
Já existe muita literatura e pesquisa nesta área. No entanto, há lacunas 
flagrantes em relação a sub-grupos especifícos de homens, querendo isto 
dizer que, mais esforço devia ser investido para determinar como os papeis 
de género e as moções de masculinidade afectam os comportamentos  que 
buscam a saúde desses respectivos grupos. Enquanto se reconhece que as 
mulheres frequentemente têm o poder na tomada de decisões sobre como 
criar um filho, as mulheres têm sido não só o alvo principal  mas também 
as beneficiárias dos programas internacionais e nacionais de planeamento 
familiar  e saúde reprodutiva.
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Os direitos da saúde 
sexual e reprodutiva 
dos homens no 
contexto do HIV 

O factor masculino na prevenção 
do HIV
Há um miríade de programas comendáveis 
implementados para melhorar a saúde sexual e 
reprodutiva dos homens. Nós destacamos um deles 
do EngenderHealth, que através do seu Programa de 
Homens como Parceiros, a organização trabalha com os 
homens para desafiar os papeis e atitudes tradicionais 
não-equitativos de género sobre “o que define  ser 
homem”; realçando a sensibilização e apoiando a 
saúde reprodutiva das suas parceiras; aumentando o 
acesso dos homens para e uso dos serviços de saúde 
reprodutiva e mobilizando-os a desempenhar o seu 
papel no sentido de  promover a igualdade de género e 
posicionando-os contra a violência com base no género.

Esta abordagem é comendável porque, um estudo 
efectuado por EngenderHealth e Promundo – uma   
ONG brasileira lider em saúde sexual e reprodutiva, que 
também trabalha com homens – descobriu que para se 
melhorar a saúde e o bem estar das mulheres e raparigas 
é necessário o envolvimento dos homens e dos rapazes. 
E porquê? Bem, porque conforme afirmam, os homens 
têm mais parceiras sexuais que as mulheres e o HIV 
transmite-se sexualmente mais fácil dos homens para 
as mulheres do que das mulheres para os homens. A 
verdade é que o homem seropositivo vai provavelmente 
infectar mais pessoas que uma mulher seropositiva. 
Assim, o envolvimento  mais extensivo dos homens na 
prevenção do HIV tem um potencial enorme em reduzir 
o risco das mulheres contra o HIV.

Como maridos e pais e nos seus muitos outros 
papeis, os homens exercem grande poder sobre os 
muitos aspectos da vida das mulheres e muitas vezes 
controlam o acesso à informação e aos serviços de 
saúde reprodutiva e até outros recursos. A tomada de 
riscos e comportamento sexual agressivo por parte 
dos homens ainda jovens é muitas das vezes aplaudido 
pelos colegas e condenado pela sociedade. No entanto, 
estes estereótipos prejudicam não só as mulheres mas 
os homens também, e podem corroer a possibilidade 
de estabelecer relações satisfactórias e de respeito 
mútuo. De modo ideal, os rapazes e os homens jovens 
deviam ser encorajados a reflectir e a discutir questões 
pertinentes à masculinidade, relações e sexualidade.  
Tal, pode contribuir para a desconstrução das atitudes 
negativas de alto risco e frequentemente prejudiciais.

Conforme a UNFPA adequadamente comunica, os 
homens constituem um bem importante nos esforços 
para melhorar a saúde das mulheres. Por isso, os 
esforços no sentido de os envolver em maneiras 
que possam transformar as relações de género e       
promover a igualdade de género, contribuem assim 
para um desenvolvimento e uma agenda de direitos                    
mais abrangente. �
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Esta Edição

Os programas tradicionais de saúde reprodutiva continuam a excluir os homens 
e os rapazes. Isto mesmo apesar do enfâse que a Conferência Internacional 
sobre a População e Desenvolvimento no Cairo, 1994, colocou relativamente 
à necessidade dos homens tomar uma responsabilidade maior quanto ao seu 
comportamento reprodutivo e para que eles usassem o seu papel de pais e 
parceiros para empoderar as mulheres.
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De acordo com as lições aprendidas sobre a epidemia do HIV, existe um  
maior reconhecimento entre as partes interessadas de que a  própria 
saúde sexual e reprodutiva dos homens precisa de ser abordada.”

Uma sessão de diálogo  comunitário facilitada pela SAfAIDS.

O papel influenciador que os homens 
desempenham na saúde sexual e 
reprodutiva (SRH) nas suas famílias, e 
especialmente na dos seus parceiros 
sexuais, tem sido muitas vezes  
considerado como uma barreira, em vez 
de um potencial  ponto de entrada (OMS, 
2005). Este descuido infeliz, tem afectado 
negativamente a saúde tanto dos homens 
como das mulheres. De acordo com as 
lições aprendidas sobre a epidemia do 
HIV, existe um maior reconhecimento 
entre as partes interessadas de que a  
própria saúde sexual e reprodutiva dos 
homens precisa de ser abordada.

Preocupações relativas à saúde sexual 
e reprodutiva dos homens

Embora sejam as mulheres a dar à luz, há 
evidência de que os homens precisam de 
informação e serviços relacionados com 
a saúde sexual e reprodutiva tal como as 
mulheres. Embora os homens tenham 
muitas semelhanças relativamente ao 
comportamento, às necessidades e aos 
resultados, as diferenças existem em 
todo o mundo.

Os homens apresentam preocupações de 
saúde sexual e reprodutiva que incluem 
fraquezas sexuais, impotência, comichão 
à volta dos órgãos genitais, sensação de 
ardume durante a urinação, ejaculação 
precoce, feridas nos órgãos genitais e 
corrimento branco. Entre outras contam-
se ainda a masturbação, os efeitos 
da perca de sémen, a menstruação e 
gravidez das suas parceiras, HIV e ISTs, 
insatisfação sexual, corrimento da urétra 
e cancro da prostata, desordens eréctis, e 
circuncisão masculina.

A infertilidade primária é um problema 
comum, afectando mais de um em sete 
(15 por cento) dos casais que tentam a 
sua primeira gravidez. Em 40 por cento 
dos casais que enfrentam dificuldade 
com a concepção, o problema reside 
nos homens. Em 15 por cento dos 
casais, o problema deve-se unicamente 
à fertilidade masculina e em cerca de 25 
por cento, verifica-se um problema nos 
dois parceiros. (www.icmer.org) 

Concepção de programa inadequado 
para alcançar os homens

Um estudo da Federação Internacional 
de Paternidade Planeada (IPPF-Março 
2010) sobre o envolvimento masculino em 
SRHR em Uganda e Lesóto, estabeleceu 
que a maioria das intervenções em 
vigor são restritas no seu âmbito e não 
reconhecem o papel importante que os 

homens desempenham. Estas muitas 
vezes limitam o seu foco em promover o 
uso do preservativo sem fazer a ligação 
às questões  mais abrangentes sobre o 
género e sexualidade e o impacto disto 
relativamente à saúde sexual e reprodutiva. 

O papel da cultura e socialização

A nível comunitário, a cultura e 
a socialização tendem a isolar os 
homens das questões de saúde sexual 
e reprodutiva, ensinando sempre as 
raparigas sobre a  SRH e não fazendo o 
mesmo para os rapazes. Enquanto, os 
factores biológicos e socio-económicos 
contribuam siginficativamente para uma 
actividade sexual precoce e consequências 
relacionadas, a socialização também, 
desempenha um papel importante em 
definir as atitudes dos adolescentes 
relativamente  aos aspectos chave da 
saúde reprodutiva (Riedlberger, 1994).

Isto conduz ao efeito de estereótipo, 
que por sua vez afecta o planeamento, 
e implementação da saúde reprodutiva, 
programas de planeamento familiar e 
prevenção do HIV. Por exemplo, a maior 
parte dos programas  têm como alvo as 
mulheres, e focam quase exclusivamente 
o planeamento familiar, reforçando 
a atitude de que o planeamento 
familiar é unica e exclusivamente uma 
responsabilidade feminina. Os serviços 
de saúde sexual e reprodutiva são muitas 
vezes orientados para as mulheres e 
não se apresentam muito amigos dos 
homens, fazendo com que os homens 
pouco provavelmente procurem estes 
serviços incluindo os diagnósticos da IST, 
tratamento, cancro testicular e outros.

Abordando os homens e rapazes 
ausentes

Sem uma informação correcta e 
adequada para catalizar a mudança de 
comportamento, os homens continuam 

a ser considerados como barreiras 
para os serviços de saúde chave, deste 
modo expondo a sua saúde e a saúde 
das suas parceiras a riscos maiores 
de HIV/ infecções ISTs. Há agora um 
reconhecimento maior, conforme 
reflectido pelo crescente órgão de  
estudo internacional e intervenções que 
o envolvimento dos homens e rapazes  
torna-se um  aspecto integral para a 
saúde reprodutiva, e que a abordagem 
da sua saúde sexual e reprodutiva é 
central para a edificação de sociedades 
mais equitativas.

Ao deliberadamente nos direccionarmos 
aos rapazes e homens com o objectivo 
de aumentar o seu conhecimento sobre 
a SRH,  iremos melhorar as suas atitudes 
e aumentar o acesso aos cuidados 
de saúde para eles próprios e para as 
suas famílias. Com o apoio próprio, os 
homens e rapazes podem desempenhar 
um papel importante em promover 
práticas sexuais mais seguras a nível 
individual, familiar e comunitário.

O apoio das partes interessadas 
em promover os comportamentos 
masculinos que buscam a saúde, muitas 
vezes é introduzido já demasiado tarde e é 
demais fragmentado para efectivamente 
alterar os comportamentos sexuais 
masculinos. Uma educação de 
prevenção compreensiva e ligada a 
serviços para os jovens combinam desta 
feita  uma variedade de intervenções 
que incluem um acesso aos serviços 
amigos do jovem, mobilização com base 
comunitária e apoio de pares e educação 
no contexto escolar.

Os exemplos de práticas prometedoras 
relativas à abordagem das necessidades 
SRH dos jovens incluem o programa 
AYA em Gana, Lovelife na África do 
Sul e Amref’s Mema Kwa Vijana na 
Tanzânia. As constatações de avaliação 
dos projectos supra-citados indicam 
uma maior auto-estima e auto-eficácia, 
e  mais conhecimento sobre questões 
da SRH, maior uso do preservativo e 
contraceptivo, iniciação à actividade 
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Um diálogo comunitário sobre interligações entre a saúde sexual reprodutiva e HIV em Seke, 
Harare, Zimbabué.

sexual retardada, menor número de 
parceiros sexuais, e  maior probabilidade 
na  procura de tratamento adequado 
para os síntomas das ISTs. O programa 
moçambicano Geração Biz combinou 
com êxito a mobilização junto dos 
jovens providenciando não só  o acesso 
aos serviços de saúde, mas também as 
necessidades relacionadas com SRH e 
HIV, incluindo VCT e Transmissão Vertical.

