
Em 1993, Ruth Dixon-Mueller foi uma das primeiras pessoas a questionar a concepção de sexualidade 
do campo da saúde reprodutiva. Ela argumentou que se alguém aprendesse sobre a sexualidade 
humana através do aconselhamento sobre o planeamento familiar, essa pessoa não teria nenhuma 
ideia de que o sexo conduz ao bom usufruto – bem como dor – para os seres humanos (Higgins e 
Hirsch 2007). A comunidade internacional reconheceu a necessidade de abordar as complexidades 
da sexualidade saudável em 1994 na Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento 
(ICPD) em Cairo, Egipto. 

Foi adoptado o Programa de Acção de 20 anos por 179 governos e especialmente com enfoque nos 
direitos humanos. Pela primeira vez, foram reconhecidos numa declaração internacional (Nações 
Unidas, 1995) os direitos sexuais e reprodutivos, incluindo o direito à vida sexual segura, saudável 
e satisfatória.
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Saúde sexual positiva
O aconselhamento de sexualidade foi bem 
definido nesta edição de Intercâmbio/
Exchange. Como o nosso artigo de 
apresentação declara, o aconselhamento 
de sexualidade não deve ser confundido 
com a educação de sexualidade, embora 
os dois conceitos sejam estreitamente 
relacionados. O aconselhamento de 
sexualidade ocorre principalmente em 
sessões de um a um organizadas entre 
um conselheiro e o cliente com a finalidade 
de abordar um problema ou prestar um 
conselho relativo à sexualidade. 

Desempenha um papel vital em garantir 
uma saúde sexual positiva. Mas o que é 
uma saúde sexual positiva, e o que significa 
para alguém ter essa saúde?

Esta pergunta foi colocada e foi também 
respondida por Angel Coldiron, Christine 
Mulcahy e Thea Vondracek, alguns dos 
co-autores do Guião de Aconselhamento 
de Sexualidade: Principais Assuntos para 
os Conselheiros e Outros Profissionais 
de Saúde Mental. Segundo os autores, 
existem diferentes aspectos de saúde 
sexual positiva, mas “inclui uma pessoa 
vendo a sua sexualidade como sendo 
apenas a fisiologia, incluindo aspectos 
emocionais e mentais também… Uma 
pessoa com uma saúde sexual positiva fica 
bem educada em relação a assuntos tais 
como práticas de sexo seguro, testagem 
regular de DTS e exames recomendados 
de saúde física.

Uma pessoa com saúde sexual positiva 
tem uma auto-estima positiva, um ponto de 
vista positivo da sua sexualidade e fronteiras 
pessoais bem definidas, estabelecidas 
através da auto-exploração.”

O HIV e SIDA como uma faceta de 
sexualidade são uma área que procura 
mais atenção. Kwaak, Ferris e Dekker 
argumentam correctamente que tal área 
não pode ser adequadamente abordada 
através da promoção de saúde tradicional 
ou programas de educação de sexualidade; 
isto requer uma atenção personalizada 
matizada de aconselhamento de 
sexualidade.

Começando com este assunto, a tua 
Revista Intercâmbio/Exchange tem uma 
nova apresentação. Isto surge em resposta 
às opiniões dos nossos leitores ardentes 
que, através do inquérito de leitura no ano 
passado, manifestaram o desejo de ver a 
publicação a adoptar uma apresentação 
fresca. Esperamos que gostes da nova 
concepção. Desejos de uma boa leitura.n

Eliezer F. Wangulu
Directora

 Anke van der Kwaak and Kristina Ferris 
Redactores
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programa.

Embora muita atenção tenha sido prestada para 
as intervenções sobre a queda da prevalência 
de HIV e redução da mortalidade materna, a 
discussão da própria sexualidade tem largamente 
faltado no discurso internacional de saúde.

Nos últimos anos, tem havido um esforço 
acrescido pelos pesquisadores e peritos 
internacionais de saúde para concordarem sobre 
uma definição de sexualidade e saúde sexual 
que possa guiar a concepção de programas 
adequados para satisfazer as necessidades da 
SSR. Em Janeiro de 2002, a OMS convocou uma 
reunião de peritos que apresentou as seguintes 
definições: 

Características subjacentes

É na esteira deste fundo que o aconselhamento 
de sexualidade desenvolveu como uma 
importante característica dos programas de SSR 
e HIV. Se a sexualidade for mais que curar e evitar 
a doença, então as intervenções requerem mais 
que soluções clínicas e biomédicas. 

Assim, “aconselhamento de sexualidade” refere 
ao aconselhamento sobre assuntos relacionados 

com um ou mais aspectos de sexualidade com 
a finalidade de compreender as características 
subjacentes das vidas sexuais dos clientes e como 
isso afecta a sua saúde sexual e reprodutiva. 

Tal aconselhamento requer a criação dum 
ambiente de aconselhamento onde os clientes 
podem se expressar e as suas preocupações 
relativas às relações e intimidade sexuais sem 
medo do ridículo, discriminação ou outro 
tratamento de desrespeito (KIT /WHO, 2006). 

O aconselhamento de sexualidade não é o 
mesmo que educação de sexualidade, embora 
as duas áreas estejam relacionadas. 

O aconselhamento de sexualidade tende a ocorrer 
em sessões de um a um organizadas entre um 
conselheiro e um cliente, e é concebido para 
resolver um problema ou dar conselho relativo 
à sexualidade. Doutro lado, os educadores 
de sexualidade geralmente trabalham com 
grupos de pessoas e não abordam directamente 
os problemas individuais específicos. O 
aconselhamento de sexualidade geralmente 

inclui aspectos de educação de sexualidade, 
enquanto a educação poucas vezes inclui o 
aconselhamento.

Embora tenha havido um crescente consenso 
global sobre a importância do ponto de vista 
compreensivo da sexualidade, a discussão 
global sobre o potencial papel dos conselheiros 
de sexualidade ainda é limitada. Apenas poucos 
programas de SSR estão lidar com a sexualidade 
de forma compreensiva, por exemplo através da 
discussão de como se relaciona com o sexo e 
prazer mais seguros (Projecto de Prazer, 2005). 

Histórias de caso de como as pessoas em 
relações de HIV sero-discordantes tornaram-se 
infectadas indicam áreas para a intervenção que 
merecem mais atenção, tais como percepções 
de risco, abordagem da ligação entre baixa 
auto-estima, perda de controlo e sexo inseguro 
(Bernard, 2006).

Estas áreas não podem ser abordadas 
adequadamente na promoção da saúde tradicional 
ou programas de educação de sexualidade; 
requerem uma atenção personalizada matizada 
de aconselhamento de sexualidade.

Começam a emergir formas inovadoras de suporte 
de evidência da integração de aconselhamento 
de sexualidade em programação de SSR e HIV.

Por exemplo, os resultados do estudo na 
Organização de Assistência ao SIDA (TASO) 
(Kwagala, van der Kwaak, Birungi 2008) está de 
acordo com o estudo longitudinal em Malawi 
(Angotti, 2009), que mostrou que uma testagem 
de HIV e SIDA e aconselhamento porta-a-
porta eram aceites devido à sua conveniência, 
confidencialidade e credibilidade.

O valor desta abordagem não se limita à 
programação relativa à saúde. O aconselhamento 
de sexualidade é também importante para a 
abordagem da identidade sexual, especialmente 
em lugares onde as identidades não-
heterossexuais são estigmatizadas. 

Os que trabalham em áreas de violência baseada 
no género também apelaram para a integração 
duma abordagem compreensiva à sexualidade 
em pesquisa e programação, especialmente 
quando se trata de necessidades e desejos 
de saúde sexual e reprodutiva específicas ao 
género.

Tal abordagem não iria apenas juntar um 
entendimento mais correcto da sexualidade 
e redução de risco sexual, mas iria também 
reconhecer as mulheres como agentes sexuais 
ao contrário de meramente vítimas sexuais ou 
“alvos” de programas contraceptivos e esforços 
de prevenção de HIV.

Sucesso e dificuldade

Recentemente, mais estudos examinando os 
principais elementos e as necessárias condições 
de aconselhamento de sexualidade foram 
publicados mas os artigos permanecem poucos 
e insuficientes. 

Tal abordagem não iria apenas 
juntar um entendimento mais 
correcto da sexualidade e 
redução de risco sexual, mas 
iria também reconhecer as 
mulheres como agentes sexuais 
ao contrário de meramente 
vítimas sexuais ou como “alvos” 
de programas contraceptivos e 
esforços de prevenção de HIV.

A sexualidade é um aspecto central do ser 
humano em toda a vida e integra sexo, identidades 
e papéis de género, orientação sexual, erotismo, 
prazer, intimidade e reprodução.

A sexualidade é experimentada e expressa 
em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, 
atitudes, valores, comportamentos, práticas, 
papéis e relações. Enquanto a sexualidade pode 
incluir todas estas dimensões, nem todas elas são 
também experimentadas ou expressas. 

A sexualidade é influenciada pela interacção 
de factores biológicos, psicológicos, sociais, 
económicos, políticos, culturais, éticos, jurídicos, 
históricos, religiosos e espirituais.

A saúde sexual é um estado de bem-estar 
físico, emocional, mental e social em relação à 
sexualidade; não é meramente a ausência da 
doença, disfunção ou enfermidade. A saúde 
sexual requer uma abordagem positiva e 
respeitosa para a sexualidade e relações sexuais, 
bem como a possibilidade de ter experiências 
sexuais agradáveis e seguras, livres de coerção, 
discriminação e violência. Para a saúde sexual ser 
alcançada e mantida, os direitos sexuais de todas 
as pessoas devem ser respeitados, protegidos e 
cumpridos.

Estas definições não representam uma posição 
oficial da OMS e não devem ser usadas ou citadas 
como definições da OMS.  (Fonte: OMS, 2006) 

Estas definições de trabalho são significativas 
porque afastam-se do conceito da sexualidade 
como uma série de problemas, doenças e 
riscos a serem evitados. Anteriormente, muitos 
programas de saúde sexual apenas responderam 
às implicações negativas de sexualidade, 
ignorando as necessidades, desejos, identidades 
e prazeres sexuais.

Definição

Entrada para o centro de aconselhamento juvenil em 
Nairobi, Quénia. (Fotografia por Anke van der Kwaak)

Apesar do alcance da passagem do Programa 
de Acção de ICPD e diversas reafirmações dos 
comprometimentos nos anos posteriores, ainda 
existe um significativo trabalho para ser feito 
a fim de alcançar as metas apresentadas no 
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Os Serviços de Informação e Biblioteca de 
Kit (ILS), o departamento do Instituto Tropical 
Real que publica a Revista Intercâmbio 
realizou um inquérito de leitura para esta 
revista no ano passado. 

O propósito do inquérito conjuntamente 
realizado com a SAfAIDS era de descobrir se 
e como a revista contribui para os programas 
relativos ao HIV e SIDA, género e sexualidade 
através da prestação de informação valiosa 
para os implementadores melhorarem 
as suas abordagens e se os leitores-alvo 
gostam da apresentação da publicação.

As constatações do inquérito foram 
disseminadas em Harare em Novembro de 2009. 
As constatações irão guiar a equipa de produção 
da revista para fazer as mudanças necessárias 
exigidas para satisfazer as necessidades e 
gostos específicos dos leitores.

ILS aproveita esta oportunidade para 
agradecer aos leitores que participaram no 
inquérito. Dois deles ganharam um livro 
cada. O título do livro do inquérito de leitura 
da Intercâmbio é Emerging Global Scarcities 
and Power Shift, por Berendsen et al e foi 
publicado pela Editora KIT em 2009. 

É neste contexto que concebemos esta edição da 
Revista Intercâmbio/Exchange com a intenção 
de partilhar histórias emergentes de sucesso e 
dificuldade no aconselhamento de sexualidade.

Esta edição tem a finalidade de abordar as 
seguintes questões:

 replicadas em diferentes contextos?

 populações alvo específicas e que conclusões  
 podem ser feitas para integrar a sexualidade  
 em serviços de saúde reprodutiva e HIV e  
 SIDA?

 programas para realizar um aconselhamento  
 de uma boa qualidade (centrado ao cliente)?

 qual é o efeito do aconselhamento sobre os  
 perpetradores? 

