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      11. Faça um desenho sobre violência contra a mulher.

12. Você já foi ao médico? De quando em quando você acha
que deve ir?
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9. Você já pegou uma doença do sexo ou infecção
sexualmente transmitida? O que você fez para tratá-la?

10. Livre para você falar sobre o que quiser.
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7. Fale mais um pouco desta história.

       8. Descreva alguma situação de violência que você já passou.
      Como se sentiu?
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Nós escrevemos esta cartilha para você mulher que está

passando pela experiência da reclusão.

O conteúdo desta se prende aos problemas que

envolvem muitas pessoas que passam ou que já passaram pela

cadeia, com algumas questões relacionadas à sexualidade, a

violência contra a mulher, inclusive a sexual, às DST(IST)1 , aids2

entre outras doenças, procurando levar orientações seguras,

tendo em vista a educação preventiva em relação a essas

dificuldades.

Para tanto, contamos a história de duas mulheres que ao

longo de suas vidas tiveram, enquanto jovens, experiências que

as levaram a vivenciar momentos difíceis, finalmente,

resultando em prisão. São elas: Maria, a loirinha e a Mariínha.

Diante destes problemas por que passaram na vida, uma

acabou contraindo aids ao transar sem camisinha, e a outra, se

A P R E S E N T A Ç Ã O
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5. O que é Aids? O que você pensa sobre esta doença? Ela é
transmitida?

6. Qual é a moral da estória desta cartilha? O que achou mais
importante?
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envolveu com um parceiro que a levou a uma situação

complicada, o que resultou na sua prisão. Mas, que depois, essa

conseguiu comprovar sua inocência, recebendo liberdade logo

em seguida.

Todavia, entre elas, os laços de amizade se fortaleceram.

Com o apoio e a solidariedade cada vez maior de Mariínha,

dando força e carinho à Maria, a loirinha, essa conseguiu mesmo

tendo aids, viver um pouco mais, sem discriminação e com

solidariedade.

As  autoras.

1
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) está sendo substituído pelo termo Infecções

Sexualmente Transmissíveis (IST), por tratrar de algumas infecções que não têm sintomas.
Embora já tenha sido adotado por uma gama extensiva de sociedades científicas e publicações,
ainda são muitos os autores que utilizam a expressão “DST” em seus textos (WHO, 2001).

2 Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.

3. O que são as doenças do sexo? Como elas são entendidas
atualmente?

4. Quais são as mais freqüentes? E como elas se manifestam?
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Era uma vez, duas amigas, as Marias: Maria – a loirinha e a outra
Maria, a Mariínha. Uma morava na periferia da cidade, enquanto que
a outra, morava no centro. Ambas eram jovenzinhas e bonitas. Neste

momento, as duas têm 13 anos.

Oi! Mariínha...
como vai? Ontem assisti na

TV umas �coisas� sobre sexo e
a professora explicou muita coi-

sa pra classe. Fiquei com ver-
gonha, mas achei legal.

 Tô legal! Você
também, né?

7

EXERCÍCIOS

1. O que você entendeu sobre violência?

2. E a violência sexual?
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Por estes dias, a
minha professora levou uma

enfermeira pra falar também des-
sas coisas. Foi na Semana da Saúde.

Falaram pra gente tomar cuidado
com a tal da violência.

E violência sexual...

A violência doméstica é a que ocorre dentro de casa, nas
relações entre as pessoas da família, de todas as idades ou mesmo
deficientes físicas. As principais vítimas são as mulheres.

Além de espancamentos e humilhações, é freqüente que elas
sejam estupradas por seus parceiros sexuais ou mesmo, que meninas
e adolescentes sofram abuso sexual de pai, padrasto, tio, avô, e outros
homens ou meninos com grau de parentesco direto ou não.

A violência contra a mulher é também conhecida como
violência de gênero e compreende o uso da força física, psicológica
ou intelectual do homem sobre a mulher, para obrigá-la a fazer algo
que não está com vontade, sob pena de viver, sendo ameaçada ou até
mesmo ser espancada ou morta.