Intervenções destinadas aos homens 

A IPPF tem   sido pioneira em intervenções 
direccionadas para identificar e promover 
as necessidades da saúde sexual e 
reprodutiva dos próprios homens,  e 
trabalha com os homens para promover 
a igualdade de género e apoio aos 
direitos das mulheres, crianças e outras 
questões de saúde sexual e reprodutiva  
dos homens. O programa concentrou-
se no papel dos homens quanto à 
promoção da igualdade de género na 
saúde, incluindo o seu empoderamento 
(e dos rapazes) para abordar o poder 
subjacente e as desigualdades de 
género,  uma vez que afectam a saúde;  
mobilizar os rapazes e  homens jovens 
na abordagem das suas vulnerabilidades 
e necessidades específicas, e promover 
atitudes  saudáveis de saúde sexual e 
comportamentos quando ainda muito 
jovens, e dos homens como parceiros  
na prevenção de HIV e outras infecções 
sexualmente transmitidas de modo a 
lidar com as causas da epidemia do HIV 
e apoiar as necessidades dos homens 
vivendo com HIV.

Outros ainda são aqueles homens 
que agem como parceiros na provisão 
de serviços para um aborto seguro, 
incluindo a informação e educação 
específica para os homens sobre 
como apoiar as mulheres a ter acesso 
aos serviços para  um aborto seguro; 
homens como parceiros na melhoria 
de acesso aos serviços que reduzem 
as barreiras e aumentam o acesso à 
informação, educação e  serviço de um  
planeamento familiar de  qualidade 
superior para todos; homens como 
pais, incluindo o papel dos homens 
na partilha das responsabilidades 
familiares e as preocupações de apoio 
durante a gravidez; homens como 
parceiros para eliminar a violência com 
base no género, incluindo dar apoio ao 
activismo anti-violência dos homens e 
necessidades e direitos da saúde sexual e 
reprodutiva dos homens, incluindo uma 
abordagem específica das necessidades 
e preocupações da saúde sexual e 
reprodutiva dos homens e rapazes.

Nos últimos anos, verificou-se uma forte 
evidência  para que as intervenções  
envolvessem com sucesso os homens e 

rapazes em se atingir a igualdade do género 
e ainda  melhores resultados de saúde tanto 
para os homens,como para as mulheres e 
famílias. Não só estamos a compreender 
mais sobre as diferentes formas de como 
se envolver com sucesso os homens a 
desafiar as expressões prejudiciais de 
masculinidade para a mudança, mas cada 
vez mais e mais os homens estão a notar 
os benefícios nas suas esposas/parceiras, 
mães, irmãs e filhas no trabalho em relação 
à igualdade do género sem mencionar os 
seus próprios benefícios.

A UNFPA, IPPF, OneVoice e muitas outras 
já pilotaram com êxito programas de 
envolvimento masculino na SRHR e    
HIV, cujas concepções providenciam 
lições  valiosas para os programadores. 
O relatório dos Homens estão a 
Mudar da IPPF compartilha uma 
perspectiva  geral de boas práticas 
sobre o envolvimento masculino, 
discute desafios e faz recomendações 
proporcionando maior orientação nos 
programas de envolvimento masculino 
sobre o género, sexualidade e SRH. 
Algumas das recomendações chave 
do relatório os Homens estão a Mudar 
incluem: As intervenções deviam “ir 
onde os homens se encontram”, ou seja, 
determinar intervenções em estruturas 
onde se possam encontrar, em vez de 
esperar que eles tenham acesso às 
intervenções em estruturas com os quais 
se possam sentir desassociados ou nos 
quais se sintam inconfortáveis.

Considerar ainda como é que os 
programas podem ser integrados em 
estruturas já existentes, por exemplo 
disciplinas no currículo escolar, e  
formação de ensino e profissional. 
Garantir que os programas visem 
reconhecer e actualizar a vontade dos 
homens para mudar e celebrar estas 
mudanças quando estas ocorrem.

Reconhecer que alguns homens são 
extremamente marginalizados – 
especialmente aqueles homens que têm 

sexo com homens (MSM) e trabalhadores 
do sexo – e que as intervenções para 
chegar até estes homens precisam de 
reconhecer que a sua marginalização por 
sua vez deriva do estigma e homofobia.

Deviamo-nos aperceber que a face 
pública de masculinidade está muitas 
vezes em conflito com face privada de 
masculinidade e que muitos homens 
precisam de ferramentas para negociar a 
tensão entre as interfaces.

Recomendações para abordar as 
necessidades da SRHR dos homens

O relatório dos Homens estão a Mudar 
(2010) também faz recomendações 
específicas sobre como é que os 
programas de envolvimento masculino 
na saúde sexual e reprodutiva  deviam 
ser distribuídos.

As recomendações incluem a importância 
de como usar a informação, educação 
e materiais de comunicação e materiais  
educativos culturalmente adequados 
direccionados a mobilizar os homens; 
assegurando que preservativos grátis e 
lubrificantes com base de água sejam 
disponibilizados; reconhecendo que 
a educação de pares é importante, 
especialmente para se chegar aos grupos de 
homens mais vulneráveis (e em desenvolver 
uma aceitação e confiança entre esses 
mesmos grupos) bem como incrementar 
as campanhas de sensibilização e trabalho 
de advocacia necessário para encorajar a 
iniciação ao aconselhamento e testagem 
voluntária do HIV, e afastar os mitos, o  
estigma e a discriminação.

Outras recomendações incluem a criação 
de espaços seguros para os homens 
e rapazes poderem discutir questões 
de sexualidade masculina, identidade 
sexual e igualdade de género; provisão 
de formação e apoio aos provedores de 
serviço e consultores que abordem as 
necessidades específicas de saúde sexual 
e reprodutiva dos homens, e comunicação 
de casais com homens em cada 

Continua na página 4
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Participantes no acampamento da LifeBuilders.

oportunidade – abordagens eficazes 
procuram “sensibilizar os homens” 
sempre que usam os serviços e 
providenciam um pacote mais vasto 
sobre os serviços de saúde sexual e 
reprodutiva dos homens, incluindo, 
sempre que possível, informação de 
aconselhamento, testagem e tratamento 
para HIV e IST.

Avançado em direcção ao futuro

Para se abordar eficazmente as 
necessidades da SRH dos homens no 
contexto do HIV, os programas devem 
manter e promover posições credíveis e 
baseadas na evidência relativamente às 
abordagens  abrangentes de prevenção, 
especialmente para uma informação 
e serviços da SRHR amiga dos jovens,   
incluindo HIV. 

A necessidade de  edificar as boas práticas 
já em vigor pertinentes ao envolvimento 
das intervenções da SRH e HIV jamais 
poderão ser super-enfatizadas, se 
melhores resultados de saúde tanto para 
os homens, mulheres, crianças e famílias 

forem alcançados, e o mais importante 
de tudo,  será a realização dos propósitos 
para se atingir o acesso universal dos 
serviços abrangentes  da SRH e HIV no 
ano de 2015.

Os homens e rapazes, tais como as 
mulheres e raparigas, exercem um forte 
impacto  uns sobre os outros, e as suas 
atitudes e comportamento em relação 
aos seus papeis de homem e mulher 
numa sociedade podem ter efeitos 
devastadores sobre a saúde, relações, 
violência e mesmo guerra. Os homens  
já não podem ser ignorados  na  fase 
de concepção de políticas e programas, 
porque isto acarretaria resultados 
prejudiciais. As intervenções deviam 
ser consideradas no prisma de como 
o envolvimento dos homens como 
parceiros sexuais, maridos, e pais pode 
servir como meio que os mobilize na 
participação de programas e serviços de 
saúde sexual e reprodutiva, a partir de 
uma perspectiva de igualdade de género 
e parceria. Uma parceria significa quando 
os homens e as mulheres fazem decisões 

e escolhas  em conjunto, em posições de 
igualdade de poder, de modo a alcançar 
objectivos de saúde sexual e reprodutiva 
comum. Em particular, a comunicação e 
negociação de casais é geralmente um 
factor positivo e devia ser promovido 
de modo a chegar a um acordo sobre 
os objectivos da SRH, tal como para 
o planeamento familiar e prevenção 
do HIV/IST e aumento da igualdade de 
género entre os casais. �

Continuação da página 3

Supõe-se que num mundo ideal todas 
as pessoas são livres de fazer  escolhas 
empoderadas sobre a sua sexualidade 
incluindo o controlo se e quando têm 
sexo e se usam ou não o preservativo 
consistentemente. Mas na realidade, de 

acordo com o Fundo das Populações 
das Nações Unidas (UNFPA), isto é bem 
diferente. A agência das NU declara 
que “… as mulheres e as raparigas 
enfrentam diversos factores de risco e 
vulnerabilidades relacionados com o 

Empoderar os jovens na 
prevenção do HIV

Grace Oluwatoye

HIV, e que os homens e os rapazes não 
– muitos dos quais estão enraízados nas 
relações sociais e realidades económicas 
das suas sociedades. Estes factores não 
são facilmente excluídos nem alterados, 
mas até que isso aconteça, os esforços 
para conter e reverter a epidemia do HIV 
mostram pouca probabilidade em  obter 
o sucesso sustentado.” 1 

A vida sexual e reprodutiva dos homens 
– e o impacto das suas escolhas sobre as 
mulheres e crianças – não se desdobra 
num vazio. Pelo contrário, uma vasta gama 
de factores da sociedade e  individuais 
determina, e muitas vezes restrito, as 
aspirações dos homens e comportamentos 
dos parceiros, maridos, pais e filhos.

O contexto mais vasto da vida dos homens  
em muitos países em desenvolvimento é 
cada vez mais caracterizado não só por uma 
pobreza profunda mas também por uma 
rápida mudança social, cultural e económica.2

Em muitos lugares, de acordo com a UNFPA, 
a identidade masculina está muito ligada ao 
desempenho sexual; os homens sentem-
se pressionados a ter muitas conquistas 
sexuais para ‘provar a sua masculinidade’.
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acesso a informação e orientação sobre 
sexualidade e comportamentos sexuais 
seguros estão mal preparados para viver 
a sua vida sexual.

Vários programas regionais principais 
focalizando na prevenção do HIV entre 
a população jovem já começaram com  
apoio da UNFPA. Tais, incluem uma 
iniciativa apoiada pela Aliança Jovem, 
AfriYan, a Iniciativa de Saúde Reprodutiva 
para Jovens na Ásia e um enorme 
Fundo da OPEC para evitar o HIV entre 
as populações vulneráveis na América 
Central e nas Caraíbas.

Há ainda outros actores, como por 
exemplo o programa de Os Homens como 
Parceiros da EndengerHealth, através do 
qual a organização trabalha com homens 
para desafiar papeis e atitudes de género 
não-equitativos sobre ‘o que define um 
homem’; realça a sensibilização dos 
homens e apoia a saúde reprodutiva 
das suas parceiras; aumenta o acesso 
dos homens e usa os serviços de saúde 
reprodutiva e mobiliza-os a participar  
na promoção da igualdade de género e 
contra a violência com base no género.

