
Tipo Fonte Data Local 

publicação

Formato N° folhas Localização 

física

Assunto Observação (títulos)

Notícia A Tribuna de Santos; Diário 

Popular; Folha da Tarde; Folha de 

São Paulo; Jornal da Tarde; Jornal 

do Brasil; Notícias Populares; O 

Estado de São Paulo; O Globo

1984 São Paulo Reprografia 

de Jornal

34    Caixa 1  - CME Pesquisa Cura Aids Os cientistas descobrem vírus causador  da Aids; Médicos de São Paulo vão discutir a Aids; Inamps promove 

palestra sobre a Aids; Médicos chegam perto da cura da doença dos gays; Placas vão indicar lugares que 

transmitem a peste gay; Teste vai descobrir quem tem peste-gay; Médicos debatem a Aids em mesa-redonda; 

Aids sem esperança; Portadores de Aids podem não apresentar sintomas; França isola outro vírus do 'Aids'. 

Mas ainda há dúvidas; EUA acham que já está isolado o vírus da Aids; França e EUA cooperam no estudo do 

vírus da Aids; Produto para hemofílicos não propagará AIDS; Transplante de medula dá esperanças contra a 

Aids; Aids tem cura se for diagnosticada a tempo; Aids vai matar dez mil alemães em cinco anos; Cientista diz 

que Aids continua se espalhando; Macacos contraem Aids em pesquisa com vírus; Aids faz Estado da Austrália 

suspender doações de esperma; Uma dúvida no Sul: inseticida agrícola provoca a Aids; Vírus pode ser causa da 

'Aids'; Descoberta a causa da Aids; Cientistas americanos isolam o vírus causador da Aids; Aids e câncer no 

temário de atualização médica do Inamps; Aids, há saída; Para gays, questão é política; Cientistas franceses 

podem ter descoberto o vírus da Aids; Aids: duas descobertas; Avaliação da Aids; Especialista diz que a Aids 

pode ser curada; Isolado vírus causador da Aids; A busca das origens da Aids; Médico acredita em cura da Aids; 

Vírus mais perigoso.

Notícia A Tribuna de Santos; Diário 

Popular; Folha da Tarde; Folha de 

São Paulo; Jornal da Tarde; Jornal 

do Brasil; O Estado de São Paulo; O 

Globo; Senhor Popular

1986 São Paulo Reprografia 

de Jornal

83    Caixa 1  - CME Pesquisa Cura Aids Atividades médicas e científicas; Estudo conclui que não é fácil contrair Aids; RS faz pesquisa sobre hábitos 

gaúchos e a Aids; Livro de Médico conta tudo sobre a Aids; Descoberto novo tipo de vírus vinculado á Aids; 

Aids: não há solução à vista; Acupunturista diz que curou doente de Aids; Nam Sang Chum preso em SP: curava 

a Aids; Vírus da Aids pode ter surgido em laboratório; Cientistas estudam nova proteína no combate à Aids; 

Cientista apresenta nova teoria sobre a Aids; Estamos todos condenados à Aids?; Novo vírus da Aids; Origem 

da doença; Pesquisa demontra que não é fácil pegar Aids; Doentes de Aids tem na saliva os anticorpos;  

Franceses descobrem novo vírus causador da Aids; Americanos neutralizam gene do vírus da Aids; Cientistas 

detêm vírus da Aids; Imunologistas levantam dúvidas; Esponja tem substâncias que pode curar câncer e Aids; 

Novo vírus da Aids faz migração; Aids e os pesquisadores suecos; Sabotagem prejudicou pesquisa da Aids nos 

Estados Unidos; Pesquisa mostra como e onde o vírus da Aids age no sistema nervoso; Nova variedade 

também é ameça para o mundo; A controvertida origem do mal; Proteína T pode levar a vacina contra a Aids; 

Pesquisador constesta teorias; Vírus ataca células do reto e do cólon; Opnião de três cientistas: a Aids foi criada 

em laboratório; Criação do vírus em laboratório: EUA repudiam acusação; Aids: um novo vírus; Velho produto, 

nova esperança; Cientistas dizem por que beijo não dá Aids; Proposto nome único para vírus da Aids; As muitas 

tentativas da cura da doença; Anticorpos do vírus da Aids vão ser detectadas; Sai do Brasil coreano qua afirma 

curar Aids; Leucemia dos gatos mostra caminho contra Aids; Americano divulga novos dados sobre vírus da 

Aids; Descoberta proteína que pode atacar a Aids; Cientista lança nova teoria sobre ação do vírus no corpo; 

Pesquisa mostra que as americanas temem a Aids; Células brancas para destruir o vírus da Aids; Exame sobre 

albumina pode sair em breve; Cientistas descobrem fórmula para neutralizar gene do vírus da Aids; Hormônio 

pode ajudar Aids; Cientista descobre mecanismo reprodutivo do vírus da Aids; Vírus HTLV 3 pode viver fora do 

corpo; Médicos divulgam pesquisas sobre o vírus da Aids; Novo vírus não é a causa de Aids, diz imunologista; 

Vírus da Aids pode ser criação do homem; Criação do vírus da Aids pelo homem não é comprovada, diz 

imunologista; Uso da interleucina-3 na cura da Aids ainda requer estudos; Cientistas questionam manipulação 

do vírus da Aids; Especialistas encerram seminário sobre Aids em clima de prudência e cetismo; Pesquisador vê 

perigo no novo vírus de Aids; Cientistas descobrem um novo vírus da Aids; Um bom sistema imunológico pode 

combater a Aids; Aspectos da Aids em São Paulo; Uso prematuro de remédios contra Aids; Risco de Aids torna-

se maior; Proteína sintética no combate à Aids; O prelúdio da Aids; Imunologista brasileiro nega que vírus da 

Aids é criação do homem; Denúncia sobre criação do vírus da Aids está dividindo cientistas; Francês descobre 
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Notícia Diário Popular; Folha da Tarde; 

Folha de São Paulo; Jornal da 

Tarde; Jornal do Brasil; Notícias 

Populares; O Estado de S. Paulo; O 

Globo

1987 São Paulo Reprografia 

de Jornal

91    Caixa 1  - CME Pesquisa Cura  Aids Adolfo Lutz desenvolve projeto contra a doença; Identificado vírus impossivel de ser detectado; Vírus estimula 

formação de glóbulos brancos; Causa ou efeito da Aids; Cientista fala na Fiocruz; Aids: aplicação de Anti- HIV 

pode aocasionar graves problemas; SBPC vai pesquisar situação da Aids no país; Nova droga pode tirar Aids de 

circulação; Médicos vão debater Aids e infecção hospitalar; Deputado esquenta cuca com explosão da Aids; 

LBA faz teste de Aids nas doadoras de leite materno; Japoneses fotografam ataque do vírus; Japoneses 

fotografam ataque do vírus da Aids; Finep vai apoiar as pesquisas sobre a doença; Macaco verde facilita 

doença; Vírus que infecta os gatos é parecido com o da Aids; OMS cria um banco de dados; Aids- boas notÍcias 

no ano 2000 ; O mundo árabe, culpando o Ocidente; Nas fotos, o ataque da Aids; Aids: um novo vírus; Indústria 

farmacêutica Salk; Aids: vaias para Reagam; Descoberta uma célula que mata o vírus da Aids; Descoberto outro 

anticorpo; Um novo vírus desconhecido; Aids: as revelações pessimistas da OMS; Portuguesa quer pesuisar 

Aids no Brasil; Para pesquisadores, foto do vírus não traz novidade; Corpo elimina vírus da Aids; Descoberto 

vírus que causa Aids em macaco; Vírus é observado pela primeira vez no Brasil; Comissão Nacional de Aids se 

reune hoje; Pesquisa da Escola Paulista de Medicina; Saúde divulga um parecer sobre a Combaids na terça; 

Fiocruz afirma que isolou o vírus da Aids; Para professor, pesquisa sobre a Aids no País está atrasada; Novo 

vírus causa Aids; Descoberta de vírus em gato; Professor francês afirma que o medo da doença é 

improcedente; Cientista quer pesquisar novo vírus da Aids; Instituto Pausteur pesquisa novo vírus da Aids; 

Fiocruz se torna centro latino-americano de pesquisa da Aids; Nome do vírus da Aids; Fotos do vírus da Aids 

nada acrescentam; No Japão, vírus é fotografado; SP terá o primeiro laboratório para isolar vírus da Aids; Aids 

cresce, mas pesquisas apenas começam no país; Apenas dois institutos dispõem do vírus; Acordo prevê troca 

de informações médicas; Dimed não concede registro ao AZT; Ministério ainda não tem registro do Lav-2; 

Simpósio Aids; Cientista descobre célula que mata o vírus da Aids; Célula anti-Aids não garante cura, dizem 

médicos brasileiros; Anunciada a descoberta de um novo vírus; Produção de proteínas artificias pode impedir 

ataque contra células; Médico apresenta resultados da auto-injeção; Proposta Reagan recebe vaias no fim da 

conferência; Notícia Aids; Aids: a epidemia ameaça o Brasil; Cientistas decifram código genético do vírus que 

causa Aids em macacos; Jornalista revela em um livro quem introduziu a Aids nos Estados Unidos; As dorgas 

injetáveis e o combate à Aids; Pesquisa Aids; Aids-Notícias; Empresários investem alto em pesquisas para a 

cura da Aids; A caixa de Pandora; Proteína pode impedir o avanço da Aids; Acompanhamento de doentes de 

Aids; Fiocruz diz que conseguiu isolar o vírus da Aids; Aids: pesquisa indica pistas, não respostas, sobre ação do Notícia Folha de São Paulo; Notícias 

Populares; O Estado de S. Paulo; O 

Globo

1983 São Paulo Reprografia 

de Jornal

12    Caixa 1  - CME    Pesquisa Cura  Aids Baygon é remédio contra peste-gay; HC já tem arma contra a peste gay; Na áfrica, o segredo da Aids; Norte-

americanos procuram informar-se sobre a Aids; Aids: Áustria inventa aparelho; Pesquisador explica 

transmissão da Aids; Na Bahia, congresso médico debate Aids; Ciência pesquisará na África a cura da Aids; Rio 

só obtém informações sobre a Aids em São Paulo; Pesquisa da Aids obtém progressos; Novas pesquisas sobre a 

Aids; Progresso na Aids.



Notícia Diário Popular; Folha da Tarde;  

Folha de São Paulo; Jornal da 

Tarde; Notícias Populares; O 

Estado de São Paulo

1988 São Paulo   Reprografia 

de Jornal

113    Caixa 1  - CME Pesquisa Cura Aids Macacos são fundamentais para o estudo da Aids; Cientista baiano rejeita relação sífilis-Aids; Pesquisadores 

afirmam que beijo passa Aids; Pesquisa de Aids: Roche aumenta sua participação; Japoneses acham vírus 

inócuo da Aids em macacos; Gallo diz que a competição entre cientistas é necessária ao sucesso; Médico do 

Zaire estuda droga anti-Aids; cientistas contestam; Violência e bate-bocas tumultuam a corrida para a glória; 

Aids e a Nasa; AL-721, uma droga anti-Aids?; Especialistas pesquisam anticorpos para produzir vacina contra 

Aids; Discovery fará pesquisas sobre Aids no espaço; Norte-Americanos produzem proteína que destrói células 

com vírus da Aids; Norte-americanos produzem proteína que destrói células com vírus da Aids; Primeiro banco 

brasileiro de dados sobre a Aids já funciona no Rio; Primeiro banco brasileiro de dados sobre a Aids já funciona 

no Rio; Cortes irá pesquisar retrovírus HTLV-1; Côrtes irá pesquisar o retrovírus HTLV-1; Pesquisa entre 

gestantes de Santos revela que 3,75% tém vírus da Aids; Virus da Aids age também no cérebro; EUA pesquisam 

nova aplicação para o AZT; Biólogo acha que aids pode atacar o cérebro; Fiocruz estuda relação com mal de 

Chagas; Fundação Oswaldo Cruz vai ter unidade só para Aids; Saúde calcula que o vírus da Aids chegou ao 

Brasil na década de 70; Fiocruz inaugura no Rio unidade para detectar vírus em cada Estado; Nova proteína 

pode bloquear a Aids; Proteína, dúvida de cientistas; Para cientistas, sífilis é a causa; Aids: pesquisa; Segundo 

vírus aparece agora também nos EUA; Aids compromete pesquisa de universida; Nova proteína pode bloquear 

vírus da Aids; Pesquisa pode facilitar estatísticas da doença; Brasil consegue apoio internacional para as 

pesquisas sobre Aids; Aids e a pele; Pesquisa na Fiocruz precisa de técnicos; Macaco ajuda na pesquisa da Aids 

humana; Belgas anuniciam 3° vírus da Aids; Pesquisador é atingido por vírus da Aids; Cientista descobre novo 

gene do vírus da Aids; Cientista anuncia descoberta; Dircovery levará enzima da Aids; Brasil vai testar droga 

israelense contra Aids; Ciência usa ratos para cura da Aids; Aids deve ficar mais fraca, prevê médico; Ratos vão 

ser usados em pesquisa de Aids; Pessimismo domina estudiosos da Aids; Adolfo Lutz localiza um novo vírus. 

Notícia Diário da Grande ABC; Diário 

Popular; Folha da Tarde; Folha de 

São Paulo; Jornal da Tarde; Jornal 

do Brasil; Notícias Populares; O 

Estado de São Paulo; O Globo; 

Tribuna de Santos; Veja Popular

1985 São Paulo Reprografia 

de Jornal

116    Caixa 1  - CME    Pesquisa Cura Aids Estabelecida a estrutura do vírus da Aids; Aids é tema de congresso de medicina no Rio; Certos macacos 

africanos são portadores do vírus da AIDS; O avanço da AIDS: 500 casos no Brasil; França anuncia uma 

esperança contra a[...]; Médico francês diz que a cura da AIDS ainda está longe; Cientista condena o uso da 

ciclosporina na Aids; AIDS gera rivalidade científica França-EUA; Vírus da Aids foi criado como as armas 

biológicas; Americanos no pique para derrubar de vez a Aids; Médicos ainda duvidam da cura da peste-gay; 

Ministério da Saúde vai controlar a "peste gay"; Mosquito espalha peste-gay por toda parte; Receita 

incerta[...]; França, avanços na pesquisa contra AIDS; AIDS, doença obscura; Ciclosporina é muito cara e não 

cura AIDS; AIDS, nova pesquisa; Franceses têm êxito parcial contra a Aids; EUA têm exame de sangue para 

detectar Aids; Aids ataca há séculos na África; França na vanguarda da luta para vencer a Aids; No HCE, 

pesquisa detecta o vírus da Aids em 3% das 1000 amostras feitas; Médico espera para 1986 remédios contra a 

Aids; Diretor de laboratório garante que perigo de contaminação não existe; Cientistas pedem combate à Aids 

em todo o mundo; EUA buscam cem voluntários para tentar descobrir causas da Aids; Franceses inibem vírus 

da AIDS; Médico teme contágio de AIDS pela salilva; Vírus "in vitro" dá ao Brasil condições para pesquisar cura 

da AIDS; Cientista descobre como vírus da AIDS age contra defesas; Cientistas descobrem vinculação do vírus 

da AIDS e da hepatite; Acupunturistas denunciam campanha; AIDS ataca os bebês na África; Inglês diz que AIDS 

pode ter nascido em laboratório; Famílias prejudicam estudos sobre AIDS ao proibirem necrópsia; Francês 

aciona americano para ser pioneiro no vírus de AIDS; Transplante, um recurso que não deu certo contra a Aids; 

Aids: mais pesquisas, mais uma descoberta; Estados Unidos: pressa nas pesquisas contra a Aids; Uma 

esperança: a droga HPA-23; Primeira vitória no combate à Aids?; Aids pode atingir mais de 1 milhão de ingleses 

até 1990; Aids é tema de reunião pública; Os Estados Unidos pedem mais pesquisa sobre Aids; Informação, a 

grande arma na luta contra a Aids em São Paulo; Uma nova hipótese: a Aids vem da febre suína; Estados 

Unidos aumentam verbas para pesquisa; Em São Paulo, 800 médicos discutem infecções; Em dois anos a cura 

da Aids, diz Prêmio Nobel; Franceses eliminam o vírus da doença; Atriz declara guerra à moléstia contagiosa - 

Cientistas aconselham: evitem a promiscuidade; Mineiros pesquisam um novo interferon; Descoberta de 

franceses é recebida com críticas; O Brasil tem o maior número de vítimas da América Latina; Uma nova droga 

contra a Aids?; Ciclosporina no combate à Aids ainda está indefinida; Cruz Vermelha promove pesquisa de aids; 

Laboratório nega que droga possa prevenir e curar Aids; Aids mobiliza congresso médico; Medicina Tropical; 

Identificados dois gens do AIDS; Doença será debatida hoje no Ruth Escobar; Médicos querem programa para 



Notícia Folha de São Paulo; Jornal da 

Tarde; Notícias Populares; O 

Estado de São Paulo

1990 São Paulo Reprografia 

de Jornal

27    Caixa 1  - CME    Pesquisa Cura  Aids - 1 Pesquisa encontra vírus da Aids; Pesquisador procura Aids em múmia; Italianos obtêm avanço contra Aids e 

leucemia; Vírus da Aids e parasita têm proteínas parecidas; Vírus da Aids sofre investigação; Suiços descobrem 

nova bactéria; Pesquisa mostra que cocaína faz Aids acelerar; Médico dá nova versão para a difusão da Aids; 

Cura da doença está nas mãos da ciência básica; Doença é usada como chamariz de verbas para pesquisas 

inúteis;  Verdadeiro descobridor do vírus; Víris mutante indica terapia contra Aids; Drogas surgem de estudos 

sobre o ciclo do HIV; Já se sabe tudo sobre o vírus, só falta matá-lo; Apice da epidemia não chegou; Indfolha; 