É um meio de coagir, de submetê-la ao domínio, sendo uma
violação dos direitos essenciais do ser humano.

Chiii!! Falar nisso,
estou lembrando de uma
coisa. Nem te conto o que

já me aconteceu...
foi terrível!
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Maria – a loirinha,  começou a ficar vermelha, gaguejando e
constrangida, disse, meio embaraçada:

E meio encabulada, continuou...

Sabe, Mariínha,
é segredo e nunca con-
tei para ninguém. Só pra

minha mãe.  Não falei
isso mais pra ninguém! Até

arrepio e sinto mal!

Quando eu era
pequena, meu padrasto mexeu

comigo, me relava e fez sexo for-
çado comigo. Contei pra minha mãe e ela não
acreditou. Até que um dia, ela pegou nós na
cama. Aí, ela me �pois� pra fora de casa e

continuou morando com ele.
Minha mãe falava que era

�eu� a  sem-vergonha.

924

A aids é uma doença causada por um vírus chamado HIV. Esse
vírus ataca as defesas do corpo da pessoa e faz com que ela não
consiga se defender de várias doenças. Atualmente existem
medicamentos eficazes no tratamento da aids. É importante sabermos
se estamos com o vírus, para que possamos iniciar o tratamento o
quanto antes. O teste da aids (anti-HIV) é gratis e pode ser feito em
alguns centros de saúde, hospitais e nos Centros de Testagem e
Aconselhamento (CTA) onde a pessoa não precisa se identificar para
fazer o teste, se quiser. Recomenda-se o teste após, pelo menos três
meses da última relação sexual sem camisinha ou ter compartilhado
agulha ou seringa com alguém. Essa doença ainda não tem cura.

“A amizade foi dada pela natureza
para ser auxiliadora e coadjutora

das virtudes sociais, e não
companheira dos vícios.”

Cícero (Filósofo e orador político romano)
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 Mariínha, pergunta assustada:

E daí? Isto é
abuso sexual...!

Violência sexual ocorre quando
uma pessoa é obrigada a ter relações
sexuais contra a sua vontade com outra
ou a ver outras pessoas fazendo sexo,
colocando sua saúde em perigo.
Geralmente, o sexo é feito com vio-
lência, usando-se força física, ameaças,
chantagens e/ou suborno. Pode ocorrer
tanto dentro como fora de casa.

Já a expressão abuso sexual, é
mais usada para indicar a violência
sexual praticada principalmente, contra
crianças e adolescentes e se caracteriza
pela imposição do desejo sexual de um

adulto para sua própria satisfação.

As doenças do sexo (DST ou IST) são infecções sexualmente
transmissíveis, adquiridas geralmente,nas relações sexuais sem
proteção.

Elas podem se apresentar de várias formas.
Se você tiver com:

1). feridas na vagina ou no ânus, você pode estar com
sífilis, cancro mole, herpes, donovanose ou linfogranuloma
venéreo e estas feridas facilitam a entrada do vírus da aids (HIV);

2). verrugas na vulva ou no ânus, você pode estar com
condiloma acuminado (ou crista de galo);

3). corrimentos na vagina, no ânus e com dor nas relações
sexuais, você pode estar com gonorréia e/ou uretrites não
gonocócicas, tricomoníase ou candidíase.

Estas DST são muito contagiosas, mas têm cura. Nunca tome
remédios por conta própria e só procure a farmácia depois da
consulta médica só não tem cura ainda, é a aids.

Aprenda a se cuidar! Fique atenta ao contágio das doenças
do sexo (IST) e da aids. Elas se apresentam em forma de
corrimento, feridas ou verrugas. Geralmente eles têm cura,
principalmente se buscar ajuda no começo, fora a Aids.