Na Nigéria, a LifeBuilders realiza esforços 
semelhantes, esta organização foi 
estabelecida com o objectivo de abordar 
as necessidades de saúde sexual e 
reprodutiva dos jovens, mulheres e 
raparigas e adolescentes casados através 
da educação de competências de vida.

A LifeBuilders esforça-se para atingir esta 
meta através da igualdade de género, 
advocacia e actividades de formação para  
a capacitação.

A missão da LifeBuilders é a de mobilizar 
e equipar os órgãos religiosos e a 
comunidade nigeriano a responder aos 
desafios do HIV e AIDS e outras questões 
relacionadas com a pobreza nas suas 
comunidades. Seguem-se alguns 
testemunhos de três jovens beneficiários 
da educação de competências de vida da 
LifeBuilders. 

“Eu frequentei a 
minha formação na 
LifeBuilders com 
13 anos de idade. 
Presentemene, dez 
anos mais tarde,  já  
sou um graduado 
universitário, um 
empreendedor e uma 
entidade empregadora, 
e considero-me um 
adulto responsável. 
Para mim, o bom 
sentido de oportunidade 
relativamente à 
minha formação 
de sexualidade na 
LifeBuilders foi perfeita: 
empoderou-me para tomar decisões  

o 

responsáveis sobre a sexualidade e 
negociar a minha saída no caso de me 
encontrar em situações desafiadoras.”

“Na LifeBuilders, a educação das 
competências de vida (LST), era sobre 
tudo, desde a mudança do corpo, até 
quando seria o momento certo para 
começar a ser sexualmente activo, 
escolher uma carreira  e ser um  adulto 
responsável. Eramos equipados com 
competências que nos permitiam lidar 
com a pressão dos colegas e ainda 
afirmar os nossos direitos e rejeitar as 
ideias prejudiciais dos outros.”

“Logo me apercebi de que embora todos 
estejam a fazer a mesma coisa não implica 
necessariamente que esteja correcto. A 
LifeBuilders ajudou-me a focar na vida, 
deu-me um novo significado à vida e 
ajudou-me a trabalhar na direcção  dos 
meus objectivos” – Grace Oluwatoye

Um outro beneficário da LifeBuilders é 
o Tokunbo Asogbon que beneficiou do 
primeiro programa das Competências 
de Vida organizado pela LifeBuilders na 
Escola Internacional, Universidade de 
Ibadão, Estado de Oyo, Nigéria. Ele nunca  
pensou que a experiência do acampamento 
lhe iria mudar a vida, para o melhor, e equipá-
lo com competências que o permitissem 
encarar os desafios no futuro.

Ele disse:”Encontro-me tão feliz a ensinar 
os jovens sobre como se prevenir da 
infecção do HIV, entre as muitas outras 
questões  que surgem, tudo isto se deve ao 
empoderamento que recebi do programa”.

O Sile Obasa também é um beneficiário 
da educação de competências de vida 
da LifeBuilders. De acordo com ele, a sua 
experiência no seminário de formação de 
competências de vida em 2007 mudou a sua 
vida para sempre. Esta é a sua história:

“Contar-vos da vida que se seguiu depois, 
não vai traduzir nem transmitir  toda a  
história se não vos contar da vida antes.

Saúde reprodutiva masculina no contexto da prevenção do HIV

Continua na página 6

O sexo mais seguro, que inclui uma redução 
no número de parceiras possíveis, evitando 
por assim dizer ‘os encontros de uma noite 
só’, e maior selectividade  na parceria sexual 
e uso correcto e consistente do preservativo 
pode, portanto ser considerado como 
uma ameaça à masculinidade. Os jovens 
homens, em particular, podem sentir-se 
pressionados a arriscar para poder afirmar 
a sua identidade masculina.

Então, não é de admirar que os jovens 
estejam no centro da epidemia global do 
HIV por causa dos 1.7 bilhões de jovens 
em todo o mundo, 5.4 milhões foram 
estimados a viver com HIV em 2007, 
e aproximadamente 40 por cento das 
novas infecções de HIV encontram-se 
entre a população jovem.

Esta faixa etária também revela as mais 
elevadas taxas (mais de 500,000 infecções 
diariamente) de infecções sexualmente 
transmitidas (IST) excluindo o HIV. Seja 
qual for as circunstâncias, de modo a 
se protegerem a si próprias contra o 
HIV, os jovens precisam de: informação, 
competências, serviços de saúde amigos 
dos jovens e um ambiente seguro e de apoio.

Quando os jovens se sentirem bem 
informados sobre os riscos e estratégias 
de prevenção do HIV, a UNFPA afirma, que 
eles mostraram mudanças positivas no 
seu comportamento de modo a reduzir a 
sua vulnerabilidade para com o HIV e as 
IST. Um estudo da ONUSIDA indica que em 
cada 15 dos 25 países mais afectados pelo 
HIV, a prevalência do HIV entre os jovens 
com idades entre os 15-24 tinha diminuido 
mais que 25 por cento. Isto também revelou 
que os jovens nos 13 países, incluindo os 
Camarões, Etiópia e Malawi, guardavam-
se  antes de se tornarem sexualmente 
activos. E o uso de preservativo entre os 
jovens durante o último acto sexual tinha 
aumentado nos 13 países.

Muitos homens, especialmente os mais 
novos, não compreendiam ao todo as 
suas próprias necessidades, e como a falta 
de conhecimento afectava aqueles mais 
próximos de si. Os homens nos países em 
desenvolvimento precisam de ser educados 
sobre os riscos  que o  seu comportamento 
pode ter na sua própria saúde e na saúde 
dos seus parceiros sexuais.

Na África Sub-Sahariana, por exemplo,  
dos 22 países com sondagens nacionais 
representativas, constatou-se que 
somente em oito destes é que pelo menos 
80 por cento dos homens entre os 15-24 
anos de idade sabiam que o HIV pode ser 
transmitido da mãe para a criança. Parece 
que a prioridade crucial é a de que os 
homens novos precisam de uma educação 
abrangente sobre a vida familiar.

Os estudos qualitativos efectuados 
em muitas partes do mundo sugerem 
que os homens novos que não têm 

Participantes do acampamento na LifeBuilders  realizam um acampamento 
de HIV e AIDS na comunidade Iloko, Estado de Osun, Nigéria.
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O pessoal da  Fundação HIV de Desmond Tutu e apoiantes celebram com a comunidade LGBT em cima 
de um carro alegórico-cortejo DTHF na parada anual de Orgulho da Cidade do Cabo.

Toxico-dependentes intravenosos, 
trabalhadores do sexo, refugiados e 
homens que têm sexo com homens 
(MSM) são muitas vezes marginalizados 
por causa dos seus comportamentos, 
orientação sexual e circunstâncias 
sociais. Classificados pela ONUSIDA 
como as populações de maior risco 

(MARPs), são considerados como sendo 
desproporcionalmente afectados por, 
e em risco de adquirir HIV. Os homens 
que têm sexo com homens define os 
homossexuais, bissexuais, homens de 
transgénero e heterossexuais os que se 
envolvem em sexo com outros homens. 

Prevenção do HIV e homens que têm sexo 
com homens: Uma experiência sul africana

Andrew Scheibe, Ben Brown, Elizabeth Batist e Brian Kanyemba

O termo tenta incluir os homens que 
não se identificam necessariamente 
como  gays, e pode incluir as vítimas de 
assédio sexual, prisioneiros e homens 
heterossexuais  que estão casados, têm 
famílias, e se envolvem em sexo com 
outros homens.

A situação africana

A Fundação Americana para o Estudo de 
AIDS (amFAR) regista que globalmente, 
os MSMs podem ser mais que 19 vezes  
mais prováveis a testar seropositivos se 
comparados com a população em geral. 

A legislação discriminatória; falta de 
políticas de saúde e apoio governamental 
direccionada aos MSMs; normas 
culturais heterossexuais; acesso 
restrito aos serviços de saúde sexual e 
comportamentos sexuais de elevado  
risco (incluindo o sexo anal receptivo 
sem protecção) contribuem para o 
fardo desproporcionado do HIV entre os 
MSMs.

Lições aprendidas
Antes do acampamento de formação 
das competências de vida, eu era 
ainda um adolescente confuso com  a 
informação errada que circulava entre 
os colegas da minha idade. E, estava sob 
pressão não só das normas culturais 
pouco saudáveis, mas também das  
práticas religiosas. Hoje em dia, sinto-
me uma  pessoa informada, graças 
à LifeBuilders. Agora compreendo a 
necessidade de respeitar uma mulher e 
também evitar a infecção do HIV.”

De acordo com a Unicef,   o trabalho de 
prevenção do HIV na África Ocidental e 
Central continua a ser extremamente 
sub-financiado e as discussões sobre 
as questões sexuais mantêm-se uma 
controversia e tabu.

Também,  o uso  do preservativo é baixo 
na região: menos de 50 por cento da 
população jovem com idades entre os 
15-24 usa  o preservativo nas relações 
sexuais com um parceiro não-regular 

Uma revisão das sondagens baseadas 
na população na África Ocidental indicou 
que muitos mais homens novos  em 
comparação com o número de  mulheres 
sabiam onde obter preservativos.

Dez países na região ofereciam uma 
educação com base nas competências 
de vida, como parte do seu currículo 
nacional formal. No entanto, esta 
região tinha a ração mais baixa de 
presenças no ensino primário a nível 
mundial e a ração mais baixa de 
presenças no ensino secundário a nível 
de África do Leste e África Austral.

Por isso, o esforços para mobilizar os 
adolescentes e a população jovem fora 
da escola precisa de ser intensificado. 
ibid. O empoderamento dos jovens 
com competências que os ajudem a 
tomar decisões sexuais responsáveis 
é uma das maneiras mais eficazes 
para desviar as novas infecções do 
HIV entre eles. �

Continuação da página 5
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Os homens jovens, em particular, podem 
sentir-se pressionados a arriscar só para 
afirmar a sua identidade masculina.

Os jovens precisam de informação, 
competências, serviços de saúde amigo dos 
jovens e um ambiente seguro e de apoio 
para os proteger contra o HIV.

Fazer esforços para se chegar aos 
adolescentes e à população jovem fora da 
escola na África do Leste e África Austral.
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A Fundação HIV  de Desmond Tutu é uma 
organização com uma acção na área 
de pesquisa sediada na África do Sul, 
com o objectivo de diminuir o impacto 
do HIV nas comunidades locais, dando  
ênfase à prevenção entre as populações 
vulneráveis, incluindo os MSMs. Este 
artigo providencia antecedentes do 
trabalho da fundação e conhecimento das 
experiências, desafios e lições aprendidas 
pelos pesquisadores efectuando o estudo 
de prevenção bio-médica entre os MSMs 
na Cidade do Cabo.