Dimensões mundiais do problema; Perfil do vírus; Ciência consegue enfrentar o vírus da Aids; Cientistas 

descobrem um vírus semelhante ao da Aids; Cientistas podem estar mais perto da cura; Vírus similar; Zinco 

ajuda a desenvolver o vírus da Aids; Aids é coisa velha; Maior briga pra descobrir pai da Aids

Notícia Diário Popular; Folha da Tarde; 

Folha de São Paulo; Jornal da 

Tarde; O Estado de São Paulo

1990 São Paulo Reprografia 

de Jornal

82    Caixa 1  - CME    Pesquisa Cura Aids Cientistas descobrem anticorpo; Tibo, droga belga contra o vírus da Aids; Americano quer barrar reprodução 

do vírus; DDI poderá ser alternativa ao AZT no combate à Aids; Papaverina pode brecar Aids; Cura da Aids e 

nova doença; Aids; Política atrasada; Cura pode estar nos macacos; Descobridor da Aids está desapontado; 

Vírus da Aids em macacos; Cura até o final da década; Pesquisa nos EUA; Pesquisa mostra  que AZT causa 

cancêr em ratos e camundongos; Pesquisa em Aids trazem genética do futuro; Francês tenta aumentar 

resistência do corpo; Genética é chave para entender vírus da Aids; Estudo relaciona Aids e encefalites; Aids 

mata as células cerebrais; Substância artificial bloqueia vírus da Aids; Cientista holandês diz poder bloquear a 

Aids; Pioneiro da pesquisa; HIV "engana" receptores celulares; Mecanismo de reprodução; Macacos podem 

apontar a cura para a Aids; Cientistas disputam paternidade do HIV; Descobridor do vírus da Aids se diz "menos 

otimista"; Novas formas de contágio descartadas; Vírus da Aids imuniza macaco; OMS tem novo diretor para 

luta contra a Aids; Droga ddl suprime o vírus; Micróbio pode acelerar desenvolvimento da Aids; EUA ideniza 

menino que contraiu Aids;  Elo perdido do vírus da Aids em chimpanzés; Microorganismo pode ajudar 

pesquisa; Rato acelera pesquisa; Droga bloqueia vírus; Quênia anuncia droga eficiente contra doença; Sistema 

digestivo é pista para Aids; Aids será atacada dentro das células; Fama do autor não é muito boa; Proteína 

impede infecção da Aids; Mal genético retarda eclosão; Nova esperança na luta contra Aids; Cromossomo 

humano é cúmplice da Aids; Vírus de rato pode acelerar evolução da Aids; Cresc suspeita de que macaco 

transmita Aids; Gallo se defende de acusações; Vírus da Aids imuniza macaco; Pesquisa procura cúmplice do 

HIV; País tem estudo inédito sobre Aids; Descoberto vírus da Aids que mata mais depressa; Cientista aderem a 

protesto político

Notícia Diário Popular; Folha da Tarde; 

Folha de São Paulo; Jornal da 

Tarde; Notícias Populares; O 

Estado de São Paulo 

1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal

37    Caixa 1  - CME    Pesquisa Cura Aids Cientistas prevêem aumento da Aids no Terceiro Mundo; Vírus da Aids é encontrado em espermatozóide; 

Brasileiros mostram nova droga na Itália; Gallo recua e diz que não admitiu derrota; Americano admite que 

francês isolou 1° vírus da Aids; Vitória francesa na descoberta do vírus da Aids; Roubo de vírus tem reviravolta; 

Briga arrasta-se desde 1984; Gallo prova que não roubou vírus francês; Ninguém sabe mais quem descobriu o 

vírus da Aids; Pesquisa comprova eficiência do AZT; Hemoglobina pode combater vírus da Aids; Gallo diz em 

Florença que a maior 'arma' anti-Aids é a geneterapia; Gallo anuncia que vírus da Aids tem uma estrutura 

genética dupla; Pesquisa reacende polêmica da transmissão de Aids por beijo; Pasteur pode constestar acordo 

sobre o HIV; Disputa está chegando ao capítulo final; Vírus da Aids infesta células da placenta; Gallo nega ter 

reconhecido derrota e acusa complô da mídia francesa; 'Aids bovina' preocupa EUA; Gallo reconhece que vírus 

da Aids (...); Cura para Aids não virá em menos de 3 anos; Pesquisa mostra que francês isolou o HIV; Médico 

deve revelar se tem Aids, diz pesquisa; Gallo apóia teste anti-Aids com humanos; Teste anti-Aids deve ser geral, 

dizem cientistas; Gallo afirma que provas francesas são irrelevantes; Gallo lança livro e repete que HIV é sua 

descoberta; Livro de Gallo dá versão sobre caso do vírus da Aids; De volta à rinha; Substância natural reduz 

proliferação do HIV; Canadá pesquisa droga polêmica para aidéticos; Projeto americano pode levar à cura da 

Aids, diz Prêmio Nobel; Vírus parecido com o da Aids. Em boi; Robert Gallo confessa não ter descoberto vírus 

da Aids; Pesquisa detecta vírus da Aids no líquido do olho; O vírus da Aids encontra um bloqueio; Santos faz 

convênio com o EUA para pesquisar a Aids; Mais 9 mil aidéticos; Bloqueador da Aids; Cientista francês é o 

único 'dono' da Aids; 



Notícia Diário Popular; Folha da Tarde; 

Folha de São Paulo; Jornal da 

Tarde; Notícias Populares; O 

Estado de São Paulo

1989 São Paulo Reprografia 

de Jornal

88    Caixa 1  - CME Pesquisa Cura Aids Cientistas acham micróbio semelhante a vírus da Aids; Livro dá dicas sobre os maiores grilos da Aids; Cientista 

diz que AIDS não terá cura; Gatos terão teste de Aids; Saúde faz pesquisa sobre Aids no Metrô; Pesquisa sobre 

Aids começa hoje com usuários do Metrô; Recepção da pesquisa sobre Aids no Metrô causa surpresa; Pesquisa 

no Metrô sobre Aids termina amanhã; Vírus da Aids fica três anos oculto no organismo; Macaco periga ter 

passado vírus da Aids há 40 anos; Uma proteína reforça a luta contra a Aids; Um polêmico ciencista fala de aids 

em minas; Nos EUA, um novo teste de aids simples e barato; A luta contra a Aids: boas notícias; Médico diz que 

cérebro de homossexual é maior; No Espírito Santo, cresce a campanha contra a Aids; Pesquisa mostra vírus da 

Aids mais resistente; Na Austrália, gato tem doença semelhante à Aids; Para médico, HIV é a causa da Aids; 

Pesquisa sobre doença vai receber prêmio; Aids terá conferência mundial no Canadá; Descoberto novo vírus da 

Aids; População teme a Aids e rejeita vacinação; Na engenharia genética pode estar a cura da Aids; E mexicano 

garante ter vacina que mata o vírus; Médico contesta o desenvolvimento da Aids; USP contra pesquisa com 

aidéticos; Thatcher contra pesquisa de Aids; Japoneses dizem ter descoberto novo anticorpo contra Aids; 

Bronquite e Aids; Método americano de prevenção de Aids será usado no Brasil; MÉDICOS QUE; Médicos 

matam vírus da Aids; Estudos mostram ação de linfócitos; Vírus parecido com o da Aids causa paralisia; 

Debates frequentes entre pesquisadores garantem solidez aos fatos científicos; Pesquisador nega que vírus 

cause Aids e enfrenta o "establishment" científico; EM JULGAMENTO; Sintomas da Aids podem aparecer após 

10 anos; Aids - O Centro de Referência[...]; A POLÊMICA; Doença viola regras, diz 'pai' do HIV; Aids - Um 

anticorpo artificial[...]; Anticorpo artificial contra Aids poderá substituir o remédio AZT; Estudo mostra que o 

vírus da Aids se esconde por 3 anos; As pesquisas no Brasil; Grupos agitam conferência; Cientista retoma 

discussão sobre contaminação de Aids por insetos; Pesquisadores ainda duvidam de que o vírus HIV seja a 

causa da doença; Inventor da vacina contra a pólio agora testa composto anti-síndrome; Aids - um estudo 

feito[...]; Cientistas dos EUA anunciam droga para a Aids mais eficiente que AZT; Curso da USP proíbe pesquisa 

com aidéticos; Pesquisa com aidéticos; A USP e a Aids; Japão anuncia novo anticorpo contra o vírus; Japão 

produz anticorpo da Aids; 'Superstars' da Aids brigam por patente de vírus; Disputa envolve mais um centro de 

pesquisa nos EUA; Cientistas consideram HIV-1 mais letal; Pesquisa com aidéticos; Cientista calcula três anos 

para aplicação; Médicos eliminam pela 1ª vez vírus da Aids; Médicos farão 6 estudos sobre a Aids no Brasil; 

Sobrevivência do vírus é polêmica; Aids leva até 10 anos para adoecer infectado; Pesquisa revela núcleo do 

HIV; Nisseis têm mais vírus HTL-1; Ciência faz projeto de vírus contra Aids; Para cientista, a Aids não terá cura Notícia Diário Popular; Notícias Populares 1984; 1985; 

1986; 1987; 

1988; 1989

São Paulo Reprografia 

de Jornal 

22 Caixa 2 - CME Vacina Aids - 1 Peste-gay; Isolamento do vírus da aids; Negligência do laboratório; Origem da Aids; Cura da aids; EUA e a 

vacina da Aids; Vacina Aids; Avanço na vacina; Norte americanos na busca da vacina; Problema limitado da 

Aids; Zaire e Aids; Vacina contra leucemia e a cura da Aids; Aids nas regiões tropicais; cura pra Aids; Testes da 

vacina contra Aids; Falsa vacinação da Aids; Russos descobrem vacina da Aids; Suíça e o alto índice de Aids; 

vacina Aids



Notícia Diário Popular; Folha da Tarde; 

Folha de São Paulo; Jornal da 

Tarde; Jornal do Brasil; Notícias 

Populares; O Estado de S. Paulo; O 

Globo

1984; 1985; 

1986; 

1987;1988;198

9; 1990

São Paulo Reprografia 

de Jornal 

174 Caixa 2 Vacina Aids - 2 Vacina contra Aids; Em busca da causa da Aids; Obtenção da vacina; Promessa dos EUA; Vírus da Aids; 

Cientistas se aproximam da vacina; Pesquisadores norte americanos; O pânico causado pela Aids; França e 

Aids; Gatos ajudam a buscar a vacina; Cientistas prevên vacina contra Aids; Recomendado o fim da 

promiscuidade; Cientista trabalham numa vacina; Cientistas tiram ilusão da vacina; Médicos franceses e o 

tratamento para a doença; França em busca do remédio da Aids; Médicos americanos prevêen vacina contra 

vírus; Americanos e o teste da vacina; Revelação sobre a Aids; Vacina e tratamento; EUA: pessimismo contra a 

Aids; Na esteira da Aids; Suecos desenvolvem vacina; Descobridor do vírus da aids; Vacina contra a Aids; 

Proibição da venda de gamaglobulina; Examinação e comercialização de lotes; Vacina contra a Aids; Vacina 

contra hepatite; A certeza dos médicos; Milhões com o vírus; Vacina da Aids uma meta longínqua; Cura da 

Aids; EUA e a vacina; Identificação dos genes da Aids; Desafio para ciência; EUA pesquisa contra moléstia em 

ratos e coelhos; Risco de disseminação; Vacina contra a Aids; Vacina universal; Esperança da vacina; Zaire 

começa a vacinação; Descrença de vacina única; EUA intensifica procura;  Final dos testes; Teste da vacina; 

Teste em pessoas; Teste em 1987; Briga entre cientistas; Aids uma vacina possível; Procurando a vacina; Vacina 

contra a Aids ainda é um mistério; Teste em homens; Vírus inativado em laborátório; Americanos e o teste em 

macacos; Brasil na busca da vacina; Aumento da ameaça da Aids nos EUA; Vacina da Aids ainda fraca; Vírus da 

Aids é mais mutante que o da gripe; Previsões otimistas para 1990; Descrença da vacina; Negada ligação entre 

vacina e epidemia; Unicef e a vacinação; Veneza contra a Aids; Ameaça da Aids inavade reunião; Descoberta de 

vacina; Vacina imunológica; Até1991, um milhão de aidéticos; Chimpanzés são imunes à Aids; Governo 

americano autoriza testes com vacinas; Vacina podeá ser testada; Teste em voluntário nos EUA; Primeira 

vitória sobre a doença; Revelação pode ajudar vacina; Aids e os vírus causadores; Vacina no Zaire; Vacina 

salvadora?; Vacinas em soldados; O drama da síndorme; Aids: um acordo entre governos; Brasil quer ajudar na 

vacina; Vacina, o grande desafio; Relato de um voluntário; EUA já tem 20 voluntários; Aids: os primeiros testes 

de uma vacina; Um balanço da doença; Soviético e a vacina; Aids - laboratório de Connecticut; EUA cadastra 

voluntários; EUA autoriza testes em seres humanos; Descoberta facilita vacina anti-Aids; Importação de AZT; 

Isolamento do vírus da Aids; A esperança da cura; Zaire na frente de pesquisas; Teste de vacinas; Londres testa 

outra vacina; Cinco vacinas em teste; Salk tem esperança de uma vacina contra aids; Vacina é sucesso; Vírus 

descoberto em indígena; Francês prevê vacina; Congresso não acredita em vacina contra Aids; Cientistas e o 

Nobel; Vítimas da Aids utilizam vacinas; Vacina contra Aids está distante; Médicos testam vacinas; Da  Notícia Estado de São Paulo; Folha da 

Tarde; Folha de São Paulo; Jornal 

da Tarde

1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal 

17 Caixa 2 - CME  Vacinas Aids - 1991 Vacina melhora defesa; Vírus mutante; Questão ética; Novo método; Vacina contra Aids matou três pacientes; 

Suecos anunciam testes; Mortes põem em dúvida terapia anti-Aids; Para Zagury, o tratamento não traz riscos; 

Teste preliminar; Cientista prevê vacina; Médico da USP contra a Aids; Montagnier anuncia ensaios; Células 

infectadas com HIV são destruídas em teste; Vacina contra a Aids passa por teste nos EUA; OMS quer testar 

vacina da Aids; Vacina contra Aids faz três vítimas fatais; Cientistas testam 30 vacinas; Cura da Aids; Remédio 

para Aids

 Notícia Diário Popular; Folha da Tarde; 

Folha de São Paulo; Jornal da 

Tarde; Notícias Populares

1990 São Paulo Reprografia 

de Jornal 

29 Caixa 2 - CME  Vacinas Aids - 1990 Propagação da Aids; Dentista pode ter transmitido Aids; Francês quer vacina polivalente; Inglaterra planeja 

teste; Ingleses testam vacina; Caso de Aids em 1959 dá pista aos pesquisadores; Médicos não dizem nome do 

paciente; Descoberta questiona origem da doença; Como a doença é transmitida no mundo; Governo dos EUA 

gasta mais com a Aids; Pesquisa sobre Aids revela vacina; EUA isolam uma droga capaz de bloquear HIV; 

Ciência deixa cura de lado e busca vacinas; Estilingue contra fuzil; Prevenção vai demorar uma década; Vacina 

anti-Aids; Casa de Detenção procura evitar rebelião; Vacina; Aids: nova vacina é testada em humanos; Vacina 

anti- Aids pode demorar três gerações; Caso de Aids de 1959 dá pista para vacina; Transmissão de Aids por 

insetos é tema de pesquisa em Minas; Diminui o ritmo de propagação da Aids; Erro médico; Vacina: uma 

corrida contra o tempo; Escolha de parceiros evita propagação do vírus; O avanço da Aids; Os insetos passam 

Aids para as pessoas; Bichas enrustidas passam Aids para as venezuelanas

Notícia Folha da Tarde; Folha de São 

Paulo; Jornal da Tarde; O Estado 

de São Paulo

1989 São Paulo Reprografia 

de Jornal 

13 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - A1 Cientista diz que Aids avança com tuberculose; Desafio à Aids; Nova droga reduz infecção e herpes; Aids não 

causa; Aids não causa deterioração mental; EUA acham novo vírus da Aids em brasileiros; USP detecta 1º caso 

de Aids felina no Brasil; Conferência discutirá implicações da doença; Médico nega a existência de novo vírus 

causador da Aids no Brasil; Secretaria da Saúde implantará programa Disque-Aids no Rio; O novo vírus da Aids 

ataca no Brasil; O drama da Aids, maior entre as pessoas com mais de 40 anos; Gato morre de Faids, a Aids que 

ataca felinos; Teste para vírus HIV 1 e 2 será vendido em 90; Médico nega descoberta de novo vírus da Aids.

Notícia Jornal da Tarde 1992 São Paulo Recorte de 

Jornal

4 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - A2 Vida sexual começa mais tarde em tempos de Aids; Medo de gravidez também atrasa o sexo; O velho par está 

de volta; Adolescente, a nova vítima.



Notícia Folha da Tarde; Folha de São 

Paulo; Jornal da Tarde; O Estado 

de São Paulo

1992 São Paulo Recorte de 

Jornal

6 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - A3 Caso Sheila; Justiça condena Estado a cuidar de doente de Aids; Aids: lamentável; Encontro de cientista na 

Holanda desafia a "versão ofical" da Aids; Aids mata mais entre 20 e 49 anos em SP; Cientistas vão contestar a 

história da Aids.

Notícia Folha da Tarde; Folha de São Paulo 1992 São Paulo Recorte de 

Jornal

2 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - A4 O terceiro vírus da Aids; Metade das prostitutas de São Paulo estão com sífilis.

Notícia Diário Popular 1992 São Paulo Recorte de 

Jornal

3 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - A5 Secretário quer garantir direito à escola para crianças aidéticas; Ministros preferem orientação; Reitor defende 

novo sindicato; Família espera decisão do juiz.

Notícia O Estado de São Paulo 1992 São Paulo Recorte de 

Jornal

2 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - A6 Juiz concede liminar que obriga escola a aceitar matrícula de Sheila; Sieeesp diz que saiu vitorioso ao causar 

polêmica.