Ao longo destas páginas, o leitor irá encontrar 
cinco boas práticas de aconselhamento de 
sexualidade. Os estudos realizados com a Family 
Health Options Kenya (FHOK) mostram um 
exemplo de aconselhamento juvenil integrado, 

enquanto o artigo do Uganda discute as diversas 
práticas de aconselhamento de sexualidade de 
TASO. Da Indonésia e África do Sul aprendemos 
sobre o currículo de aconselhamento que 
cresceu dum mapeamento de intervenção entre 
perpetradores masculinos da violência baseada 
no género.

Inquérito sobre a leitura de Intercâmbio

Apenas poucos 
programas de saúde 
sexual e reprodutiva 
(SSR) estão a abordar 
a sexualidade de forma 
compreensiva, por 
exemplo, através da 
discussão de como se 
relaciona com o sexo e 
prazer mais seguros. 

Peça teatral durante uma sessão de formação pela Mosaic na Cidade do Cabo, África do Sul. 
(Fotografia gentilmente cedida por WFP)
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Separadamente, a Intercâmbio, uma revista 
irmã da Intercâmbio/Exchange publicada 
em português foi relançada em Maputo, 
Moçambique, em Novembro do ano passado. 
O conteúdo da Intercâmbio é similar ao da 
Intercâmbio/Exchange e tem como alvos 
os falantes de português em Angola e 
Moçambique. 
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Acabar com o círculo de violência é difícil mas, com 
a assistência da Fundação Mundial da População 
(WPF), uma abordagem “inovadora” de envolver 
os homens está numa fase piloto na Indonésia e 
África do Sul. 

Em Junho de 2007, três dos parceiros da WPF 
vieram da Holanda para ajudar a definir as boas 
práticas comuns no contexto da violência baseada 
no género, nomeadamente: Mosaic da África 
do Sul, Rifka Annisa and Cahaya Perempuan 
Women Crisis Centre Bengkulu e WPF-Indonesia. 
As organizações oferecem um pacote holístico 
de assistência aos sobreviventes da violência, 
incluindo aconselhamento, serviços sociais, 
jurídicos, saúde sexual e reprodutiva e abrigo.

As três organizações são também activas em 
advocacia, trabalho de extensão, pesquisa e 
formação. Durante a reunião, o envolvimento 
masculino em acabar com a violência baseada no 
género apareceu como uma área de colaboração 
urgente e crucial. As experiências das organizações 
de mulheres mostraram que as mulheres não são 
capazes de radicalmente transformar a sua situação 
enquanto os seus parceiros não mudarem. 

O envolvimento dos homens (neste contexto, os 
abusadores) foi identificado como uma estratégia 
crucial a fim de salvar as relações e para parar 
com a violência. 

As organizações foram responsáveis por iniciar 
uma parceria a longo prazo que resultou no 
desenvolvimento do pacote de aconselhamento 
masculino com a finalidade de parar com a 

Peça teatral durante a formação na Cidade do Cabo.   (Fotografia gentilmente cedida por WPF)

Por Rachel Ploem  

violência contra a parceira íntima e transformar os 
parceiros violentos em pessoas de respeito. 

A abordagem baseia-se no princípio de que a 
violência contra a mulher nunca é aceitável e 
deve parar e que os homens têm um problema 
comportamental que pode ser mudado.

Esta é a razão pela qual a intervenção evita usar 
o termo ‘abusador’ ou ‘perpetrador’, preferindo o 
termo “clientes masculinos”. 

As necessidades de aconselhamento devem ser 
vistas como um serviço com o resultado esperado 
sendo benéfico para ambos o cliente do sexo 
masculino e a sua parceira. O objectivo geral é de 
parar o abuso e melhorar a qualidade da vida para 
o casal e seus filhos. 

O Modelo de Mapeamento da Intervenção é 
aplicado como um método para sistematicamente 
desenvolver uma intervenção. Uma avaliação 
documental geral e análises da situação do 
país resultaram numa rica fonte de informação 
guiando a formulação dos objectivos baseados 
nos determinantes do comportamento. 

Isto conduziu à concepção dos manuais de 
aconselhamento e formação.

Neste momento, a fase piloto das sessões de 
formação e aconselhamento está a acontecer 
na Indonésia e África do Sul. Em cada país, seis 
conselheiros prestam aconselhamento a dois 
clientes masculinos, totalizando 24 homens. Os 
resultados e observações serão discutidos mais 
na próxima reunião planificada para o princípio 

A nível mundial, uma em três mulheres foi batida, coagida a sexo 
não consentido ou abusada – a maioria das vezes por um membro 
da família ou por um conhecido. A violência baseada no género 
tem um grande impacto na dignidade, autonomia e saúde sexual e 
reprodutiva das mulheres, afectando todos os aspectos das suas 
vidas e desenvolvimento. Portanto, as mulheres necessitam de 
assistência total da sociedade para curar e ser empoderadas, com 

base nos princípios dos direitos humanos universais.  

de 2010. Até aos meados de 2010, o pacote final 
estará pronto para distribuição e implementação. 

Foram realizadas algumas reuniões dos parceiros 
na Indonésia, África do Sul e Holanda. As 
reuniões não só oferecem uma estrutura para o 
desenvolvimento da intervenção, mas também 
servem como um fórum de enriquecimento 
para uma troca contínua, ligando e aprendendo, 
onde os assuntos organizacionais e institucionais 
são intensivamente discutidos e abordados. As 
reuniões também dão espaço para o crescimento 
profissional e pessoal que é altamente apreciado 
pelos parceiros.

Violência contra a parceira íntima 
O currículo de aconselhamento cobre uma vasta 
gama de tópicos, tais como violência doméstica, 
gestão da zanga, auto-estima, relações, 
cultura, género/masculinidade, paternidade e 
abuso de substância. Como qualquer tipo de 
violência doméstica afecta as relações sexuais 
e eventualmente tem graves consequências 
de saúde sexual e reprodutiva, a sexualidade e 
saúde reprodutiva formam uma parte integral do 
currículo. 

Com base nos resultados das análises da situação 
e a revisão sistemática dos documentos da OMS/ 
Instituto Tropical Real (KIT) mostrando que os 
conselheiros não estão acostumados a discutir 
aberta e livremente a sexualidade, está a ser 
prestada uma atenção extra para estes assuntos 
na formação dos conselheiros.

Os próprios conselheiros tornam-se mais 
sensibilizados dos seus próprios preconceitos em 
relação à sexualidade. Eles têm a oportunidade 
não apenas de aumentar o seu conhecimento, 
mas também para mudar a sua atitude e para 
desenvolver habilidades (comunicação) para 
serem capazes de abordar abertamente as 
implicações relativas à sexualidade no contexto 
da violência contra a parceira, incluindo assuntos 
da saúde reprodutiva.

Desafios do projecto 

oferecer cuidados aos homens, elas devem estar 
preparadas para enfrentar alguns desafios sérios.

 a implementação dos programas   
 direccionados aos homens num país, tal como  
 África do Sul, onde quatro a seis mulheres são  
 mortas cada dia pelo seu parceiro íntimo?

 trabalhar com homens, quando conhecidos,  
 para oferecer assistência aos sobreviventes da  
 violência da perspectiva feminista? 

 os homens para a missão, imagem e política  
 dos recursos humanos?

Aconselhamento aos homens para acabarem com a 
violência contra a parceira na Indonésia e África do Sul
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 facilmente mostram compaixão para as   
 “vítimas da violência” são capazes de   
 construir atitudes e habilidades não-críticas  
 em relação aos homens?

 do sexo masculino, que são escassos, forem  
 necessários urgentemente? Estes e outros  
 desafios foram intensamente discutidos neste  
 processo.

Os resultados preliminares da fase-piloto são 
promissores. Foi notada uma considerável 
mudança no pensamento e orientação entre 
o pessoal envolvido no desenvolvimento da 
intervenção e depois entre os próprios conselheiros 
treinados. Os “abusadores” masculinos já não são 
apenas vistos como “pessoas más”, mas também 
como produtos dum sistema que não permite os 
homens serem vulneráveis e fracos.

Os homens crescem numa sociedade onde não 
aprendem a lidar com a pressão e situações 
dolorosas numa outra forma diferente do uso da 
agressão, violência e desrespeito.

Trabalhar com os “abusadores” significa olhar 
para a “masculinidade” de forma diferente e 
descobrir que a redefinição da masculinidade 
pode resultar em percepções diferentes de alegria, 
mulheres, intimidade, relações, responsabilidade 
partilhada, etc. 

Na África do Sul, por exemplo, os homens 
parecem estar a lutar com uma crise de identidade 
devido à história do apartheid e sua humilhação, 
trabalho migratório, desemprego, pobreza, etc. 
A violência contra as mulheres e o papel dos 
homens na pandemia de SIDA são vistos como 
sintomas dessa crise e não irão desaparecer até 
serem encontrados novos equilíbrios entre as 
tradições, nova identidade e cultura moderna.

Durante a formação, os conselheiros são 
confrontados com as suas próprias memórias 
passadas e dolorosas, limitações e barreiras 
culturais para falar livremente sobre os 
sentimentos e suas relações (sexuais). Uma 
sessão sobre paternidade facilmente provoca 
emoções e traz à frente assuntos não resolvidos 
do passado que não são fáceis de partilhar com os 
outros. Esta experiência permite os conselheiros 
perceberem até que ponto é difícil para os seus 
clientes do sexo masculino bem como abrir-se 
sobre as suas vidas pessoais.

O processo pelo qual os conselheiros passam 
durante a sua formação tem semelhanças com o 
processo que o cliente do sexo masculino enfrenta 
quando vem para o aconselhamento. Ambos têm 
uma motivação externa: um conselheiro quer 
tornar-se um melhor conselheiro; um cliente do 
sexo masculino procura ajuda porque na maioria 
dos casos a sua parceira quer divórcio se a 
violência não parar. À medida que as sessões de 
formação ou aconselhamento continuam, ambos 
o conselheiro e o cliente descobrem que existe 
algo no meio para eles e um processo de auto-
crescimento está a acontecer.

Os momentos de “esclarecimento” foram 
partilhados durante a recente formação em 
Jacarta. Um conselheiro disse no fim do curso: 
“Eu aprendi a ver um “perpetrador” não mais 
como um criminoso, mas como um homem com 
um problema que pode mudar. É um ser humano 
que precisa de ser ensinado de forma suave.

Isso é diferente da abordagem que estava 
habituado quando ainda trabalhava como agente 
da polícia. Irá certamente ajudar-me a aconselhar 
melhor os homens no futuro.” Embora o princípio 
orientador de todo o programa de aconselhamento 
seja de que a violência contra a parceira não é e 
nunca será aceitável.

O aconselhamento de qualidade oferecido por 
mulheres parece uma opção realística onde os 
conselheiros do sexo masculino e trabalhadores 
sociais são escassos. A experiência da fase piloto 
mostra que quando os conselheiros, sejam 
masculinos ou femininos, são competentes 
na aplicação de certos métodos, tais como os 
“passos do modelo de mudança” e o princípio de 
imparcialidade, o sexo do conselheiro é menos 
importante que a sua competência técnica. A 
qualidade é que conta. 

Durante o seminário de três dias sobre o 
envolvimento masculino em Low Flats na 
Cidade do Cabo, facilitado por uma formadora, 
cinco dos 13 participantes do sexo masculino 
abordaram a facilitadora depois do seminário 
para aconselhamento individual “para curar a 
dor do passado”. A experiência mostra o potencial 
das conselheiras, dado que elas próprias já 

enfrentaram violência, para guiar os homens sul 
africanos numa sociedade de não-violência.

É demasiado cedo para mostrar o impacto 
da intervenção em termos de prevenção da 
violência dentro duma relação. Deve também 
ser reconhecido que tal intervenção de 
aconselhamento masculino é apenas efectivo 
quando embutido num pacote mais amplo de 
intervenções, tal como alcance da comunidade 
e programas de mobilização da comunicação 
social. A configuração dum sistema de assistência 
para os homens depois do aconselhamento é 
crucialmente importante.