A fundação Tutu tem-se envolvido no 
estudo da pré-exposição de profilaxis 
entre os MSMs desde 2008. O estudo 
faz parte de uma iniciativa internacional 
para avaliar a segurança e eficácia do 
uso da medicação de antiretrovirais 
para a prevenção do HIV entre os 
MSMs de elevado risco. De modo a se 
implementar com sucesso este projecto, 
foi necessário promover o envolvimento 
comunitário, desenvolver métodos  
eficazes para o recrutamento e retenção 
dos participantes e fazer a entrega 
de uma educação adequada  para  a 
prevenção do HIV e aconselhamento de 
sexo mais seguro tudo numa aderência 
rígida de acordo com os procedimentos 
de operação e o protocolo de pesquisa.

O estudo é o primeiro deste tipo em África, 
e a nossa equipa teve que desenvolver 
maneiras novas de contextualizar e 
implementar a metodologia para as 
populações de acesso mais díficil, 
resolver conflitos associados com 
as dinâmicas divergentes da equipa, 
desenvolver relações de longo prazo com 
participantes  de estudo e ultrapassar os 
muitos desafios de modo a implementar 
com êxito este projecto.

Saúde reprodutiva masculina no contexto da prevenção do HIV
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HIV e a equipa experimental do recrutamento.

No último ano, os direitos 
humanos dos MSMs foram 
ameaçados ou abusados em 
vários países africanos, incluindo 
Quénia, Malawi, Uganda e 
Zimbabué

A informação existente pertinente à 
epidemia do HIV entre os MSMs africanos 
é limitada, mas a elevada prevalência do 
HIV já se fez notar entre os MSMs no 
Quénia, Malawi, África do Sul, Zâmbia 
e outros países africanos. A homofobia, 
abusos dos direitos humanos e a 
discriminação sexual das minorias está 
propagada por toda a África.

No último ano, os direitos humanos dos 
MSMs foram ameaçados ou abusados 
em vários países africanos, incluindo 
Quénia, Malawi, Uganda e Zimbabué. 
Um casal do Malawi foi preso e julgado 
a 14 anos de trabalho intensivo pelo 
seu comportamento MSM – mais tarde 
receberam amnestia presidencial. No 
entanto, a sua relação continuou a ser 
proíbida.

O Parlamento do Uganda redigiu um  
Decreto-Lei, com o intuito de julgar o 
comportamento de pessoas do mesmo 
sexo, até mesmo o povo do Uganda 
vivendo no estrangeiro. O Decreto-Lei 
foi posto de lado, mas não eliminado. 
Os activistas  de um grupo zimbabueno 
Lésbico Gay Bissexual Transgénero 
Intersexo (LGBTI) foi recentemente preso 
por participar  nas suas actividades. Os 
MSMs do Quénia e os trabalhadores 
de saúde providenciando-lhes  serviços 
foram há bem pouco tempo atacados 
pelos manifestantes homofóbicos.

O caso da África do Sul

A constituição sul africana protege 
os direitos das minorias sexuais, 
e  os sindicatos civis para o mesmo 
sexo têm jurisprudência. Contudo, a 
homo-negatividade e discriminação e 
preconceitos para com os LGBTI são 
subteis no país. A homo-negatividade 
reflecte comportamentos, atitudes, 
práticas e políticas sentidas a um nível 
individual e estrutural como resultado 
da sexualidade do mesmo sexo, práticas  
sexuais e estilos de vida.

As minorias sexuais continuam a sofrer 
danos sociais e violações dos direitos 
humanos, desde o tormento ao assalto e 
assédio correctivo. As normas de género 
sul africano têm sido modernizadas 
de acordo com as influências étnicas, 
religiosas, culturais, históricas e 
globais, e nós vivemos numa sociedade  
conservadora, patriarcal, que apoia os 
estereótipos de  género.

Os papeis  típicos do género masculino 
demonstram os homens como ‘chefes 
da família’ saudáveis com parceiras 
(femininas) e a educar os filhos como 
pai. Esta perspectiva muitas vezes coloca 
os MSM sul-africanos sobre pressão 
da sociedade, cultural e religiosa de 
modo a assumir o papel masculino 

esperado. O desvio desta norma é visto 
com resistência, ressentimento, trauma 
emocional e às vezes até violência. 
Um estudo bem recente efectuado 
pelos pesquisadores da Universidade 
John Hopkins e Fundação HIV de 
Desmond Tutu mostrou que 34 dos 
199 MSMs entrevistados nas áreas 
de ‘favelas’ (townships) na Cidade do 
Cabo registaram um comportamento 
bissexual activo. 

Estratégias de prevenção do HIV entre 
os MSMs sul africanos

Uma grande porção da comunidade 
MSM sul africana continua ‘subterrânea’, 
e como resultado os valores exactos 
sobre o impacto da epidemia do HIV não 
se encontram disponíveis. Os estudos já 
revelaram que mais ou menos um em 
cada quatro dos 10 MSMs podia estar 
infectado com  o HIV.  

Os métodos de prevenção convencional, 
incluindo o uso do preservativo e 
redução no comportamento de risco têm 
evidenciado resultados prometedores, 
mas que não resultaram numa redução 
dramática na propagação do HIV, 
especialmente entre os MARPs.

Numa tentativa de contemplar as 
estratégias de prevenção em vigor, 
os novos métodos de prevenção bio-
médicos incluindo vacinas, microbícidas 
e pré-exposição de profilaxis (receber 
anti-retrovirais antes de exposição ao 
HIV) estão sendo investigados na África 
do Sul.



TRÊS - 20108

SOBRE HIV E SIDA, SEXUALIDADE E GÉNERO

Intercâmbio  E x p e r i ê n c i a

A diversidade e os esforços  
complementares da equipa do projecto 
dos MSMs da fundação resultaram num 
projecto de sucesso apesar das inúmeras 
barreiras. O coordenador do estudo, 
gestor de recrutamento, um investigador 
clínico e um conselheiro partilham os seus 
desafios, sucessos e lições que se seguem.

Experiência do Gestor

“Como gestor de recrutamento, alguns 
dos meus momentos melhores e mais 
desafiadores aconteceram no campo, 
quando trabalhava com os membros 
da comunidade. Os MSMs são uma 
população difícil de mobilizar, o que faz 
com que organizá-los e ter acesso a eles, 
especialmente nas ‘favelas’ (townships), 
algo extremamente difícil”.

“As nossas equipas de campo  organizavam 
regularmente  encontros e eventos sociais 
dentro das suas próprias redes de MSMs 
de modo a recrutar, e educar a comunidade 
sobre a nossa experiência de prevenção. 
Muitas vezes, trabalhavam durante 
semanas para estruturar e organizar um 
evento e poucos, se alguns, até acabavam 
por participar.”

“Estes eram os momentos mais difíceis, 
porque implicava trabalhar para manter a 
nossa equipa motivada e entusiasmada no 
nosso trabalho enquanto faziamos avançar 
o nosso objectivo. Tudo isto exigia muitas 
tentativas de modo a  poder-se desenvolver 
métodos e estratégias que fossem eficazes 
e engajadoras. Logo que conseguimos 
estabelecer estratégias eficazes, a nossa 
equipa mobilizou os MSMs com sucesso. 
Juntaram-se aos nossos encontros em 
discussões e participaram em eventos de 
casa cheia com MSMs diversos, o que 
bastante inspirador.”

“Os membros da comunidade  
envolveram-se em actividades com 
um interesse profundo em procurar 
saber novas maneiras de proteger a sua 
comunidade do HIV. Foi muito comovente, 
ter uma oportunidade para ouvir as 
histórias pessoais de como o HIV tinha 
afectado as suas vidas, dos seus amigos, 
e da sua comunidade. Estes momentos 
não só dinamizou a nossa equipa, mas 
também serviu como evidência de que os 
MSM são uma comunidade carente, cheia 
de indivíduos dedicados a fazer a diferença 
na sua vida e na vida dos outros.”

“Há muitas lições a aprender da nossa 
experiência vivida com os MSMs. As 
estratégias usadas para envolver os MSMs 
devem ser diversas como os próprios 
MSMs. De modo a conseguir o acesso às 
diversas comunidades, é preciso usar-se 
uma vários métodos.”

“Tornou-se bem claro no entanto que 
o mais importante de tudo, era criar 
confiança  e respeito de modo a  podermos 
desenvolver outras actividades, que vão 
para além da pesquisa, e que claramente 
possam reflectir o apoio para a 
comunidade. Os projectos direccionados  
à advocacia, formação, e encapacitação, 
não só atingem este objectivo mas 
também ajudam a promover uma 
comunidade com uma forte sensibilização 
para a pesquisa.” — Ben Brown
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“A estigmatização dos MSMs ainda é 
bem predominante na Cidade do Cabo. 
Em muitos agregados familiares isto 
é um tema tabu e isto faz aumentar a 
vulnerabilidade dos MSMs e dificulta 
a realização de campanhas relevantes 
para a prevenção do HIV. Entre os nossos 
participantes, descobrimos que alguns 
deles ainda esconde a sua sexualidade 
das  famílias e amigos, evitando assim a 
perseguição.”

“Alguns dos nossos participantes têm 
esposas ou também têm sexo com 
mulheres e isto coloca a possibilidade de 
que eles podem infectar as suas parceiras 
no caso de ficarem infectados com o HIV. 
Por causa da estigmatização, muitos dos 
nossos participantes declararam nunca  
ter  visitado os cuidados de saúde antes 
de se inscrever no nosso estudo. Eles 
sentiam-se marginalizados dos serviços 
de saúde sexual e achavam dificuldade 
em ter  o acesso gratis a preservativos e 
lubrificantes  para se protegerem do HIV”.

“Quando  vinham às consultas, os 
participantes sentiam-se seguros, 
estavam à vontade sem ter que  fazer de 
conta ou ser julgados pelas comunidades. 
Os participantes também mencionaram  
que estavam felizes por virem à nossa 
clínica porque ‘recebiam cuidado 
especial’. Um participante declarou:”Não 
me importo que me tire sangue. Tire 
tudo o que quiser. Aqui, eu estou 
sempre pronto para vir.” Os participantes 
preferiam ir ao local de estudo em vez de 
ir às clínicas do governo.”

“Verificamos  que havia  muitos desafios 
a ultrapassar para realizar o estudo. Os 
problemas com o fluxo da clínica e a 
tecnologia precisavam de ser resolvidos 
para que as consultas fossem o mais 
breve possível.”

“A complexidade do estudo exigia que os 
participantes fossem consultados pelos 
diferentes membros do pessoal em cada visita 
que faziam. Os conselheiros cumprimentavam, 
aconselhavam e planeavam novas consultas 
com os participantes. A enfermeira do estudo 
inicialmente era responsável por efectuar 
um teste de HIV rápido e fazer as amostras 
relevantes.”

“Para além do mais, era preciso um 
médico para efectuar os procedimentos 
clínicos e um farmacêutico para receitar 
os medicamentos. A complexidade 
do estudo, delegacão do trabalho e 
distância entre os espaços clínicos 
e aconselhamento resultavam em 
consultas demoradas.”

“A Entrevista Auto-administrada Assistida 
por Computador (CASI) foi utilizada para 
explorer os comportamentos sexuais. 
Os problemas com o conhecimento 
informático e conectividade de Internet 
lentas muitas vezes prolongavam o 
tempo de consulta e causavam frustração 
no pessoal e  participante.”