Notícia  Jornal da Tarde 1992 São Paulo Recorte de 

Jornal

2 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - A7 Sheila pode ir à escola; Justiça protege menor com Aids.

Notícia Folha da Tarde; Gazeta Mercantil; 

O Estado de São Paulo

1992 São Paulo Recorte de 

Jornal

3 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - A8 Uma virose semelhante à Aids; Portaria proíbe teste de Aids para servidor; Incidência de Aids é maior em 

Uganda.

Notícia  Folha da Tarde; Jornal da Tarde; O 

Estado de São Paulo

1992 São Paulo Recorte de 

Jornal

4 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - A9 Secretário pede ação contra sindicato; Sentença sobre exclusão de aluno com aids de escola pode sair hoje; 

Aids: escolas voltam atrás; Governo descarta punição.

Notícia  Folha da Tarde; O Estado de São 

Paulo

1992 São Paulo Recorte de 

Jornal

2 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - 

A10

Portaria proibirá recusa de aluno com Aids; Governo deve baixar portaria para escolas aceitarem alunos com 

aids.

Notícia  Folha de São Paulo 1992 São Paulo Recorte de 

Jornal

2 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - 

A11

Governo adia providências; Vasectomia pode ser alternativa para Aids.

Notícia Diário Popular; O Estado de São 

Paulo

1992 São Paulo Recorte de 

Jornal

3 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - 

A12

Ministros preparam portaria; OAB pede punição para discriminação em escola; OAB pedirá inquérito contra 

José Aurélio.

Notícia O Estado de São Paulo 1992 São Paulo Recorte de 

Jornal

4 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - 

A13

Goldemberg quer criança com Aids em escola; Parecer jurídico sobre caso Sheila sai amanhã; EUA nunca 

registraram caso de transmissão de HIV na escola; Entidade repudia atitude de Sieeesp.

Notícia Folha da Tarde 1991 São Paulo Recorte de 

Jornal

3 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - 

A14

Grupo de pais da Ursa Maior defende Sheila; Secretário recebe Camargo; São Luís recorre a programa da 

prefeitura.

Notícia Folha da Tarde; Folha de São 

Paulo; O Estado de São Paulo

1992 São Paulo Recorte de 

Jornal

3 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - 

A15

Juiz dá sentença na quinta-feira; Veronesi critica ação dos pais de Sheila; Pais de alunos pedem volta de Sheila 

a escola.

Notícia Folha da Tarde; Folha de São 

Paulo; O Estado de São Paulo

1992 São Paulo Recorte de 

Jornal

6 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - 

A16

Para leitor Sieesp tenta criar "gueto"; Nota zero; Caso Sheila deve levar pais a ocultar Aids; Prudência ou risco?; 

Uma açaõ responsável; Aids e a sociedade dos poetas mortos.

Notícia O Estado de São Paulo 1992 São Paulo Recorte de 

Jornal

2 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - 

A17

Risco de contrair Aids na escola é remoto; Doença expõe os medos das pessoas, diz sociológo.

Notícia Diário Popular; Folha de São Paulo; 

O Estado de São Paulo

1992 São Paulo Recorte de 

Jornal

5 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - 

A18

Síndrome da decadência; Risco de pegar Aids na classe é igual ao de um meteoro cair na sua cabeça; Casal é 

exemplo de luta contra preconceito; Prevenção da Aids através de camisinha cria polêmica; Família da menina 

com Aids aguarda a decisão.

Notícia Folha de São Paulo 1992 São Paulo Recorte de 

Jornal

3 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - 

A19

Paranóia x Informação; Contágio e Sintomas; Mordidas e arranhões.

Notícia Diário Popular; Folha de São Paulo 1992 São Paulo Recorte de 

Jornal

6 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - 

A20

Vírus da Aids atinge 60% dos hemofílicos;Prefeita visista menina aidética; Decisão da Justiça no dia 14; José 

Aurélio nega preconceito; EUA aceitam abrir caso Montagnier-Gallo; Papel de Emílio Ribas.

Notícia Folha de São Paulo; Jornal da 

Tarde

1992 São Paulo Recorte de 

Jornal

3 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - 

A21

Aids na escola divide médicos; São Luis oferece vaga; As escolas devem aceitar, sem restrições, crianças 

portadoras do vírus da Aids?.

Notícia  Jornal da Tarde 1992 São Paulo Recorte de 

Jornal

2 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - 

A22

O vírus do preconceito; Um homem polêmico.

Notícia Folha de São Paulo; O Estado de 

São Paulo

1992 São Paulo Recorte de 

Jornal

5 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - 

A23

Criança com Aids ganha vaga em escolas; Uma ação responsável; Portadora de HIV recebe oferta de escolas; 

Principais dúvidas sobre transmissçao da Aids entre crianças; Ação de escola é repudiada.

Notícia Folha de São Paulo 1992 São Paulo Recorte de 

Jornal

3 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - 

A24

Pais acreditam que Sheila vai superar a vírus da Aids e torcem por um neto; Caso amplia a discussão sobre 

doença; Menina tem vitalidade e crescimento normal.

Notícia Diário Popular 1992 São Paulo Recorte de 

Jornal

2 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - 

A25

Médico critica atitude do presidente do Sieeesp; Para OAB é caso de polícia.



Notícia Jornal da Tarde; O Estado de São 

Paulo; Folha de São Paulo; Diário 

Popular; Hora do Povo; Folha da 

Tarde; Diário de Suzano; Notícias 

Populares; Shopping news;

1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal 

116 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B Por que a medicina está falhando; O HIV como um desencadeador de auto-imunidade; Casos de Aids já chegam 

a 20.472; Brasil tem 20 mil casos de Aids; Saúde anuncia distribuição de AZT em hospitais da rede pública; 

Imunoestimulante ajuda a tratar pacientes de Aids; Saúde vai distribuir 40 mil frascos de AZT; Governo anuncia 

chegada de AZT; Mais leitos para aidéticos; Inamps pagará pensão a menino com vírus; Santos avança no 

tratamento da Aids; A Aids em transplantes de órgãos; Psicólogo propõe nova terapia para aidético; Estados 

Unidos liberam o uso da ddI, uma nova arma contra Aids; Aprovada nova droga para tratamento de Aids; 

Encontro debate hoje mudanças na psicoterapia para aidéticos; Aidético acorrentado; Para técnicos, diminui 

preconceito contra Aids; Norte-americano fala sobre Aids; Aidéticos têm hospitais especiais em Campinas; 

Superlotação compromete atendimento; Linguagem de folheto sobre Aids causa polêmica em Porto Alegre; 

Onze milhões de pessoas podem ter vírus da Aids; Aids atinge 1,5 milhão no mundo, diz OMS; Aids, cinco mil 

novos casos por dia; Cinco mil casos de Aids são registrados por dia, diz OMS; Dr. Veronesi fala sobre Aids na X 

Semana de Biomedicina da UMC; Aids em Sp; Papelzinho anti-Aids deixa gaúchos chocados; Médico critica 

indenização em morte por Aids; Advogado apóia decisão de juiz; Descoberta adia a vacina anti-Aids por 2 anos; 

Novo método detecta Aids através da saliva; Segunda década da Aids-novo enfoque; País corre risco de 

'africanização' da Aids; Hospital do Rio inaugura primeiro consultório dentário para aidéticos; Candomblé tem 

cartilha anti-Aids; Pesquisadores das Universidades do México e da Califórnia[...]; Sucateamento da rede 

pública piora atendimento ambulatorial de aidético; Aids: o sucateamento das unidades[...]; Carioca ainda não 

acredita no perigo da Aids; Diminui vaga para aidético em SP; INDIFOLHA; Zona central tem 28% dos doentes; 

Esperança de vida aumenta para doentes de Aids; Cai o número de leitos para aidéticos; Indenização é conforto 

para viúva de aidético; Sangue contaminado; Aids faz primeira geração sem futuro; Vírus não está presente em 

70% dos casos; Leite materno transmite Aids; Projeto informa sobre Aids na praça da Sé; Brizola diz que não 

recorre de decisão sobre indenização; Americana com Aids quer lei que obriga médico a apresentar teste; 

União é condenada por morte de aidético; Morre um aidético a cada 15 min nos EUA; Juiz condena governo 

por morte de 'Henfil'; Cunhada de Henfil será indenizada pela União; Governo quer avaliar filme de campanha 

anti-Aids; Juiz pede reintegração de cabo; Brasil tem quase 20 mil casos; Evangélicos aderem à campanha 

contra Aids; AIDS CASTIGA OS SANTISTAS; Seminário discute o Direito Previdenciário e faz propostas; Aumenta 

casos de Aids em Piracicaba; Cresce reintegração de aidéticos ao trabalho; Presos aidéticos receberão AZT; 

Saúde libera AZT para crianças com Aids; Crescem processos de reintegração; Doença matou 11 crianças na Notícia O Estado de São Paulo; Diário 

Popular; Folha da Tarde; Folha de 

São Paulo

1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal 

3 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B1 Novo remédio clandestino contra Aids chega ao Brasil; Campanha de prevenção; Viciado diz que vale a pena 

correr risco; Centro ajuda pacientes em Santos; Hábito de dividir seringa provoca 56% dos casos de Aids em 

Santos; Viciado 'não quer nem saber do risco'; Centro de apoio coloca pacientes em atividade; Interior tem 

várias cidades na rota; Ianomami em discussão na Alemanha.

Notícia Folha de São Paulo; 1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal 

2 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B2 Aids foi detectada entre ianomami em 85; Prioridade é combater malária e não Aids; Fiocruz desconhece Aids 

em ianomami; Bispo teme que Aids acelere extinção da tribo.

Notícia O Estado de São Paulo; Folha de 

São Paulo; Folha da Tarde;

1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal 

5 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B3 Lei obriga distribuição de preservativos; ÉTICA E PÂNICO; Ministério desmente doença em índios; EUA fazem 

alerta a médicos infectados; Secretário confirma morte de índia por Aids; Aumentam os casos de malária entre 

os índios; Reitor diz que Instituto isolou anticorpos e não o vírus HIV-3; Alceni nega haver prova de Aids em 

ianomami; Marcos Terena acha "perigoso" Aids entre índios; Teste mais comum não é infalível; Fiocruz já 

suspeitava de contaminação.

Notícia O Estado de São Paulo; Folha de 

São Paulo; Diário Popular; Folha da 

tarde.

1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal 

5 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B4 Só 2% dos pacientes de Aids no Estado vão receber AZT; Campanha da Aids entra em sua terceira fase; Gapa diz 

que falta remédio para aidéticos; Filme sobre homossexuais negros vira escândalo; Saúde e Gapa se unem para 

combater a Aids; Médicos e dentistas aidéticos. Ação limitada.; Ianomamis sem Aids; Saúde confirma morte de 

índia por Aids; Alceni diz que não há provas.

Notícia Folha de São Paulo; Folha da Tarde 1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal 

3 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B5 Camisinha de pagão; Governo investiga Aids em ianomani; Primeiro registro do grupo foi em 1787; Casa do 

Índio não tem leitos suficientes; Índios ianomami têm vírus da Aids, revela pesquisa.

Notícia Diário Popular; Folha de São Paulo; 

Jornal da Tarde; O Estado de São 

Paulo

1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal 

10 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B6 D. Paulo combate o comércio de sangue; Presidente do Gapa critica Governo; Hospital confirma morte de 

primeira ianomami por Aids; Cirurgião tinha Aids; Jogo educativo sobre Aids entedia público infantil; Pesquisa 

em escolas foi ponto de partida; Campanha sem camisinha só ensina a pegar Aids; Aids "Em relação à nota [...]; 

Saúde registra 400 novos casos de Aids no Estado; Um caso de Aids a cada uma hora; Médico é contra a 

camisinha; Críticas também para a Saúde; Vírus da Aids; Governo lança hoje nova campanha da Aids; 63% das 

crianças aidéticas contraíram a doença ainda no útero materno.



Notícia Folha de São Paulo; Jornal da 

Tarde

1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal 

2 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B7 Aids já mata um por dia no sistema penitenciário de SP; Médico se diz 'otimista' com ação do governo; 

Portadores do vírus chegam a 9 mil[...]; Agulhas grátis reduzem a Aids; TV mostra os aidéticos.

Notícia Folha da Tarde; Diário Popular; 

Folha de São Paulo; Jornal da 

Tarde; O Estado de São Paulo; 

Notícias Populares; Notícias de 

Poá.

1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal 

20 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B8 Aids mata um por dia nas cadeias de São Paulo; Funcionário de Igaratá desviou 2 mil camisinhas; Campanha 

anti-Aids não fala sobre camisinha; Campanha anti-Aids não fala em camisinha; Teste anti-Aids positivo: sem 

aviso prévio; Em breve, nova seringa descartável. De vidro.; Terceira fase tem novo tema; "Latin machos": mais 

Aids[...]; Ministro diz que 300 mil estão com vírus da Aids; Inglaterra dificulta a entrada de aidéticos; Defesa da 

Casa da Vida será encaminhada hoje; Apesar de cuidar de pacientes aidéticos, Shirley não quer a Casa da Vida; 

Brasileiro "fotografa" vírus invadindo células de bactéria; Herpes pode acelerar a evolução da Aids; Aumenta 

média de casos de Aids em Rio preto; Crianças aidéticas ganham um lar na Água Rasa; Aids: testes reduzem 

lucros; Vizinhos não querem casa para bebê aidético; Vizinhos temem chegada das crianças aidéticas; Família 

propôs troca de imóvel; Tudo pela vida; Médico fala sobre a Aids na África; CE registra mais mortes pela 

doença; Encontro sobre Aids alerta para infecções; Avanço da Aids no País preocupa os especialistas; Padres 

criam casa para crianças aidéticas; Câncer e Aids Nas dentaduras; Aidéticos se recuperam; Tratamento precoce 

aumenta sobrevida do aidético; Pneumonia atinge 31% dos aidéticos no país; Pesquisadores anunciam nova 

terapia para Aids; 'Aids' ataca pelo menos 2,5 mi de gatos nos EUA; Nos EUA, gatos têm vírus semelhante ao da 

Aids; Mil crianças tem o vírus da Aids [...]; A voz da madrinha; Sexo ou doença venérea?; Corrida contra a Aids; 

São João faz campanha para prevenir Aids; AIDS: o vírus que revela.

Notícia Tribuna Paulista. 1991 São Paulo Repografia de 

Jornal

2 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B9 Governo e Sociedade devem se unir para impedir o alastramento da Aids;

Notícia Folha de São Paulo 1991 São Paulo Repografia de 

Jornal

1 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B10 AZT de graça.

Notícia Folha de São Paulo; Diário Popular. 1991 São Paulo Repografia de 

Jornal

3 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B11 Santos recua e susta distribuição de seringa para evitar Aids em viciados; Distribuição de agulhas é proibida; O 

avanço da Aids no Brasil; Nos EUA, programa obtém bons resultados; Zurique tem seu "parque das sergingas".

Notícia Folha da Tarde 1991 São Paulo Repografia de 

Jornal

2 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B12 Juíz proíbe distribuição de seringas para viciados; O avanço da Aids no Brasil; Médico americano aconselha 

distribuição; Na Suiça, viciados recebem seringas.

Notícia Folha de São Paulo; O Estado de 

São Paulo; Jornal A Tribuna Monte 

Alto; Notícias Populares; Gazeta do 

Rio Pardo; Em Tempo Mogi das 

Cruzes; Diário Popular; Folha da 

Tarde;

1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal

16 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B13 Médico critica reportagem sobre transfusão; Justiça susta distribuição de seringas; Pintou nova droga contra 

Aids; "AIDS: uma doença democrática"; Aidética dissemina o vírus em Dallas; Dia Municipal de prevenção à 

AIDS; FERRAZ DEVE REATIVAR A ALA PARA AIDÉTICOS; PROVA Médicos correm pela aids; Campinas cria 

comissão da Aids; Médicos correm contra a Aids; Médico é acusado de distribuir sangue com Aids; Transfusão 

contamina 400 mil franceses; Investigações publicadas no "Chicago Tribune"[...]; Remédio prolonga vida de 

aidético; Aids - O presidente da França[...]; Aids: experiência inédita; Aids - O Ministério da Saúde[...]; Doentes 

de Aids criam associação em Santos; Novo gene pode elevar resistência anti-Aids; Gapa distribui camisinha às 

famílias de detentos.



Notícia Folha de São Paulo; Folha da 

Tarde; O Estado de São Paulo; 

Jornal da Tarde; Diário de Suzano; 

Diário Popular; Notícias Populares; 

1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal

32 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B14 Resistência ao vírus da Aids reconstrói vidas; Ex-aposentado faz vestibular; Líder troca túmulo pelo grupo; 

Doentes têm 73 grupos de apoio; HIV acaba com sonho de ganhar a vida no Japão; Aidético prefere aidético; 

Secretária esconde doença; Viciados enfrentam a Aids na periferia; Crianças terão aula sobre Aids; Inglaterra 

inclui Aids em currículo escolar; Brasil é um dos países escolhidos para teste de vacina contra Aids; Países têm 

recorde de infectados; Brasil deverá testar vacina contra Aids; Aborto e Aids; Aids em discussão; Aids-cresce o 

número[...]; O Brasil será cobaia para vacina contra Aids; OMS testará vacina contra Aids no Brasil; Aids: OMS 

descarta Brasil como cobaia; França indeniza vítimas da Aids; Campanha orienta usuários de drogas; Jogo em 

benefício dos aidéticos; Contra Aids, Nova York volta a doar seringa; Santos desiste da campanha; Hemofílicos 

franceses acusam Michel Rocard; Aids: hemofílicos processam ministros na França; Nova York pode voltar a 

distribuir seringas; Mais cinco casos de Aids na região; Estratégia de combate à Aids é tema de encontro;  

Muito além do amor, o livro que revela a Aids; Encontro debate assistência a aidéticos; Saúde inicia 

distribuição de AZT na segunda-feira; Governo começa a distribuir AZT na segunda-feira; Começa a distribuição 

de AZT; Governo vai distribuir 30 mil frascos de AZT; Saúde distribui AZT grátis a aidéticos; Começa a 

distribuição de AZT na rede pública; Hospitais receberão 30 mil frascos de AZT; Ministério quer descentralizar 

controle da Aids; Entidades de combate à Aids criticam Governo; AZT chegará na próxima semana; Droga para 

os aidéticos; Louco contamina 11 mulheres com vírus usando seu sangue; Sujos de sangue; Na França, descaso 

nos testes contamina milhares de pessoas com o vírus da Aids; Na Grande São Paulo, testes asseguram 

doações; Aids em cadeia foge ao controle, diz delegado; NY quer verba para programa; Magic Johnson anuncia 

ter vírus da Aids; Ribeirão Preto deve receber remédio para tratar aidéticos; Atitude de Johnson surpreende 

especialistas; Médico diz que Magic contraiu vírus da Aids em relação heterossexual; Aids avança até sem HIV 

diz Montagnier; Magic Johnson; Magic Johnson inicia cruzada contra Aids; Aids atinge detentos da cadeia 

pública do Guarujá.

