
Priorizar a prevenção do VIH em 
programas para mulheres jovens 
e raparigas

Combatendo  o perigo das uniões 
sexuais tipo “papaizinho”* 
As relações sexuais  intergeracionais e  de idades diferentes expõem 
as adolescentes e as jovens  adultas a parceiros susceptíveis a serem 
seropositivos por causa da sua idade e maior história sexual. Na 
África Austral, a  Namíbia é um exemplo  ilustrativo. O país  tem sido 
associado aos  altos níveis de infecções sexualmente transmissíveis 
(ISTs), e à maior probabilidade de parceiros  múltiplos, sete por cento 
de mulheres solteiras e 26 por cento das casadas na faixa etária de 
15-24 anos têm  parceiros  dez 10 anos mais velhos que elas ou 
ainda  mais velhos.
 
O perigo é que as relações intergeracionais introduzem o vírus na 
coorte mais jovem, onde ele  depois se propaga rapidamente devido 
à rápida rotatividade de parceiros e parcerias concomitantes comuns 
(especialmente entre as jovens). Isso não quer dizer que o cenário da 
Namíbia se repete noutros contextos.
 
Os estudos têm demonstrado que as relações de idade díspares 
têm benefícios, reais ou percebidos, a nível social, físico, psicológico, 
bem como económicos e simbólicos. No meio de crescentes 
desigualdades económicas e expectativas culturais de homens  como 
doadores e mulheres  como beneficiárias da compensação para o 
sexo, o relacionamento com os homens mais velhos é um meio 
comum e prontamente disponível das mulheres jovens poderem 
ganhar materialmente, afirmarem a sua auto-estima, realizarem  
objectivos sociais, e aumentarem as  oportunidades  a longo prazo de 
uma vida melhor. As ligações também ajuntam valor e prazer à vida 
das mulheres jovens. A forma mais comum do sexo intergeracional, 
de maior diferença de idade e menor uso de preservativo, ocorre 
em casamentos e relações estáveis. Esse sexo “convencional” 
pode ser crucial na sustentação de uma epidemia generalizada 
entre gerações e representa o maior desafio para a prevenção. 

Em Botswana, J. Nkosana e D. Rosenthal realizaram, entrevistas intensas 
com 25 estudantes em Gaborone para identificar os factores que ajudam 
as raparigas a resistir às relações  tipo “papaizinho”. Elas incluíram um desejo 
em manter alguma forma de poder na tomada de decisões, ambição 
pessoal, senso de auto-estima, aceitação da sua situação económica, 
conhecimento dos riscos sexuais e crenças sobre a virgindade. 

Os sub-temas sócioculturais emergentes incluíam  a 
vontade e o respeito pelo casamento, crença  de que 
os idosos deviam ser considerados como  pais, morais  
sociais, especialmente sobre a desagregação da família, e as 
experiências de parentes próximos. Estes factores de protecção 
podem ser traduzidos em programas para capacitar as jovens a 
resistir às relações sexuais  intergeracionais no Botswana e além. 

É necessário uma política mais abrangente para as mulheres e 
raparigas proporcionando uma melhor integração das comunidades 
para que possam avaliar e abordar as questões. Recomenda-se ainda 
a expansão de campanhas e programas sobre o papel dos homens 
como protectores e suportes da mulher.
 
Por último, como a Dra Suzanne Leclerc-Madlala argumenta noutra 
parte desta edição, quando  aborda este tema complexo, o ónus da 
responsabilidade devia assentar com os homens adultos. Eles deviam 
evitar as relações potencialmente abusivas e reconhecer que o sexo 
com as mulheres jovens é um abuso de poder e situação, além de 
colocar o risco das infecções de VIH.

    Sara Page-Mtongwiza
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Há vinte e cinco anos atrás, a ONUSIDA estimava que 

aproximadamente  meio milhão de mulheres e meio milhão de 

homens  viviam com VIH e SIDA na África subsaariana. O número 

de mulheres vivendo com VIH em relação aos homens tem 

��������	
 �
 ����
 ��	
 �����
����
������	����
 ��
������	


�����������	

�����
��
��������
�	����
��
�
�
��
��	��
���
��	��


se relata ser  3-5 vezes mais prováveis de estarem infectadas pelo 

VIH do que os rapazes da mesma idade.

Em 2003, o Grupo de Trabalho  das Mulheres, 
Raparigas e VIH/SIDA do Secretário-Geral  
das Nações Unidas na África Austral  
identificou três factores que contribuíam 
para a maior vulnerabilidade das mulheres 
e raparigas na sub-região quanto à infecção 
de VIH, incluindo 1) uma cultura de silêncio  
relativamente à sexualidade; 2) sexo 
transaccional de exploração (ST) e sexo 
intergeracional (SIG) e 3) violência contra 
as mulheres nos relacionamentos.