Essas infecções se pegam, no caso da Aids, além do sexo,
através do compartilhando de seringa ou agulha durante o uso
de drogas injetáveis; nas transfusões, quando o sangue está
contaminado com o vírus da aids (HIV) ou outras IST; durante a
gravidez, no parto ou na amamentação, as mães infectadas
podem transmitir o vírus da aids e de outras IST como a sífilis, por
exemplo, para seu filho, podendo provocar má formação no bebê,

aborto e até morte.
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Fui pra rua...
vivia na rua.  Ainda bem que

Dona Ana me �pegô� logo. E é por
causa dela que a gente se conhece, né?
Você se lembra quando ela começou a
trabalhar em sua casa? Ela é a minha

segunda mãe. Ela é mais que
uma mãe pra mim...

Maria – a loirinha,  continua falando,  agora muito triste,
relembrando do fato.

Sua mãe é muito
boazinha, não é por aca-
so que ela se chama Dona

Generosa. Ela nos
ajuda muito.

Tempos depois, a loirinha teve outras doenças e alguns
sintomas começaram a se manifestar, como: diarréia constante,
febre, grande e rápida perda de peso, manchas no corpo e caroço
no pescoço. Descobriu então, que estava infectada pelo HIV, vírus
causador da aids e já estava precisando de acompanhamento
médico e internação.

Por outro lado, sua colega, a
Mariínha se recuperou do baque emo-

cional, saiu livre mais tarde, casando-se
posteriormente, tendo filhos também.

Hoje é uma vencedora na vida.  Continua
solidariamente visitando a amiga. E tem

estimulado ela a rezar bastante e se alimentar adequadamente.

Com o carinho e a amizade sincera de Mariínha, essa a ajudou,
buscando recursos para favorecer a saúde da amiga, que com isto,
até chegou a aumentar o peso e ter melhoria na qualidade de vida.
Hoje, mesmo não curada da aids porque esta doença não tem cura
ainda, está se tratando com o coquetel, se sentido bem melhor.
Depois de cumprida sua pena, os seus filhos a reconhecem como
mãe, e todos procuram fazer o melhor para ela, com o apoio material
e espiritual de Dona Ana e dos familiares de Mariínha.

E
N

F
IM
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.
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E onde está sua
família agora?

Nossa! Já
fazem dez anos!

Não sei. Ouví falar
que está por aí. Meu padrasto

já morreu. Ele bebia muito e se envol-
veu com drogas, batia muito em minha

mãe. Falaram que minha mãe está
longe e presa por causa dele.

Nunca mais tive notícias
dela.

Em nosso meio, as drogas mais utilizadas são as bebidas alcoólicas, o cigarro, a maconha e a cocaína. Os remédios para dormir, para perder peso
e alguns outros, são também, muito usados de forma indevida. Essas substâncias, principalmente quando utilizadas juntas, podem aumentar
a violência e os riscos de se contrair DST e aids, entre outras doenças.

12 13

Já a Mariínha, conseguiu formar-se. Certo dia, ela se encontrou
com a colega loirinha que a chamou. Mariínha não a reconheceu direito.
Estava envelhecida, sofrida. As duas se abraçaram chorando. Ambas
estavam na cadeia. A loirinha perguntou:

Mariínha...e aí
gente boa, tá legal?
O que aconteceu?

Que faz aqui?

Minha amiga...como está? E comigo?
Você nem imagina!! Eu conheci o meu ex em um barzinho. Mas não
sabia que ele era mau caráter. Ele vivia me usando, pedindo para

emprestar cheque para ele e nunca me pagava. Até que um dia, eu já
não tinha mais cheque meu. Ele me deu um cheque dizendo que era de

um amigo dele, para pagar uma conta e a polícia me pegou em
flagrante na loja, pagando a conta dele, com cheque roubado. Fui en-
ganada. Depois disso, nunca mais quis saber dele. Hoje estou presa

por isso. Sem contar que ele já uma doença  do sexo para mim.
Mas se Deus quiser irei ficar livre daqui...e de tudo isto!!