Entretanto, os primeiros resultados da fase piloto 
são promissores, motivadores e inovadores. 
Além disso, a abordagem como tal não está 
apenas a contribuir para uma organização global 
fortalecida, mas também está em linha com um 
movimento global crescente de homens fazendo 
advocacia para uma posição activa em relação à 
violência contra a mulher. 

A metodologia usada para o desenvolvimento 
duma ferramenta de aconselhamento masculino 
é o Mapeamento de Intervenção, consistindo dos 
seguintes passos:

Factos e números sobre a violência baseada no género na Indonésia e África do Sul

Passo 1.

Passo 2.

Passo 3.

Passo 4.

Passo 5.

Passo 6.

Envolvimento 

Avaliação das 
necessidades/análise 
da situação

Objectivos

Concepção da 
intervenção baseada 
na evidência

Adopção e 
implementação 

Monitoria e
Avaliação

Junho de  2007

2007-2008

2008

2008

2009

Março de 2010 
Meados de 2010 

Reuniões de consulta dos parceiros (5 no total)  
Visitas de intercâmbio
Revisão global da documentação 
Análises da situação do país: 
África do Sul, Indonésia 
Grupo de trabalho estabelecido
Conselho consultivo estabelecido 

Determinantes de comportamento (conhecimento, 
atitude, habilidades, ambiente social) 
transformados em objectivos alteráveis

Manual de conselheiros concebido por Rifkin Anisa, 
Manual do Facilitador e Livro do Participante 
Concebidos por Mosaic 

Pilotagem dos Manuais de Formação e Manuais 
de Conselheiros, Pilotagem das sessões 
de aconselhamento masculino, incluindo 
configuração dum sistema de supervisão

Avaliação dos resultados de pilotagem 
Garantia de qualidade dos manuais 
Lançamento do pacote de aconselhamento 
masculino

África do Sul 

violada durante a sua vida.

suas parceiras domésticas pelo menos uma 
vez 

sexuais das meninas não são consensuais. 

violações sexuais é reportada à polícia.

é processado com sucesso, tornando a 
violação sexual o crime mais seguro a ser 
cometido.

sexualmente tornar-se-á HIV-positivo.

Indonésia

reportados de violência contra mulheres. 

físico ou sexual a partir de 15 anos de idade.

comum de violência reportado por mulheres.

reportam o seu caso ao tribunal.

regressam aos seus parceiros abusadores. 

Doméstica existe desde 2004.

Homens em mudança 
A chave para o sucesso do programa é a 
crença de que os homens podem mudar o seu 
comportamento violento.
Para as organizações e conselheiros de mulheres 
envolvidas, esta nova abordagem envolve uma 
mudança radical de perspectiva.
Os conselheiros são treinados para escutar 
sem ser críticos e para desafiar os homens 
para ajudarem a parar com a violência e não o 
relacionamento.

Continuação na página 6
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Entretanto, a WPF e suas organizações 
parceiras, Mosaic (África do Sul), 
Rifka Annisa e Perempuan Women 
Crisis Centre Bengkulu (Indonésia) 
ganharam o Prémio holandês de 2009 
da Inovação de PSO pelo seu projecto 
de envolvimento masculino. 
A citação lê-se: “Claro na identificação 
do que devia ser mudado. A 
apresentação mostrou a inovação em 
termos de mudança da estratégia de 
intervenção, bem como as implicações 
para a capacidade das organizações 
parceiras. 
Houve também um enfoque na 
aprendizagem para a comunidade 
em geral sobre este tópico.” A PSO 
agrupa 60 organizações holandesas 
de desenvolvimento. A associação 
dá enfoque no desenvolvimento 
da capacidade das organizações 
da sociedade civil nos países em 
desenvolvimento. Esta foi a segunda 
vez que a PSO ofereceu um Prémio de 
Inovação. n

Programa ganha Prémio de 
Inovação de PSO

 

externa: um conselheiro quer se 
tornar um melhor conselheiro; 
um cliente do sexo masculino 
procura ajudar porque na 
maioria dos casos a sua parceira 
quer divórcio se a violência não 
parar.

mostra que quando os 
conselheiros, sejam homens ou 
mulheres, forem competentes 
na aplicação de certos métodos, 
tais como as “fases do modelo 
de mudança” e o princípio 
de imparcialidade, o sexo do 
conselheiro é menos importante 
que a sua competência técnica.

de assistência para os homens 
depois do aconselhamento é 
muito importante, apesar de 
os primeiros resultados da 
fase-piloto serem promissores, 
motivadores e inovadores. n

Rachel Ploem 

Conselheira Técnica 
Saúde da Mulher 
Fundação Mundial da  População   
Vinkenburgstraat 
2A, 3512 AB Utrecht 
Holanda
Tel: +31. (0)30.2393874
E-mail:r.ploem@wpf.org
www.wpf.org 

Lições aprendidas

FHOK has been at the forefront of SRH FHOK 
esteve à frente dos SSR onde rapazes e 
raparigas discutem a sua programação para 

experiências, aprendem a planificação da vida 
desde 1977. Começou como habilidades de 
educação da vida da família, acesso aos serviços 
de saúde reprodutiva e projecto de prestação 
de informação de SSR às congéneres dos 
jovens através do alcance aos seus pares com 
pessoas nas escolas. O projecto depois expandiu 
para a informação através de educação de 
pares organizada acomodando jovens fora da 
escola e serviços e actividades de campo da 
comunidade.

Fazendo isso, eles esperam contribuir para 
a visão dos jovens vivendo vidas saudáveis. 
Durante os 2 meses que antecederam o estudo, 
eles registaram 2.016 novas visitas e 1.056 visitas 
repetidas feitas no Centro Juvenil de Nairobi, 
enquanto o Centro de Kisumu registou 3.028 
novas visitas e 1.012 visitas repetidas.

Conteúdo do aconselhamento de 
sexualidade

visitar as instalações juvenis no dia da entrevista, 
o aconselhamento e testagem de HIV foi a razão 
mais mencionada (39,7% / 83,3 casos). Outras 

razões incluíram a procura de informação 
sobre as relações sexuais (17,5% / 36,7 casos), 
casamento (23,8% / 50 casos), serviços de DTS 
(4% / 8,3 casos), planeamento familiar (4% / 8,3 
casos) e outros vieram para aconselhamento 
sobre o crescimento e desenvolvimento do 
corpo (4,8% / 10 casos). 

A equipa de investigação realizou observações 
directas durante as sessões de aconselhamento 
para avaliar a qualidade e adequação do 
conteúdo. O conteúdo foi classificado como fraco, 
justo e bom, usando uma lista de verificação 
padrão desenvolvida através da avaliação de 
documentação. Os resultados indicam que a 
maioria das sessões do aconselhamento (acima 
de 90 por cento) foi classificada pela equipa de 
investigação como bons no conteúdo, ambos 
em Kisumu e Nairobi.

Apesar de ter havido poucas áreas que foram 
observadas como fracamente cobertas pelos 
conselheiros e estes incluíam a identidade sexual 
que não foi discutido com até 93,8 por cento dos 
clientes observados em Nairobi e 80 por cento 
dos observados em Kisumu; o prazer sexual 
que não foi mencionado por completo durante 
as sessões de aconselhamento em Nairobi 
enquanto em Kisumu não foi mencionado por 
73,3 por cento dos clientes observados. Por 

Toda a gente é HIV-positivo até provar ser negativo. Mensagem numa parede em Nairobi, Quénia, encorajando as 
pessoas para irem aos GATV. (Fotografia por Anke van der Kwaak)

Por Jerusha Ouma 

Um estudo da Family Health Options Kenya (FHOK), uma organização 
que presta aconselhamento dos serviços de sexualidade no Quénia foi 
realizado entre Dezembro de 2006 e Março de 2007 nos centros juvenis 
de Nairobi e Kisumu. O estudo procurava avaliar o conteúdo e qualidade do 
aconselhamento de sexualidade prestado por FHOK e suas contribuições para 
a saúde sexual melhorada. A equipa de pesquisa externa realizou avaliações 
documentais e obteve dados primários através de entrevistas de informantes 
principais (17), discussões de grupos focais (4), observação directa das 
sessões de aconselhamento (60) e entrevista na saída (60). Os dados foram 
analisados usando metodologias quantitativas e qualitativas. O autor era o 
investigador principal neste estudo.

Reflector sobre os medos 
dos jovens quenianos 

Continuação da página 5
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7Dois conselheiros de pares de FHOK. (Fotografia por Anke van der Kwaak)

outro lado, a violência baseada no género não 
foi mencionado por 96,7 por cento dos clientes 
observados em Nairobi e 76,7 por cento daqueles 
em Kisumu. 

Os assuntos de sexualidade foram abordados 
de melhor forma em Kisumu do que em Nairobi. 
Um seguimento com os coordenadores do 
centro para entender porque essas áreas não 
foram adequadamente cobertas mostrou que 
alguns conselheiros necessitavam de mais 
formação para fechar o fosso do conhecimento. 
Também admitiram que mais atenção foi dada ao 
aconselhamento de HIV e SIDA devido ao facto 
de que receberam mais clientes com necessidade 
de tais serviços ao contrário doutras áreas. 

Houve um consenso geral entre os 
conselheiros durante as sessões de FGD que 
as pessoas geralmente procuravam serviços 
de aconselhamento nos centros juvenis num 
esforço de acessar a informação em muitos 
tópicos, incluindo vários assuntos de saúde 
reprodutiva, tais como aborto, fertilidade, 
gravidez e sexo; o seu estado de HIV e 
informação sobre viver positivamente com o 
vírus; violação sexual e violência baseada no 
género; crescimento e desenvolvimento do 
corpo; uso de contraceptivos/planeamento 
familiar; amor; prazer sexual; órgãos sexuais 
disfuncionais; práticas sexuais mais seguras/ 
redução de risco; namoro; tratamento de DTS; 
uso de preservativo; falta de emprego; e meios 
de ganhar empoderamento económico.

Um cliente do sexo masculino em Nairobi 
disse: “Estou feliz com a maneira como fui 
aconselhado. O conselheiro abordou todos os 
assuntos que incomodavam a minha mente e 
penso que estão a fazer um bom trabalho. As 
pessoas deviam saber que podem ser ajudadas 
aqui à qualquer hora que estiverem deprimidas 
com alguns problemas.”

Qualidade do aconselhamento de 
sexualidade
Factors such as privacy, confidentiality, provider-
Factores tais como privacidade, confidencialidade, 
relações entre provedor e cliente, uso de 
linguagem verbal e não-verbal entre outros, que 
contribuem para aconselhamento de sexualidade 
de qualidade, foram também abordados neste 
estudo. 

A privacidade foi classificada como boa em 
85 por cento das sessões de aconselhamento 
observadas. Esperava-se que os pesquisadores 
avaliassem se a sala de aconselhamento 
estava isolada e as sessões não podiam ser 
escutadas. Os informantes principais indicavam 
que no contexto de HIV e SIDA, geralmente a 
privacidade é protegida através da observação 
da confidencialidade na realização da testagem 
de HIV, revelação dos resultados e manutenção 
de registos. Em quase todas as (96,7 por cento) 
sessões de aconselhamento, os conselheiros 
asseguraram aos clientes de confidencialidade. 

os conselheiros eram acolhedores, carinhosos 
e respeitosos para os clientes e não-críticos 
(98,3 por cento). A comunicação não-verbal foi 
classificada como boa para a maioria (acima de 
90 por cento) das sessões. 

Estes incluíam manter um contacto do olho 
adequado com o cliente, o conselheiro abanando 
a cabeça quando necessário, expressões 
faciais adequadas e outros “encorajamentos”. 
Dos clientes no estudo, 81,7 por cento foram 
referenciados a outro provedor de serviço 
ou solicitados a vir de novo. A FHOK formou 
fortes redes e ligações de colaboração com 
vários ministérios do governo e organizações 
comunitáias e não-governamentais para abordar 
as necessidades dos clientes. 