Embora os parceiros sexuais com  
idade diferentes, sexo transacional 
e até mesmo múltiplas parcerias 
concomitantes  (MPC) ocorrem em 
muitas culturas e comunidades globais, a 
prevalência desmesurada e incidência de 
VIH entre as mulheres e as raparigas na 
África subsaariana, em comparação com 
os seus companheiros (sexo masculino) 
da mesma idade, não deixa de ser uma 
preocupação significativa.
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(A cortesia do retrato de SAfAIDS).
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*(relacionamento de um homem idoso com rapariga jovem  baseado no interesse financeiro) 
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Um grupo de pesquisa crescente descreve 
porque é que os jovens e homens mais 
velhos se envolvem em IGS e SIG, e 
também salienta as implicações de 
maior risco e vulnerabilidade para o VIH, 
gravidez indesejada e violência. Contudo, 
ainda há uma lacuna no que diz respeito à 
compreensão sobre quais os programas e 
as abordagens estratégicas  que podem ser 
implementadas para reduzir directamente a 
incidência do VIH entre as mulheres jovens 
e raparigas.

O que sabemos sobre o SIG?

O inquérito  sobre população geral  da 
ONUSIDA e os módulos da SIDA  sobre a 
Sondagem de Demografia e Saúde (PDS) 
definem o sexo intergeracional como uma 
relação não-marital sexual com um parceiro 
que  é  mais velho 10 anos ou mais. Na 
maioria das vezes, trata-se de mulheres 
jovens com homens mais velhos. Isso não 
nega o facto de que às vezes os homens mais 
jovens estão também a ter relacionamentos 
com mulheres muito mais velhas. É uma 
questão de escalamento. De acordo com as 
Sondagens  de Demografia e Saúde  (PDS), 
na Namíbia, Suazilândia e Zâmbia, a maioria 
das mulheres têm relacionamentos com 
homens que são cinco a 10 anos mais velhos 
que elas.

Uma análise que incluía   mais que 45 estudos 
de sexo intergeracional na África subsaariana 
notou que essas relações são muitas vezes 
marcadas por uma troca de dinheiro ou 
bens.  Acredita-se que as raparigas ao 
escolher o SIG fá-lo pelo ganho económico 
ou material. Em comunidades muito pobres, 
onde o desemprego é abundante, as famílias 
podem tolerar os relacionamentos com 
homens mais velhos, também conhecido 
como “papaizinho”, uma vez que são 
considerados  como trazendo algum nível de 
segurança financeira para as jovens e suas 
famílias. Mas enquanto  que a troca de bens 
materiais, muitas vezes acompanha esses 
relacionamentos, as jovens também optam 
por se envolver com homens mais velhos, 
por várias razões, incluindo o amor, o louvor 
e a promoção social.

Porque
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procuram  homens mais velhos?

Para compreendermos a razão pela qual  as 
mulheres jovens se envolvem com homens 
mais velhos, Luke e Kurz (2002)   desenvolveu 
um quadro conceitual que postulava que as 
mulheres jovens na África subsaariana se 
envolviam em relações muito arriscadas, 
porque 1) o sexo pode ser trocado por 
dinheiro e coisas materiais, 2) os homens 
mais velhos preferem parceiras jovens 

adolescentes, pois julga-se que estão livres do 
VIH, e 3) o declínio das  estruturas tradicionais 
da sociedade. No entanto, nem todas as 
mulheres jovens são forçadas a ter relações 
sexuais com homens mais velhos. Verificou-
se que algumas escolhem  envolver-se com 
homens mais velhos, porque além de tudo 
já mencionado ele traz segurança emocional, 
amor e prazer, bem como reforça a auto-
estima, o estatuo  social e riqueza material. As 
mulheres mais jovens também manifestaram 
a sua preferência por homens mais velhos, 
indicando que os homens da sua idade são 
menos maduros e mais violentos.

Porque é que os homens se envolvem 

�	�
��������
����
�	����)

O relacionamento  com uma mulher mais 
jovem é visto pelos homens como uma forma 
de afirmar  a sua auto-estima, uma mostra 
de generosidade e de validação social da sua 
masculinidade. A satisfação sexual tem sido 
identificada como uma das principais razões 
para que os homens mais velhos se envolvam 
com mulheres mais jovens.   Alguns homens 
entram em tais uniões para  expressar amor e 
gratidão, mas a disparidade de idade muitas 
vezes significa que eles exercem o poder e 
autoridade na relação. 