“Uma mudança nas políticas 
governamentais permitiam aos 
conselheiros efectuar uma testagem 
rápida e um fluxo melhorado. A eficiência 
melhorava assim que o pessoal estava 
mais familiarizado com a documentação 
e os procedimentos do estudo. Uma 
realização rápida  dos problemas 
informáticos e o uso precoce  de uma 
versão registada em papel minimizava 
a frustração da TI. Era fundamental  que 
o pessoal fosse flexível de modo a 
acomodar as necessidades dos nossos 
participantes – era necessário que nós 
providenciassemos clínicas regulares 
nocturnas para os participantes que 
trabalhavam durante o dia. A retenção 
de participantes provou ser desafiador 
e pequenas mensagens telefónicas, e 
esforços ajustados dos trabalhadores  
dedicados no terreno também foram 
precisos para melhorar  as consultas.”

“Foi com muita satisfação que celebrámos 
a inscrição do nosso quinquagéssimo 
participante. Apesar dos muitos 
obstáculos, estavamos satisfeitos com o 
número de participantes inscritos. O mais  
gratificante de tudo, foi o momento em 
que celebrámos o primeiro aniversário 
dos nossos participantes que já se tinham 
inscrito há um ano.”

“Eu vim a saber que o recrutamento e 
a retenção de participantes saudáveis 
HIV-negativos ocupa muito do nosso 
tempo, esforço e recursos. Abordámos 
barreiras através de revisões e discussões 
regulares entre o pessoal do projecto. 
Os esforços precoces para reconhcer, 

Os membros da comunidade  
envolveram-se em actividades com 
um interesse profundo em procurar 
saber novas maneiras de  proteger 
a sua comunidade do HIV.
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compreender e abordar as barreiras 
foram um factor contribuidor para o 
nosso sucesso. A flexibilidade do pessoal 
e comunicação entre os membros da 
equipa, participantes e a comunidade é 
fundamental quando se realiza qualquer 
projecto. Este projecto tem-se divulgado 
muito por toda a Cidade do Cabo, e 
até já conseguimos estabelecer uma 
plataforma para futuras intervenções 
relacionados com o HIV. Gostaria que 
o próximo estudo de prevenção bio-
médica explorasse mais a experiência 
dos participantes do estudo.” — 
Elizabeth Batist.

Uma experiência de investigador

“Este projecto tem-me providenciado  
muitas oportunidades para uma reflexão 
e crescimento pessoal. As limitações 
do meu papel como clínico foram 
bem esclarecidas quando precisava de 
aconselhar os participantes que tinham 
inesperadamente sido infectados com 
HIV. Os participantes que recebiam 
assistência e apresentavam uma ausência 
de ambientes de apoio, distinguiu-se 
como facto  muito desafiador.”

“Adquiri conhecimento sobre os males 
sociais e a homo-negatividade que 
afectava muitos dos participantes do 
estudo. Os resultados e os dados não  
revelam suficientemente os efeitos das 
atitudes, pensamentos e comportamentos 
negativos sobre a sexualidade do mesmo 
sexo nos indivíduos ou comunidades. Os 
ambientes de apoio são cruciais para 
promover atitudes positivas e abertas 
para a sexualidade dos mesmo sexo. Os 
serviços dos cuidados de saúde podem 
assistir no empoderamento dos MSMs de 
modo a alcançar saúde providenciando 
espaços e serviços que sejam respeitáveis 
e considerem as minorias sexuais. Este 
projecto salientou a necessidade de 
uma educação contínua por parte dos 
provedores de serviço chave.

Os profissionais dos cuidados de saúde 
deviam providenciar serviços de apoio 
e não deixar que as suas opiniões ou 
crenças pessoais afectem os serviços que 
providenciam.”

“O meu desempenho profissional foi 
influenciado pela contribuição e atitudes 
dos outros membros da equipa. Uma 
gestão eficaz diversificada é vital, 
mesmo em ambientes stressantes e de 
recursos limitados. A prioritização de 

tarefas relacionadas com o trabalho, 
com a delegação apropriada, é preciso 
a auto-gestão e aconselhamento para 
minimizar o conflicto, ultrapassar 
barreiras e completar com sucesso um 
projecto complexo. Antecipo o meu 
envolvimento em futuros projectos, 
nesta direcção que tomamos  à procura 
de maneiras mais eficazes de prevenir o 
HIV.” — Dr Andrew Scheibe

Perspectivas pessoais de um 
conselheiro

“Aprendi bastante do projecto de pré-
exposição profilaxis. Os factores de risco 
para a infecção do HIV entre os MSMs 
incluem o sexo anal sem protecção; 
concorrência de parceiros; abuso de 
substância e múltiplos parceiros sexuais. 
O pessoal do estudo foi formado para 
compreender estes  factores de risco e 
nós precisamos de abordá-los sempre 
que um participante venha a uma 
consulta.”

“O maior desafio para nós, e nossos 
participantes, tem a ver com a 
divulgação dos participantes do estudo. 
Normalmente como conselheiro,  
encorajo os participantes a procurar 
apoio da família ou dos amigos, mas 
uma vez que este estudo estava ligado 
à sua sexualidade, isto tornou-se difícil, 
e por isso, tivemos que providenciar 
aconselhamento e apoio  contínuo.”

“Um outro desafio tinha a ver com o 
consentimento informado e as razões 
para a participação do estudo. A 
maior parte dos nossos participantes 
são de comunidades pobres nos 
arredores da Cidade do Cabo,  por isso 
o consentimento para participar foi 
inicialmente pela vantagem monetária 
e médica. Tentei de todas as maneiras 
explicar a importância do estudo antes 
de incluir os incentivos.”

“Alguns participantes deixaram de vir, 
porque  não tinham compreendido 
de verdade o propósito nem os 
procedimentos relacionados com 
o estudo. Através de estratégias de 
retenção adequadas é que foi possível  
fazer voltar  alguns dos participantes 
que tinham desistido. Influenciar o 
comportamento, especialmente para 
reduzir de risco sexual e usar de 
preservativo foi  um dos aspectos mais 
desafiador. Um participante destacou-
se  claramente dizendo que não iria 
usar o preservativo, nem mesmo com 
diferentes abordagens que lhe foram 
apresentadas.”

“Os meus piores momentos deram-
se quando um participante ficou 
infectado com HIV; eu achei que como 

conselheiro não tinha feito o meu dever. 
Tomei  à minha responsabilidade garantir 
que todos os participantes do estudo 
compreendessem claramente o que 
significava ser seropositivo e quais as 
medidas que podiam tomar para evitar a 
infecção. Posso dizer com agrado que a 
maioria dos participantes sero-convertidos 
agora aceitaram a sua condição graces às 
iniciativas da equipa do estudo.”

“Alguns dos nossos participantes do 
estudo têm problemas sociais, os quais 
às vezes leva à depressão e ideias 
de suicídio. Esses participantes são 
referidos a um psicólogo num centro de 
saúde para que eles possam aceitar a sua 
condição, pois isto é necessário antes de 
tomar a medicação providenciada  no 
projecto de estudo.”

“A maior  parte dos participantes 
preferiram terminar a sua participação 
porque não queriam ser referidos para 
um outro lugar para receber cuidado. 
De modo a abordar este problema, eu 
recomendaria que o psicólogo fizesse 
parte da equipa de pesquisa e assim 
tratasse dos problemas sociais e evitasse 
a alienação ou ter que ser consultado por 
novos praticantes de saúde.”

“Para além de compreender a cultura e a 
língua dos MSMs locais, eu encorajaria 
às pessoas que tratam dos MSMs a 
ser pacientes e cautelosos quando 
lhes prestam assistência e que os tente 
encorajar com educação e informação 

Odidiva  faz pose junto de uma cartaz do estudo 
durante um concurso de beleza na Cidade do Cabo.

Os serviços dos cuidados de saúde 
podem assistir no empoderamento 
dos MSMs de modo a alcançar saúde  
providenciando espaços e serviços 
que sejam respeitáveis e considerem 
as minorias sexuais
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As parcerias entre comunidades e 
projectos de pesquisa podem conduzir 
a resultados vantajosos. A equipa de 
pesquisa  dos MSMs da Fundação 
Tutu conseguiram realizar um estudo 
desafiador, e através de trabalho de 
equipa e determinação venceram os 
muitos obstáculos.

Como pesquisadores,  nós estamos 
comprometidos em trabalhar com 
as comunidades paar desenvolver 
estratégias de prevenção do HIV eficazes 
que sejam apropriadas aos contextos 
africanos, e sensíveis às necessidades 
das minorias sexuais. Nós encorajamos 
outras equipas de projectos a desenvolver 
serviços que apoiem as minorias sexuais 
e desafiem os estereótipos de género.

Através de esforços colectivos dos 
pesquisadores do HIV, provedores de 
serviço, e advogados, nós podemos 
ajudar em empoderar os indivíduos e 
as comunidades para se libertar dos 
abusos dos direitos humanos baseados 
na orientação sexual e papeis de 
género, e permitir aos homens e às 
mulheres alcançarem  saúde sexual, 
física e mental. �
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Ben Brown

Gestores de Programas

Divisão de Pesquisa dos Homens

Elizabeth Batist 

Coordenadora do Estudo

Brian Kanyemba 

Assessor

Correspondência

Desmond Tutu HIV Foundation

P.O.Box 13801 Mowbray 7705 South Africa

Tel:+27 0214471025

E-mail:Andrew.scheibe@hiv-research.org.za

www.desmondtutuhivfoundation.org.za

10

que aborde o estigma, discriminação, e 
falta de acesso aos serviços de cuidado 
do HIV” — Brian Kanyemba.

Sugestões para as equipas efectuando 
os projectos entre os grupos 
minoritários

As equipas efectuando os projectos entre 
os grupos minoritários devem garantir  
que haja um envolvimento comunitário 
em todas as etapas do projecto; 
desenvolvam programas que edifiquem 
as comunidades bem como alcancem os 
objectivos do projecto; esforçando-se por 
entregar serviços de qualidade elevada.

Também deviam ter como propósito 
acomodar as necessidades dos clientes, 
mantendo sempre a confidencialidade e 
flexibilidade; planear adequadamente as 
necessidades administrativas dos projectos 
e gozar dos  bons momentos, aprender dos 
erros, e reflectir sobre os desafios.   

Eles também deviam  facilitar o 
desenvolvimento de ambientes de apoio e 
aperceber-se que o apoio é essencial para 
abolir a discriminação e mal social que 
leva ao empoderamento dos indivíduos 
e comunidades marginalizadas. Também, 
deviam estar atentos ao facto de que o 
trabalho no terreno é uma componente vital 
dos projectos, e providencia a oportunidade 
para desenvolver a confiança, credibilidade 
e comunicação entre as partes interessadas; 
pois trabalhar numa equipa é difícil, mas 
temos que utilizar a diversidade dos 
membros da equipa para poder identificar 
e a resolver os problemas.

