
empre soube da importân-
cia da camisinha. Minha
mãe insistia para que eu
nunca saísse, de casa sem

ela. Certa vez, na escola, uma professo-
ra demonstrou como usar o preservati-
vo. Achei patético. Aquilo não era para
mim. No fundo, adiava que aids era coi-
sa de gay. Aos 16 anos, no inicio da mi-
nha vida sexual, eu até usava camisinha,
com medo de engravidar as meninas.
Depois, desencarei por causa da bebi-
da. Sob o efeito da cerveja e do uísque,
ai é que a camisinha não saía mesmo do
meu bolso. Meus amigos também agem
assim. Há três semanas eu descobri que
tenho o vírus HÍV. É óbvio que eu tomei
um susto. Mas agora estou mais tranqüi-
lo. Daqui a uns dias vou começar a to-
mar o coquetel contra a aids. Sei que
terei uma vida normal."

O relato do estudante paulistano
A.K., de 21 anos, é aterrador. Impres-

siona pelo descaso com o sexo seguro
e, agora, pelo modo como enfrenta a
infecção pelo HIV. Ele não é uma exce-
ção. Rapazes e moças como A.K. se
tornaram figuras freqüentes nos consul-
tórios dos grandes infectologistas brasi-
leiros: jovens de classe média, com me-
nos de 25 anos, contaminados pelo vírus
da aids em baladas regadas a muito ál-
cool e drogas. "Em 28 anos de consul-
tório, nunca vi tamanho desdém pela
proteção sexual", diz Artur Timerman,
infectologista do Hospital Albert Eins-
tein, em São Paulo. "E esse descaso é
provocado pelo abuso de bebidas alcoó-
licas e substâncias entorpecentes." Ofi-
cialmente, a ocorrência de aids entre os
jovens de 13 a 24 anos mantém-se está-
vel nos últimos cinco anos. Eles repre-
sentam 10% do total de infectados no
país a cada ano, o que eqüivale a cerca
de 3 000 casos. "Mas é urgente que essa
rapaziada mude de comportamento já",

alerta o infectologista David Uip, do
Hospital Sírio-Libanês. "Do contrário,
prevejo uma explosão da contaminação
por HIV entre os jovens." Até recente-
mente, os portadores do vírus com me-
nos de 25 anos que chegavam ao con-
sultório de Uip eram, no máximo, três
por ano. De 2007 para cá, o médico pas-
sou a atender, em média, um paciente
com o mesmo perfil por mês. "Estou
estarrecido com a postura camicase des-
ses garotos", afirma o infectologista.

Em algumas situações, o comporta-
mento irresponsável adquire contornos
suicidas. Comum entre os gays america-
nos desde os anos 90, vem ganhando
força no Brasil a prática do barebacking,
em que homossexuais masculinos se ex-
põem voluntariamente ao vírus da aids
em relações sem proteção. A expressão
barebacking pode ser traduzida como
"cavalgada sem sela". Nessa roleta-russa
da aids, um portador do HIV é chamado



a participar de uma orgia. Ele pode ou
não receber dinheiro por isso. Quando é
contratado, o valor fica em torno de
3000 reais. Batizado de "gift" (presen-
te, em inglês), o soropositivo não é iden-
tificado. Todos os outros convidados,
porém, sabem que na festinha há pelo
menos um portador do HIV — e se di-
vertem com o risco de ser infectados.
Essa maluquice é protagonizada, em ge-
ral, por homens de 16 a 30 anos. Aos 48
anos, R.F. está contaminado há quinze.
Já participou de uma dezena de bare-
backings. Num deles, foi o "presente",
mas pediu para ser identificado. "Apesar
do lenço vermelho amarrado no braço,
o que denunciava o HIV, muitos quise-
ram ter relações comigo sem camisi-
nha", conta R.F.

As drogas que alavancam o compor-
tamento sexual irresponsável — tanto de
homossexuais como de heterossexuais
- podem ser pesadíssimas. Além da

onipresente cocaína, consome-se bas-
tante o chamado special K, um anestési-
co de cavalo com efeito alucinógeno
arrebatador. Outra droga que começa a
despontar no Brasil é o crystal. Derivado
da anfetamina, ele é muito comum nas
festas gays. Nos Estados Unidos, onde
o seu uso está amplamente disseminado,
o crystal é alvo de campanhas antiaids
por favorecer enormemente o sexo sem
proteção. Um estudo publicado no Jour-
nal of Acquired Immune Deficiency Syn-
dromes mostra que o crystal aumenta em
46% o risco de infecção pelo HIV. O
álcool, por sua vez, quando consumido
em excesso, quintuplica a probabilidade
de um jovem fazer sexo sem proteção.
Com a palavra a gaúcha C. A., secretária
de 28 anos:

"O abuso de bebida na adolescência
me levou a ler aids. Quando completei
18 anos, conheci um cara que adorava
beber e eu passei a acompanhá-lo nas



bebedeiras. A partir do nosso
terceiro encontro, abandonei o
preservativo, O álcool distor-
cia a minha visão da reali-
dade. Dois meses depois do
Início do relacionamento, nós
nos separamos. Sete anos mais
farde, por causa de uma febre alta que
não cedia, descobri que estava com
aids. Desconfio que peguei a doença da-
quele namorado, Mas não tenho certeza
porque depois dele voltei a fazer sexo
nem proteção. Infelizmente, existe a pos-
sibilidade de eu ter infectado outras
pessoas sem saber".

Um estudo conduzido pela Faculda-
de de Medicina da Universidade de São
Paulo revela que 44% dos brasileiros
recém-diaanosticados com HIV (14000
pessoas ao ano, segundo as estatísticas

oficiais) só descobrem a infecçao com a
manifestação dos primeiros sintomas da
doença, como aconteceu com a secretá-
ria C.A. Em média, da infecçao aos pri-
meiros sinais da doença transcorrem
sete anos. Ou seja, ao longo de todo esse
período, homens e mulheres infectados
podem pôr a vida de outras pessoas em
risco — além da sua própria. Graças à
evolução dos coquetéis de remédios, os
jovens de hoje formara a primeira gera-
ção que não presenciou a devastação
causada pelo HIV nos anos 80. "Para

essa juventude, a aíds parece
ser uma realidade distante'',
diz o sanitarista Alexandre
Grangeiro, coordenador do tra-
balho da USP. "Além disso,
como os retrovirais estão mais
eficazes, os jovens superesti-
mam os efeitos dos medica-
mentos e acreditam que podem
tratar a aids como um mal crô-
nico qualquer" De fato, tais
remédios têm tudo para garan-
tir uma longa vida ao jovem
A.K., o estudante de 21 anos
que acaba de se descobrir por-

tador do HIV. A "normalidade" que ele
imagina, no entanto, é uma ilusão, Ape-
sar de todos os progressos na área farma-
cêutica, conviver com o HIV não é tão
simples assim. Os remédios só fazem
efeito se tomados à risca, apresentam
efeitos colaterais desagradáveis e a quan-
tidade pode chegar a nove comprimidos
diários. O melhor é não ter de tomá-los.
Muito melhor é ter responsabilidade.

Text Box
LOPES, Adriana Dias. As Alucinantes Noites dos Camicases. Veja, São Paulo, ano 41, n. 39, ed. 2080, p. 96-98, 1 out. 2008.




