um sema-
na); Manchas incomuns na língua, na boca ou na garganta; Manchas incomum na pele; 
Perda rápida e inexplicável de peso; Pneumonia; Depressão, perda de memória e outros 
problemas neurológicos.

Em muitos casos, as pessoas infectadas com HIV não apresentam sintomas, embora eles ainda 
podem transmitir o vírus para outros.

O termo “sexo seguro” pode ser enganador. Embora seja verdade que o uso do preservativo 
pode reduzir suas chances de infecção, a única maneira 100% efetiva de evitar a transmissão 
sexual do HIV é praticar abstinência (abstenção de toda a atividade sexual). Embora a absti-
nencia requera disciplina, elimina suas chances de engravidar e aduirir doenças sexualmente 
transmissíveis (DTS), incluindo HIV / SIDA.

Esteja ciente da história do seu parceiro sexual! 
                                 Evite ter vários parceiros! 
                                              Não tenha sexo desprotegido!
                                                                Evite o uso de drogas IV!
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13. Folha Informativa - Álcool e Auxílio
A fermentação é a base de todas as bebidas alcoólicas. Certas leveduras atuam sobre o açú-
car na presença de água; Esta ação química é a fermentação. Produz álcool etílico e dióxido 
de carbono. A maioria das frutas, incluindo uvas, contém açúcar e adição de levedura apropri-
ada (que está presente no ar, onde quer que as plantas cresçam) a uma mistura de uvas tritura-
das e água começarão o processo de fermentação.

Alguns exemplos de bebidas alcoólicas são: Cerveja, Vinho, Champagnes e destilados espíritos 
como Brandy & Whisky.

O álcool é único porque não requer digestão e pode ser absorvido inalterado no estômago e, 
ainda mais rapidamente, do intestino delgado. Líquido carbonatado acelera a absorção. O 
dióxido de carbono atua para se mover bastante do estômago para o intestino delgado.

Com baixo consumo de álcool, comportamentos complexos, abstratos e pouco aprendidos são 
interrompidas. À medida que a dose aumenta, comportamentos melhor aprendidos e mais sim-
ples também são afetado. As inibições podem ser reduzidas. Mais tarde, há um bom julgamento 
e principais de mudanças comportamentais. Importante: o consumo de álcool pode levar ao 
cérebro danos, distúrbios hepáticos, doenças cardíacas, câncer, diminuição da força do siste-
ma imunológico e outros distúrbios.

Nível de álcool no sangue e efeitos comportamentais

% de nível de álcool no sangue (gr / 100 ml) Efeitos comportamentais

0.05 Sensibilização reduzida, geralmente sentindo-se 
bem, liberação de inibições, julgamento imparcial.

0.10

Tempo de reação lento e função motora prejudi-
cada, menos cuidado. O indivíduo pode tornar-se 
perigoso e diabólico. (Levantando acidentes e 
agressões ...)

0.15 Aumentos grandes e consistentes no tempo de 
reação.

0.20
Depressões marcadas na capacidade sensorial e 
motora decididamente intoxicado. Com vertinge e 
perturbador.

0.25
Perturbação motora grave, surpreendente, per-
cepção sensorial muito prejudicada. O indivíduo 
pode ser repugnante…

0.30 O indivíduo é delirante e seguramente bêbado.
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Comportamento Sexual e Álcool

“O álcool provoca o desejo e tira a performance sexual ...”

O álcool, uma vez que é um medicamento depressivo, diminui as
 inibições e pelo menos faz com que o pensamento da atividade 
sexual seja mais provável. O uso de álcool pode ser um fator na 
transmissão de SIDA, por vários razões; A perda de inibições 
comportamentais aumenta a probabilidade de atividades sexuais, 
o álcool pode aumentar o risco de infecção por HIV em indivíduos
 expostos, e álcool poderia suprimir o sistema imunológico e, portanto, aumenta as chances de 
desenvolver completament o  SIDA depois de estar estabelecida uma infecção pelo HIV.

Grupos de apoio baseados na Igreja Manual de Treinamento 

A pesquisa tem
demonstrado relações
entre consumo de
álcool e risco sexual
práticas e comporta-
mentos

Um Serviço à Sua Comunidade pela Igreja Adventista do Sétimo Dia
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14.    Notas de editores da ONUSIDA para autores (maio de 2006) 

Breve resumo dos termos preferidos a utilizar ao escrever e falar sobre HIV ou SIDA

NÃO USE ESTE USE ESTE

HIV/SIDA

HIV 
Use o HIV a menos que se refira especificamente à 
SIDA. Exemplos incluem pessoas vivendo com HIV, 
epidemia de HIV, prevalência de HIV, prevenção 
de HIV, teste de HIV, doença relacionada ao HIV; 
Diagnóstico de SIDA, crianças vulneráveis pela 
SIDA, crianças órfãs de SIDA, resposta a SIDA.

Vírus de SIDA

HIV
Não há “vírus da SIDA”. O vírus associado à SIDA é 
chamado de
Vírus da Imunodeficiência Humana ou HIV.