“Estou livre com o conselheiro dado que 
ninguém ouve o que estamos a falar e o facto de 
que nunca ouvi ninguém falar sobre as coisas que 
discuti com ele é bastante encorajador para mim. 
E porque eles oferecem muitos outros serviços, 
ninguém irá saber se vim do GATV ou de serviços 
de tratamento de DTS ou planeamento familiar,” 
disse uma cliente em Kisumu.

Os resultados da entrevista na saída mostram que 
muitos clientes em Nairobi não têm preferência 
de conselheiros, enquanto a maioria dos clientes 
em Kisumu iria preferir um conselheiro de sexo 
oposto.

As mães adolescentes (Kisumu) nas suas FGDs 
confirmaram que preferiam conselheiros do sexo 
oposto em grupos etários semelhantes, dado que 
não estariam livres de partilhar os seus assuntos 
privados com conselheiros da idade dos seus 
pais. Numa outra sondagem, elas explicaram que 
um conselheiro do sexo oposto tendia ter mais 
interesse em assuntos que afectam os clientes.

Uma mãe adolescente em Kisumu disse: “A 
idade dos provedores de serviço também 
importa muito, especialmente quando alguém 
está a procurar aconselhamento sobre assuntos 
sexuais.

Se o conselheiro for da idade da minha mãe, ele 
julga-me ou diz-me que sou demasiado novo 
para fazer sexo.” 

Medos dos jovens quenianos na ribalta  
Os resultados do aconselhamento de sexualidade 
foram reportados a partir das perspectivas dos 
clientes, provedores, pessoal do programa em 
FHOK e informantes principais fora de FHOK. 
Os resultados mostram que o aconselhamento 
contribui para a mudança de comportamento 
em termos de viver positivamente com HIV, alta 
auto-estima, redução em comportamento de 
risco, melhoria de habilidades de negociação, 
aumento da procura de contraceptivos, aumento 
do uso do preservativo e aumento do uso de 
TARVs.

Um participante de FGD em Kisumu disse o 
seguinte: 

 cometer 
suicídio. Não sabia como revelar o meu estado 

aqui, percebi que não estava sozinho. Fui dito 
que poderia viver mais se vivesse positivamente 
com o vírus. 

Devagarinho, comecei a mudar a minha atitude. 
Depois juntei-me ao clube pós-teste aqui. Agora 
revelei o meu estado publicamente. O nível 
de aceitação na comunidade aumentou e as 
pessoas estão a começar a falar livremente sobre 
a doença. Apresento-me saudável e os outros 
estão a começar a duvidar que sou realmente 
HIV-positivo.” 

As mães adolescentes reportaram ter uma 
mudança positiva de atitude perante a 
vida depois do aconselhamento porque os 
conselheiros foram instrumentais em abordar 
as suas preocupações e medo. Os conselheiros 
também notaram que o aconselhamento teve 
muitos benefícios para os clientes. Disse um 
conselheiro em Nairobi.

“Já lidei com muitos clientes que vêem aqui em 
condições desesperadas 
mas depois de serem 
submetidos a uma 
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série de aconselhamento, eles começam a aceitar 
as suas condições, especialmente os clientes 
infectados com HIV. Eles compreendem que os 
TARVs podem melhorar as suas vidas e aderem 
aos mesmos. Temos casais jovens que tinham 
se separado devido a discórdias familiares 
mas hoje estão a viver alegremente depois do 
aconselhamento. 

Os nossos registos também mostram um 
aumento na procura de preservativos e outros 
contraceptivos.” 

Uma outra cliente adolescente em Nairobi 
reportou:

primeira vez fiquei preocupada porque a minha 
amiga tinha me dito que não poderia ficar 
grávida se dormisse com um homem. Já tive um 
namorado com quem estou desde os tempos em 
que ainda ia à escola, não queria ficar grávida. 

muita informação sobre as mudanças corporais, 
gravidez, uso do contraceptivo, relações sexuais 
e amor. Hoje estou contente porque sou capaz 
de fazer escolhas informadas sobre a minha vida 
pessoal”. 

“Para mim, tinha medo que a minha namorada 
iria abandonar-me porque não tinha nenhum 
dinheiro para a levar para passeios. O 
aconselhamento foi muito útil porque fui ligado 
à uma organização que apoia os jovens para uma 
formação vocacional. Estou agora a trabalhar mas 
ainda pertenço ao clube pós-teste aqui donde 
aprendi muito sobre o relacionamento, família 
e pares. Sinto-me mais confiante e assertivo na 
vida e tenho mais amigos do que antes,” disse 
um cliente do sexo masculino de Kisumu. 

Entretanto, é importante reconhecer que não 
é fácil atribuir a mudança comportamental 
reportada aos serviços de aconselhamento 
na FHOK apenas, dado que ali há muitos 
intervenientes no campo sexual e de saúde 

Privacidade e confidencialidade 
A privacidade e confidencialidade foram 
essenciais para o aconselhamento de sexualidade 
na FHOK. Os clientes abriram-se e discutiram 
melhor os seus assuntos de sexualidade 
quando fossem assegurados da privacidade e 
confidencialidade. 

Os grupos de suporte, tais como clube pós-testes 
nos centros juvenis, foram úteis em termos de 
prestação de apoio psico-social e espiritual aos 
clientes.

Os atributos e características do provedor 
têm um afecto na satisfação do cliente com o 
aconselhamento prestado. As características, 
entretanto, podem ser fortificadas através da 
formação adequada, estreita supervisão e 
assistência, em adição à disponibilidade dum 
ambiente de trabalho conducente. 

A FHOK criou as seguintes forças para alcançar 
a juventude com informação e serviços de SSR: 
abordagem de pares; uma vasta gama de serviços 
e horas de funcionamento flexíveis; provedores 

de serviços jovens treinados; envolvimento da 
juventude em todos os níveis; observando um 
alto grau de confidencialidade; jovens tratados 
com dignidade e respeito; uso da abordagem 
de entretenimento educativo; e ambiente 
confortável para a prestação de serviço.

Juntamente com outros mecanismos de garantia 
de qualidade, tais como avaliações, a qualidade 
dos serviços de aconselhamento de sexualidade 
para jovens na FHOK está acima da média.

Lições aprendidas

Exercício de relaxamento durante uma formação de conselheiros em Jacarta.
(Fotografia gentilmente cedida por WPF) 

de aconselhamento de sexualidade 
por jovens, devem ser feitos esforços 
para abordar os factores que afectam 
a acessibilidade e qualidade dos 
trabalhos, tais como atitude, privacidade, 
confidencialidade e horas de serviço do 
provedor.

de ser mais eficiente se for parte duma 
estratégia mais ampla de promoção da 
saúde, que inclui educação de saúde 
e oportunidades para diálogo entre os 
homens e mulheres, jovens e velhos 
na comunidade para criar um ambiente 
acolhedor. 

colaborações entre os diferentes 

Entretanto, é importante notar que as limitações 
do sistema de saúde em lugares com fracos 
recursos negativamente afectam a qualidade 
do aconselhamento, incluindo a capacidade 
para integrar os assuntos de sexualidade.

provedores de SSR, incluindo o governo, para a 
implementação bem sucedida de aconselhamento 
de sexualidade.

Entretanto, a FHOK deve considerar o seguinte: 

casais como uma estratégia para assegurar uma 
activa participação dos homens em saúde sexual. 

os jovens.

os conselheiros prevenirem a pressão e cansaço.

a magnitude e natureza da influência do 
aconselhamento de sexualidade sobre a mudança 
de comportamento e outros resultados positivos 
da saúde sexual. n

Jerusha Ouma 
Antropóloga 
Consultora de Pesquisa de SSR 
P. O. Box 88 – 00100, Nairobi 
Tel: +254 20 721890394 
E-mail: jerushao@yahoo.com 
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O Coletivo, uma ONG feminista em São Paulo, 
Brasil, foi fundado em 1981 para promover e 
prestar a saúde reprodutiva integrada e serviços 
relativos à sexualidade para mulheres. Desde 
1984, o Coletivo tem explorado uma clínica que 
atende as mulheres de todas as idades e de 
diferentes antecedentes, cobrando de acordo 
com a balança rolante. Os seus serviços são 
baseados num ponto de vista holístico da saúde 
da mulher. 

Mais de 6.000 mulheres já visitaram a clínica 
desde que abriu as suas portas. Em 2006, o 
Coletivo recebeu cerca de 200 novas clientes 
procurando consultas de ginecologia, cuidados 
pré-natais, aconselhamento pré-aborto e serviços 
de saúde mental. 

Uma das características comuns destes serviços 
é que têm também integrado o aconselhamento 
de sexualidade e saúde sexual.

Entre Dezembro de 2006 e Junho de 2007, o 
programa foi avaliado usando a metodologia 
adaptada de avaliação rápida. Realizámos uma 
abordagem de estudo de caso usando técnicas 
qualitativas para dar enfoque ao entendimento 
do conteúdo e contexto do aconselhamento de 
sexualidade prestado.

A avaliação envolveu uma avaliação documental 
e entrevistas profundas com as partes 
interessadas, informantes principais, pessoal e 

Um seminário sobre a saúde reprodutiva e sexual.  (Fotografia gentilmente cedida por Coletivo)

Por Alessandra S. Chacham and Adriane M. Hilber

Este é o resumo dos resultados do estudo descritivo feito com o 
Coletivo Feminista de Sexualidade e Saúde, um programa brasileiro 

que presta aconselhamento sobre assuntos relativos à sexualidade. 

Abordagem feminista para 
aconselhamento de sexualidade

A sexualidade é vista como uma 
parte fundamental da história da 
vida e saúde da mulher e todo o 
cuidado e tratamento começam a 
partir desta suposição básica. 

clientes, bem como uma observação directa das 
consultas e entrevistas profundas e entrevistas 
na saída.

 Um mandato filosófico  
Embora o Coletivo não ofereça aconselhamento de 
sexualidade especificamente, o aconselhamento 
que integra a discussão sobre a sexualidade do 
cliente poderá ocorrer dentro de qualquer serviço, 
incluindo consultas de ginecologia e cuidados 
pré-natais.

Compreendendo a forma como ocorre é 
fundamental para entender até que ponto 
o Coletivo teve sucesso na integração do 
aconselhamento de sexualidade nos seus vários 
serviços. 

Durante a primeira visita, a cliente é solicitada a 
preencher um extenso questionário sobre quase 
todo o aspecto da sua vida, não apenas a sua 
história médica e reprodutiva. Existem várias 
questões sobre a sua vida sexual, tais como a 
frequência em que ela tem sexo, se está satisfeita 

na sua vida sexual ou se tem quaisquer problemas 
ou reclamações. Esta história da vida é usada para 
guiar a discussão à volta dos serviços de cuidados 
específicos de saúde sexual ou reprodutiva que 
ela procura. 

A sexualidade é vista como uma parte 
fundamental da história da vida e saúde da 
mulher e todo o cuidado e tratamento começam 
a partir desta suposição básica. Para as mulheres 
que forem cultural ou socialmente restringidas 
ou embaraçadas para levantar estes assuntos, a 
abordagem repetida e directa – mesmo rotineira 
– cria um espaço seguro e livre para levantar 
assuntos relacionados à sexualidade que estas 
mulheres iriam talvez não se sentir confortáveis 
de levantar noutras circunstâncias.

Consultas de SSR 
No Coletivo, o serviço é prestado através de 
serviços ginecológicos individuais. Uma sessão 
típica dos cuidados ginecológicos caracteriza 
muitas oportunidades para discutir o bem-estar 
sexual, preocupações e problemas da mulher. 

Depois de preencher o formulário da história 
da vida sexual, a mulher é apresentada ao 
profissional e mostrada a sala de consulta. Ali, 
o profissional avalia e discute toda a informação 
no formulário, dando espaço para as clientes 
apresentarem as suas perguntas e preocupações. 
A avaliação detalhada da história da vida é uma 
parte integral da consulta e define a fase para 
discussões e perguntas adicionais sobre o que os 
clientes poderão achar que são assuntos muito 
privados e pessoais.