21
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12 13

A loirinha, desgostosa e sem ajuda, parou de estudar naquela
época. Passou a ter vários parceiros, o que a levou a ter outras gravidezes
e doenças do sexo, precisando de orientação e encaminhamento médico.

Hoje, já é adulta e mãe de vários filhos. Desempregada, envol-
veu-se com drogas e depois com o tráfico, fazendo sexo com vários
parceiros e sem proteção, na ilusão de ganhar dinheiro fácil. Com isto,

acabou sendo presa pela polícia.
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Neste período, ainda rolava uma amizade legal entre elas. Mas, o
tempo as separou. Certo dia, a loirinha começou a “ficar”com um garoto
da “Banda dos Espertos”- o Nando.  E ficou caidinha por ele. Aí, ele queria
uma “prova de amor”, pedindo para ela transar com ele. Ela não queria,
lembrando do que aconteceu (violência sexual) na sua infância, entre
ela e o padrasto.

Ele nem quis ouvi-la. Rasgou a roupa de Maria, à loirinha e fez
sexo com ela, de forma violenta e sem o consentimento dela.

Ela não soube negociar o sexo seguro com Nando e transou na
“marra”, engravidando. E acabou ficando sozinha e grávida. Ainda, pegou
uma sífilis, trazendo conseqüências para a criança. E Nando nunca assumiu
a criança nem se quer procurou ver o filho.

Nando, apesar
da gente só ficar, eu

estou gostando de você.
Mas, vamos esperar um
pouco pra fazer sexo.
Vamos dar um tempo.

Tudo bem! Se
você não quiser, não
fico mais com você.

USO DE SERINGAS E AGULHAS DESCARTÁVEIS

A limpeza  adequada (desinfecção) de agulhas e seringas deve ser realizada usando
dois potes, um para água limpa e outro para água sanitária, fazendo como está
explicado abaixo:
• Encher a seringa com água sanitária, agitar por 30 segundos e esguichar, repetindo
a operação por 2 vezes, tomando o cuidado de nunca esguichar de volta no mesmo
pote;
• Encher a seringa com água limpa e da mesma forma esguichar pela agulha 2
vezes;
Encher novamente com água sanitária e esguichar, repetindo a operação, 2 vezes;
Repetir a operação com água limpa e esguichar, novamente, por 2 vezes.
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Uma das formas mais seguras
de se prevenir da aids e outras
Doenças Sexualmente Transmis-
síveis é o uso a camisinha (preser-
vativo) sempre e desde o início da
relação sexual, seja ela anal, oral ou
vaginal. Converse com seu parceiro
sexual e não se esqueça: use uma
nova camisinha para cada relação
sexual e evite o uso de lubrificantes
a base de óleo (vaselina, óleo de
cozinha, cremes e outros).

Se você é usuária de drogas
injetáveis, não compartilhe agulhas,
seringas e equipamentos de diluição
(colher, etc). Use sempre agulhas e
seringas descartáveis. Se você vai ser
mãe: procure o médico para fazer o
exame de HIV e o pré-natal completo.
Assim, você terá chance de descobrir
e tratar a aids ou outras doenças a
tempo,  antes de seu bebê nascer.

15

6-Durante a relação
Você pode observar que Reality se move durante a relação.
(1) Reality pode movimentar-se acompanhando o pênis. Caso
prejudique o deslize do pênis, adicione lubrificante extra.
(2) O movimento externo do anel é normal.
(3) Porém, se você começar a sentir que o anel externo está sendo
empurrado para dentro da vagina, pare. Se o pênis começar a entrar
por baixo ou pelo lado preservativo do preservativo, pare. Tire Reality,
coloque um novo Reality e adicione mais lubrificante à abertura da
bolsa ou ao pênis. Certifique-se de que a parte externa fique sobre
a região dos lábios vaginais.