Vírus de HIV

HIV 
A abreviatura “HIV” inclui a palavra vírus, então o 
“vírus HIV” é redundante.

Sofredores de SIDA

Pessoas HIV-positivas ou pessoas vivendo com HIV 
Muitas pessoas vivendo com HIV são saudáveis e 
felizes. Pessoas vivendo com SIDA podem ter perío-
dos de saúde relativamente boa. Eles não deviam 
ser retratado como sofredores.

Pessoa infectada pelo SIDA

Pessoa vivendo com HIV ou pessoa infectada pelo 
HIV 
As pessoas podem ser infectadas com o HIV, mas 
ninguém pode ser infectado pelo SIDA, porque não 
é um vírus ou doença única. Sida é um síndrome 
de infecções oportunistas e doenças que podem 
se desenvolver no estágio final do continuo da 
doença do HIV.

Pessoa infectada pelo HIV, Pessoa seropositiva

Pessoa HIV-positiva ou pessoa infectada pelo HIV 
Qual é a diferença na forma como esses termos 
são usados? Três distinções podem ser feitas entre 
as formas em que os termos “HIV positivo “e” infec-
tado pelo HIV “. 1. Testes diferentes. Uma pessoa 
seropositiva testou positivo para anticorpos do HIV. 
Pode haver resultados raros “falso positivo” nest-
es testes. Todos os bebês nascidos de mães com 
infecção pelo HIV testarão positivo até 18 meses 
de idade, quando os anticorpos da mãe desapa-
recem do sangue do bebê.
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Um bebê infectado continuará a testar HIV positivo 
depois daquele momento. No entanto, um teste 
diferente para evidência de HIV no sangue (tes-
te de antígeno) pode confirmar se um bebê que 
testou HIV-positivo tem infecção pelo HIV ou não. 
2. Falta de consciência. Apenas cerca de 10% das 
pessoas infectadas com HIV em todo o mundo 
foram testados e estão cientes de que eles têm 
infecção de HIV. 3. Preferência. Algumas pessoas 
preferem a palavra “positivo” para a palavra 
“Infectados”, então eles usam o termo “HIV positi-
vo” exceto quando enfatizando os pontos 1 ou 2 
acima.

NÃO USE ESTE USE ESTE

Paciente com SIDA

Paciente com doença ou doença relacionada ao 
HIV. 
Use esses termos ao se referir a uma configuração 
hospitalar ou a cuidados médicos que uma pessoa 
está recebendo. Pode ser usado para se referir a 
uma pessoa que foi diagnosticado com SIDA. Evite 
o termo “ SIDA completo”.

Vítimas de SIDA ou vítimas inocentes

Para ter SIDA ou viver com pessoas com HIV e SIDA 
não são vítimas. Para chamar alguém de uma víti-
ma estigmatiza eles implicando impotência.

A palavra “inocente” às vezes é usada quando se 
fala de crianças que
estão infectados. Isso é estigmatizante para outros 
que vivem com o HIV, porque isso implica que são 
de alguma forma “culpados”.

Vítima de SIDA ou sofredor

Pessoa vivendo com HIV a palavra “vítima” é 
estigmatizante. Use “pessoa com SIDA “ ou “pes-
soa vivendo com HIV “. E use apenas o termo SIDA 
quando a pessoa que você está se referindo real-
mente tem um diagnóstico de SIDA. Uma pessoa 
infectada pelo HIV não necessariamente tem SIDA.

Morrer de SIDA

Morrer de uma doença relacionada ao HIV. 
A SIDA não é uma doença única, mas uma sín-
drome de infecção oportunista e doenças. As 
pessoas não morrem do síndrome. Eles morrem de 
infecções oportunistas ou doenças, como a pneu-
monia, que sue sistema imunológico não pode lutar 
como resultado da infecção pelo HIV. No entan-
to, ‘morrer de SIDA “é um uso comum e pode ser 
usado.
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Teste de AIDS
Teste de AIDS
Teste de sangue da AIDS

Teste de anticorpos contra o HIV ou teste de 
HIV
Não há teste para SIDA.
Os testes podem determinar se os anticorpos 
contra o HIV estão presentes ou se há evidên-
cias reais do vírus nas amostras de sangue ou 
tecido.
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Os pedidos de permissão para reproduzir qualquer parte desta publicação devem ser abordados 
para MAIS no o seguinte endereço e / ou e-mail:

MAIS, Ministério – Adventista International do SIDA, Escritório em África
Mailing Address: Box 1823 – Cramerview – 2060

Johannesburg – Africa de Sul
Web-site: www.aidsministry.com
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Conferência Geral da Igreja Adventista do 7º Dia

AVISO DE RESPONSABILIDADE: O conteúdo deste Manual de treinamento é estritamente para fornecer 
informações úteis sobre o HIV e SIDA para facilitar o arranque dos Grupos de Apoio à HIV / SIDA com base 

na Igreja e não pode ser interpretado como um conselho médico. Por favor, reveja as notícias e infor-
mações que você vê neste material com seu próprio médico para obter conselhos médicos reais. O MAIS 

declina qualquer responsabilidade pelo uso deste material.
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