A intimidade estabelecida entre o cliente e o 
provedor torna a discussão sobre os problemas 
ou preocupações sexuais possíveis, que é 
apreciado pelos clientes. “Ela (a provedora) tem 
uma forma, técnica de falar contigo que te faz 
estares à vontade, e ela pode quebrar esta área 
de sexualidade, do prazer,” disse uma cliente de 
42 anos de idade.

A seguir, a profissional explica que “elas” vão 
fazer um exame vaginal. Se a mulher concordar, 
ela é solicitada a deitar-se no sofá (não numa 
cama ginecológica) e é mostrada como fazer o 
auto-exame da sua vagina e cerviz. Ela é mostrada 
como introduzir um espéculo plástico dentro 
dela, e, com a ajuda dum espelho e lanterna, 
a profissional mostra-a o cerviz e discute a sua 
apresentação e cor e o que significa.

As profissionais observadas no Coletivo criaram 
um ambiente íntimo, que ajudou os clientes 
a abrirem-se e partilharem as preocupações 
e problemas relativos à sexualidade. Muitas 
clientes acharam o auto-exame e discussão 

E n f o q u e  d o  p a í s
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como libertadores. Como uma cliente, de 41 anos 
de idade, declarou: “…a parte física: Eu estava 
completamente extática sobre ela. Eu penso que 
falei sobre ela durante todo o mês.

Tinha já tido exames ginecológicos de rotina e 
são muito diferentes. Tinha feito esses exames 
com homens e com mulheres e é também 
como se fosse num exame comum: o teu 
corpo está ali, mas tu não estás lá. E aqui estou 
também presente. Para mim, esta é a coisa mais 
importante; é boa.

Assim senti que a parte física era a mais fresca de 
tudo: “Olha, isto és tu de dentro.” 

A Linha Verde de Disque Saúde 
Em quase 10 anos desde que foi fundado em 
2000, a Linha Verde do Disque Saúde do Coletivo 
já atendeu 2.563 pessoas, a maioria das quais 
mulheres (2.348) e alguns homens (215). É o 
único serviço do Coletivo que os homens usam. 

De acordo com a assistente de Disque Saúde, as 
mulheres tendem a apresentar questões sobre a 
falta de prazer ou incapacidade de ter orgasmo, 
enquanto os homens perguntaram sobre a 
impotência, tamanho do pénis e como dar prazer 
às mulheres ou ajudar as suas parceiras para 
atingirem o orgasmo. Os telefonemas também, 
mas não menos frequentemente, perguntaram 
sobre a homossexualidade, travestismo e 
transexualidade. 

Os que telefonam contactam a Linha Verde 
apenas uma vez com uma pergunta específica. 
A recepcionista não vê o seu papel como 
prestando aconselhamento a longo prazo; 
é um serviço de informação e referência. As 
pessoas com problemas mais complexos são 
encorajadas a procurar terapia e outros tipos 
de serviço. Para a recepcionista, o segredo para 
ganhar a confiança dos que telefonam e fazendo-
as confortáveis para falar sobre os problemas 
íntimos é a receptividade e a forma não crítica 
em que recebe as perguntas.

Ela vê-a como uma parte fundamental da 
abordagem do Coletivo: “Aqui todos nós temos 
habilidades de aconselhamento. Assim, mesmo a 
secretária não tem nada a ver com a Linha Verde, 
se ela tiver respondido à chamada, ela teria a 
mesma receptividade, porque é a conduta as 
pessoas aqui no Coletivo para receber e não para 
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julgar e responder as necessidades da pessoa…
Estes princípios são para nós “acolhimento” 
(“receptividade”); quem quer que ela seja – 
uma prostituta ou vítima de violência sexual ou 
doméstica.” 

A Linha Verde de Disque Saúde inicialmente 
recebeu ajuda da Fundação MacArthur, que 
financiou os primeiros quatro anos do serviço. 
No início havia mais dinheiro para publicitar 
o serviço e como resultado havia muitos 
telefonemas.

Infelizmente, dum serviço muito activo com 
duas recepcionistas e muitos telefonemas por 
dia, a Linha Verde neste momento tem apenas 
uma recepcionista e as chamadas caíram para 
cerca de duas a quatro por dia. Nos últimos três 
anos, a Linha Verde tem sido auto-financiada 
pelo Coletivo, portanto, não teve recursos para 
publicitar os seus serviços.
 
Fique Amiga Dela
O resultado mais evidente do corpo acumulado 
do conhecimento e experiência desta abordagem 
humanística para os cuidados sanitários da 
mulher é o projecto “Fique Amiga Dela” que 
consiste dum folheto e um seminário para 
ensinar as mulheres a conhecerem os seus 
órgãos genitais e sistema reprodutivo e ter uma 
vida sexual agradável e saudável. O material está 
disponível na Internet (www.mulheres.org.br) 
que recebe acima de mil visitas todos os meses. A 
reputação do Coletivo para uma clara informação 
sobre a sexualidade é evidenciada pelo número 
de mensagens de correio electrónico que recebe 
com perguntas sobre sexualidade e SSR e as 
respostas da sua recepcionista. Também partilha 
a informação em seminários e em discursos. 

Sucesso e desafios
Apesar do comprometimento incansável do 
pessoal, lealdade do cliente e assistência de 
financiamento na fase inicial, o Coletivo está 
a enfrentar grandes desafios. Na altura desta 
avaliação, o pessoal efectivo tinha sido cortado 
para menos de seis, limitando dramaticamente a 
prestação dos serviços. 

A queda nos clientes ocorreu porque os clientes 
devem pagar pelos serviços usando o seu 
bolso, que tornou uma barreira debilitadora 
para a prestação do que é agora um serviço 
especialista.

O esquema de seguro de saúde universal brasileiro 
não reemmbolsa os serviços prestados pelo 
Coletivo porque os cuidados sanitários do nível 

primário são apenas prestados por instituições de 
saúde pública. Também, os que oferecem seguro 
privado não reembolsam os serviços prestados 
pelo Coletivo porque eles consideram-no uma 
instituição médica informal.

Organizações tais como Coletivo devem cobrar 
taxas altas para serem auto-sustentáveis ou 
requerer para subvenções e realizar iniciativas 
de pesquisa e formação na comunidade para 
subsidiar os seus serviços. As duas abordagens 
são problemáticas. Se o Coletivo cobrar taxas 
altas, será forçado a mudar a sua base de clientes 
e apelar para uma clientela de alta renda.

Para o Coletivo encontrar fontes alternativas de 
financiamento, que provavelmente seja a sua 
melhor opção, requer formas novas e inovadoras 
de prestação dos seus serviços para uma clientela 
no geral.

Nos próximos anos, o Coletivo deve procurar 
novos parceiros e criar novas iniciativas se for 
para continuar a desempenhar um papel que ao 
passado desempenhou no movimento da saúde 
da mulher como provedor de serviço, e atingir 
uma estabilidade e auto-suficiência financeiras.

Os desafios para o escalonamento do modelo 
do Coletivo podem ser resumidos da seguinte 
maneira:

 comprometido.

 sustentabilidade financeiras.

 limitam a habilidade do Coletivo para expandir  
 a base de clientes, dadas as metas e objectivos  
 institucionais.

 o modelo dos auto-cuidados e medicina  
 holística da mulher limita o futuro acesso a  
 pacotes de seguros.

As questões que protelam quando fazem a 
revisão do modelo do serviço de aconselhamento 
de sexualidade, tais como do Coletivo, são se 
a sexualidade pode ser inclusa e medicalizada, 
mesmo num país como Brasil, que tem maiores 
recursos e abertura que os outros.

O escalonamento requer um compromisso?

Uma consulta ginecológica no Coletivo (Fotografia 
gentilmente cedida por Coletivo)

A reputação do Coletivo para 
uma clara informação sobre a 
sexualidade é evidenciada pelo 
número de mensagens de correio 
electrónico que recebe com 
perguntas sobre sexualidade e SSR 
e as respostas da sua recepcionista. 
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Uma abordagem multifacetada 
Uma mudança comportamental efectiva em 
relação a assuntos de SSR, neste caso HIV e 
SIDA, requer uma abordagem multifacetada. 
O aconselhamento é uma das estratégias da 
TASO, com os seus programas de HIV prestando 
aconselhamento que aborde assuntos relativos 
à sexualidade. O aconselhamento é prestado 
juntamente com os cuidados médicos, apoio 
social e nutricional, advocacia e programas de 
formação de aconselhamento. 

Este artigo baseia-se em constatações dum 
estudo de aconselhamento de sexo e sexualidade 
realizado na TASO entre 2007 e 2008.

O estudo foi realizado nos centros de Jinja e 
Mulago TASO, ambos localizados em hospitais 
de referência nas zonas urbanas com áreas 
hidrográficas dum raio de mais de 75 quilómetros. 
Os métodos de recolha de dados usados 
incluíram: entrevistas a informantes principais a 
níveis organizacional e nacional (11); entrevistas 
profundas com clientes (21); entrevistas 
profundas com conselheiros (10); discussões 
com grupos focais (FGD) com grupos de clientes 
e conselheiros (6); gravações de sessões (60); 
observações de sessões (70); entrevista na saída 
(65); entrevistas com os gestores das instalações 
(2); e seminários (3). Foram entrevistados apenas 
os clientes retornados de pelo menos um ano.

Oficial de Campo da TASO testa os membros da família do cliente do índice da TASO na estratégia do Aconselhamento e Testagem de HIV baseado em Casa 
(HBHCT).  (Fotografia gentilmente cedida por TASO)

Por Betty Kwagala 

A gravidade da pandemia de HIV e a natureza penetrante e dinâmica de 
HIV e SIDA trouxeram a saúde sexual no centro da saúde reprodutiva e 
desenvolvimento. Os assuntos de sexualidade foram até agora considerados como 
privados, enquanto o desconforto substancial permanece na parte dos (potenciais) 
clientes (que são pessoas vivendo com HIV) e provedores na abordagem de 

assuntos de sexualidade no cenário dos cuidados formais de saúde. 

Desafios da sexualidade contextual entre 
as pessoas vivendo com HIV: resposta da 

Este artigo baseia-se num estudo de serviços 
de aconselhamento de sexualidade na AIDS 
Support Organization (TASO) Uganda usando 
métodos de pesquisa qualitativa e quantitativa. 
São discutidos os desafios enfrentados pelos 
clientes e provedores, bem como os esforços 
da organização para responder e adoptar as 
preocupações emergentes da sexualidade dos 
clientes. 

Alguns assuntos principais que os clientes 
levantam incluem a estigma, revelação, pressão 
pessoal e social ou expectativas em relação 
ao casamento e fazer filhos, violência contra 
a parceira íntima, insatisfação sexual para a 
mulher e actividade sexual entre os filhos de pré-
adolescentes e adolescentes.

Apesar de ter havido alcances significativos na 
redução da prevalência de HIV no Uganda, muitos 
indicadores de saúde sexual e reprodutiva (SSR) 
permanecem fracos. A prevalência de HIV era 
de 6,4 por cento em 2005, com uma prevalência 

mais alta entre as mulheres (8 por cento) do que 
os homens (5 por cento).

Apenas 29 por cento de mulheres e 23 por cento 
dos homens já fizeram testagem de HIV. As 
infecções de HIV entre parceiros casados estão a 
aumentar, com 43 por cento das novas infecções 
ocorrendo em casamentos monógamos. Isto 
poderia ser atribuído ao baixo uso do preservativo 
masculino (1,7 por cento dentro do casamento) 
e parceiros múltiplos, especialmente entre os 
homens, que se situa em 29 por cento.

Um alto estado socio-económico não resulta 
necessariamente em mudança comportamental 
positiva em relação ao HIV e SIDA. A prevalência 
de HIV, parceiros múltiplos e sexo transaccional é 
mais alta entre os ricos e educados. A prevalência 
da violência sexual e com base no género é 
alta; 70 por cento das mulheres já enfrentaram 
violência física e 39 por cento enfrentaram a 
violência sexual. 

