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O futuro



2

Hoje brincaremos de ser adivinha e de prever o futuro; Eu serei a cartomante Lucía. 
Seguro que todos nós imaginamos como seremos quando sejamos grandes . Eu 
também!

Me imagino , me imagino … que vou poder crescer e serei uma garota linda, que vou 
estudar e irei a uma universidade . Ainda não sei muito bem o que vou querer ser;
Ás vezes penso que eu gostaria ser uma arquiteta , ou talvez vendedora, porque essa 
historia de ficar na loja envolvendo presentes todo o dia debe ser divertido! Ou talvez 
desenhista , ou talvez…

Bem,  a profissão já veremos; o que seguro que vou querer é Estar preparada para 
fazer coisas que eu goste e ser feliz.
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Me imagino que vou ter um marido, que nos amaremos muito e que vamos ter 
meninos ou mennas, ou as duas coisas . Eu queria  ter um filho e uma filha, mas não 
sei!  Porque este negócio de ter filhos, como diz minha mamãe, dá muitas satisfações 
e muito trabalho. E um pouco de trabalho esta bem, mas … muito, muito, não!
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¡E claro, quando penso em tudo isso as vezes, me faço um monte de perguntas a mim 
mesma! Algumas dessas coisas são um pouco complicadas.

Meus pais e o doutor  já me disseram que tenho o vírus do HIV, e  quando estás 
infectado, o vírus se instala nas células de defesa que se encontram quase todas no 
sangue, mas também no sêmen e nos líquidos, ou nos fluidos vaginais.
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É muito, muito importante evitar o contato de nosso sangue com o sangue dos demais, 
e isso quer dizer que em casa cada um de nós debe ter sua escova de dentes, suas 
tesouras para as unhas e maquina de barbear  e depilar; isso quer dizer, aqueles 
utensílios que em algum momento possam ficar restos de sangue. Se os utensílios de 
uso pessoal não se comparte, não existe o risco de se transmitir a infecçao.Também  
temos que ter cuidado Se quer fazer um piercing ou uma tatuagem, porque temos que 
escolher um lugar onde utilizem material esterilizado, ou seja, sem microbios, como 
nos hospitais. No hospital as seringas, as agulhas e todas as coisas que cortam ou 
furam só se pode usar uma vez. Nas transfusões de sangue e nos transplantes , os 
médicos cuidam com analises especiais para que não haja nenhum vírus que possa 
passar de uma pessoa a outra.
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ARTICULO 5º

Nas relações sexuais sempre temos que usar o preservativo, mas então eu me pergunto 
o que vai acontecer no momento que eu queira ter um filho : Nunca ficarei grávida!

Imediatamente liguei para Luiz, o Pediatra, e disse a ele que tinhamos que ter uma 
conversa muito importante.

Quando já estava no consultório, ele me disse:

—Olha, isso de poder ter filhos é muito diferente se falamos de um menino ou menina, 
e isso faz com que cada caso a historia seja outra.
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Para que se produza uma gravidez, é preciso que se juntem um óvulo e um 
espermatozóide. Isso pode acontecer através de uma relação sexual, vocês já sabem, 
mas tambem pode produzir-se através de uma otra forma, que se chama : Inseminação 
Artificial. Se é um casal, onde o homem esta infectado, o que se debe fazer é o homem 
leve ao hospital um pouco de sêmen, e no laboratório  se limpa e se eleminam todos os 
vírus que possa ter. Depois se depositará este sêmen, que já não tem vírus,na vagina da 
futura mamãe para que fique grávida sem correr riscos de se infectar, nem ela nem o 
novo filho ou filha.



14

No caso que a mulher seja a que esteja infectada pelo HIV, não deve esquecer de usar 
o preservativo em todas as relações sexuais, assim o homem não se infectará. Se ambos 
estão infectados, também é necessário lembrar da necessidade de utilizar sempre o 
preservativo. Para conseguir a gravidez nestes casos, as técnicas de inseminação se 
podem realizar e são muito simples.
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Mas temos  que levar em consideração  que o filho ou filha estará dentro da mamãe
os nove meses que dura a gravidez, e que a Mãe alimentará ao bebê através do 
cordão umbilical e a placenta. Como ainda não podemos eliminar por completo o 
vírus das pessoas que já têm, as mamães que estejam infectadas poderiam, nos  meses 
ou no momento do parto, transmitir o vírus para o bebê. Claro que, a estas alturas, 
sabemos que com o medimento podemos conseguir que haja  poucos virus ativos no 
sangue, e está demonstrado que assim é muito difícil que se transmita o HIV ao seu 
bebê.  Por isso já te disse que é muito, muito importante que as mães cuidem muito 
da sua saúde, principalmente antes e durante a gravidez.  Ah, y nao esquecer  que as 
mães que têm o HIV não devem amamentar aos seus filhos, porque tambem 
poderiam haver risco de infecção através do leite materno.
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—Uff, que bom! Hoje, estar infectado pelo HIV já não se supõe que temos  que 
renunciar ter filhos. Quero muito poder ser mamãe algum dia!

—E é quase seguro que, quando tenha a idade par apoder ficar grávida, haverá coisas 
novas que ainda melhoraram mais esta questão.