O caminho em frente  

São exigidos esforços coordenados  
para combater o HIV e os persistentes 
preconceitos e discriminação dos grupos 
minoritários impede a nossa capacidade 
de desenvolver e implementar programas 
de prevenção do HIV eficazes.

Os MSMs africanos correm um grande 
risco de adquirir o HIV e os ambientes 
de apoio precisam de ser cultivados de 
modo a evitar que as normas de género e 
as expectativas da sociedade que negam 

aos indivíduos os seus direitos para 
assumir abertamente a sua identidade 
sexual e ter saúde. Os serviços de saúde 
deviam permitir aos indivíduos estes 
direitos humanos básicos.

Os métodos  bio-médicos de prevenção vão 
desempenhar um papel chave no futuro, 
mas é ainda preciso fazer muito trabalho 
nesse sentido. A incorporação das lições 
aprendidas no planeamento e implementa 
ção de novos projectos vai ajudar a melhorar 
a aceitação, eficiência e eficácia das 
actividades relacionadas com a pesquisa.

‘HIV Foundation’ de Desmond Tutu; anúncio da 
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As relações entre os sexos, cruzando-
se com as etnicidades, não podem ser 
assumidas como sendo as mesmas 
porque cada grupo muitas das vezes 
tem a sua própria construção de como 
os sexos masculinos e femininos se 
relacionam um com o outro, ou ao 
que muitas vezes é conhecido  como 
as relações de género. Assim, estas 
diferenças requerem uma abordagem 
focalizada para que as intervenções 
possam ter um impacto.

Como  gestor do programa das 
Minorias Étnicas da IST/SIDA dos 
Países Baixos (Soa Aids Netherlands)  
a minha responsabilidade inclui 
desenvolver programas de prevenção 
para aproximadamente dois milhões de 
migrantes não ocidentais,  vindos de mais 
de 100  etnicidades diferentes. Este artigo 
foca na saúde reprodutiva masculina no 
contexto do HIV entre os grupos étnicos 
do Médio Oriente e Norte de África (turcos 
e marroquinos), daqueles de África Sub-
Sahariana, e minorias das Caraíbas,  tais 
como surinameses e antileanos.

É comum para os cuidadores de saúde 
nos Países Baixos reclamar sobre a 
dificuldade em tentar chegar aos negros 
e a outros grupos étnicos minoritários  
no contexto do seu trabalho. Foi esta a 
minha experiência, quando comecei o 
meu cargo.

Saúde sexual e reprodutiva entre as 
minorias étnicas nos Países Baixos

Iris Shiripinda

Homens africanos à espera de transporte público em Amsterdão, Países Baixos.

Nos Países Baixos, as infecções sexualmente transmitidas (IST) e as intervenções 

	�	�	�
����!�������#$%�
�����	�����&��
�����	�����	�������	����������	���	�
orientação sexual, idade e linhas étnicas. De acordo com a etnicidade, há geralmente 
dois grupos mais abrangentes: a grande população nativa europeia e os migrantes, 
que  já viveram nos Países Baixos durante várias décadas, ou são recém-chegados. 
Esta diferenciação das linhas étnicas tem sido exigidas pela necessidade em abordar 
as desigualdades  em relação ao acesso dos cuidados de saúde. Este artigo baseia-
se numa estudo de observação.

Logo desde o início, contudo, sabia que 
era crucial engajar-me com as pessoas, 
isto se queria que o programa alcançasse 
as suas metas. No entanto, depois de 
quatro anos, sei que conseguimos entrar 
nestas comunidades étnicas e demos 
início a um diálogo  que nos proporcionou  
um conhecimento valioso sobre a saúde 
reprodutiva masculina no contexto da 
prevenção do HIV.

Sexo e género

O sexo é visível, biológico distinguindo os 
aspectos entre os homens e as mulheres. 
Estas diferenças não revelam como os  
homens e as mulheres de um certo grupo 
étnico ou até mesmo entidade cultural 
se relacionam um com o outro, e muito 
menos como se comportam. 

Em cada cultura, comunidade e grupo 
étnico, há maneiras aceitáveis nas quais 
os homens e as mulheres se deviam 
comportar. Neste artigo, vou concentrar-
me  sobre como os homens de certos 
grupos étnicos são supostos a agir 

uma construção social desse grupo, de 
acordo com o seu sexo biológico (Sandra 
Harding, 1986) e também como estes 
comportamentos do género se deviam 
traduzir em comportamentos socialmente 
desejáveis e sexualmente aprovados 
(Simon e Gagnon, 1999).

Vou também discutir como os indivíduos 
negoceiam e manobram entre 
comportamentos socialmente desejáveis 
e os seus próprios desejos e como isto os 
torna vulneráveis às ISTs, incluindo HIV. A 
discussão pertinente ao género de papeis 
sexuais vai ajudar como explicar sobre 
esta construção do género dos papeis 
sexuais pode levar ao risco do HIV e  a 
outras ISTs.

Na Europa, há um distinto acordo que  
tudo já foi alcançado relativamente às 
relações de género; ou pelo menos existe 
a impressão de que são “os lugares 
menos desenvolvidos” que precisam de 
ajuda com a emancipação. Portanto, o 
género e quase nunca considerado nos 
programas, dando a impressão de que os 
homens e as  mulheres estão em passo de 
igualdade, especialmente nas sociedades 
ocidentais.

Por outro lado, existem estruturas 
nestas sociedades ocidentais em que 
concretamente tornam a mulher ou o 
homem mais livres de agir ou reagir 
contra pressão, tal  como  o sistema de 
bem estar social tantas vezes considerado 
como certo, e que garante a independência 
financeira em contraste com a maioria 
dos  países em desenvolvimento. É 
neste contexto que procuro explorar as 
relações de género entre as pessoas na 
Diáspora, que vêm de outros países onde 
a construção de género é bem diferente.

Grupos migratórios nos Países Baixos

Uma das deficiências  no estudo de 
grupos migratórios, na maioria dos 
países anfitriãos das comunidades da 
Diáspora é a de que estes são muitas 
das vezes  tratados como um só grupo 
– o povo da África Sub-Sahariana; 
o povo do Suriname; os turcos; os 
marroquinos, como se fossem um 
grupo homógeneo. Todas as diferenças 
de classe,  género, idade e por aí fora 
parecem ser irrelevantes. Conforme 
um pesquisador uma vez citou, “estes 
grupos são tão diversos e tão complexos 
de compreender.” 

No entanto, as crenças e 
expectativas sobre como os 
homens e as mulheres  deviam 
supostamente se comportar  - o 
que é visto como normal – muitas 
das vezes divide estes grupos
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Também vou explorar a ideologia 
ou os estereótipos sobre os homens 
nos diferentes grupos com quem eu 
trabalho. Há muitas diferenças entre os 
grupos étnicos de um país, com base 
na classe,  idade, género, educação, etc. 
No entanto, as crenças e as expectativas 
sobre como os homens e as mulheres 
são supostos  a se comportarem – o que 
é considerado como normal- muitas 
vezes cruzam-se nestes grupos.

Os meus dados   surgem de pesquisa e 
também de observações. A SOA SIDA 
dos Países Baixos organizou encontros 
de diferentes grupos e formação de 
géero, que resultou num guia para 
o género no sentido de desenvolver 
intervenções focalizadas no género e de 
prevenção específicas a IST
(ver http://www.rng.nl/shop/book-is-your-
project-100-genderproof?searchterm= 
gender). 

Durante estes encontros, ocorreram 
discussões sérias sobre o que era o 
comportamento sexual normal dos 
homens/mulheres nos diferentes 
grupos étnicos. Vou basear os meus 
argumentos em algumas opiniões 
partilhadas durante estas discussões de 
foco em grupo.

Os homens da  África Sub-Sahariana

Emergiu durante três  grupos de 
discussão com os principais lideres 
comunitários da África Sub-Sahariana, 
em 2009, que os homens africanos em 
geral são supostos ser os chefes dos 
agregados familiares. Eles providenciam 
a família e a família deve supostamente 
obedecer-lhes. O pai do agregado, 
portanto não é interrogado. Os homens 
nesta discussão estavam convencidos 
de que não havia qualquer problema 
com isto, desde que os homens não 
abusassem do seu poder.

Disseram também que é o direito de 
um homem encontrar-se com outras 
mulheres; os homens são caçadores 
e precisam de variedade  no quarto 
de dormir. As mulheres não podem 
de modo algum fazer o mesmo, senão 
seriam castigadas  ou banidas da família 
no caso de se atreverem a ‘olhar em 
volta”. Algumas mulheres na discussão 
em grupo também concordaram com a 
ideologia de que o homem era  ‘o chefe 
da família.’

As discussões de foco em grupo foram 
realizadas somente para homens, no 
distrito a Sudeste de Amsterdão com 
60 homens quase eles todos do Oeste 
de África. Numa formação semelhante 
para mulheres, estiveram presentes 
100 participantes.

Tornou-se bem evidente durante estas 
discussões que o comportamento sexual 
dos homens casados não devia ser 
questionado desde que sustentassem 
as suas famílias. Tudo isto parece 
generalizado, mas foi dito em tom 
sério pelos homens, com as mulheres 
mostrando-se bastante ofendidas. “Se 
uma criança resultar de um destes 
joguinhos  do homem,  então a mulher 
devia aceitar a criança na família! Disse 
um homem. “E se o resultado for  uma 
infecção sexualmente transmitida como 
o sifilis ou HIV?” perguntou uma mulher, 
que  estava visivelmente perturbada e 
repugnada com as declarações feitas 
pelas suas contrapartes.

Outros homens disseram ainda como 
a pressão de pares entre os próprios 
homens perpetuava e fazia manter 
algumas destas  ‘atitudes sexuais macho’. 
“Quando saímos para os clubes e outros 
espaços públicos dominado por homens, 
as mulheres não são bemvindas”.

“Um homem que traz  a sua mulher 
consigo é menos prezado; esta separação 
dos espaços é nítida. Até mesmo nas 
igrejas e mesquitas, podemos ver que 
os homens sentam-se num lado e as 
mulheres  no outro! Mas uma mulher que 
você encontre no clube pode ajudá-lo a 

passar uma noite agradável. As mulheres 
decentes não vêm a lugares como estes!

Os homens da África sub-Saharina      
na Europa

Estes homens podem não 
necessariamente ser provedores de 
família. Algumas mulheres acabam 
tendo melhores empregos que os 
homens. As mulheres economicamente 
empoderadas não toleram estes homens 
sexualmente abusivos que têm relações 
sexuais múltiplas. Devido aos desafios 
económicos na Europa, os homens têm 
que fazer uma escolha; ou limitam as suas  
escapadas sexuais ou acabam perdendo 
as suas parceiras economicamente 
empoderadas, que não  toleram os seus 
joguinhos sexuais.

Um exemplo e daquelas pessoas sem   
licença de residência na Diáspora. 
Alguns homens entram em relações 
de conveniência com mulheres 
economicamente empoderadas, uma 
vez que precisam delas para regularizar 
as suas licenças de residência, e isto 
pode levar anos.