C o n s t a t a ç õ e s
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Além do desejo intrínseco, há uma pressão social 
significativa para os filhos. Os participantes da 
discussão do grupo focal notaram o seguinte 
em relação à hipotética mulher numa relação 
discordante que está sob pressão para conceber.

“Há um problema; os sogros poderão dizer à 
Betty que ela veio para encher a latrina.” Isto 
implica comer a comida do homem sem produzir 
filhos.

Com os TARVs, a necessidade de casar e fazer 
filhos aumentou, exigindo grandes adaptações 
em resposta às novas necessidades de 
aconselhamento.

Os clientes sabem o que os conselheiros esperam 
deles; por exemplo, revelação do estado de 
seropositividade, casar com um companheiro ou 
companheira HIV-positivo para evitar a infecção e 
para fins de ajuda mútua, e a possibilidade de ter 
um bebé HIV-negativo.

Entretanto, as mudanças na mensagem de 
aconselhamento (de abstinência ou limitar a 
actividade sexual no casamento e não conceber) 
não foram ouvidos ou compreendidos por muitos 
clientes. 

Algumas clientes que conceberam ficaram longe 
dos centros devido ao medo de desagradar 
os seus conselheiros. Há necessidade de as 
mensagens abordarem este assunto.

A revelação do estado de seropositividade 
algumas vezes causa separação. “Revelei o 
meu estado à minha esposa mas ela não quis 
me escutar. Ela fez a sua mala e deixou-me, 
mas arranjei uma outra [através das redes dos 
clientes] e casei com ela. Entretanto, a revelação 
ajuda evitar muitos outros problemas,” disse um 
cliente recém-casado. 

As relações sexuais insatisfatórias foram a 
grande preocupação das mulheres. Em muitas 
culturas ugandesas, a principal função do sexo é 
a reprodução. O prazer tende a ser secundário e 
geralmente para o benefício dos homens.

No passado, a insatisfação sexual poderia resultar 
em relações extra-maritais referidas como 
“analgésicos”, ou “pratos laterais.” Os conteúdos 
do aconselhamento de sexualidade oferecidos 
não abordam exaustivamente esses assuntos, 
dado que a ênfase é colocada na prevenção da 
doença.

A TASO fez esforços para responder a alguns 
destes assuntos. A abertura sobre a concepção 
é encorajada para permitir os clientes receberem 
o aconselhamento e serviços de PMTCT. O 
casamento entre as PVHIV é facilitado através 
dos clubes de clientes e pessoas de confiança 
na TASO. Isto ajuda a controlar as infecções e 
ao mesmo tempo satisfaz a necessidade para o 
casamento dos clientes.

O cliente e ssengas baseados na comunidade (tias 
paternas, cujo papel é preparar as suas sobrinhas 
para casamento) devem ser treinados para 
complementar os conselheiros na abordagem 
de assuntos de sexualidade. Em adição ao 
aconselhamento individual, o aconselhamento 

Cada uma das várias técnicas de pesquisa 
integrava diferentes respondentes. A autorização 
ética era obtida a partir da TASO e do Conselho 
Nacional da Ciência e Tecnologia.

Assuntos e respostas contextuais de 
sexualidade
Os factores contextuais têm uma influência 
significativa sobre o bem-estar e comportamentos 
das pessoas vivendo com HIV. As normas 
culturais e sociais patriarcais desempenham um 
papel em influenciar o sexo e sexualidade no 
Uganda. Como quaisquer outros membros da 
comunidade, as pessoas vivendo com HIV têm 
desejos pessoais e espera-se que se relacionem 
socialmente, se casem e tenham filhos.

A estigma associada ao HIV impede o acesso 
aos serviços médicos e de aconselhamento; são 
perdidas vidas devido ao fracasso nos cuidados 
do acesso e alguns clientes procuram serviços em 
lugares distantes para fins de anonimato. O facto 
de que poucos casais abraçam o aconselhamento 
de casais limita o impacto de aconselhamento 
de sexualidade das mulheres, dado o papel 
dominador dos homens nas relações sexuais. 
As pessoas portadoras de deficiências físicas 
geralmente têm medo de procurar os serviços de 
aconselhamento porque não se espera que sejam 
sexualmente activas.

A TASO empenhou-se a ser inclusiva através 
da facilitação do acesso a pessoas de baixa 
renda e portadoras de deficiência física através 
da contratação dum especialista no campo e 
sensibilizar os conselheiros sobre os assuntos 
de deficiência. Os clientes são apenas exigidos 
a contribuir a taxa de utilizador de 500 shillings 
ugandese (cerca de 25 cêntimos de dólar 
americano). O aconselhamento domiciliário 
ajuda a atingir a diversidade de pessoas incluindo 
homens. Os telefonemas e visitas domiciliárias 
foram estabelecidos para as pessoas do estado 
socio-económico mais alto que têm vergonha 
dos serviços. 

Espera-se casamento e fazer filhos de todos os 
homens e mulheres, geralmente indecentemente 
do estado de seropositividade de HIV.

Isto foi particularmente um problema para os 
clientes que ainda não revelaram o seu estado. 

ao casal e ao domicílio e apoio ao grupo de 
pares têm também ajudado a complementar os 
esforços dos conselheiros no aconselhamento de 
sexualidade.

As gravações da sessão mostraram que 
algumas mulheres eram espancadas e abusadas 
sexualmente por insistir o uso de preservativo. 
A negociação do uso do preservativo é um 
desafio para as mulheres casadas devido à 
dominação masculina na maioria dos aspectos 
das relações do casamento e insegurança das 
mulheres e dependência sócio-económica nos 
homens. Adicionalmente, o valor social colocado 
no casamento faz com as mulheres fiquem em 
relações abusivas.

A TASO encoraja o aconselhamento de casais para 
que ambos os parceiros partilhem as mensagens. 
Embora esteja ainda em pequena escala, o capital 
inicial para actividades de geração de rendimento 
também contribui para o sustento económico das 
famílias, incluindo as famílias de mulheres que 
poderão ter sido desertadas ou negadas apoio 
económico.

As relações sexuais aceitáveis no Uganda 
são primariamente heterossexuais. As outras 
orientações sexuais são consideradas tabus 
e criminosas. Acredita-se que as relações de 
pessoas do mesmo sexo são o resultado da falta 
de exposição, experiência ou oportunidade para 
as relações heterossexuais. 

Uma das preocupações principais é a possibilidade 
de não ter filhos biológicos, dado que de acordo 
com a maioria das culturas e religiões, o 
objectivo primário do sexo não é apenas o prazer 
mas a procriação. Os clientes acreditam que a 
homossexualidade pode ser invertida tornando-
se religioso. Espera-se que essas pessoas façam 
testes para HIV, encontrem raparigas ou rapazes 
e se casem.

Uma viatura de campo da TASO na comunidade. 

Conselheiro da TASO conversa com um casal 
discordante (o homem é HIV-positivo e a mulher 
é negativo) sobre a prevenção na sua casa.  
(Fotografia gentilmente cedida por TASO)
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Lições aprendidas 

As seguintes observações foram feitas por 
participantes em relação à hipotética pessoa 
homossexual: “Eu penso que o John não tem 
Deus ou não lê a Bíblia, porque desviou-se do 
plano do Deus. A Bíblia fala dum homem e duma 
mulher,” um cliente do sexo masculino disse. 
“Eles deviam arranjar uma rapariga bonita e 
organizá-la …” Uma cliente acrescentou “Eu 
concordo com essa aí. Eles deviam disponibilizar 
diferentes raparigas para ele; pelo menos ele vai 
se interessar por uma delas.”

Apesar de os serviços estarem disponíveis para 
todos independentemente da orientação sexual, 
relatórios anedóticos revelam que as pessoas em 
relações homossexuais têm medo de acessar os 
serviços no sector público e ainda eles se arriscam 
muito para uma infecção de HIV. Os conselheiros 
estão actualmente treinados sobre as diferentes 
orientações sexuais.

Existem grandes preocupações sobre os casos 
reportados de corrupção e sexo entre os filhos de 
pré-adolescentes e adolescentes. Isto é um desafio 
para os clientes e provedores de saúde. Isto é 
parcialmente atribuído à frouxidão em relação 
à sensibilização das crianças sobre assuntos de 
sexualidade porque os pais e tutores acham que é 
demasiado cedo e também em alguns contextos, 
as actividades sexuais começam mais cedo do 
que se espera.

Uma grande preocupação é a possibilidade da 
transmissão ou re-infecção de HIV. De acordo 
com os conselheiros, os adolescentes infectados 
perinatalmente consideram-se inocentes e assim 
livres de doença, dado que o HIV é geralmente 
associado à actividade sexual.

Birungi e outros descobriram que acima de 60 
por cento dos filhos infectados perinatalmente 
que estavam a namorar não tinham revelado 
o seu estado de seropositividade enquanto 34 
por cento eram sexualmente activas. Isto exigiu 
uma resposta urgente pela TASO que obrigou a 
modificação do aconselhamento dos adolescentes 
para abordar os principais assuntos de sexo e 
sexualidade dos adolescentes. Um manual de 
formação foi elaborado como resultado. 

A TASO toma uma abordagem holística nos seus 
serviços geralmente integrados, que não apenas 
beneficiam clientes individuais mas também 
onde for viável, os membros da família, tais como 
cônjuges e filhos, que são encorajados a procurar 
aconselhamento. As visitas domiciliárias e 
aconselhamento para os clientes sobre os TARVs 
proprocionam oportunidades para a abordagem 
não apenas de assuntos biomédicos, mas 
também os desafios sociais enfrentados pelos 
clientes.

Apesar dos fossos na abordagem dos assuntos 
de sexualidade, o aconselhamento fez uma 
significativa contribuição para melhorar a saúde 
dos clientes e tem um potencial para abordar a 
maioria das necessidades de aconselhamento 
de sexualidade dos clientes. Em apreciação, os 
clientes fizeram as seguintes declarações sobre o 
aconselhamento:

“Os conselheiros são as nossas ssengas na era 
de HIV,” disse uma cliente. “O conselheiro não se 
cansa de mim. Ele dá-me toda a informação que 
preciso. Partilhamos o mesmo conselheiro com 
o meu marido, o que é bom,” uma outra cliente 
acrescentou.

Formação de conselheiros por encomenda

A qualidade de aconselhamento relativamente 
boa é atribuída à cuidadosa selecção e minuciosa 
formação de conselheiros por encomenda, 
condições de trabalho bastante boas, monitoria e 
estreita supervisão e participação dos clientes em 
todos os níveis de gestão, que assegurem que as 
suas preocupações sejam satisfeitas.

A flexibilidade e adaptabilidade são essenciais 
se uma organização for para responder 
às necessidades emergentes dos clientes. 
A diversificação das abordagens para o 
aconselhamento, por exemplo, em termos da 
localização, os números aconselhados numa 
sessão e o conteúdo é necessário para atingir os 
não-alcançáveis e abordar as suas necessidades 
de aconselhamento.

É importante direccionar o aconselhamento para 
as necessidades do cliente e assegurar a inclusão 
dos grupos marginalizados, tais como pessoas 
portadoras de deficiência (apesar dos seus 
números pequenos). Os assuntos de sexualidade 
não devem ser isolados das situações socio-
económicas dos clientes.

É essencial uma abordagem integrada para a 
prestação do aconselhamento de sexualidade 
(dentro do aconselhamento geral e outros 
serviços), o assunto sendo sensível. Entretanto, 
é importante assegurar que os assuntos de 
sexualidade sejam dados uma atenção suficiente 
e onde for viável, a necessária profundidade.

A parceria dos provedores do sector público 
e privado prestando os serviços exigidos é 
necessário particularmente onde os provedores 
não podem abordar exaustivamente as 
necessidades de aconselhamento de sexualidade 
dos clientes.

Os assuntos contextuais mais amplos, tais como 
as relações de género hierárquico em relação 
aos assuntos de sexualidade, a dependência 
económica das mulheres e a estigma associada 
ao HIV requerem intervenções mais amplas 
envolvendo uma diversidade de actores.