Notícia Folha da Tarde; O Estado de São 

Paulo; Folha de São Paulo; Diário 

Popular;

1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal

9 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B15 Cientistas apostam no macaco contra a Aids; A Doença no Mundo. Até o ano 2000, 40 milhões de pessoas 

terão o vírus; Aidéticos poderão ter santo protetor; Magic Johnson obriga EUA a discutir a Aids; Pesquisadores 

dos EUA conseguem infectar macacos com o vírus HIV-1; A FRASE. O NÚMERO; OMS apura aumento entre 

heterossexuais; Aumenta a incidência de tuberculose em aidéticos; Mais 551 novos casos de Aids; Aids na 

relação heterossexual; Brasil tem mais heterossexuais com Aids; Pacientes de hospitais públicos sofrem com 

desnutrição; Italiana pega Aids em inseminação artificial; Brasil não controla sêmen; Aids cresce entre os 

heterossexuais; Mulher usa método artificial para ter filho, pega Aids e não engravida.

Notícia Jornal da Tarde 1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal

2 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B16 Aids: 75% dos portadores são heterossexuais; A transmissão em alta; Sinal Verde Sinal Vermelho; Terapias 

genéticas entram em combate.

Notícia Veja 1991 Revista 2 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B17 O ídolo marcado; O perfil brasileiro da Aids; O avanço da doença.

Notícia Veja 1991 Revista 4 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B18 Soco no estômago; AZT de graça para aidéticos.

Notícia Folha de São Paulo; Folha da 

Tarde.

1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal

3 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B19 São Paulo vai "ganhar" 1000 novos doentes de Aids nas próximas semanas; Risco para mulher é maior; Onde 

fazer teste de Aids; Como acontece a reprodução do vírus; Aidéticos esperam sete dias por vaga no Emílio 

Ribas; Estado terá 1 mil novos doentes; Médicos brasileiros não crêem em vacina. 



Notícia Jornal da Tarde; Folha da Tarde; 

Folha de São Paulo; O Estado de 

São Paulo; Diário Popular;

1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal

18 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B20 Depois de Magic Johnson, a polêmica nos EUA sobre a Aids; Homem e mulher: os dois transmitem HIV; 

Craques do Palmeiras estão conscientes do perigo; Léo Vilarinho sugere uso de camisinha para os solteiros; 

Jacenir acha que é castigo de Deus; Médicos do São Paulo orientam equipe sobre doença; Padrinho defende 

Magic da acusação de ser mulherengo; Inseminação artificial vira caso político após contaminação na Itália; Na 

Itália, o primeiro contágio por inseminação; No Emílio Ribas, o apelo de uma paciente com Aids; França lança 

em 92 proteção para mulher; TV dos EUA vai anunciar preservativos; Técnica reduz custo em até US$ 9 mil; 

Boato de Aids faz Saúde lançar campanha em cidado do PR; Duas mulheres apóiam aidéticos; Médicos 

prevêem que haverá um caso de Aids na maioria das famílias no ano 2000; Contágio cresce mais entre 

mulheres; O que é bom saber. O que transmite; Epidemia cresce entre heterossexuais e consumidores de 

drogas; Recife lança uma campanha anti-Aids; Show abre atividades de prevenção à Aids; Pelé presidirá grupo 

de combate à Aids; Estudo mostra que AZT é eficaz para todos os pacientes; Pelé: ajuda no controle da Aids; 

Saúde vai controlar tatuadores para evitar trasmissão de Aids; Magic Johnson conta seu drama; Aidéticos só 

recebem o AZT após exames; Aidéticos vão receber AZT.

Notícia Jornal da Tarde 1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal

2 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B21 Novo exame de DNA revoluciona Ciência; Replicação acelerada.

Notícia Folha da Tarde; Diário Popular; 

Notícias Populares; Jornal da 

Tarde; O Estado de São Paulo; 

Folha de São Paulo.

1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal

17 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B22 Medo da Aids espanta doador de sangue, diz pesquisa; Controle em transfusões não é eficaz, diz Gapa; 

Verdades e Mentiras sobre doação de sangue; Campineiro tem medo de doar sangue; Mais 113 casos de Aids 

em Santos; Trabalho só com registro; Collor alerta contra Aids; Aumentam os casos de Aids na região do ABC; 

Transfusões de sangue de macacos para humanos, a origem da Aids; Acidente durante pesquisa pode ter 

iniciado epidemia; Greve pára centro de tratamento de aidéticos; Vacina experimental contra Aids será testada 

na França em 1992; Ministro vai tirar dúvidas em rede nacional de TV; Aids é tema para reflexão na 

Enfermagem da USP; OMS diz que Aids está só no começo; Gafe deixa Diana sem camisinha; Servidores da 

Saúde engajados; Camisinha não atrai brasileiro; Collor vai à TV convocar sociedade; AZT de graça puxa as 

estatísticas de Aids; Nova política de prevenção marca Dia Mundial da Aids no Brasil; AZT Emílio Ribas; 

Programa contra doença vai ser descentralizado; No Dia de Luta contra a Aids, ministro da Saúde fala sobre a 

doença na TV; AZT não será suficiente para atender à demanda; Estatística da Aids pode ser invalidada; França 

trabalha na pesquisa de vacina eficaz.

Notícia O Estado de São Paulo; Folha de 

São Paulo; Diário Popular; Notícias 

Populares; Jornal da Tarde; Folha 

da Tarde.

1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal

16 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B23 O avanço da doença e a sabedoria do avestruz; Pior a emenda que o soneto; Droga brasileira é testada; 

Paciente evita o estresse; Terapia alternativa dá sobrevida a aidéticos, admitem os médicos; Menino de dez 

anos morre de Aids nos EUA; Entidades dão 'apoio crítico' ao discurso de Collor na TV; Use camisinha; Ministro 

fala sobre Aids no rádio e TV; Ação permanente no Centro; Interior conta suas vítimas; Maioria dos aidéticos do 

País vive em São Paulo; Aids dobra em São Paulo; Americano fala na USP sobre problema da Aids; Sem verbas, 

o Gapa de Santos vai fechar; Aids - O deputado federal[...]; Gapa vai fechar por falta de verba; Brasil recusa 

teste anti-Aids; Brasileiro não será cobaia; Presos ganharão preservativos; Presídio gaúcho tem 49 com Aids; 

Governo se recusa a testar vacinas contra Aids sem saber resultados; Brasil não vai testar vacinas contra Aids; 

Número de casos de Aids é alarmante; Novos leitos para aidéticos; Campanha contra Aids na rua.

Notícia Diário Popular; Folha da Tarde; 

Folha de São Paulo.

1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal

6 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B24 Hospitais terão mais 312 leitos para os aidéticos; Novo centro já está ameaçado; Morre de Aids mulher 

infectada por dentista; Cresce doação de sangue de pessoas com suspeita de Aids; AZT gratuito aumenta 

registro da doença; Mulher contrai Aids no dentista e morre; Rabinos censuram cartaz anti-AIDS em Israel; 

Paciente contaminada pelo dentista vai continuar luta; Neo-vitorianismo é o novo aliado da AIDS; 

Notícia Folha de São Paulo; Notícias 

Populares; Diário Popular.

1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal

4 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B25 Cientistas prevê vacina anti-Aids até 2000; Grupo quer investigação sobre 'vacina' anti-Aids; Brasil já tem 21 mil 

aidéticos; AZT gratuito expõe aidéticos.

Notícia Folha de São Paulo; Folha da 

Tarde.

1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal

4 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B26 Médico prevê tragédia da Aids em 10 anos; Preços aumentam para afastar pacientes; Recusa pode causar 

punição; Campanha contra Aids; Médicos têm medo de pacientes com Aids; Brasil poderá ter 500 mil aidéticos 

em dez anos.



Notícia Estadão; Notícias Populares; Folha 

de Garça; Folha da Tarde; O Estado 

de São Paulo; Folha de São Paulo.

1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal

10 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B27 Aids segue a rota do tráfico no Interior; Portadores do HIV buscam ajuda; Hospital Base - São José do Rio Preto: 

48% dos doentes[...]; Santos diz ter dados mais confiáveis; Seringa coletiva transporta vírus por áreas pobres; 

Meio milhão de aidéticos; Aids segue a rota; Aids atinge 68% dos travestis brasileiros; "O senhor está com 

Aids?"; Transmissão da doença por mulheres é difícil; Dois em cada três travestis brasileiros em Roma têm 

Aids; Argentina já começa a fabricar o remédio AZT.                                                                   

Notícia Isto é; Folha da Tarde; Veja. 1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal

6 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B28 Os heróis da Aids; Brechas no vício; O novo perigo das drogas; Aids aumenta entre mulheres de Rio Preto; 

Falsos médicos libertam preso aidético no Rio.

Notícia Notícias Populares; Folha da Tarde; 

O Estado de São Paulo.

1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal

4 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B29 Aids transforma bordel em hospital das meninas; Clientela aumenta; Justiça concede indenização para 

aidético; Vacina antigripe modifica teste de Aids nos EUA; Estudo associa ioga e dieta a colesterol baixo.

Notícia Folha da Tarde; Jornal da Tarde; 

Diário Popular; Folha de São Paulo; 

Notícias Populares; O Estado de 

São Paulo.

1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal

13 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B30 Homem transmite mais Aids que mulher; Heterossexuais entram em pânico; A AIDS EM NÚMEROS; Substância 

ataca vírus da Aids; Cientistas testam pâncreas artificiais; Gapa faz festa para as crianças vítimas da Aids; 96% 

das crianças têm medo de pegar Aids; Aids pode devastar 3º Mundo; Sindicatos querem os aidéticos no 

emprego; Detenção cris hospital para tratar presos; AZT é distribuído por 'sorteio' no RJ; Droga contra herpes 

aliada a AZT pode reduzir mortes; Médicos britânicos pedem cautela com nova terapia; Especialista não 

acredita em resultados; Uma nova esperança para os aidéticos:[...].

Notícia Diário Popular; Notícias Populares. 1991; 1992 São Paulo Reprografia 

de Jornal

3 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B31 Novo diagnóstico falso de Aids; Gapa recebe Cr$ 10 milhões; EM DEFESA DO AIDÉTICO.

Boletim Secretaria de Estado da Saúde 1991 São Paulo Boletim 14 Caixa 3 - CME Boletim Epidemiológico "AIDS" NO ESTADO DE SÃO PAULO; Tabela 1; Tabela 2; Tabela 3; Tabela 3A; Tabela 3B; Tabela 3C; Tabela 4; 

Tabela 5; Tabela 6; Tabela 6[1]; Tabela 6[2]; Tabela 7; As tabelas deste boletim tem como fonte: CENTRO DE 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA SUDS-SP.

Notícia Folha de São Paulo; O Estado de 

São Paulo; Folha da Tarde; Notícias 

Populares; Jornal da Tarde.

1992 São Paulo Reprografia 

de Jornal

20 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B32 Hospitais se negam a atender aidético no PR; Contaminação de Aids; Hospitais negam atendimento a portador 

da Aids no Paraná; Chove remédio pra Aids; 1,9 milhão no Brasil acha que tem Aids;  Resultado preocupa 

especialistas; Parceiros ficam mais exigentes; Pesquisa foi feita em sete cidades; Aids: a vilã que ronda os 

palcos; Saúde força hospitais a tratar aidético no PR; Aids atinge 446 mil pessoas no mundo; Doença atinge 

quase 500 mil no mundo; Estatística pode crescer 30% com doação de AZT; Não cumprida a meta anti-Aids; 

Teste anti-HIV não controla epidemia; Nos tempos da Aids, o sexo ficou implícito; Bois de Boulogne fecha à 

noite contra a Aids; Contrato obriga Estado de SP a aumentar leitos para aidéticos; Aidético recusado por 

hospitais morre no PR; Gapa protesta contra hospital em Porto Alegre; Aids em profissionais de saúde. 

Notícia Folha de São Paulo; Diário Popular; 

O Estado de São Paulo; Folha da 

Tarde;

1992 São Paulo Reprografia 

de Jornal

9 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B33 Convênios de saúde já atendem aidéticos; Ação antipreconceito enfrenta dificuldades; Promotor pede 

inquérito contra hospitais por morte de aidético; Grupo protesta em Porto Alegre; Prevenção à Aids terá verba 

dos EUA; Aids mata índio em reserva no Paraná; Bioengenharia luta contra vírus da Aids; Cientistas criam 

método para driblar o HIV; Venda de camisinha não cresce apesar da Aids; 'Com camisinha é Cr$ 50 mil, sem é 

Cr$ 100 mil'.

Notícia Jornal da Tarde; O Estado de São 

Paulo; Folha de São Paulo;

1992 São Paulo Reprografia 

de Jornal

11 Caixa 3 - CME Reportagens Diversas Aids - B34 Bebê em cartaz anti-Aids gera polêmica; Casal teme futuro do filho; Brasileiro acha que Aids só acontece com 

os outros; Brasileiro menospreza risco da Aids, diz estudo; Doença assusta, mas prevenção ainda é pequena; 

São Paulo tem 17 novos casos por dia; Poucos vêem programa; País teme Aids; Vacina de Aids imuniza 

macacos; EUA decidirão ida de 'Magic' à Olimpíada; COI analisa participação de "Magic" Johnson; Revista 

científica relata 1° caso de Aids transmitida em troca de socos; SP ignora origem de mil casos.



Notícia Notícias Populares; Jornal da 

Tarde; Folha da Tarde; Folha de 

São Paulo; O Estado de São Paulo.

1988 São Paulo Reprografia 

de Jornal

42 Caixa 4 - CME Reportagens - Aids - Presídio - 1 Polícia mata doente com Aids que fugiu do hospital; A Aids avança na Casa de Detenção; Santos: 30% dos 

presos estão com Aids; Recusa de PMs pára transporte de aidéticos; 15% dos presos de delegacias estão 

contaminados; Aids ataca e mata no presídio; Policiais vão usar luvas e máscaras para evitar contágio; Detentas 

se rebelam por aidética; Contaminados devem ser confinados, diz médico; Novos presos passam por testes; 

Presos aidéticos no Rio são 26, revela estudo; Proposta recomenda camisinha aos presos; Aumenta número de 

aidéticos entre a população carcerária; Polícia quer segurança; Presos aidéticos voltam à cela depois do motim; 

Hospital Penintenciária lembra filme de terror; Policiais recebem treinamento especial nos EUA; Presidiários 

com Aids suspendem protesto; Em Ribeirão, escolta de presos está normalizada; Polícia vai se prevenir com 

luvas e máscaras; Dos presos vindos de distritos policiais, 15% portam o vírus; Veronesi defende em congresso 

isolamento de preso aidético; Triste trópico; CIDADES QUE APRESENTAM MAIOR INCIDÊNCIA DE AIDS NO 

BRASIL; Aidéticos decidem terminar protesto; Quatro presos aidéticos serram grade e fogem da cadeia em 

Ribeirão Preto; Indulto aos aidéticos; Na ala dos aidéticos, muita solidariedade; Indulto a presos em fase 

terminal de Aids é proposto por juiz de SP; Inalação traz riscos; Doente de Aids é condenado na 

Tchecoslováquia; Policiais de San Francisco são treinados; Franca confirma Aids em presos e viciados; Morte 

por Aids denunciada como crime; PM teme risco e não escolta preso com Aids; Cadeias têm 50 presos com 

Aids; PM tem proteção contra Aids; Polícia apreende seringas e agulhas; Doença aumenta entre os presos; 

Aidéticos decidem terminar protesto; Polícia captura preso aidético; Modelo traficante com Aids não fica na 

prisão. 

Notícia O Estado de São Paulo; Jornal da 

Tarde; Diário Popular; Folha da 

Tarde; Folha de São Paulo; Jornal 

do Brasil; A Tribuna - Santos; 

Notícias Populares.