O governo holandês exige que a parceira 
residente nos Países Baixos, que queira 
um parceiro fora do país, tenha um certo 
nível de rendimento e satisfaça certas 
condições.

Há inúmeras histórias de homens que 
têm sido postos na rua pelas mulheres 
e por consequência perderam o tempo 
que tinham acumulado para regularizar 
a sua residência, porque tiveram 
outras relações sexuais. Este paradoxo 
de homens na Europa  tentando ser  
‘os homens’ das suas regiões  bem 
conhecidos  pela sua proeza sexual, 
coloca-os em risco  não só das ISTs, mas 
também cria problemas sociais.

Algumas mulheres na discussão 
em grupo também concordaram 
com a ideologia de que o 
homem era ‘o chefe da família.

O conceito dos homens com 
‘amantes’ é  tão comum, que 
é quase aceitável.

Será que esta nova geração vai garantir que os homens respeitem os direitos das mulheres?

P e r s p e c t i v a
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Os surinameses e antilenos

O Suriname e Antilles eram postos de 
escravatura para os holandeses. Nos 
postos de escravatura, os homens e as 
mulheres reproduziam para produzir 
escravos fortes e não permaneciam um 
com o outro. Não existia  o papel do pai; 
o mestre dos escravos identificava o 
homem com  a desejada ‘semente forte’ 
(interpreta-se como homem fisicamente 
forte) para ser semeada no ventre 
daquela que mais provavelmente daria à 
luz a mão de obra mais forte no futuro.

Este sistema contribui significativamente 
para o ‘comportamento de abelha’ do dia 
moderno de alguns homens das Caraíbas, 
que produzem bebés com mulheres 
diferentes e depois não cuidam deles. 
O conceito dos homens ter ‘amantes’  é 
tão comum, que é quase aceitável. Num 
estudo feito por Wendele van der Wiele 
(2010), relações sexuais múltiplas entre 
os homens  originários das Caraíbas são 
mais comuns que a excepção, com as 
mulheres tendo filhos com mais de que 
um pai.

Algumas mulheres também têm 
namorados para além dos seus parceiros 
estáveis, o uso do preservativo é 
inconsistente, há contacto sexual sem 
protecção quando as pessoas vão para 
os seus países de origem passar férias ou 
em negócio, e este grupo tem também 
algumas práticas sexuais que o torna 
susceptível às ISTs.

Os marroquinos e turcos

Este grupo alvo, especialmente aqueles 
de antecedentes muçulmanos, tem 
características bem definidas e distintas 
em relação aos papeis de género e 
comportamento sexual – isto quando se 
trata da ideologia da religião. Um aspecto  
instável deste grupo, embora também 
esteja presente noutras culturas, é a 
importância que eles dão à virgindade e as 
consequências que isto pode ter naquelas 
que a perdem antes do casamento.

Na maior parte das culturas da África 
Sub-Sahariana, a perca da virgindade 
para uma mulher antes do casamento 
é problemático e apresenta graves 
consequências sociais, mas não tanto 
como nos grupos marroquinos e turcos, 
onde as mulheres podem até ser mortas. 
Muito já tem sido relatado sobre ‘mortes 
honrosas’, um termo eurocêntrico de 
acordo com estes grupos; mas o que isto 
simplesmente leva a entender é que as 
mulheres podem ser mortas.

Um estudo efectuado por B. van Moorst 
e R. Lunsen sobre ‘a restauração da 
virgindade’ entre as mulheres com  
antecendentes muçulmanos (2010). 
O desespero com que as mulheres 

visitam os hospitais para trabalhar na 
sua virgindade antes do casamento, 
muitas vezes acompanhadas por outros 
familiares para reforçar o pedido e 
necessidade, suscita muita preocupação.

Os marroquinos e turcos 

Este grupo alvo, especialmente aqueles 
de antecedentes muçulmanos, tem 
características bem definidas e distintas 
em relação aos papeis de género e 
comportamento sexual – isto quando 
se trata da ideologia da religião. Um 
aspecto  instável deste grupo, embora 
também esteja presente noutras 
culturas, é a importância que eles dão à 
virgindade e as consequências que isto 
pode ter naquelas que a perdem antes do 
casamento.

Na maior parte das culturas da África 
Sub-Sahariana, a perca da virgindade 
para uma mulher antes do casamento 
é problemático e apresenta graves 
consequências sociais, mas não tanto 
como nos grupos marroquinos e turcos, 
onde as mulheres podem até ser mortas. 
Muito já tem sido relatado sobre ‘mortes 
honrosas’, um termo eurocêntrico de 
acordo com estes grupos; mas o que isto 
simplesmente leva a entender é que as 
mulheres podem ser mortas.

Um estudo efectuado por B. van Moorst 
e R. Lunsen sobre ‘a restauração da 
virgindade’ entre as mulheres com  
antecendentes muçulmanos (2010). 
O desespero com que as mulheres 

visitam os hospitais para trabalhar na 
sua virgindade antes do casamento, 
muitas vezes acompanhadas por outros 
familiares para reforçar o pedido e 
necessidade, suscita muita preocupação.

O perigo destas práticas, que podem ser 
justificadas, no caso de sermos nós a ser 
mortos, e de que os homens que deviam 
casar com virgens acabam como virgens 
de ‘segunda mão’, possivelmente com 
ISTs  tal como HIV.

Por outro lado, não se espera 
rigorosamente que os homens  sejam 
virgens.

Podem criar experiência com mulheres 
fora dos seus grupos religiosos. Os jovens 
marroquinos são bem conhecidos por ter 
relações sexuais com mulheres europeias 
ou mulheres que não sejam muçulmanas 
para satisfazer os seus desejos sexuais 
enquanto ‘poupam’ as suas próprias 
mulheres para o casamento.

Também a linguagem durante as 
discussões de foco em grupo tornaram 
bem claro que a heterossexualidade é 
a norma nestas culturas.

Africanos em Amsterdão, os Países Baixos. 

'	�� �� ��*�"� +�&�!�� 	!����!��� �� ����!	������ � !���

	����*	��!	����
�!�	�����	���������	������������*��"

 Saúde reprodutiva masculina no contexto da prevenção do HIV



TRÊS - 201014

SOBRE HIV E SIDA, SEXUALIDADE E GÉNERO

Intercâmbio Saúde reprodutiva masculina no contexto da prevenção do HIV

Esta prática também era evidente no facto 
de que os pais turcos e marroquinos iam 
à procura de noivas para os seus filhos 
nos seus países de origem, e que  pois 
provavelmente seriam ‘puras’e virgens.

O género em vulnerabilidade

Enquanto se considera a diversidade 
entre as comunidades e os indivíduos, 
está bem claro que existem expectativas 
gerais culturais que induzem os homens  
para comportamentos sexuais de risco.

Na discussão supra, a sexualidade 
é fundamentalmente heterossexual. 
Nestas culturas, espera-se que as 
relações sexuais ocorram entre homens 
e mulheres. Também a linguagem 
durante as discussões de foco no género 
nos grupos tornaram bem claro que 
a heterossexualidade é a norma entre 
estas culturas. Os homens que têm sexo 
com homens (MSMs), estão a correr 
um risco maior de ficarem infectados 
com HIV e outras ISTs, são forçados a 
‘conformar-se’ com estes valores da 
sociedade, colocando a eles próprios e 
aos outros em risco.

A população étnica minoritária dos Países 
Baixos está desproporcionalmente 
infectada com HIV se comparada com a 
população nativa holandesa. As minorias 
étnicas no país constituem quase 20 por 
cento do população holandesa, mas 
contam  aproximadamente 33 por cento 
de todas as infecções do HIV (HVM, 
2009). Os grupos minoritários étnicos da 
África  Sub-Sahariana sem ser do leste, 
América Latina e as Caraíbas apresentam 
28.6 por cento de todas as infecções HIV 
nos Países Baixos.

Os homens, que casam com mulheres 
e têm sexo com homens no sigilo, 
encontram-se em situações que muitas 
vezes torna a protecção dificil. Imagine 
um homem que tenha sexo anal e 
nunca é examinado nem tratado por 
um médico por causa da ideologia de 
que tal comportamento é ‘não-cultural’. 
A falta de serviços para os problemas 
‘não-culturais’ é  muito problemático e 
pode contribuir em elevadas taxas de 
infecção em algumas partes de África, 
onde o sexo consensual entre homens 
está sujeito a castigo.

Para além das normas heterossexuais, a 
ideia de que os homens se esforçam para 
realizar a ideologia do homem sexual, 
às vezes motivado pelas mulheres, á 
arriscado. A produção de filhos com 
mulheres diferentes só faz aumentar 
o risco das ISTs para os homens. O 
machismo entre os homens das Caraíbas 
devia ser repensado, especialmente  
devido ao HIV; os riscos envolvidos  em 

O padrão duplo entre a sexualidade dos 
homens – livre e sem restrições e as 
mulheres como impermíssivel – é um 
problema significativo, especialmente 
se as mulheres também procuram mais 
parceiros sexuais.

É suposto que os homens da África Sub-Sahariana sejam os chefes dos agregados e  que sustentem as 
suas famílias. 

relações múltiplas com mulheres e às 
vezes também com homens.  

O padrão duplo entre a sexualidade dos 
homens – livre e sem restrições e as 
mulheres como impermíssivel – é um 
problema significativo, especialmente 
se as mulheres também procuram mais 
parceiros sexuais. Espera-se muitas 
vezes que as mulheres se mantenham 
fieis e se desviem dos homens em 
questões sexuais. A dicotomia ou 
polarização dos homens como ‘activos’ 
e ‘responsáveis’ e as mulheres como 
‘passivas’, como  construção subjacente 

das masculinidades e feminidades no 
Brasil, como por toda a América Latina e 
Caraíbas (Parker 1999) e além.

De acordo com Simon and Gagnon 
(1999), o indivíduo pode não necessitar 
de se conformar com o que a sociedade 
espera dele, mas vai renegociar os 
seus próprios desejos tendo em 
conta o estereótipo da sociedade, 
apresentando a sua própria definição 
sexual, suas ideias e expectativas dos 
seus parceiros sexuais. �
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A maior parte das mulheres só precisa de 
fazer o teste Papanicolau   quando fizer 21 
anos, o Cológio Americano de Obstetras 
e Ginecologistas (ACOG), salienta que 
certas populações com menos de 21 
anos ainda precisam de ser examinadas 
(screening), de acordo com as suas novas 
directrizes.

As excepções incluem as mulheres com 
sistemas imunes comprometidos, uma 
vez que não se podem “’defender das 
infecções viris tão facilmente assim ou 
até mesmo de maneira alguma”, o colégio 
informou numa publicação.

“As adolescentes infectadas com HIV 
deviam fazer o exame ao cancro cervical 
duas vezes no primeiro ano depois do 
seu diagnóstico de HIV e depois uma vez 
por ano depois disso”, revelou a ACOG.