CERTO      ERRADO
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5-
Até que você e seu parceiro sintam-se confortáveis
usando Reality, use sua mão para guiar o pênis para
dentro da vagina.
Depois de duas ou três vezes você irá se acostumar
a usar Reality e quase não vai perceber o
preservativo ou o anel externo durante a relação.
Para maior conforto, você pode adicionar mais
lubrificante tanto dentro como fora da Reality.
Alguns casais gostam de adicionar lubrificante extra
diretamente no pênis.

7-Depois da relação
Para tirar Reality aperte o anel externo e torça o preservativo para
manter o esperma dentro da bolsa. Puxe delicadamente. Jogue
no lixo. Não jogue no vaso sanitário.
Lembre-se:
Para ajudar a diminuir o risco de gravidez e a disseminação de
doenças sexualmente transmissíveis.
Use um Reality a cada relação sexual.
Siga as instruções corretamente.
Certifique-se que você não rompeu o preservativo com as unhas
ou outros objetos pontiagudos.
Use lubrificante suficiente.
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1- É importante
ter sempre uma
camisinha com
você.

2- Tire a camisinha da embalagem
na hora em que for usá-la.

3-Desenrole a camisinha sobre
o pênis, até cobri-lo por inteiro.

4-Coloque a camisinha quando o
pênis estiver duro. Apertando a ponte
da camisinha para sair todo o ar. É aí
aonde o esperma vai se alojar na hora
da ejaculação.
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5-Ao  término da relação, tire
a camisinha com o pênis
ainda duro para evitar
vazamento.

6-Jogue a camisinha
usada no lixo.

USO DO PRESERVATIVO MASCULINO

PREVINA-SE – Uma das formas mais seguras de se

prevenir da Aids e outras DST é usando a camisinha (preservativo)

durante a relação sexual, seja ela anal, oral ou vaginal.

16

USO DO PRESERVATIVO FEMININO
1-Para abrir a embalagem
Localize a flecha que indica o ponto de abertura no canto
superior direito e abra. Retire Reality e observe-o de perto.
Friccione os lados de fora do preservativo para ter certeza de
que o lubrificante está espalhado. Pode ser adicionado mais
lubrificante. Tente diferentes quantidades para descobrir o
melhor para você e seu parceiro.

2-Para inserir Reality
Encontre uma posição confortável. Tente ficar de pé em cima
de uma cadeira, sentar com os joelhos separados ou agachar.
Certifique-se de que o anel interno esteja no fundo do
preservativo.
Se quiser, para seu maior conforto, adicione lubrificante extra
do lado de fora da extremidade fechada do preservativo ou
no anel externo antes de inserir Reality.

3
Segure o preservativo com o lado aberto pendurado. Segure
o lado aberto pendurado. Segure o lado externo da bolsa e
aperte o anel interno com o polegar e o dedo médio.
Coloque o dedo indicador entre o polegar e o dedo médio e
continue apertando o anel interno. Ainda apertando Reality
com seus três dedos, separe os lábios vaginais com a outra
mão e Insira Reality comprimido, Relaxe. Se Reality escorregar
na hora de inserir, solte-o e comece de novo.
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4-
Empurre agora o anel interno e a bolsa pelo canal vaginal com o
dedo indicador. Certifique-se de que o anel interno esteja bem
acima do osso púbico. Você pode sentir o osso púbico curvando
seu indicador quando estiver uns cinco centímetros dentro da
vagina.
Este procedimento pode ser difícil de se fazer na primeira ou
segunda vez porque Reality é lubrificado.
Relaxe e empurre Reality até onde você puder sentir o osso público.

Tenha certeza de que Reality está colocado reto (não torcido) na vagina. Também é importante
que o anel externo esteja contra os lábios vaginais. Mais ou menos três centímetros do lado
aberto vão ficar para fora do seu corpo. Isso pode parecer estranho, mas esta parte do Reality
ajuda a proteger você e seu parceiro durante a relação. Quando o pênis penetrar, a vagina vai
se expandir e esta sobra vai diminuir.

17Atenção: Use uma nova camisinha para cada relação sexual. Evite o uso de lubrificantes a base de óleo (vaselina, creme, outros).