A saúde sexual é uma parte integral e 
indispensável de viver positivamente com HIV 
e a saúde reprodutiva em geral. Para resultados 
sustentáveis, o aconselhamento de sexualidade 
deve ser prestado dentro dum quadro do 
aconselhamento geral sobre assuntos mais 
amplos de saúde reprodutiva.

Onde for viável, os especialistas poderiam 
ser treinados para prestar aconselhamento 
especializado de sexualidade em caso 
de necessidades especiais. Em adição ao 
aconselhamento de sexualidade prestado 
no âmbito dos programas associados ao 
HIV, é necessário estabelecer serviços de 
aconselhamento que integrem o aconselhamento 
de sexualidade nas instalações e instituições de 
saúde pública e para usar avenidas, tais como 
linhas de atendimento com o potencial de 
alcançar os homens e grupos estigmatizados. n
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individual, o aconselhamento a casais 
e ao domicílio e apoio ao grupo de 
pares ajudaram a complementar 
os esforços dos conselheiros no 
aconselhamento de sexualidade.

adaptabilidade se uma organização 
for para responder às necessidades 
emergentes dos clientes.

aconselhamento às necessidades do 
cliente e assegurar a inclusão dos 
grupos marginalizados, tais como 
pessoas portadoras de deficiência 
(apesar dos seus números pequenos).

tais como as relações de género 
hierárquico em relação aos assuntos 
de sexualidade, a dependência 
económica das mulheres e a 
estigma associada ao HIV requerem 
intervenções mais amplas envolvendo 
uma diversidade de actores.
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Na Índia, os assuntos de sexualidade são tratados 
apenas pelo Programa Nacional de Controlo de 
SIDA e não pelo Programa de Saúde Reprodutiva 
e de Criança ou Missão Nacional de Saúde Rural.

O aconselhamento de sexualidade não é ainda 
parte dos serviços de saúde sexual e reprodutiva. 
A educação sexual nas escolas enfrentou graves 
problemas porque as secções significativas dos 
fazedores de políticas, educadores e público em 
geral acham que a educação sexual vai contra os 
valores e cultura indianos.

O aconselhamento de sexualidade é prestado por 
diversas pessoas, desde provedores informais 
tais como hakims (os que tratam a “impotência” 
e outros problemas sexuais masculinos com 
remédios herbários), sexólogos como “Clínica 
Sablok” (uma determinada franquia que 
reivindica tratar problemas de saúde sexual 
masculina), ginecologistas, psicotropistas e 
conselheiros.

Uma formação formal oficial para aconselhamento 
de sexualidade é virtualmente inexistente, assim, 
Falar Sobre Assuntos de Saúde Reprodutiva 
e Sexual (TARSHI) em Nova Deli, cumpre a 
necessidade para os serviços de qualidade, 
étnicos, baseados nos direitos e sensíveis ao 
género de aconselhamento de sexualidade.

A TARSHI funciona através duma linha de 
atendimento de telefone anónimo onde as 
pessoas telefonam e discutem assuntos relativos 
à sexualidade. Os telefonemas também procuram 
informação sobre referência aos serviços médicos 
e outros centros de informação. O anonimato 
duma linha de telefone proporciona um espaço 
onde os assuntos “embaraçosos” podem ser 
discutidos. É guiado por uma visão de que todas 

as pessoas têm o direito ao bem-estar sexual, 
baseado numa auto-afirmação e sexualidade 
agradável.

A organização opera uma linha de telefone como 
linha de atendimento das 10 horas até às 16 
horas, três dias por semana, prestando serviços 
confidenciais em hindi e inglês, com anonimato 
garantido. O serviço da linha de atendimento é 
gratuito, embora as chamadas para ele não sejam 
gratuitas. Duas conselheiras treinadas falam 
com os que telefonam sobre as preocupações 
que variam da imagem corporal, masturbação, 
contracepção, aborto, HIV e SIDA, DTSs e abuso 
sexual. Existe também um programa associado 
responsável pela documentação e pesquisa 
relativas à linha de atendimento e chamadas. 
Todo o pessoal da TARSHI é pago um salário.

As mulheres são mais prejudicadas
Os telefonemas são de diversos antecedentes 
socio-económicos e variam de 10 a 76 anos de 
idade. A maioria é entre 15 e 24 anos de idade. 
A maioria dos telefonemas é de Deli ou seus 
bairros, mas muitos emigraram para Deli das 
zonas rurais e ainda têm as suas raízes na Índia 
rural. Aproximadamente 82 por cento dos 
telefonemas são de homens, apesar do facto de 
que o serviço era destinado às mulheres. Embora 
nem o género tenha um fácil acesso à informação 
na Índia, as mulheres são mais prejudicadas a 
este respeito.

As políticas da TARSHI são formuladas com 
mulheres em mente, apesar de menos de 20 
por cento das chamadas serem provenientes 
de mulheres. Aumentar o número de chamadas 
de mulheres é o maior desafio da TARSHI. 
No seu primeiro ano, a linha de atendimento 

Participantes num exercício de mapeamento corporal usado para tornar as partes corporais sexuais 
e reprodutivas familiares e mais fáceis de discutir em cenários de grupo.
(Fotografia gentilmente cedida por TARSHI)

Por Renu Khanna

A expansão dos serviços de saúde reprodutiva para lidar melhor com os assuntos 
sexuais e de sexualidade é um desafio em muitos países. Ainda existe pouca 
evidência para a duração mais eficiente, conteúdo e seguimento da formação das 
várias estruturas de pessoal de saúde no aconselhamento sobre a sexualidade 
e sobre como suster o aconselhamento de boa qualidade juntamente com os 
serviços de saúde sexual e reprodutiva. Este artigo baseia-se num estudo intitulado: 
Avaliação das condições e qualidade do aconselhamento relativo à sexualidade e 
saúde sexual: Uma avaliação da linha de atendimento da TARSHI. O autor realizou o 
estudo em nome do Instituto Tropical Real (KIT) em 2007. 

Linha de atendimento para lidar com 
as necessidades da sexualidade 

tinha homens e mulheres a trabalhar como 
conselheiros. Entretanto, muitas mulheres 
desligavam as chamadas ao ouvir uma voz 
masculina. Isto foi provavelmente devido a tabus 
culturais que tornam difícil para as mulheres 
falarem para os homens sobre assuntos íntimos 
– como sua sexualidade. Por outro lado, os 
homens não têm nenhum problema em falar 
para os conselheiros. As estratégias da promoção 
da linha de atendimento foram direccionadas 
para as mulheres. Os anúncios foram colocados 
nas revistas de mulheres e o texto da publicidade 
da rádio e TV usa o género feminino (na língua 
hindu) e é gravado por mulheres. 

Assuntos levantados pelos telefonemas
A TARSHI analisou 57.773 chamadas recebidas 
entre 1996 e 2007. O gráfico (na próxima página) 
mostra uma análise da primeira preocupação 
apresentada pelos telefonemas. Estas não poderão 
ser a única preocupação e frequentemente não é 
também a sua preocupação mais urgente.

A maioria das perguntas surge devido à falta de 
informação básica sobre o corpo de alguém e 
sobre o sexo e sexualidade, saúde reprodutiva 
e sexual que é ilustrada pelo seguinte excerto 
da reacção das pessoas que telefonam para o 
pesquisador:

O Ramesh telefonou quando a sua esposa estava 
grávida. Eles queriam saber se poderiam ter 
relações sexuais durante a sua gravidez, e que 
precauções deviam ter. Ele comentou na linha 
de atendimento: “Podíamos perguntar coisas 
que não podíamos mesmo perguntar ao nosso 
médico ou outra pessoa.”

As constatações dos registos são corroboradas 
por quatro discussões do grupo focal que 
foram realizadas com homens e mulheres 
casados e adolescentes de ambos os sexos. As 
cinco discussões do grupo focal com utentes 
representantes trouxeram:

 sobre o sexo; 

 relativos ao sexo;

 aborto;

 problemas de erecção;

 rapariga;

 fazer perguntas relativas à sexualidade, as  
 mulheres não têm.” 

As mulheres especialmente procuravam 
informação sobre o corpo, relações e desejo 
sexuais. Elas apontaram também para a 
necessidade de espaços seguros para o acesso 
a essa informação.

Não-crítica e não-ameaçadora
Concebida para ser interactiva, não-crítica e não-
ameaçadora, a linha de atendimento proporciona 
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informação que é relevante aos contextos 
das vidas das pessoas e aconselhamento que 
explora com os telefonemas as vantagens e 
desvantagens de determinadas escolhas que 
poderão querer fazer (enquanto nunca decidiram 
para elas ou tirar delas o seu próprio direito de 
escolha), bem como referências para agências 
adequadas. A rede de referência inclui os 
profissionais privados, hospitais governamentais, 
terapeutas e advogados, bem como os serviços 
de aconselhamento, testagem, cuidados e 
assistência de HIV. As organizações de serviço são 
pesquisadas às capacidades máximas da TARSHI 
e visitas de campo são feitas numa tentativa de 
assegurar serviço de boa qualidade - ou pelo 
menos para saber em primeira mão o que os 
telefonemas irão encontrar numa instituição. 
No caso de médicos e terapeutas privados, 
a organização tenta seleccionar profissionais 
sensíveis e não-críticos, e pede-os a reduzir o seu 
preço para os clientes da TARSHI. 

As conclusões relativas à qualidade dos serviços 
prestados pela TARSHI são baseadas na análise 
das gravações dos telefonemas, comentários 
dos informantes principais, comentários dos 
telefonemas e análise dos formulários da 
avaliação dos pares dos conselheiros. A análise 
mostrou que a qualidade do aconselhamento 
de sexualidade da TARSHI é marcada por altos 
níveis de confidencialidade, informação baseada 
na evidência, referências credíveis e abordagem 
baseada nos direitos e sensíveis ao género.

A organização está comprometida com a 
qualidade e tem excelentes sistemas de 
supervisão e apoio.

A TARSHI pratica aconselhamento como deve ser 
feito – não aconselhando ou direccionando mas 
explorando opções, ajudando os que telefonam 
para pensarem das vantagens e desvantagens 
de todas as decisões. Os conselheiros cobrem 
uma vasta gama de assuntos, da sexualidade das 
pessoas portadoras de deficiência até relações 
com parceiros sexuais múltiplos e assuntos 
relativos a pessoas trans-genéricas.

Aconselhamento de sexualidade de boa 
qualidade?
Diversos factores contribuem para a boa 
qualidade de aconselhamento da TARSHI. 
Uma cuidadosa selecção dos conselheiros: sua 
abertura para aprendizagem e engajamento 

O anonimato duma linha de 
telefone proporciona um espaço 
onde os assuntos “embaraçosos” 
podem ser discutidos. 

Banca da TARSHI expondo material de IEC numa 
feira em Nova Deli.

uma coligação de organizações em educação, 
saúde, direito e justiça, empoderamento da 
mulher e dos filhos, assuntos juvenis e assim 
sucessivamente. As estratégias de advocacia 
devem ser primariamente educacionais – 
explicando a necessidade para lidar com assuntos 
de sexualidade para a transformação social.

A formação para o aconselhamento de 
sexualidade é virtualmente inexistente na Índia. 
Existem oportunidades para isto ser concebido 
nas principais instituições no país.

A fim de criar abertura e um ambiente conducente 
para o desenvolvimento desse aconselhamento, 
deve ser disseminada simultaneamente 
informação global sobre a sexualidade.

A informação deve ser baseada na evidência, 
sensível aos direitos e ao género, não-crítica e 
não-moralística. Deve ser planificada a interacção 
sustentável com os pais e formação regular dos 
professores.

A disseminação ampla de informação irá ajudar 
a lidar com uma significativa proporção dos 
assuntos que a linha de atendimento da TARSHI 
responde e para “normalizar” os assuntos como 
confusões sobre a identidade sexual.