Assim que, o que te recomendo é que, quando chegue o momento, consulte o teu 
médico, e claro que você vai ter uns filhinhos lindos.
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—Pois, já que eu estou pensando no futuro, sabe qual é a outra coisa que eu quero que 
aconteça?

—O quê?

—Que chegua o dia que haja um medicamento que cure á todos, e que depois de tomar 
não se necessite tomar nenhum mais e apartir desse dia ninguem mais sofra por estar 
infectado pelo HIV.
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EXERCÍCIOS

Faça uma lista dos trabalhos que você gostaria exercer quando 
seja grande e explique porque.

Enumere os objetos de higiene pessoal que são teus  e que não 
se pode emprestar a ninguem.

Pense e explique que precauções tomarás para ter a certeza de 
que não te infectarás com o HIV se quizer colocar um piercing.

Comente, depois de haver  lido este libro, se acreditas que é 
possível estar infectado com o HIV e ter �lhos saudáveis com 
normalidade.

Explique que se deveria fazer se quizesse ter �lhos  e seu marido 
(ou esposa) estejam infectados com o HIV.
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Comentário para os educadores

Estes contos estão pensados 
para ser contados a crianças 
com idade entre 7 e 13 anos 
pelo que se cochece sobre o 
HIV e a AIDS: O princípio ; 
como eles supõem que surgi-
ram novas doenças desde de 
sua origem e desenvolvimento 
que afectam os seres humanos; 
formas de transmissão desta 
infecção; formas de prevenção, 
e também o tratamento clínico, 
social e emocional.

As histórias destes contos não  
correspondem  as histórias de 
Lucía, que deu nome á esta Fun-
dação.

Temos que levar em consideração:

Ao tratar-se de assuntos que são complexos para as 
crianças,recomendamos que uma pessoa adulta acompanhe a 
leitura destes contos para aclarar suas dúvidas.

O contexto estão situados na Espanha, país que originou estes 
textos. Onde se pode ter acesso aos tratamentos, a qualidade de 
vida dos infectados é boa,mas as circunstâncias não são iguais ao 
resto do mundo. Existem muitos países que onde estar infectado 
pelo HIV é sinônimo de morte segura a curto prazo.

Em quanto aos tratamentos, se descreve e se comenta apenas os 
que estão sendo usados no momento da redação destes contos, 
mas houve outros momentos mais complicados, e também se 
espera uma melhora.

Um dos objetivos fundamentais destes contos é diminuir o 
preconceito ou má informação social que acompanha esta infecção 
e os infectados, informando desde um enfoque mais objetivo 
possível.

Todos os contos estão pensados para responder e trabalhar 
diversas questões dos meninos e meninas quando peçam para 
falar sobre estes temas.
Este material esta pensado para ajudar os adultos e facilitar o 
diálogo com as crianças sobre esta infecção.
Para o público infantil em geral, este material são ferramentas 
básicasde informação  para a prevenção da infecção do HIV. Para 
os meninos e meninas que já têma doença existem contos que são 
para antes de comunicar o diagnóstico, própio ou familiar : o 2 
Como funciona meu corpo, o 4 As consultas no hospital, o 6 Um dia 
qualquer. Outros contos são utilizados para responder perguntas 
que os meninos e meninas façam quando já se fale abertamente 
do seu diágnóstico.
 

Todos os contos têm um mínimo de 5 exercícios para a reflexão e 
incorporação dos conhecimentos.

6 Saberias explicar porque uma  mamãe infectada não pode 
amamentar á seu recén-nascido ?

7 Imagina como será o teu futuro.  Faça como Lucía e conte  
rapidamente como seria.
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1 A família

   

  

As consultas no hospital

Meus amigos do hospital

A medicação

O futuro

A rejeição social induziu aos infectados a prevalecer o direito da intimidade 
para proteger-se da discriminação e o maltrato. Mas há que saber que usar 
este direito a medidas extremas conduziria em muitos momentos a socieda-
de porque necessitamos nos relacionar com outros. Na vida sempre há que 
saber analisar com quem podes e queres compartir teus segredos.

Para ter um bom cuidado da saúde são necessários controles frequentes.

A vida cotidiana de uma criança que toma medicação é diferente, mas pela 
sua condição de criança temos que saber que têm outras necessidades, 
iguais a de outras crianças.

As experiencias da infecção do HIV são muito diversas, e queriamos contem-
plar outras  diferentes a de Lucía.

Explica o mecanismo da medicação para evitar que a infecção aumente e a 
necessidade de utilizar medicamentos de diversos tipos.

A esperança de ter um futuro è o vinculo com a vida. Nos conta como as 
crianças infectadas fazem planos  de futuro, e as perguntas mais freqüentes 
que fazem a elas mesmas.

Re�exão  sobre a vulnerabilidade dos meninos e meninas, jovens e seus 
direitos.

Explica a origem do HIV, o descobrimento do vírus e os mecanimos  de 
transmissão desta infecção.

Conceitos de anatomia e �siologia necessários para compreender melhor 
como cuidar a saúde e fazer uma boa prevenção.

Todos temos uma família e uma história familiar.

Con�ar e compartir

Como funciona meu corpo

Histórias do HIV

Um dia qualquer

Os direitos das crianças