1987 São Paulo Reprografia 

de Jornal

99 Caixa 4 - CME Reportagens - Aids - Presídio - 2 Isolamento para Aids; Pânico no presídio; Catorze presos com Aids no Carandiru temem proliferação; No 

Hospital Penitenciário, 19 casos suspeitos de Aids; Médico diz que são 19 os presos com Aids; Dezenove presos 

no Estado de São Paulo estão com Aids; Situação "desesperadora" no sistema carcerário; Presos devem ficar 

isolados em enfermaria; Aids nas prisões; Controle da Aids em prisões ainda sem solução; São Paulo fará 

programa contra Aids em presídios; Aids: o que fazer com presos doentes?; Médicos estudam 19 presos com 

Aids em SP; Reunião define medidas contra Aids em presídio; Estado quer controlar doença nos presídios; 

Preso com Aids pede indulto para morrer em casa; Presos com Aids pedem indulto e reclamam do isolamento; 

Coordenador da Coespe acha difícil presos com Aids conseguirem indulto; Presos não devem esperar indulto e 

Gapa reage a críticas da Igreja; Presos com Aids serão isolados em hospital de presídio paulista; Na 

Penitenciária do Estado, secretários discutem a Aids; Aids: educação em presídios começa a ser debatida hoje; 

Secretarias discutem Aids no presídio; Os presos vão ter hospital para Aids; Testes de Aids para os presos do 

Estado: uma idéia polêmica; Centro hospitalar para presos com Aids; Presos com Aids ganham hospital com 60 

leitos; Aids: mais 60 leitos para tratamento de presidiários; Conselho propõe a aplicação de testes nas 

penitenciárias; Aids provoca pânico entre detentos; Aids entre presos paulistas alarma Ministério da Justiça; 

Aids leva número crescente de americanos ao suicídio; Pânico no presídio; Suspeita de AIDS entre presos causa 

preocupação; Aids lota os leitos no Carandiru; Hospital Penitenciário não tem mais leitos; Preso, portador de 

Aids tem indulto negado; Negado indulto a preso com Aids; Detento ameaça com o vírus; Presos doentes 

passarão por testes; Ministérios iniciam programa contra Aids nos presídios; Duas detentas com a doença; 

Veto a teste da Aids em presos; Penitenciária já aplica os testes anti-Aids nos presos; Penitenciária já aplica 

teste anti-Aids em detentos; Grupo prepara combate à Aids nas prisões; Médicos presos: usaram sangue 

contaminado; Preso aidético terá teste padrão e não será isolado; Vírus da Aids infecta 84 presos na Casa de 

Detenção; Exames nos presos da Detenção serão revistos; Resultado da Detenção deve ser revisto; Ameaça no 

presídio: contaminar a refém com Aids; Aids provoca primeira rebelião em presídios; Para parentes de presas, 

infectadas devem ser isoladas; Em apenas um presídio no Rio já há cem contaminados; Isolamento noturno 

para as presas aidéticas continua; Presos aidéticos poderão cumprir pena em casa; No Rio, autópsia não é feita 

em preso aidético; IML não faz necrópsia de aidético preso; Cadeias podem ter 1.350 com Aids; No Rio, 

criticada recusa de autópsia em preso; Nos Estados Unidos, portador do vírus doa sangue e é preso; Resultados 

dos testes de Aids em presos vão ser divulgados; Cerca de 80 presidiários têm o vírus da Aids; Resultados 



Notícia Diário Popular; Notícias Populares; 

Folha de São Paulo; O Estado de 

São Paulo; Folha da Tarde.

1986 São Paulo Reprografia 

de Jornal

14 Caixa 4 - CME Reportagens - Aids - Presídio - 3 Presos com vírus de Aids são removidos de Osasco; Preso da Casa de Detenção morre com Aids no hospital; 

Aids está matando rei dos estupradores; Detento com Aids em Cotia deve ser transferido hoje; Médico pede 

remoção de detento suspeito de Aids; Aids é mais um problema para as prisões dos EUA; Prefeito de NY quer 

liberar presos com Aids; Presos com suspeita de Aids são transferidos de Osasco; Médico diz que detentos 

internados não apresentam sintomas de Aids; O governo não deixa Veronesi examinar os condenados com 

Aids; Veronesi denuncia: a Aids ataca presídios; Aids e dengue, perigo nos DPs; Suspeita de Aids na cadeia de 

Cotia; Suspeita: Aids na cadeia de Osasco.

Notícia Diário Popular; Jornal da Tarde; A 

Tribuna - Santos; Folha da Tarde; O 

Globo; Folha de São Paulo; O 

Estado de São Paulo.

1985 São Paulo Reprografia 

de jornal; 

Recorte de 

jornal.

87 Caixa 4 - CME Reportagens - Aids - Presídio - 4 Cabelereiro portador de AIDS confinado em Minas; AIDS: um perigo que ronda os presídios de São Paulo; Vírus 

da Aids não assusta detentos; "Mutirão" contra AIDS na Detenção; AIDS: 12 mil presos vão ser submetidos a 

exames; Exames na Casa de Detenção; Aumenta entre os presos a incidência do mal de AIDS; Chegou a vez dos 

"jurados de morte"; AIDS: 800 detentos já foram examinados; Mutirão vai para a Penitenciária; "Nenhum caso 

na Detenção"; AIDS: dois suspeitos no 24º DP (Ermelino); Um suspeito na Penitenciária; Termina mutirão com 

dois suspeitos na Penitenciária; Um mutirão contra a Aids nos presídios; Surge o primeiro detento com AIDS 

em penitenciária do Rio; Panfletos, estratégia para falar de AIDS aos presos; Saúde decide procurar a doença 

nas unidades da Febem; Na Bélgica, o problema atinge as prisões; Presídios ainda sem prevenção; Casos de 

Aids geram revolta num presídio da Alemanha; Aids terá programa de controle nas prisões; Nem o 

homossexualismo nem a Aids preocupam o diretor da Detenção; Detentos debatem a moléstia; Doença causa 

motim em prisão belga; Itália liberta preso contaminado; Governo esconde, mas a morte revela a doença nos 

presídios; Novas medidas contra o mal nos presídios; Na Bélgica, presos farão testes; Doença não muda a 

rotina da Detenção; Autoridades preparam mutirão de exames nos presídios do Estado; Detenção isola mais 

um preso com os sintomas da doença; Travestis admitem transar na Detenção; Mutirão examina 300 presos na 

Detenção; Cadeia de Registro sem nenhum sintoma; Vinte detentos apresentam sintomas isolados da doença; 

Nenhum caso entre os detentos; Médicos não encontram a doença na Detenção; Preso do Deic internado em 

estado grave no Emílio Ribas; Mutirão descobre outro caso na Penitenciária; Aumentam as autotransfusões; 

Mais dois doentes no Sul; Madre Teresa vai cuidar de presos que têm Aids; Aids ataca em presídio do Rio 

Grande do Sul; Saúde procura a doença no Interior; Detento da Frei Caneca também contrai a doença; Desipe 

acha que o sistema está diante de um desafio; Desipe aproveitará triagem para fazer exames médicos em 

detentos; Preocupados, presos ouvem palestra sobre os perigos da Aids; Preocupados, cem presos da Frei 

Caneca ouvem palestra sobre Aids; Doze mil presos fazem exames contra a Aids; Mutirão ainda não achou 

Aids; Programa de controle da Aids em presídios começa na semana que vem; Na Bélgica, presos são 

contaminados; Adiado início do controle nos presídios; Teixeira anuncia controle da moléstia em presídios 

paulistas; Aids e Casa de Detenção; Presidiários no Rio serão submetidos ao teste anti-HTLV 3; Wolfman 

contesta prevenção da Aids; Maioria dos presidiários doentes nos EUA já injetaram drogas; Detentos do Lemos 

de Brito no Rio fazem exames clínicos; Médico fala a detentos no Rio; Desmentida existência de preso 

contaminado; Presos não sofrerão exames; Rotina na Casa de Detenção não é alterada; Morre com Aids Notícia Diário Popular; Folha de São Paulo; 

Notícias Populares; Jornal da 

Tarde; Folha da Tarde; O Estado de 

São Paulo; 

1989 São Paulo Reprografia 

de Jornal

26 Caixa 4 - CME Reportagens - Aids - Presídio - 5 AIDS se alastra e já atinge 15% da população carcerária; Imunidade a AIDS; Diretor estuda isolamento para 

presos com Aids; Aidéticos removidos; Presos aidéticos aguardam a morte na cela do 4º Distrito; Falta 

assistência aos presos doentes nas cadeias públicas; Justiça implanta programa contra AIDS para presos; Uma 

polícia que não reprime; Aids não preocupa o drogado; Burocracia e maus tratos matam um preso aidético; 

Aids aumenta preconceito contra os presidiários; Presos aidéticos esperam o indulto para este fim de ano; 

Número de presos aidéticos assusta; Seringa para viciados leva prefeita à polícia; Hospital na cadeia só para 

presos com Aids; Vagas para detentos com Aids. Mas algemados.; Detentos com Aids vão ser isolados; 

Dentistas assistirão palestras sobre Aids; Hospital de Santos com presos aidéticos; Hospital recebe presos com 

Aids; Projeto vai instruir presos sobre a Aids; Aids - Um estudo do governo dos EUA[...]; Prisão para canadense 

que passou Aids; "Sexo Seguro"; Polícia acusa aidéticos por atentado em Paris; Travestis presos para teste da 

Aids; Ex-detento aidético assusta Taguatinga; URSS exige teste de Aids para os estrangeiros; Soviéticos 

começam campanha contra Aids; Programa quer acabar com Aids na cadeia; Aidético baiano atacou drogado; 

Aids vira caso de polícia em Santos; Polícia santista investigará o uso de seringas; 

Notícia Notícias Populares; Folha da Tarde; 

Jornal da Tarde; Folha de São 

Paulo.

1990 São Paulo Reprografia 

de Jornal

6 Caixa 4 - CME Reportagens - Aids - Presídio - 6 Os presos com Aids vão ganhar hospital; Morte de aidético suspende policial; Denúncia: doença mata presos 

mal atendidos.; Aids: mais 20 casos nas cadeias. Por semana.; Hospital vai atender 65 presos com Aids na 

Penitenciária do Estado; Médicos se negam a trabalhar para hospital de presidiários aidéticos.



Notícia O Estado de São Paulo; Folha de 

São Paulo; Jornal da Tarde; Folha 

da Tarde; Diário Popular; Notícias 

Populares.

1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal

17 Caixa 4 - CME Reportagens - Aids - Presídio - 7 Casa de Detenção é foco do vírus da Aids[p.1]; Casa de Detenção é foco do vírus da Aids[p.2]; Presas com Aids 

ficam em prédio que era da Febem; Aids atinge 15 dos 24 detentos de Votuporanga; Presídio de SP tem 69 

presos com vírus da Aids; Técnica vê abandono de presos aidéticos em SP; Estudo avalia evolução no estado de 

pacientes infectados pela Aids; Penitenciária na Bahia registra o 1º caso de Aids; Na cadeia, Aids já mata mais 

que as brigas; Vírus da Aids invade presídio feminino; Americana vê presos aidéticos abandonados; Presos 

aidéticos poderão sair de cadeia em Minas; Tratamento de aidético preso preocupa técnica; Sistemas devem 

ser revisados; Quadrinho sobre Aids nas cadeias; Aids empesteia "Cadeião"; Doença ataca interior; Aids vai 

dizimar as cadeias; Ajuda contra peste; Presos com Aids libertados

Notícia Folha de São Paulo; Jornal da 

Tarde; Folha da Tarde; O Estadão; 

O Estado de São Paulo.

1988 São Paulo Reprografia 

de Jornal

22 Caixa 4 - CME Reportagens - Aids - Empresas - 

1

 Colaboração - O presidente[...]; Empresários decidem criar um hospital para aidéticos; Projeto prevê duas 

outras frentes; Governo fará política anti-Aids na empresa; Empresa dá verba para a distribuição de AZT; 

Empresas terão curso de Aids;Um alerta aos operários da construção; Empresa faz palestras sobre perigos da 

Aids; AIDS Debate: como preparar as empresas; ABC: CAMPANHAS NAS EMPRESAS; O que as empresas têm a 

ver com a Aids?; Empresários querem criar uma comunidade para toxicômanos; Aidéticos: sigilo no 

tratamento; As empresas, preocupadas com a Aids; Aids nas empresas; Empresas podem ter curso sobre Aids; 

Ministério da Saúde pede ajuda a empresas; Aids: o que se pode fazer dentro da empresa; Empresas debatem 

a doença; Montadora confirma 30 casos; Empresas têm de esclarecer sobre doença; Aids é tema obrigatório 

nas pequenas empresas

Notícia O Estado de São Paulo; Folha da 

Tarde; Folha de São Paulo.

1989 São Paulo Reprografia 

de Jornal

11 Caixa 4 - CME Reportagens - Aids - Empresas - 

2

Aids: Um desafio para as empresas[1]; Aids: Um desafio para as empresas[2]; Empresas alertam funcionários; 

AIDS e o trabalho; As estatais e a Aids; CRM interpela Varig por vetar soropositivos; Empresas não sabem o que 

fazer; RFF mantém empregados com Aids; UMA EMPRESA[...]; A COMISSÃO[...]; O SANGUE[...]; O drama do 

aidético desempregado; Aids convive com preconceito nas empresas; 

Notícia Diário Popular; Notícias Populares; 

O Estado de São Paulo; Folha da 

Tarde.

1988; 1989; 

1990

São Paulo Reprografia 

de Jornal

14 Caixa 4 - CME Reportagens - Aids - Empresas - 

3

Construção civil lança campanha contra a Aids; Eletropaulo constata Aids em 27 de seus funcionários; Aids em 

empresas terá a campanha discutida dia 28; Aids e a empresa: a educação como arma; Aids já contaminou 100 

milhões de trabalhadores; Autolatina cuida dos funcionários com Aids; Empresários discutem a Aids na 

indústria; Campanha orienta os operários sobre doença; Empresários se reunem e aprendem tudo sobre Aids; 

Indústrias se armam pra combater a Aids; Empresas decidem formas de ação contra a Aids; GM na luta contra 

Aids; Riscos da Aids preocupam profissionais; FIESP/CIESP[...].

Notícia O Estado de São Paulo; Folha de 

São Paulo; 

1990 São Paulo Reprografia 

de Jornal

7 Caixa 4 - CME Reportagens - Aids - Empresas - 

4

Empresas investem em programas contra a Aids; Aidéticos lutam contra empresas na Justiça; Nos EUA, lei 

proíbe demissão dos infectados; Grupos fazem campanha de prevenção; Fama de 'sexo perigoso' assusta 

clientes das prostitutas de Santos; Uso de camisinha é negligenciado; Doença atinge 15% no porto; Morre 

garoto aidético saudado pelo papa em 87; Doença é a maior causa de mortes entre homens da Costa do 

Marfim.

Notícia Jornal da Tarde 1991 São Paulo Reprografia 

de Jornal

2 Caixa 4 - CME Reportagens - Aids - Empresas - 

5

Uma nova visão da Aids dentro das empresas; A difícil volta às aulas de uma criança aidética.

Notícia O Estado de São Paulo; Folha da 

Tarde; Folha de São Paulo.

1987; 1988; 

1989

São Paulo Reprografia 

de Jornal

9 Caixa 4 - CME Reportagens - Aids - No Esporte 

- 1

Aids: os jogadores acusam federação de causar pânico; Craques não querem saber de caneleiras contra a Aids; 

Médicos e atletas criticam caneleiras contra Aids; Aids e esporte; AIDS Onda do surfe leva a primeira vítima; 

FIFA x AIDS; Aids - O Hospital das Clínicas[...]; Aids assusta pouco nos esportes; Combate à Aids terá futebol em 

Santos; 

Notícia O Estado de São Paulo; Folha da 

Tarde.

1990 São Paulo Reprografia 

de Jornal

2 Caixa 4 - CME Reportagens - Aids - Exército - 1 Aumentam casos de Aids entre os militares do País; Ex-soldado aidético ainda sem tratamento.

Notícia O Estado de São Paulo; Jornal do 

Brasil; Folha de São Paulo; Folha da 

Tarde; Jornal da Tarde; Diário 

Popular.

1985; 1986; 

1987; 1988; 

1989

São Paulo Reprografia 

de Jornal

20 Caixa 4 - CME Reportagens - Aids - Exército - 2 A Aids, agora, assusta o Exército americano; Aids agora preocupa o Exército: 3 vítimas; AIDS ataca os militares 

americanos; Três casos de Aids no Exército; Exército quer evitar casos de Aids entre os recrutas; Exército monta 

esquema policial para combater Aids entre recrutas; Jornalista confirma: Exército americano é o criador; 

Exército receberá kits para testes de Aids; Cientistas querem 10% do orçamento militar das potências para 

aidéticos; Exército estuda instalações para aidéticos; Aids - Pela primeira vez uma corte marcial[...]; O pior 

inimigo das tropas cubanas: Adis; Aids: briga na Justiça; Soldado julgado por transmitir doença; Aids dizima 

exército dos EUA em tempo de paz; Empresa antecipa seguro de vida a doentes terminais; Exército Americano 

diz que vai testar nova vacina em aidéticos; Teste de Aids nos cursos do Exército; Forças Armadas exigem teste 

da Aids a candidatos; UM EM cada 1 mil 300 soldados[...]; A APLICAÇÃO[...]; OS CENTROS[...]; NO ESTADO[...]; 

Pedida suspensão de anti-Aids nas escolas militares.



Notícia O Estado de São Paulo; Folha de 

São Paulo; Folha da Tarde; Diário 

Popular; Notícias Populares.

1990 São Paulo Reprografia 

de Jornal

12 Caixa 4 - CME  Reportagens - Aids - Presídio - 

8

Aids atinge 20% dos presos na Detenção; Um terço dos aidéticos de SP é de presidiários; 68% dos presos de SP 

têm AIDS, diz sindicato; Especialistas contestam índice de contaminação de Aids em presídios; Camisinhas na 

casa de Detenção; Vírus atinge 78% dos travestis da Casa de Detenção; Presos com Aids são favorecidos com 

indulto; Hospital para detentos com Aids fica fechado; Aids cresce entre presos, diz denúncia; Aumenta o vírus 

da Aids entre detentos; Saúde dos detentos; Aids vai tirar o sexo dos presidiários de São Paulo.

Notícia Diário Popular; Correio Popular 1989 São Paulo Reprografia 

de Jornal

2 Caixa 5 - CME Reportagens - Aids - Trasmissão 

Contaminação - 1

Beijo apaixonado pode transmitir vírus da Aids; Radiografia da Maconha

Notícia Notícias Populares; Diário Popular; 

O Globo; Jornal do Brasil; Folha de 

São Paulo; Folha da Tarde; O 

Estado de São Paulo; Jornal da 

Tarde; A Tribuna.