O aconselhamento de sexualidade deve ser 
integrado no seio do modelo da prestação 
do serviço, por exemplo, no seio do sistema 
de cuidados sanitários, sistema de educação, 
programas de empoderamento da mulher, 
habilidades de vida ou programas de 
desenvolvimento dos adolescentes. Estes 
serviços podem estar situados na vizinhança ou 
comunidades e nas instituições como hospitais 
secundários, escolas de nível elementar e 
secundário. Os serviços de aconselhamento de 
sexualidade podem ser duma única vez – cara a 
cara ou através de atendimento por telefone.

As ligações para frente e para trás devem 
ser claramente organizadas. O alcance da 
informação sobre a disponibilidade dos serviços 
de aconselhamento de sexualidade é muito 
importante e pode ser atingido através de cartazes 
em lugares públicos, publicidades na imprensa 
escrita e electrónica, palestras e escolas e na 
comunidade. n

em esforços para mudar as perspectivas 
relativas à sexualidade são avaliados sobre 
muitas interacções com diferentes pessoas na 
organização; uma formação de indução intensiva 
integrando a perspectiva construção, clarificação 
dos valores; compreensão conceitual e edificação 
de habilidades sobre o aconselhamento de 
sexualidade e estreita supervisão, apoio contínuo, 
auto-reflexão e auto-avaliação da qualidade do 
aconselhamento prestado e uso dos sistemas 
de avaliação de pares. Também cumpre esta 
necessidade através de estratégias de prevenção 
de cansaço que incluem as discussões em equipa 
e retiros dos escritórios, meditação, exercício e 
terapia e participação em conferências e cursos 
de formação para dominar o seu trabalho 
quotidiano.

A qualidade do aconselhamento de sexualidade 
da TARSHI é marcada por um comprometimento 
organizacional para a confidencialidade; 
prestação de informação com base na evidência; 
atitude não-crítica; exploração facilitadora de 
opções sem decidir por eles ou prescrição 
de acções específicas; gestão de fronteiras e 
baseada nos direitos, perspectiva centrada às 
mulheres, sensíveis ao género. A TARSHI criou 
credibilidade para a mesma na arena de saúde 
sexual e reprodutiva devido à sua contribuição 
para o discurso de sexualidade.

Auto-conceito e estado de saúde mental
O contexto a nível de políticas proporciona 
oportunidades para a inclusão da sexualidade 
nos ministérios da Saúde, incluindo HIV/SIDA, 
Educação e assuntos juvenis. Os Assuntos juvenis 
proporcionam o “contexto” mais “positivo” para 
incluir os assuntos de sexualidade.

Escolhemos chamar isto “contexto positivo” 
porque o desenvolvimento da sexualidade dos 
jovens é um fenómeno normal e assim as noções 
positivas da sexualidade podem ser permitidas 
para serem desenvolvidas. O sector de Saúde com 
a sua ênfase na saúde reprodutiva e da criança 
e HIV e SIDA oferece uma outra oportunidade 
para incluir a sexualidade. O campo de saúde 
mental também oferece possibilidades de incluir 
a sexualidade devido às ligações da sexualidade 
com o -conceito e estado de saúde mental da 
pessoa.

Enquanto estas oportunidades existem a nível 
das políticas, existe também uma percepção 
das ameaças muito reais entre os que trabalham 
em assuntos de sexualidade. Os desafios que 
devem ser abordados incluem mentes patriarcais 
e conservadoras e falta de informação baseada 
na evidência. Os medos de censura e do governo 
prejudicar os que trabalham em assuntos de 
sexualidade, especialmente com a abordagem 
baseada nos direitos e em assuntos de prazer 
sexual foram articulados pelos respondentes no 
estudo.

Estes desafios devem ser abordados através 
duma advocacia concertada e coordenada por 

Renu Khanna, Director
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Manual de Aconselhamento:  
Trauma, culto e auto-estima. IPPF. 
Escritório Regional da Ásia do Sul. 
2009. 

PDF:http://www.ippfsar.org/NR/
rdonlyres/7835E15C-31424C46-87EA-
6D30F8E74B06/3657/IPPF_Handbook.pdf 

O aconselhamento é uma parte vital 
dos serviços compreensivos da 

saúde sexual e reprodutiva para as mulheres, homens e jovens. 
Foram identificadas fortes habilidades de aconselhamento 
como uma grande área de criação de capacidade para lidar 
com os principais desafios em servir as necessidades dos 
adolescentes/jovens, combate ao HIV e SIDA, fazer aborto 
seguro e aumento do acesso particularmente para os pobres 
e marginalizados. Portanto, é importante criar capacidade dos 
conselheiros existentes em lidar com trauma, aconselhamento 
para lidar com a culpa e perda de auto-estima dos clientes.

Objectivos do manual de formação 
Desenvolver um manual para os conselheiros das Associações 
Membros (MAS) da Federação Internacional de Paternidade 
Planificada, Região da Ásia do Sul (IPPF SAR) sobre trauma, 
culpa e auto-estima; criar capacidades dos conselheiros 
e provedores de serviço das associações membros como 
formadores no desenvolvimento de auto-estima, lidando com 
trauma e abordar a culpa; proprocionar uma formação prática 
e proactiva através do uso de métodos participativos de ensino; 
responder às necessidades dos conselheiros para que possam 
aplicar o conhecimento e experiência nas suas respectivas 
situações e refinar as habilidades de aconselhamento e 
maximizar a qualidade do serviço. n

Aconselhamento e testagem de 
HIV na Comunidade: Um manual 
sobre a avaliação participativa 
das necessidades. John Snow 
Internacional, Uganda 
Programa para o Desenvolvimento 
Humano e Holístico. 2008.

PDF: http://www.jsi.com/Managed/
Docs/Publications/HIVAIDS/comm_hiv_
counseling_testing_handbook.pdf

Este manual tenciona proprocionar uma orientação para 
realizar a avaliação das necessidades comunitárias para as 
iniciativas de HIV e SIDA e aconselhamento e testagem de 
HIV em particular. Proporciona uma ementa de ferramentas 
a partir da qual as agências de desenvolvimento / provedores 
de serviço podem escolher para facilitar a planificação para o 
acesso, utilização dos serviços de HCT; e iniciativas de cuidados 
e apoio a nível comunitário.
A força deste manual é que combina a aprendizagem 
participativa e abordagens de acção para permitir ao utente 
para pôr a programação do HIV e SIDA sobre a agenda 
comunitária.
Contextualiza o HIV e SIDA para além do nível (tradicional) 
das instalações da saúde, consequentemente permitir a 
consideração dos factores sócio-económicos nas intervenções 
de HIV e SIDA. n

Aconselhamento para cuidados 
sanitários materna e de recém-
nascidos: Um manual para criar 
habilidades. Organização Mundial da 
Saúde. 27 de Julho de 2009.
. 
Este manual foi criado para fortalecer 
a habilidade dos trabalhadores da 
saúde para aconselhar e comunicar 
com os membros da comunidade 
sobre os cuidados da mulher e do 

recém-nascido durante a gravidez, parto, períodos pós-natal e 
pós-aborto. Em 17 Secções, o livro dá uma breve apresentação 
do aconselhamento e aborda tópicos específicos de saúde, tais 
como trabalho de parto e parto, cuidados pós-natal ou pós-
aborto, amamentação, planeamento familiar e sinais de aviso 

durante a gravidez. O manual está dividido em três partes.
Os alvos do manual são os trabalhadores de saúde comunitária/
provedores voluntários de cuidados, conselheiros, educadores 
de pares, outros trabalhadores e formadores de cuidados 
sanitários. Para detalhes adicionais, visitar:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241547628_eng_Part1.pdf

Uma avaliação qualitativa das 
intervenções de apoio psico-social 
para jovens vivendo com HIV. 
Organização Mundial da Saúde. 
Novembro de 2009.
 
PDF: http://whqlibdoc.who.int/hq/2009/
WHO_FCH_CAH_ADH_09.05_eng.pdf

Nos últimos cinco anos, o acesso 
ao TARV pediátrico aumentou o 

número de adolescentes vivendo com HIV. Este documento 
resume a pesquisa sobre as organizações que realizam 
intervenções psico-sociais para os jovens.

Eles reportam que há muitas organizações a trabalhar para 
assegurar que os adolescentes e crianças vivendo com HIV 
mantenham uma boa saúde, incluindo a adesão ao TARV e 
prevenção de HIV bem como a independência e integração 
social. Em adição ao resumo das constatações do projecto da 
pesquisa, o relatório apresenta recomendações chave para as 
organizações trabalharem com os jovens infectados com o HIV. 
Os alvos deste documento são os conselheiros, fazedores de 
políticas e gestores de programa. n

Engajamento construtivo dos 
homens em saúde reprodutiva: 
Um manual de formação de 
formadores. Agência Norte 
Americana para o Desenvolvimento 
Internacional.
Maio de 2009.

PDF: http://www.healthpolicyinitiative.
com/Publications/Documents/775_1_
CME_ToT_Mali_FINAL.pdf

Este currículo foi desenvolvido pela USAID num esforço para 
criar uma política facilitadora e um ambiente institucional para 
o engajamento construtivo dos homens em saúde reprodutiva 
no Mali.
O manual de formação foi concebido para permitir os 
educadores de saúde comunitária integrarem actividades 
relativas ao engajamento construtivo dos homens em saúde 
reprodutiva no seu trabalho quotidiano.
Isto inclui a promoção do diálogo entre os homens e mulheres 
para aumentar a comunicação do casal e tomar decisões 
partilhadas relativas ao planeamento familiar. Esta ferramenta 
de formação tem como alvos os trabalhadores de saúde 
comunitária /provedores voluntários de cuidados, conselheiros, 
enfermeiras e outros trabalhadores de cuidados sanitários e 
educadores de pares. n

Educação-cuidados-aconselhamento de saúde reprodutiva 
& sexual para adolescentes casados, na Índia rural. Centro 
Internacional para Pesquisa sobre a Mulher 

PDF: http://zunia.org/uploads/media/knowledge/KEM_Evaluation_brief_
Dec2003.pdf

Desde 1999, a ICRW tem coordenado estudos de pesquisa 
de intervenção multi-sectoriais sobre a saúde reprodutiva e 
sexualidade do adolescente na Índia. Esta breve apresentação 
contém constatações da avaliação preliminar da intervenção 
realziada por KEM Memorial Trust. A KEM testou a viabilidade de 
prestação de cuidados sanitários integrados de alta qualidade, 
baseados na comunidade para casais de adolescentes casados 
na zona rural pobre e os resultados apresentados aqui sugerem 
que é viável fazê-lo.
Entre as principais inovações desta intervenção é a formação 
intensiva dos casais da comunidade (em vez das mulheres 
sozinhas ou homens sozinhos) para servir como educadores 
de saúde da comunidade, bem como a provisão do 
aconselhamento profissional de sexualidade e marital para os 
jovens rurais e parceiros casados. 
Informação adicional sobre este conjunto de estudos está 
disponível em
http://www.icrw.org/projects/arhsi/arhsi.htm. n

Guião de aconselhamento de sexualidade: Principais assuntos 
para os conselheiros e outros profissionais de saúde mental.
Departamento de Aconselhamento e Desenvolvimento 
Educacional. Universidade de North Carolina em Greensboro. 
2006 

PDF: http://www.uncg.edu/ced/
bbandb/bbbguidebook.pdf

This guidebook was written 
by graduate students in the 
Department of Counselling 
and Educational Development 
at the University of North 
Carolina at Greensboro. All 
of the students involved 
were enrolled in an advanced 
couple and family counselling 
course on sexuality 
counselling at the time of the project. 

TEste guião foi escrito por estudantes universitários no 
Departamento de Aconselhamento e Desenvolvimento 
Educacional na Universidade de North Carolina em 
Greensboro. Todos os estudantes envolvidos foram inscritos 
num curso avançado de aconselhamento de casais e família 
em aconselhamento de sexualidade na altura do projecto.

O propósito deste guião é servir como recurso para aconselhar 
os estudantes e conselheiros profissionais quando prestam 
aconselhamento relativo a uma gama de assuntos relativos à 
sexualidade.

O tema geral deste guião é ajudar os conselheiros para 
promoverem a saúde sexual positiva e relações sexuais 
positivas através do seu trabalho com os clientes. n
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