As adolescentes sexualmente activas, 
com sistemas imunes enfraquecidos  por 
causa de um transplante de órgão ou 
por causa de terapia esteróide de longa 

A c t u a l i z a ç ã o  d e  I n t e r c â m b i o

Fazer  exames exageradas é 
realmente prejudicial para as jovens 
raparigas. Aumentamos a sua 
ansiedade, e aumentamos o seu 
tempo de ausência escolar e laboral.

Não  se faz o Papanicolau às 
mulheres com menos de 21 anos

Raparigas em Harare, Zimbabué. As raparigas só  precisam de fazer o teste Papanicolau quando completarem os  21 anos.

duração também deviam ser sujeitas a 
exame seis meses entre o primeiro ano 
depois de começa a ter sexo e depois 
continuar com o teste Papanicolau  numa 
base anual.”

A maior parte das mulheres com menos 
de 12 anos e com um sistema imune 
saudável “tem uma melhor hipótese 
de ganhar a lotaria do que apanhar 
cancro naquela idade,” declarou o Dr 
Mark Einstein, do Colégio de Medicina  
Albert Einstein, que no entanto não 
esteve envolvido nas directrizes. A ACOG 
também não recomenda que a testagem 

HPV seja feitas nas adolescentes. “Não 
vale a pena fazer  o teste HPV, porque 
é tão comum entre as adolescentes e 
90 por cento das infecções HPV são 
naturalmente resolvidas pelo sistema 
imune dentro de dois anos”, disse a Dra 
Cheryl B. Iglesia, presidente da Comissão 
ACOG na Prática Gineocólogica. 

Mesmo  que a maioria das raparigas não 
precise de fazer o teste Papanicolau, elas 
ainda precisam de fazer as consultas 
anuais  com o seu ginecologista, afirmou 
a Dra Iglesia.

“Fazer  exames exageradas é realmente 
prejudicial para as jovens raparigas”,”disse 
o Dr Einstein.”Aumentamos a sua 
ansiedade, e aumentamos o seu tempo 
de ausência escolar e laboral.” �

As  directrizes, Gestão de Cancro Cervical nas 
Adolescentes: Exame, Avaliação, e Gestão, 
foram publicados em Obstetria & Ginecologia 
(2010:116(2): 469-472).

Fonte: https://secure.thebody.com.tracker/intro.html
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é uma publicação do Instituto Real Tropical (KIT)
em colaboração com o Serviço de Disseminação 
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Aprender  para a Vida: 
Actividades da Sala de 
Aula para Educação de HIV 
e SIDA, 2009. Educação 
I n t e r nac i ona l ,  Cen t r o 
de Desenvolvimento de 
Educação e Organização 
Mundial da Saúde

Este kit de ferramentas foi 
concebido para ajudar os 
professores na abordagem 
de temas pertinentes ao HIV e AIDS com os seus estudantes. As 
actividades adequadas às suas idades e planos de lição modelo 
são providenciados para ensinar os estudantes as competências 
que estes precisam para se protegerem do HIV e apoiar aqueles 
nas suas escolas e comunidades que estão vivendo com HIV.

PDF: http://download.ei-ie.org/Docs/WebDepot/EFAIDS ClassroomExercice 
Book_eng_final_web.pdf  

Porque é que as Mulheres e as Raparigas Precisam de uma Vacina 
para SIDA, Iniciativa Internacional da Vacina da SIDA (IAVI)

PDF: http://www.iavi.org/Lists/IAVIPublications/attachments/ba18ad39-
0f9e-44f5-918b-ded9467f9f1a/IAVI_Why_Women_and_Girls_Need_AIDS_
Vaccine_2010_ENG.pdf

Uma maior vulnerabilidade biológica das mulheres e raparigas 
para com a infecção do HIV, juntamente com as desigualdades 
sociais e económicas, incrementam a pandemia em nações 
com recursos limitados. Este folheto de informação aborda 
algumas das normas e desigualdades de género que impedem a 
capacidade das mulheres se prevenirem da infecção do HIV e faz 
com que o caso para o desenvolvimento de uma vacina para o 
AIDS seja uma ferramenta poderosa.

Engajando os Rapazes e Homens na prevenção GVB e 
<	=�����
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Emergências: Um Módulo de Seminário. 2008. O Projecto 
ACQUIRE

PDF: http://www.unifem.org/attachments/products/Transforming_the_National_
AIDS_Response_Advancing_Women_Leadership_Participation.pdf

Este módulo foi concebido 
para edificar as competências 
dos participantes trabalhando 
para engajar os rapazes e 
homens  na prevenção da 
violência do género (GBV) e 
saúde reprodutiva (RH) em 
contextos de conflito e resposta 
a emergências. O módulo 
participativo de dois dias 
providencia um enquadramento 
para se discutir várias 
estratégias para o envolvimento 
masculino de acordo com as fases de prevenção e resposta em 
situações de conflito e deslocamentoeaningful participation of HIV-
positive women in the AIDS response.

Olhando para Trés, 
Olhando em Frente: Lições 
Aprendidas do Estudo e 
Programas de HIV  e AIDS 
em África. 2008 World 
Vision.

PDF:http://www.wvi.org wvi? 
wviweb.nsf/0CF6565756aea94
288257575590061CEAC/$file/
Looking_back_Looking_forwards_._Lessons_learnt_from_HIV_and_AIDS_
Research_and_Programming_in_Africa.pdf

Esta publicação relata as lições aprendidas, incluindo o sucesso 
e imprevistos, e providencia recomendações para um futuro 
programa do HIV no contexto africano.

Pacote para Avaliação de Necessidades para o Programa 
de Envolvimento Masculino.2008. O Projecto ACQUIRE/
EngenderHealth e Promundo

PDF: http://www.acquireproject.org/archive/files/7.0_engage_men_as_
partners/7.2_resources/7.2.3_tools/Conflict_Manual_final.pdf

Este pacote foi concebido para ser 
usado por indivíduos, organizações 
e doadores interessados em realizar 
uma avaliaçõo de necessidades que 
identificasse as lacunas no programa 
de envolvimento masculino relativo 
à prevenção, cuidado, tratamento 
e apoio  do HIV e SIDA  de modo a 
desenvolver programas relevantes e 
eficazes e/ou políticas que envolvam 
os homens no HIV e SIDA.

Este pacote foi desenvolvido pelo 
Projecto EngenderHealth/ACQUIRE e Promundo de acordo com 
as avaliações que tinham realizado nos países antes de abordar 
as lacunas encontradas no programa e nas políticas pertinentes 
ao envolvimento dos homens  no HIV.

Transformando a Resposta Nacional do SIDA: Avançando 
a Liderança e Participação das Mulheres. 2010. Unifem 
e Athena.

PDF: http://data.unaids.org/pub/Manual/2010/guidelines_popnestimationsize_
en.pdf

Transformando a Resposta 
Nacional do SIDA: Avançando 
a Liderança e Participação das 
Mulheres foi dedicado para 
realçar as estratégias de como a 
incorporar a igualdade do género 
e dos direitos das mulheres em 
respostas nacionais do HIV e 
SIDA. Esta publicação apresenta 
várias abordagens para avançar 
a liderança e participação 
significativa das mulheres na 
resposta ao AIDS.

Directrizes para a Estimativa do Tamanho das Populações 
em Maior Risco. 2010. ONUSIDA.OMS. 

PDF://htttp://data.unaids.org/pub/Manual/2010/guidelines_popnestimationsize_
en.pdf

Calcular e compreender o impacto e magnitude da epidemia do 
HIV coloca muitos desafios. No entanto sem medidas e estimativas 
correctas sobre o impacto e magnitude do HIV, torna-se impossível 
para os países efectuar as actividades do programa do HIV. Esta 
directriz pode ser usada para  realizar estudos estimativos relativos 
ao tamanho da população de forma a calcular e compreender as 
populações mais em risco do HIV nos países.

Cartão de Progresso da Prevenção Global 2010. Grupo de 
Trabalho para a Prevenção Global do HIV.

PDF: http://publications.oxfam.org.uk/display.asp?k=e2010081613433177

O Grupo de Trabalho para a Prevenção Global do HIV é  constituído 
por um painel de aproximadamente 50 lideres especialistas de 
saúde, médicos, bio-médicos e pesquisadores de comportamento, e 
pessoas afectadas por HIV  e SIDA, convocado pela  Fundação Bill & 
Melinda  Gates e a Fundação da Familia Kaiser.

Desde 2002, o Grupo de 
Trabalho para a Prevenção 
Global do HIV tem emitido 
relatórios regulares sobre 
temas principais relativos 
à prevenção do HIV. Estes 
relatórios têm incluído uma 
diversidade de recomendações  
de alta prioridade das partes 
interessadas chave. Para 
promover a transparência e 
responsabilidade na resposta 
ao HIV, o Grupo de Trabalho 
anal isou publ icamente 
dados disponíveis e inquiriu 
os membros do Grupo de 
Trabalho para avaliar o grau 
em que as recomendações do 
Grupo de Trabalho tinham sido 
implementadas.

Romper Um Outro Silêncio: Compreender as Minorias 
Sexuais e Tomar Acção para os Direitos Sexuais em África. 
Oxfam International. 2010.

PDF:http://publications.oxfam.org.uk/display.asp?k=e2010081613433177

Este livrete retrata as 
sexualidades marginalizadas e os 
direitos humanos. Foi escrito para 
as pessoas que trabalham com 
a sociedade civil e organizações 
do governo, com um foco em 
África, especialmente no Corno, 
Leste e África Central. A ideia 
por detras da publicação deste 
livrete surgiu de um forum de 
HIV e SIDA, realizado no Corno 
e Leste de África e África Central, 
para o pessoal da Organização da 
Sociedade Civil (CSO) dedicado 
ao trabalho de HIV. O forum focalizou na aprendizagem das ligações 
entre o género, HIV e SIDA, e direitos sexuais.

Este livrete é para encorajar o pessoal  na sociedade civil e as 
organizações do governo a: compreender os direitos sexuais 
como direitos humanos; sensibilizar-se sobre os abusos contínuos 
dos direitos humanos nas minorias sexuais incluindo a falta de 
acesso aos serviços essenciais; e tomar acção para proteger os 
direitos de todos, incluindo dos grupos minoritários.

Currículo da Saúde Reprodutiva dos Homens: Secção I- 
Introdução aos Serviços da Saúde Reprodutiva dos Homens 
(REVISTO). 2008 EngenderHealth. 

Este texto foi concebido para providenciar aos cuidadores de 
saúde com as competências e sensibilidade necessários para 
trabalhar com clientes masculinos e providenciar serviços de saúde 
reprodutiva dos homens. O texto contém informação para os 
cuidadores de saúde poderem usar quando iniciam, providenciam, 
ou expandem o programa de serviços de saúde reprodutiva dos 
homens.

Para mais informação, ver o PDF em: PDF: http://www.acquireproject.org/
archive/files/7.0_engage_men_as_partners/7.2_resources/7.2.3_tools/needs_
assessment_final.pdf
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