1983; 1985; 

1986; 1987; 

1988; 1989

São Paulo; Rio de 

Janeiro

Reprografia 

de jornal; 

Recorte de 

jornal

200 Caixa 5 - CME Reportagens - Aids - Trasmissão 

Contaminação - 2

África Central irradia a peste gay pelo mundo; Doença é conhecida desde 1872; Tatuagem em quem tem AIDS; 

Oftalmologista contesta propagação da AIDS através da secreção lacrimal; Dinamarca tenta evitar 

disseminação da AIDS; AIDS não é transmissível por co-habitação; Aids já atinge pessoas fora dos grupos de 

risco; Jovens prostituídos transmitem Aids por vingança; Banco de Leite teme a retração de doadoras; Pobres 

são os mais expostos ao contágio; Viciadas queriam parceiros para transmitir a Aids; Sangue com Aids 

contamina Henfil e irmãos; VÍRUS DA AIDS; Aids em bispo de 70 anos funde a cuca dos médicos; Queriam 

injetar a Aids nos empadões de galinha; Transmissão de Aids por moscas preocupa médicos; Certo ou errado?; 

Histórico Aids-Retrovir; Aids: Veronesi não descarta transmissão através do beijo; 10 conselhos básicos para 

não pegar "Aids"; Identificado o vírus da Aids em 190 brasilienses; Remédio evita o contágio da Aids através do 

sexo; Cresce o risco da Aids através das cirurgias; Médicos com Aids continuam no trampo sem dar a mínima; 

Aids leva mais tempo para pegar crianças que adultos; NOVO VÍRUS DA AIDS ATACA OS MAIS VELHOS; Aidético 

alucinado teria contaminado 15 pessoas; Aids e laboratório; Os cuidados que as pessoas devem ter com lesões 

nas mãos; Para conter AIDS o URSS restringe uso de barbearias; AIDS também é preocupação nos rituais do 

Candomblé; Americano é contagiado com sexo oral; Rapaz de 17 anos pega Aids pela acunpuntura; Estudo nos 

EUA indica: Mosquito transmite Aids; Hoescht dirá quanto há de gamaglobulina contaminada; Rio morrem 

anualmente oito mil[...]; Epidemiologista separa fantasia da realidade; Santos procura o sangue de Anélio; 

Americanos descobrem que saliva não transmite Aids; Sant'Anna diz que não há risco de epidemia de Aids; SP e 

Rio são os maiores focos de Aids do Cone Sul; Gays refutam fechamento de saunas; Franca tem método para 

evitar a doença; Médicos descartam risco de contágio em dentistas; Contaminação pelo leito materno; 

Austrália vai multar quem transmitir Aids; Cabelereiro não está contaminado; Cientistas injetam vírus em 

chimpanzé; Descartada a transmissão pelo mosquito; Acunpunturista nega contágio por agulhas; Imprensa 

britânica levanta hipótese de lord ter contraído vírus da Aids; São Paulo e Rio estão exportando Aids; Doença já 

é considerada a peste do ano 2000; Uma denúncia de contaminação em xadrez; Transmitido o vírus a 4 

australianas em inseminação artificial; Aids: admitido contágio por saliva; EVANDRO PIMENTA DE CAMPOS; 

PRECAUÇÕES DURANTE OS TRABALHOS EM LABORATÓRIO COM MATERIAL PROVENIENTE DE CASOS DE AIDS; 

Aids: o perigo do Beijo; Médico crê que mosquito pode transmitir a Aids; AIDS preocupa a Saúde dos Portos; 

Mordida de menino contagia; Vírus da AIDS é encontrado em insetos; AIDS espalhou-se por cinco continentes 

em cinco anos; Epidemia na Africa assume proporções de catástrofe; Os cuidados para evitar contaminação; 



Notícia Folha da Tarde; Jornal da Tarde; 

Notícias Populares; Folha de São 

Paulo; O Estado de São Paulo.

1987; 1988; 

1989; 1990

São Paulo Reprografia 

de jornal

65 Caixa 5 - CME Reportagens - Aids - Trasmissão 

Contaminação - 3

Transmitir Aids pode ser crime na Alemanha; Médicos e enfermeiros estão sendo contaminados; 

Contaminação entre metalúrgicos; Cientistas afirmam que gatos não transmitem Aids; Zelador pode ter 

contraído a doença; Ameaça ao doente renal; Negada contaminação por hemodiálise; Médicos brasileiros 

admitem o risco de contaminação; Lágrima, suor e saliva de doente contêm o vírus; O livro dos cientistas 

americanos continua em discussão; É proibido beijar; PMs são proibidos de pôr as mãos em aidéticos; Ajuda a 

país africano levou Aids para o Haiti; Contaminação ameaça médicos e dentistas; Vírus ataca na Febem e 8,9% 

estão contaminados; Técnica reduz contaminação da Aids; O drama da ex-modelo contaminada; Na Venezuela, 

um dilema ético; Diminui incidência de contaminação pela Aids; Aids. É preciso que todos se assustem[p.1]; É 

preciso que todos se assustem[p.2]; É preciso que todos se assustem[p.3]; AIDS Eunice, a dentista que não tem 

medo de aidético; Beijo e Aids: a polêmica está de volta; Em defesa do beijo; Oito contaminados espalham o 

vírus em Salvador. Quem são?; Aids: as regras para evitar contágio; Masters e Johnson só recebem críticas; 

Contaminação boca a boca é apenas especulação; Menino com vírus da aids é barrado na escola estadual; 

Policiais recebem a cartilha da Aids; Vírus de Aids pode ser transmitido por inseto; Os números da Aids podem 

ser maiores; Manifesto à nação brasileira Aids é transmitida por insetos?; Os candomblés, prevenindo-se 

contra a Aids; Um caso de Aids transmitida por sexo oral; Risco para os ortopedistas: Aids.; Aids: idosos ativos 

se previnem.; A escova de dentes, o beijo e a Aids.; Aidéticos que detectam cedo o mal têm maior sobrevida, 

dizem médicos; Conferência discute transmissão de Aids a bebês; Aids 1 Aids 2 Aids 3; Aids - Cerca de 0,5% dos 

funcionários[...]Aids contamina família de ator norte-americano; Vírus transmitido por beijo pode desencadear 

Aids; Aids - "Há mais possibilidade de se morrer em uma estrada[...]; Convívio não transmite doença, afirma 

médica; Simpósio discute Aids e outras doenças em GO; Infectados podem chegar a 6 milhões em uma década; 

Guarda mordido por paciente com Aids receberá US$ 2 mi de hospital nos EUA; Cientista contesta teoria de 

que a Aids se pega pelo vírus; Barbearias russas são fechadas; Pais-de-santo trocam navalha por bisturi; 

Italianos alertam para risco de Aids no beijo; Ortopedistas temem sofrer contaminação; Aids vai além dos 

grupos de risco; EUA detectam Aids causada por sexo oral; HIV infecta mais do que se imaginava; A velha 

navalha pode transmitir Aids. Na URSS.; O contágio da AIDS nos homens; O MINISTÉRIO da Saúde quer que 

todos os dentistas[...]; O MÉXICO registrou[...]; A INCIDÊNCIA de Aids no Chile[...]; Não há provas de que 

mosquistos causem Aids; Cientista acha possível transmissão por inseto; DOIS ESPECIALISTAS em doenças 

infecciosas[...]; A AIDS já matou[...]; O GOVERNO americano autorizou[...]; Aids - As drogas AS-101 e AL-Notícia O Estado de São Paulo 1989 São Paulo Reprografia 

de jornal

2 Caixa 5 - CME Reportagens - Aids - Trasmissão 

Contaminação - 4

Agulha de acupuntura causa Aids; Não basta limpar, avisa médico.

Notícia O Estado de São Paulo 1989 São Paulo Reprografia 

de jornal

2 Caixa 5 - CME Reportagens - Aids - Trasmissão 

Contaminação - 5

Prática de sexo oral pode transmitir Aids; Teoria apontou possibilidade, diz especialista.



Notícia Diário Popular; Notícias Populares; 

Jornal da Tarde; Folha da Tarde; A 

Tribuna-Santos; O Globo; Jornal do 

Brasil; Folha de São Paulo; O 

Estado de São Paulo.

1985; São Paulo; Rio de 

Janeiro

Reprografia 

de jornal; 

Recorte de 

jornal

65 Caixa 5 - CME Transfusão - Doação - 1 Em causa própria Nova droga aumenta as autotransfusões; MÉDICOS NORTE-AMERICANOS ADVERTEM: 

"Suspeitos" da AIDS não podem doar sangue; A última vítima fatal da AIDS, doara sangue quinze dias antes do 

óbito; Cadastramento dos doadores de sangue; Campanha vai incentivar as doações sanguíneas; Banco de 

sangue quer conscientizar doadores; Transfusões de sangue sem risco de contaminação pela AIDS; Mulher 

pega a peste-gay pela transfusão de sangue; Doação de sangue aumenta a peste gay; Santista com a peste-gay 

deu sangue pra meio mundo; Um programa federal de controle da Aids; Temeroso, médico fala em estatizar 

bancos de sangue; Aids: a luta de Jeanne; Proposta dos secretários de Saúde, para acabar com a Aids: estatizar 

bancos de sangue; Proposta dos secretários de Saúde, para acabar com a Aids: estatizar bancos de sangue; 

Campanha deste hospital: doe sangue sem medo; A lei "anti-Aids" do Senado; AIDS, com cinco casos, afeta 

bancos de sangue; Bancos de sangue lutam contra o medo de contrair a AIDS; AIDS provoca campanha no 

porto; Doadores não contraem o vírus, diz o médico; Surto de Aids expõe agora antigo problema da transfusão 

de sangue; Segurança está abaixo do padrão da OMS; Doador remunerado transmite doenças; [...]chegando a 

Mato Grosso do Sul; Método livra da Aids sangue para transfusão; Fiocruz quer que bancos de sangue façam 

triagem; Preocupação com Aids se espalha na Itália e ameaça mudar hábitos; Fiscalização severa nos bancos de 

sangue, um bem causado pelo mal; Fiscalização severa nos bancos de sangue, um bem causado pelo mal; 

Secretarias vão unificar as medidas de prevenção da transmissão da Aids; Testes sobre Aids nos bancos de 

sangue não são conclusivos; Medo da doença reduz as doações de sangue; A realidade da doença e as 

transfusões; Na França, doação de sangue só com exame; Mãe e bebe morrem depois de transfusão de sangue 

contaminado; Secretaria intima centro de hematologia para explicar sangue; Portuário doou sangue em abril; 

Mutirão de sangue no Albert Einstein; Futuros policiais doam sangue; Sangue de artistas no Hospital Albert 

Einstein; Cartaz sobre Aids tentará aumentar doações de sangue; A inocente vítima da doença; Transfusão 

mata freira por AIDS; Hospital controla a AIDS; Comércio de sangue pode propagar a AIDS; Associação quer 

comércio de sangue proibido por lei; Anticorpo contra AIDS tem mais presença entre doadores do Rio; Médico 

sugere estatizar os bancos de sangue para evitar disseminação; Ator doa sangue para acabar pânico de AIDS; 

AIDS pode aumentar o prêmio dos seguros; Saúde estabelece critérios mais rigorosos para doação; Homem e 

bebê contraem Aids em transfusão de sangue na Austrália; No HC, controle de doadores pode combater 

doença; Hospitais de SP testam Aids em doadores; Coleta no Banco de Sangue cai 30%; Transfusão não deve 

ser interrompida; Sant'Anna quer controle rígido dos bancos de sangue; PE pesquisa exame para a doença; No Notícia Diário Popular; Folha da Tarde; 

Folha de São Paulo; O Estado de 

São Paulo.

1986 São Paulo Reprografia 

de jornal

8 Caixa 5 - CME Transfusão - Doação - 2 Testes em todos bancos de sangue para apontar Aids; Aids - Centros Hematológicos buscam testes para evitar 

contaminação; Método francês prevê Aids em transfusão; Doente contrai Aids por transfusão de sangue; 

Centro recusa sangue de homossexuais em PE; Hospital reprocessa sangue de cirurgia para evitar Aids; A 

autodoação de sangue para evitar a Aids; Por medo, cai o número de doadores de sangue.

Notícia Diário Popular; Jornal do Brasil; 

Folha da Tarde, O Globo.

1984 São Paulo Reprografia 

de jornal; 

Recorte de 

jornal

5 Caixa 5 - CME Transfusão de Sangue 1 Bancos de sangue alastram a AIDS; Transfusão amplia AIDS em Londres; Garoto era o 3º caso de Aids por 

transfusão; Australiano com Aids aciona banco de sangue e hospital; Transfusões de sangue sem perigo de 

Aids.



Notícia Diário Popular; Notícias Populares; 

Folha da Tarde; Jornal da Tarde; 

Folha de São Paulo; O Estado de 

São Paulo.

1988 São Paulo Reprografia 

de jornal

39 Caixa 5 - CME Transfusão - Doação - 3 Governo declara guerra contra Aids. Veja como; "Focos" da Aids; Aids e a hemoterapia Dr. Edmundo Zarzur; 

Menino que pegou Aids com transfusão é reinternado; Diminuem 80% os casos de Aids por transfusão; 

Médicos testam máquina que purifica sangue com Aids; Projeto de lei quer punir com prisão aidético que doar 

sangue; (Mapa do Brasil); Lei poderá obrigar rigor em transfusão de sangue; Americanos tomam novas 

medidas contra Aids; Fábrica de derivados do sangue; Transfusão tida como roleta russa; Promotor acusa 

hospital de usar sangue contaminado; Porto Alegre terá um centro anônimo para diagnosticar Aids; Simpósio 

discute difusão da Aids; O MINISTRO PROMETE: SANGUE SEM AIDS; O MINISTRO PROMETE: SANGUE SEM 

AIDS[2]; A Aids e o Estado; Avó diz que garoto pegou Aids em banco de sangue; Em dezembro, o diagnóstico; 

Pirâmides tentam atrair doadores no Rio; Resposta à Aids; Ministro rejeita desafio de irmão de Henfil; Proposta 

prisão para quem doar sangue sabendo ter Aids; Presidente Prudente - O secretário[...]; Gapa é contra listagem 

de doadores com Aids; Triagem de sangue poderá ser mais rigorosa em NY; CRESCEM CASOS DE AIDS POR 

TRANSFUSÃO DE SANGUE NO ESTADO DE SP; Irmão de Henfil culpa governo por contaminação de Aids em 

transfusões; Menina contrai Aids em transfusão e pais acusam Hospital dos Servidores; Aids: diminui risco na 

transfusão, diz entidade; Menino pega Aids na transfusão. Revolta; AIDS E TRANSFUSÕES DE SANGUE; Aids por 

transfusão, o recorde brasileiro; O risco começa com o doador; Doação na Avenida; Inquérito vai verificar Aids 

em transfusão; Colsan quer instalar posto para aidéticos; Aids; 

Notícia Diário Popular; Notícias Populares; 

A Tribuna - Santos; Jornal do 

Brasil; Jornal da Tarde; Folha da 

Tarde; Folha de São Paulo; O 

Estado de São Paulo.

1987 São Paulo Reprografia 

de jornal

38 Caixa 5 - CME Transfusão - Doação - 4 Aids: controle dos bancos de sangue é prioridade; Aids não impede a doação de sangue; Bancos de sangue 

públicos terão como controlar Aids; O Brasil promete brecar a AIDS; Pessoal quer evitar Aids na transfusão de 

sangue; Doente de Aids doa sangue em vários postos de saúde; Doações de sangue preocupam; Associações 

inglesas têm controvérsia sobre a Aids; Transfusões, só com teste anti-Aids; Aids: confusão no hospital 

argentino; As difíceis provas; Herpes: mais fácil; Médicos e juristas: hesitantes; Transfusões em hemofílicos: só 

testes sorológicos podem prevenir a Aids; Soviéticos implantam programa para doadores; Sobe número de 

casos de Aids por transfusão; Setor público fará controle de doadores; Aidético E vendendo sangue; Doentes 

contraem Aids durante hemodiálise; Muita gente ainda terá Aids por transfusão, diz especialista; Anunciada 

construção de novos hemocentros; Encontro discute Aids e transfusão de sangue; Aids - O ministro da 

Saúde[...]; Governo proíbe os grupos de risco de doar sangue para evitar a propagação da Aids; Doador de 

sangue também é atingido pela Aids no Rio; Transfusão contamina dois em PE; Gapa quer teste anti-Aids 

obrigatório nos bancos de sangue; Transfusão mata deputado americano; Equívocos em livro sobre a doença; 

Doentes que se submetem à hemodiálise podem ter Aids; Contaminação em transfusão é erro técnico, afirma 

hematologista; Biomédica alerta para riscos de contágio em transfusões de sangue; Transfusão, o maior risco 

para crianças; Estímulo à autotransfusão; Aids transmitida em transplantes; Henfil, falando de Aids e do risco 

de cada dia; Aids e repressão sexual; Aids e os bancos de sangue; Até março, Saúde quer controlar 90% do 

sangue.

Notícia Diário Popular; Folha da Tarde; 

Folha de São Paulo; O Estado de 

São Paulo.

1989 São Paulo Reprografia 

de jornal

11 Caixa 5 - CME Transfusão - Doação - 5 Médico denunciado; A Aids no Sul; Estado poderá ser obrigado a indenizar mãe e filha com Aids; Aids - O 

primeiro caso[...]; Primeiro caso de Aids por transplante de tecido ósseo; Candidatos prometem fiscalizar 

qualidade do sangue; As Testemunhas de Jeová e a transfusão; Mulher quer indenização pelo contágio de Aids; 

Transplante ósseo passa Aids nos Eua; Cai o contágio de Aids por transfusões no País; Morte de Henfil 

completa um ano; Vírus da Aids leva a processo contra Estado; Aids, tema do I Hemo Santos.

Notícia O Estado de São Paulo. 1990 São Paulo Reprografia 

de jornal

1 Caixa 5 - CME Transfusão - Doação - 6 Médico denuncia Aids em sangue de hospital

Notícia Folha de São Paulo;Jornal da 

Tarde;Folha da Tarde.

1991 São Paulo Reprografia 

de jornal

8 Caixa 5 - CME Transfusão - Doação - 7 Governo de SC paga tratamento de aidética;Doador de órgãos aidético pode ter contaminado 59;Centro dos 

EUA apura infecção de aids em dentista;Justiça indeniza família de aidético na Espanha;Órgão de doador 

aidético matam 3 nos EUA;Juiz obriga governo a tratar menina aidética;Doador com Aids pode ter contaminado 

59;Controle endêmico.

Notícia Folha de São Paulo 1990 São Paulo Reprografia 

de jornal

1 Caixa 5 - CME Transfusão - Doação - 8 Vírus de Aids contamina 9% dos que sofrem transfusão de sangue



Notícia Diário Popular;O Estado de São 

Paulo; Notícias Populares; Folha de 

São Paulo;Jornal da Tarde;Folha da 

Tarde;Jornal do Brasil; O 

Globo;Shopping News;Gazeta 

Mercantil

1992 São Paulo; Rio de 

Janeiro

Recorte de 

Jornal; 

Reprografia 

de jornal

198 Caixa 6 - CME Reportagens Diversas - 

Pesquisa Aids

Boletim da Aids é divulgado;Saúde revê padrões para preservativos;Aidéticos amontoados;Camisinha dá mais 

segurança;Medo de Aids estimula consumo;Vírus HIV "engana" a proteção do organismo; Erro provoca retirada 

de artigo sobre Alzheimer;Técnica induz grupo de ratos a produzirem sangue humano;Aids: informando sem 

informar;Enterro de Daniel;Brasileiros usam nova droga para tratar Aids;Aids mata aos 45 o escritor Herbert 

Daniel;Aids - O número de crianças (...);Mais leitos  para aidéticos;Aidéticos criam consórcio para tratar 

doença;Aids - Mais de 480 mil doentes no mundo;OMS registra 37.467 novos casos de Aids;A Aids e as igrejas 

cristãs;Aids;Aidético invade casas para contaminar pessoas;HIV vive no máximo 3 dias;Comissão quer melhorar 

informação sobre a Aids;Saúde diz que Brasil possui 24 mil aidéticos; Sentinela irá apurar número de casos de 

Aids;AZT distribuído; Vacina anti-aids; Vacinas anti-Aids serão testadas no Brasil;Drogas e Aids são 

reprovadas;Brasil "exporta" programa para combater HIV; Trabalho foi feito em favela da Zona Sul;Montagnier 

descarta vacina nesta década;Cólera: sobre para 3.170 o núemro de casos (...); Aids: 37.467 novos casos 

registrados em todo o mundo(...);Morreu de Aids o escritor Herber Daniel(...);Infectada pela Aids ao 

nascer;Aids afeta 38% dos dependentes de drogas no Rio;Escolas de SP recebem 1° geração de 

aidéticos;Projeto tem curso para orientar os professores; Casa abriga aidéticos da Febem;Transfusão 

contaminou menino;Alunos sofrem discriminação;Sindicato quer escola especial;Pais protestam contra 

aidéticos nas escolas;Aparelhinho contra a aids;Escola para criança aidética; Estudantes são desinformados; 

Profissionais informam alunos;Pediatra quer regulamentação; Portador demonstra otimismo;Trabalhadores 

ignoram ainda contágio de Aids;Aids em mulheres preocupa Montagnier;Santa Catarina tem maior incidência 

de portadoras do vírus HIV do País;Trópico complica combate à Aids;Trópicos favorecem propagação da 

Aids;Casa dá apoio a aidéticos;Brasil é único escolhido na AL; Transfusão será mais segura após 93; 

Especialistas aprovam testes;Surgem mais bebês aidéticos;Brasil vai testar vacina anti-Aids, diz Jatene;País é 

único selecionado na América Latina;Em São Paulo, especialista aprova testes;Enfermaria para presos com 

Aids;Vacinas anti-Aids;Brasil se prepara para testar vacinas anti-Aids;Entidades particulares apóiam iniciativa; 

Laboratórios têm quinze opções;Montagnier defende experiências em população de Terceiro 

Mundo;Brasileiros vão testar vacina anti-Aids;Adolfo Lutz tem novo teste para identificação de vírus em 

bebês;Dirigente diz que Gérson tem vírus da Aids, goleador nega;Craque voltou e foi cestinha;Atleta não é 

aidético;Entidade institui regras preventivas;"Eu não estou com vírus HIV";Suspeita de Aids no Inter-RS agita o 

futebol;Reação do jogador é de indignação e ódio;Esporte procura medidas preventivas contra doença;Teste Notícia Diário de Suzano;O Estado de São 

Paulo;Jornal da Tarde;Folha da 

Tarde;Folha de São Paulo;Notícias 

Populares;Diário Popular;O Globo;

1992 São Paulo; Rio de 

Janeiro

Recorte de 

Jornal; 

Reprografia 

de jornal

103 Caixa 6 - CME Reportagens Diversas - 

Pesquisa Aids

Hospital vai reabrir ala para aidéticos este mês;O Hospital Regional desativou a ala para aidéticos por falta de 

profissionais, mas agora foram contratados novos médicos;Gibi ensinará presos a prevenir Aids;Quadrinhos 

anti-Aids;Homem pega Aids ao brigar com infectado;SP tem casos de origem ignorada;Notificações de casos de 

Aids sobem 50% no mês;Notificações de casos de Aids aumentam 49%;Brasil é o 4° país em número de 

doentes;Casos de Aids crescem 49% em apenas um mês;AZT eleva notificações de casos em 49%;Benetton usa 

foto de aidético em campanha;Taxista entra com ação por contágio;Aids cresceu 49% em outubro, diz 

ministério;Nós e a Marta;Leite materno aumenta o QI de crianças;Estudo mostra que ex-alcoólatras podem 

recuperar toda sua saúde;EUA aprovam preservativos para mulher;Aids liberada nas Olimpíadas;Acabaram as 

camisinhas;Jundiaí - Cinco mil camisinhas serão distribuídas ...; Aids leva rapaz à morte;Aids e seguro;Instituto 

amplia atendimento;Aidético de SP ganha novos equipamentos odontológicos;Preservativo brasileiro é 

reprovado em testes; Empresas contestam avaliação;Aidéticos ganham centro odontológico 

especializado;Saúde vai rever norma para preservativos;Brasil revê teste de qualidade de camisinha;Só 11% 

usam preservativos;Cinco marcas de camisinha não passam em teste de qualidade;Brasileiros serão cobaias de 

droga;Brasileiros serão cobaias de droga anti-Aids; Doze milhões já têm o vírus da Aids no mundo;Vigilância 

Sanitária faz novo exame de camisinhas;Aids:Números alarmantes;Portador de vírus acusa hospital;Aids 

infectou 1 milhão de pessoas em 8 meses;Teste define compra de camisinha;Aids atinge 1 milhão de pessoas 

em 10 meses;Fabricantes de preservativos criticam teste;Médico testa calcinha anti-Aids;Produtos sob 

suspeita;Terapia genética contra Aids;Ação do AZT é questionada em revista médica;Aids - Vacina capaz de 

conter a carreira vertiginosa do vírus HIV deve ficar pronta depois do ano 2000, prevêem cientistas;Brasileiros 

consideram Aids doença dos outros;Empresas têm seus programas;Dados da pesquisa preocupam;Corrupção 

impede campanhas;País contabiliza 22 mil casos;Posto dá brinde contra a Aids;Prefeitura distribui camisinhas 

no Carnaval;Revistas pornôs incentivam sexo seguro para prevenir Aids;Aidético na justiça por 

indenização;Prefeitura dá 2 milhões de camisinhas no Carnaval;Paraná também distribuirá;Matéria sobre Aids 

é elogiada;Hospital de Botucatu testa droga anti-Aids;Nova vacina anti-Aids;Vacina experimental tem sucesso 

em teste;Aids faz regras mudarem;Pesquisador evita infecção em macaco aidético;Novo teste de Aids;Unesp 

usa levedo de cerveja contra Aids;Começa hoje a distribuição de camisinhas;Saúde inicia distribuição de 

preservativos;Prefeitura doa 37 mil preservativos na região central de São Paulo;Empresa vê falhas em teste de 

camisinhas; Camisinha pinta de graça;Camisinha;Saúde previne: "Não brinque com a Aids";Grupo de teatro faz 



Notícia Folha de São Paulo;Folha da 

Tarde;Jornal da Tarde;Diário 

Popular;O Estado de São 

Paulo;Notícias Populares;

1989;1990 São Paulo Reprografia 

de Jornal

71 Caixa 6 - CME 1989;1990 Combate à Aids;Aids;Bolívia apreende injeção brasileira com vírus da Aids;Guerra contra a Aids;Prevenção no 

combate à Aids;Política de combate à Aids;Saúde realiza fiscalização no Litoral;O Ministério da Saúde e 

Assistência Social da Venezuela vai criar unidades de tratamento, controle, investigação e prevenção da 

Aids...;O maior número de  casos de Aids em Nova York está concentrado no Bronx ...;Cerca de 80 mil 

camisinhas foram distribuídas gratuitamente na última semana...;A incidência de casos de Aids entre a 

população de língua hispânica no sul da Flórida ...;Um grupo de cientistas americanos conquistou um 

importante avanço na definição do sistema terapêutico...;Jornal anuncia fracasso de plano para conter Aids na 

URSS;URSS diz ter perdido o controle na prevenção à Aids;Prefeitura treina funcionários para programa contra 

Aids;A prefeitura entra na luta contra Aids;Europa discutirá a prevenção da Aids;Grupo anti-Aids distribui 

agulhas novas pra viciados;Controlar o stress, a base desse método;Incidência de Aids é reduzida;Cuba anuncia 

controle da Aids;Epidemia diminui em países desenvolvidos;Aids merece a atenção de todos;Amato não vê 

solução para Aids;Aids obriga Candomblé a se cuidar no fecha corpo;URSS começa a rever enfoque da Aids e as 

formas para combatê-la;Nos EUA, transfusão não preocupa;Hepatite B contamina muito mais que AIDS no 

Brasil;Guarulhos aperta cerco contra a peste da Aids;Nova esperança contra Aids;Doença assusta o 

Panamá;Cazuza, agonia de viver a peso de ouro;Sistema dá ênfase à ação preventiva;Lauro Corona está na 

Clínica São Vicente;Lauro Corona internado.Motivo: Aids;Japão anuncia novidade sobre combate à Aids;Aids e 

esterilização humana;Psiquiatra acha que Aids pode ser controlada;Aids em jornal;Aids;Aids e diabetes têm 

sintomas semelhantes;Um vencedor desponta nesta luta: a doença;Aids e seriedade;Brenda Lee só viaja como 

homem;A Aids e a imprensa;Um paraíso para o vírus da Aids;Prevenção da Aids;São Paulo - O Grupo de Apoio à 

Prevenção da Aids (Gapa) distribui hoje nas estações do metrô uma edição especial do jornal "Previna-

se"...;Pernambuco - O secretário estadual da Saúde, Ciro, inagura o Disque-Aids...;Hoje, o Brasil e o mundo 

combatem a Aids;Até dez anos para aparecer;Aids - Um Balanço;Aids 1;Aids 2; Aids 3;Aparecimento de 

anticorpos da Aids pode levar três anos;Anticorpo contra Aids leva até três anos para surgir;Aids pode demorar 

até 15 anos para se manifestar, diz estudo;Uma esperança no combate à Aids;Imunodeficiência 

Humana;Dentistas podem detectar se paciente é aidético;Dentistas podem detectar Aids;Aids - O sarcoma de 

Kaposi, um tipo de câncer associado normalmente à Aids, pode ser uma doença sexualmente 

transmitida...;Precauções são maiores no Exterior;Combate à Aids tem nova arma;Grupo do Sul faz protesto 

sobre a Aids;O rigor científico e a Aids;Saúde quer que novelas discutam sobre Aids;Incubação do vírus pode Notícia Jornal do Brasil;O Estado de São 

Paulo;Folha de São Paulo;Folha da 

Tarde;Jornal da Tarde; A Tribuna - 

Santos;Diário Popular;Jornal do 

Brasil;Notícias Populares;

1986;1987;198

8

Rio de 

Janeiro;São 

Paulo

Reprografia 

de Jornal

228 Caixa 6 - CME Geral Brasil se prepara contra Aids quando já tem mil doentes;Veronesi denuncia a omissão do governo no combate 

a Aids;Veronesi diz que números são falsos;Veronese acusa a esquerda de desviar programa da Aids;Veronese 

é doente mental, reage dirigente gay no Rio;O conflito emocional diante de um diagnóstico fatal;Controle - ... 

"No Brasil não há qualquer obrigatoriedade para a realização do teste da Aids nos bancos de sangue. Já nos 

Estados Unidos a ausência desse teste representa crime, punível com todo rigor"; Setenta especialistas da 

Europa, Israel e Japão estão participando de um encontro na Áustria ...;Usaid ajuda a combater a Aids em todo 

o mundo;População de San Francisco lidera luta para combater a Aids;Aids prolifera em meio a troca de 

acusações;Atendimento a pacientes com Aids gera polêmica em São Paulo;Portador de Aids entra para o 

PMDB;Aids na Venezuela;Inglaterra cria comitê para dar combate à Aids;Nova classificação para a Aids;OMS 

adverte para risco de epidemia de Aids no Brasil;Obelisco "gay" será rosa;Aids em Minas: mais doentes, menos 

assistência;Combate à Aids no Brasil deve receber US$ 5 mi da OMS;Minas vai usar cartaz e conselho em 

boates para combater a Aids;A Aids começa a receber ajuda;Secretários reúnem-se no Rio para discutir 

combate à Aids;Vírus da Aids pode causar outras doenças fatais dizem pesquisadores;Complacência e timidez 

no combate à Aids;Combater a Aids; A droga só será vendida depois de muitas experiências;Atendimento a 

casos de Aids será maior;Vírus da Aids também pode atacar o sistema nervoso;A Aids no Brasil;Para OMS, 

maioria de infectados pela Aids tem sintomas após 10 anos;Saúde treina pessoal para combater 

doença;Governo intensifica luta contra Aids;Em Olinda, grupo de prevenção;Deter a Aids;Americanos tentam 

controlar;Aids pode extinguir o homem, alerta médico dos EUA;O controle na Argentina;Instituto paulista 

reúne "gays" para lutar contra Aids;CEE propõe união contra síndrome;Veronesi critica o Governo por não levar 

a Aids a sério;Prevenção da Aids, agora na TV;Brasil vai produzir substância que pode eliminar os sintomas;A 

doença que não encontra barreiras;Guerra contra a Aids;Brasil entra na luta com três anos de atraso;Faltam 

laboratórios para o estudo da doença;"Sida" ou "Aids";Especialista teme catástrofe;No Brasil, de 12 a 16 mil já 

apresentam sintomas;Brasil define um plano de controle;Governo deveria dar mais atenção à Aids, diz 

médica;Fidel Castro está preocupado com a Aids em Cuba;Uso da macrobiótica contra Aids é estudado;Novas 

medidas contra a Aids, em três países;Outros vírus;Diferenças genéticas;Prevenção à Aids;Em SE, boatos 

prejudicam combate;Avanço no controle da Aids;Advertência à América Latina;Entidade vai discutir estratégia 

de combate;Aids;Saúde muda programa para controle da Aids;Enfrentar a Aids é preciso;Benefícios da 

Aids;Luta contra Aids mobiliza 7 maiores países capitalistas;Isolamento de detentas com Aids 



Notícia Folha da Tarde;Jornal da Tarde; 

Folha de São Paulo;O Estado de 

São Paulo;A Tribuna - 

Santos;Jornal do Brasil;O 

Globo;Diário Popular;

1983;1984;198
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61 Caixa 6 - CME Geral Projeto Aids;Plasma como vetor da Aids: desmentido;Aids, tema que faz elevar as vozes dos 

preconceitos;Antivírus poderá combater a Aids;Aids: evolução no tratamento;Chegam a dez os casos de Aids 

em São Paulo;Cientista pede seriedade para tratamento da Aids;AMS e DRS/2 promovem palestra sobre o 

diagnóstico do Aids;HC tratará doentes de Aids com o Interferon;HC inicia este mês tratamento de 

Aids;Epidemiologia do Aids depende da atenção dos médicos;Vítimas da Aids apresentam espécies raras de 

câncer;"Aids": adiado o fechamento de saunas;Médicos descobrem como Aids se desenvolve e prevêem cura 

para breve;Uma mobilização nacional contra a escalada da Aids;Médico diz que Aids tem controle;Dropes;Vírus 

da Aids espalha-se pelo mundo, advertem os cientistas;Gays querem Aids melhor fiscalizado;Combate ao Aids 

na Bahia;Médico pede combate urgente à Aids;Inamps não comenta o tratamento contra Aids;Um centro do 

Inamps só para as vítimas da doença;Médica alerta para a rápida disseminação da Aids no País;Preocupados, os 

médicos querem conhecer essa doença;Quadro de evolução da moléstia no País é grave;Inamps pode criar 

centro para tratamento de Aids em SP;Surto de Aids em S. Paulo é avaliado por especialistas;Aids, um perigo 

cada dia maior;Aids causa a maior taxa de mortalidade;Saúde quer controlar Aids;Aids é agora problema de 

saúde pública;Aids passa a ter controle;Ministério da Saúde baixa diretriz para o controle da Aids;Governo já 

tem plano para controlar Aids;Doença faz 17 vítimas heterossexuais nos EUA;Técnicos de Saúde debatem no 

dia 23 controle da Aids;Aids é tema de debate;Controle da Aids;Controle da Aids;Aids aumenta, prepara-se 

esquema de defesa;Cidade faz esquema contra a Aids, com apoio regional;América Latina inicia controle da 

Aids;Na BA, secretaria organiza campanha contra a doença;Preocupados, dentistas vão discutir a Aids;Bahia 

deflagra campanha contra síndrome;Um grupo para combater a Aids em Santos;Grupo começa trabalho contra 

Aids em Santos;O difícil combate à Aids;"O difícil combate à Aids";Controle começa por transfusões;EUA 

querem maior combate à doença;Aids preocupa, mas não terá prioridade;Médico desafia ministro da 

Saúde:"Injete sangue contaminado em sua veia";Veronesi desafia ministro a inocular sangue 

contaminado;"Neurose coletiva" faz o Ministro apressar estratégia contra a Aids;Aids e outros;Coordenador do 

programa de controle acha que não há risco de contágio;Aids e Aedes;EUA intensificam ações de combate 

contra a moléstia;DRS pretende desenvolver ação de combate à sífilis;Americanos ligam Aids a males do 

sistema nervoso.

Notícia O Estado de São Paulo sem ano São Paulo Reprografia 

de Jornal

3 Caixa 6 - CME Pesquisa Aids - Geral - Sem Ano Brasil não conhece a sua Aids ...;Brasil está sendo der...;Muita dificuldade e a busca do milagre.

Notícia Jornal da Tarde;Folha da Tarde; 

Folha de São Paulo;O Estado de 

São Paulo

1990; São Paulo Reprografia 

de Jornal

16 Caixa 7 - CME Continuação do Tema Morte Aids matou mais nos EUA que Vietnan e a Coréia;Aids no Equador; Aids - Duas companhias do EUA, a 

Genentech e a Biogen, anunciaram que estão se preparando para produzir a droga CD4 ...;A Aids provocou 350 

mortes na Venezuela...;Aidético morre acorrentado no hospital;Morre símbolo da luta contra a Aids;Saúde 

prevê 3 milhões de mortes por Aids na África;Morre aidético que lutou contra seguradora;Aids já matou mais 

que a guerra do Vietnã;Debate sobre a doença começa nos EUA;Doente de Aids que cumpria pena morre 

acorrentado em hospital;Morre nos EUA o garoto que era um símbolo da luta contra Aids;Hospitais com maior 

número de mortes por Aids;Morre o aidético que movia ação contra seguradora;Doença mata mais que luta na 

Coréia e Vietnã;Polícia apura morte de aidético;Aids matará tanto quanto carro no ano 2.000;Símbolo da luta 

contra Aids morre nos EUA.
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São Paulo; Rio de 
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de Jornal

204 Caixa 7 - CME Pesquisa Aids - Discriminação Afanásio propõe isolamento dos gays por causa da Aids. Homossexuais reagem;Querem marcar as vítimas da 

Aids;Médico quer pacientes com Aids numa ilha;Jazadji propõe o isolamento dos homossexuais para acabar 

com Aids;Atendimento normal nos EUA;A Aids pode-se transformar num pretexto para o policiamento médico 

da comunidade homossexual;Aids, o fantasma dos anos 80;Aids - A luta contra a desinformação e o 

preconceito;Necessidade de apoio e compreensão;Escola não deve barrar criança;Lei extinguirá 

discrimonações;Médicos contra demissão de vítimas da Aids;Menino é afastado da escola porque tem 

Aids;Médicos descobrem novo vírus em doentes com Aids;Aids - "Estão voltando a dominar os noticiários e por 

consequência toda sociedade faz discussões e debates sobre a Aids ...";"Em artigo publicado em 13/02, o 

jornalista Paulo Francis refere-se, de maneira improcedente e desrespeitosa ...";Garoto contaminado volta a 

assistir aula nos EUA;Pacientes de Aids, discriminados, são "expulsos" de alguns hospitais;Aids: sustos, erros.E 

alguma;No Brasil, preconceito e medo rondam contaminados;Francês quer acabar com fantasmas criados pela 

Aids;Japão poderá proibir a entrada de contaminados;Teste anti-Aids pode causar discriminação;Alemanha vai 

barrar entrada de supostos portadores;Em Aracaju, temor leva à denúncia;Cirurgião propõe esterilização de 

homens aidéticos;Médicos repelem proposta de esterilização;Castração não precisa ser obrigatória, diz 

Resende Neves;Visão inadequada, diz coordenador;Médico rebate críticas sobre esterilização de 

aidéticos;Justiça americana condena doente;A neurose da esterilização;Na China, relação sexual com 

estrangeiro pode terminar em prisão;Conselho deve estudar triagem sorológica;Discriminação contra aidéticos 

atinge funcionários de hospital;Escritor francês dá entrevista e assume a doença;Pesquisas sobre Aids no país 

estão atrasadas 50 anos, diz professor;Britânicos querem eutanásia para os aidéticos terminais;Aids - O 

Tribunal Federal de Los Angeles (EUA) garantiu na última quinta-feira o direito de exercício da profissão ao 

professor Vincent Chalk, aidético...;Aids modifica o perfil da moda norte-americana;Cirurgião mineiro propõe a 

castração dos aidéticos;Negros e hispânicos nos EUA são os mais atingidos pela síndrome;Multa para 

doentes;Aids e preconceito;Medo da Aids provoca a rejeição social dos doentes;Aidético em programa de TV 

gera protesto;Aidéticos - "Se tivéssemos um governo sério, a atitude correta seria manter locais próprios para 

o confinamento dos aidéticos ...";Médicos condenam proposta de castração de aidéticos;Neves afirma que 

operação é voluntária;Especialistas são contrários à ideia;Aidéticos - "O sr. Geraldo Filomeno (Folha, 06/08) 

propõe o absurdo e impraticável confinamento dos doentes...";Contra Aids, americanos cedem liberdade 

civil;Entidade critica a atuação de ministro no combate à doença;Nos EUA, alunos com vírus da Aids são Notícia Folha de São Paulo;Diário 

Popular;O Globo;Folha da 

Tarde;Jornal da Tarde; O Estado de 

São Paulo;Notícias Populares

1985;1986;198

7;1988;1989;1

990;1991

São Paulo; Rio de 

Janeiro
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de Jornal

26 Caixa 7 - CME Pesquisa Aids - Seguro de Vida Suíça passa a indenizar vítimas de Aids contaminadas por transfusão;Aidética recebe indenização;Síndrome 

poderá alterar as regras de seguro de vida;Aids - A alteração da legislação previdenciária, de modo a permitir 

que os portadores de Aids tenham direito de se aposentar por invalidez, auxílio-doença ...;Seguradoras 

poderão exigir teste do vírus;Companhias espanholas não fazem seguros para aidéticos;Aids - A Justiça dos 

Estados Unidos concedeu indenização de Cz$1,6 milhão pra Randy Jones, 35, que contraiu Aids a partir de um 

remédio para tratamento de hemofilia...;Laboratório indeniza homem que contraiu Aids;Juiz aceita pedido de 

indenização de médica que contraiu Aids em NY;Aids já preocupa as seguradoras dos EUA;Lei que beneficia 

doentes de Aids é aprovada pelo presidente Sarney;Aidéticos terão amparo da lei;Casos de Aids preocupam 

seguradoras;Aids na mira das firmas de seguro;Aids: agora, benefícios sociais para infectados;Aids poderá 

modificar seguro de vida;Estudo dos EUA será o modelo;Empresa de Londres fará seguro contra Aids;Aidéticos - 

O Núcleo de Aconselhamento sobre a Aids da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul é o único do país que 

mantém serviço ambulatorial de terapia com psiquiatra, psicólogo e assistente social...;Empresa inglesa 

oferece seguro contra a Aids;Seguro contra a Aids: nova forma de aumentar as vendas;Já existe no mercado 

seguro contra a Aids;Empresa de seguro dá garantia contra a Aids;Cai período de carência para o segurado 

aidético;Todos os aidéticos terão direito à aposentadoria;Saiu aposentadoria para trabalhadores com 

Aids;Aidéticos pedem indenização ao governo britânico.
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23 Caixa 7 - CME Pesquisa Aids - Indústria da 

Saúde

Aids derrubará vícios da assistência; Homeopatia; O perfil da doença; Naturalismo; O portão haitiano; 

Acupuntura;Secretaria da Saúde fecha banco de sangue no Rio;Saúde quer estatizar os 

hemocentros;Coordenadora diz que surge a indústria da Aids;Aids na insdústria preocupa empresários;Grupo 

denuncia lucros com a doença;Aids: alerta para o perigo do bissexual;Encontro definirá planos para as 

Aids;Denúncia: a "indústria da Aids" floresce no País;Coordenadora denuncia a "indústria da Aids";Ministério 

denuncia "indústria de Aids" no país;Denúncia: estão ganhando dinheiro com a Aids;Revista denuncia 

mercenarismo;EUA já fazem marketing da Aids;EUA concedem 1° patente biológica;Show em favor da Aids foi 

golpe;Denunciada existência de indústria da Aids no País;Médica denuncia em livro "Os Vigaristas da Aids"

Notícia O Estado de São Paulo; Folha de 

São Paulo; Folha da Tarde; Notícias 

Populares

1985;1987;199

1

São Paulo Reprografia 

de Jornal

9 Caixa 7 - CME Pesquisa Aids - Seringas e 

Fechamento de Saunas

Nova agulha se autodestrói;CEE recomenda distribuição de seringa a viciado;Esquema no Recife vai incluir 12 

mil seringas;Juíza inocenta grupo de NY que distribuía seringa;Juíza inocenta distribuidores de seringas 

usadas;Em NY, saunas podem ser fechadas para evitar Aids;Nos EUA, fechada última sauna gay de São 

Francisco;Balneário espanhol repleto de gays;Saunas frias e, nas boates, só o som é quente;Sauna fecha por 

causa da peste-gay

Notícia Folha de São Paulo; Jornal da 

Tarde; O Estado de São Paulo

1990 São Paulo Reprografia 

de Jornal

7 Caixa 7 - CME Custos e Recursos EUA desperdiçam verbas em pesquisa de Aids;Onde está o dinheiro de ajuda aos aidéticos?;Programa de Aids 

recebe apenas US$ 24 milhões do Tesouro em 90;Aids pode ter mais atenção em Ribeirão;Aids no Leste ganha 

US$ 1,5 milhão da OMS;

Notícia O Estado de São Paulo; Folha de 
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9;1990; 1991
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23 Caixa 7 - CME Pesquisa Aids - Aborto Pinotti quer aborto para aidéticos;Aborto para aidéticos vira projeto na Câmara;Clínicas de NY recusam aborto 

para aidéticas;Projeto libera aborto para mãe com Aids;Acusados de praticar aborto depõem hoje;Especialistas 

debatem aborto para aidéticas;Morte para a cria da peste!;Igreja só diz que é contra;Aborto e Aids;Paulistano 

aprova aborto em gestante aidética;Vicente Amato critica aborto em aidéticas; Médico sugere aborto a 

grávidas infectadas;Teólogos debatem aborto em mães aidéticas;Psiquiatra propões "luta contra drogas" para 

enfrentar Aids;Ministro quer aborto para mães aidéticas;Para advogado, aborto de aidéticas tem amparo 

legal;Aids reabre discussão sobre aborto;Aborto para aidéticas: sim ou não?;Aids e aborto;Combate à Aids 

estuda o aborto;Borges a favor do aborto para grávida com Aids;
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297 Caixa 8 - CME Aids - Temas:Camisinha; 

Histeria/Psicose; A Doença; 

Apoio; Homossexual; 

Heterossexual; Adolescentes; 

Prostitutas; Índio

Saúde previne a Aids distribuindo camisinhas;Voluntários vão distribuir preservativos na Baixada;Camisinhas 

proibidas;Folia sem Aids;Servidores recebem camisinhas nos salários;"Camisinha. Vista esta fantasia.";Ala das 

camisinhas na luta contra a Aids;Preservativos avaliados;Secretaria quer testar os preservativos;Os órgãos de 

saúde pública americanos devem distribuir camisinhas em regiões onde é alto o consumo de "crack" ...;Festa 

com camisinha;Pesquisa;Mil camisinhas;Camisinhas grátis para o paulistano;Secretaria quer teste em 

preservativos;Empresa gaúcha faz preservativo 100% reforçado para o sexo anal;Garotos-propaganda da 

camisinha;Distribuição de camisinhas é fraca no centro de SP;Mau uso compromete eficácia do 

preservativo;Poucos arriscam trocar dúvida por teste da Aids;...Para ela, o segundo teste só iria confirmar o 

primeiro e nós já estávamos doentes.Não estavam.O segundo exame deu negativo...;Alarme falso deixa 

"doador" em pânico;Entre 60 mil resultados, 90 são positivos;Aidético ameaça com seringa os funcionários do 

Emílio Ribas;Paciente só é operado após teste anti-Aids;Prevenção - ... São Franscisco (EUA), um terço dos 

homossexuais da cidade não toma precauções para evitar a Aids.;Aids já causa onda de histeria;A psicose da 

doença, afetando até empresas;Hollywood está em pânico com a psicose da Aids;Advogado com Aids enforca-

se em seu apartamento em São Paulo;Aids;Ministro quer programa internacional;Firmas americanas orientam 

sobre Aids;Um doente à morte e risos maldosos em todo o hospital;A fatalidade corta um gosto de viver e de 

tocar violão;Aids: entre estigma e pânico cresce a incidência;Epidemiologista diz que Aids acabou com 

revolução sexual em todo o mundo;Aids provoca histeria na Inglaterra;Homossexuais do Rio mudam de 

hábitos devido a Aids;Psicose da Aids toma conta de carcereiros e bombeiros ingleses;A Aids dita o 

comportamento;Os sexologistas alertam sobre distorção da Aids;Aids, a notícia de impacto nos EUA;África do 

Sul mobiliza curandeiros contra a Aids;Com a Aids, mais celibato e depressão;A clínica da carteirinha da Aids é 

fechada;Exame mostra que vigia não tem Aids;Quando falar é o único consolo;Teste mostra que vigia não tem 

vírus HIV;Depressão - As autoridades americanas ... proibiram os testes de sangue caseiros para 

Aids(semelhantes aos de gravidez), pois acreditam que criem depressão psicológica sobre os usuários;Família 

de aidético sofre desequilíbrio;O aidético se desespera. E sequestra o "culpado";Prefeito com Aids assusta a 

cidade;Deu no jornal de Rondônia: sangue com Aids no catchup;Ministro russo compara Aids à tragédia 

nuclear;Hipnose. A nova terapia para os aidéticos;Medo da Aids cria paranoia no interior de SP:Médicos 

assustados com 9 casos de "peste gay";Fita dá um alerta geral sobre os grilos da Aids;Supervírus da Aids já 

chegou ao Brasil;Epidemia;Há dez anos surgiam os sintomas do 1° paciente de Aids no Brasil;Aids;Espera 
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70 Caixa 9 - CME Aids -  Política; Questão Social Aids chega à Bolsa;A Aids e a sociedade;O que os candidatos pretendem fazer com a Aids;Sinuca;Rainha 

comparece a eventos em Londres;Aids afeta desenvolvimento econômico, diz OMS;Vacina anti-Aids pode ser 

testada primeiro no Zaire;Procurador diz que presos são 35% dos aidéticos;Descaso criminoso;África e Brasil: 

uma perigosa semelhança;Telefone público; Descaso mortal;Sem preconceito;Camisinha grátis; Lei do alerta; 

Falta de leitos;Médico é demitido;Violência e Aids levam porto à falência;Auditoria vai investigar sumiço de 

dinheiro da Aids;O Governo chinês estuda um plano de prevenção da Aids ...;Aids "não era importante";Estado 

admite culpa por contágio da Aids;Demitida diretora da Divisão de Aids;Fiocruz admite que estocou kits 

vencidos;Alceni investigará sumiço de dinheiro para a Aids;Governador decide adotar sugestões dadas no 

Simpósio;Juiz quer criação de cadeia-hospital para aidéticos;Senado diz sim a lei de benefícios;Economia da 

África será sacrificada com a Aids;Poderes públicos farão simpósio sobre Aids;O Drama - Justiça decide destino 

de presos doentes;A burocracia bloqueia verba para aidéticos;Uma lei para proteger aidéticos;Uma síndrome 

também política;Juiz propõe a criação de cadeia para os aidéticos;Convocação;Ministros comprometem-se 

com OMS em estratégia mundial contra Aids;Texto prega medidas urgentes;A culpa é dos estados;Doença não 

tem cara, diz o ministério;Debate Público sobre a Aids;Falta consciência sobre Aids, alerta especialista;Fim do 

silêncio;Viver, o desafio;Alemanha volta atrás e suspende lei sobre Aids;Médicos exploram doentes que tem o 

vírus da Aids;Estrangeiros com Aids na URSS;Conclusão em Quito: Aids, problema político;O convênio Brasil-

EUA, visto com cautela;Os charlatães da Aids;Saúde pode tirar apoio a entidade de combate a Aids;Nova 

entidade contra Aids será investigada;Associação acusa ministro de ser insensível ao problema dos 

doentes;Secretários querem apoio contra a doença;EUA querem nova legislação para enfrentar 

doença;Psicólogos pedem denúncia contra aidéticos;Psicólogos devem denunciar aidéticos;AZT é remédio para 

ricos, afirma diretor da Cacex;Saúde investiga entidade civil de combate à Aids;Aids - O Ministério da Saúde vai 

retirar o apoio técnico dado à Combaids ...;Combaids - O diretor técnico do Programa de Aids da Secretaria da 

Saúde ...;Aids e repressão sexual;Aids - compromisso de todos nós;A Aids conturbando legislações;O 

charlatanismo, a doença como negócio;E o repórter vai visitar o doente;Exterior critica posição do governo;País 

é tema de jornais estrangeiros;Na Califórnia, questão para plebiscito;EUA e União Soviética unem-se contra a 

Aids;Aids vira questão política;

Notícia São Paulo; Reprografia 

de Jornal

Caixa 10 - CME Publicações da Secretaria de 

Saúde de SP

A Capital Paulista terá mais 58 centros de Saúde;