Alguns homens mais velhos achavam que 
o sexo com as mulheres jovens era  mais 
arriscado do que com as mulheres mais velhas - 
porque  acreditavam que elas tinham uma vida 
sexual  mais activa e com menos probabilidade 
em insistir no uso do preservativo.  Isto está em 
contraste com outros estudos que apontavam 
para o facto de que  os homens consideravam 
as mulheres mais jovens com uma menor 
probabilidade de serem seropositvas, e 
portanto, de menos risco. 

&���*�ndo  as novas infecções de VIH 
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O sexo intergeracional tem-se associado ao 
aumento do risco da infecção de VIH porque as 
taxas mais elevadas de prevalência de VIH têm 
sido relatadas entre os  casais onde existe uma 
diferença de cinco anos  ou mais.  Também foi 
argumentado que a idade, as desigualdades 
de género e disparidade económica ligadas 
a estes relacionamentos têm uma influência 
negativa sobre a probabilidade de práticas 
sexuais mais seguras - como a capacidade de 
negociar o uso do preservativo. Até à data, as 
estratégias recomendadas para abordar com 
idade e sexo diferentes e prevenção do VIH 

entre as mulheres jovens e raparigas incluem: 1) 
mobilizar e capacitar as mulheres jovens, através 
das abordagens de advocacia e competências 
de vida; e 2) desenvolvimento de advocacia 
suplementar, marketing social e estratégias de 
educação e entretenimento para a mudança de 
comportamento entre o público em geral.

A importância de trabalhar com e engajar os 
homens também foi apresentado como uma 
importante estratégia para reduzir o risco e 
a vulnerabilidade das mulheres jovens ao 
VIH. Infelizmente, existem poucos estudos e 
avaliações de impacto sobre os programas 
e, portanto, há pouca orientação sobre como 
estruturar as intervenções para reduzir a 
incidência do VIH entre as mulheres jovens e 
raparigas.

Uma avaliação do impacto do Programa Stepping 
Stones (criado por Wellbourn, 1995), que visa 
melhorar a saúde sexual através da edificação 
de relações mais fortes  e com mais igualdade 
de género,  e uma melhor comunicação, tem-se 
revelado eficaz na redução da infecção do VIH. 
O programa utiliza abordagens participativas 
da comunidade de aprendizagem (incluindo o 
teatro e dramatização) para abordar uma ampla 
variedade de questões de saúde sexual. 

É a primeira intervenção para a prevenção do 
comportamento em África  que até agora foi 
submetida a uma avaliação rigorosa. 

O relatório indica que, dois anos após a 
avaliação inicial, as mulheres no programa 
contraíram menos de 15 por cento de novas 
infecções de VIH do que aquelas num braço 
de controlo e menos 31 por cento de infecções 
HSV2. Também providenciou alguma prova 
da mudança de comportamento sexual  de 
risco por parte dos homens  sem esquecer de 
mencionar ainda uma redução na violência. 
No entanto, são necessárias mais pesquisas 
para compreender especificamente os temas 
relacionados com o sexo intergeracional  e 
transacional. Um modelo estratégico chamado 
“Continuum of Volition” foi desenvolvido pela 
Save the Children, e visa servir como uma 
ferramenta analítica para compreender porque  
é que as jovens se envolvem com homens mais 
velhos, e como um guia para o desenvolvimento 
de programas adequados à prevenção do VIH.  
O trabalho de Save the Children em Mangochi, 
no distrito do Malawi, testou o modelo por meio 
de um projecto de saúde aos adolescentes. O 
modelo foi testado através da aplicação de uma 
série de práticas elaboradas para combater o 

Nem todas as mulheres são 
coagidas a fazer sexo com homens 
mais velhos, e os homens mais 
velhos consideram o sexo com 
mulheres mais jovens como 
sendo mais arriscado do que com 
mulheres mais velhas. 

SOBRE HIV E SIDA, SEXUALIDADE E GÉNERO

Intercâmbio



QUATRO - 2010 3

SOBRE HIV E SIDA, SEXUALIDADE E GÉNERO

IntercâmbioSexuality and counselling: building evidence of good practiceR e l a ç õ e s  S e x u a i s  I n t e r g e r a ç õ e s  e  V I H  e  S I D A 

     Nancy Luke

Sexo arriscado no Quénia 
urbano: O lado amargo dos 
casos de “papaizinho” 

Continuação da página 2

envolvimento das raparigas com homens 
mais velhos. Estas incluíram a motivação 
de par-para-par, orientação / engajamento 
da membro da família (Tia), protecção da 
comunidade e  formação na geração de 
rendimento alternativo. O programa distingui-
se como único, porque envolveu as raparigas 
na testagem da intervenção e, portanto, criou 
uma oportunidade para explorar o raciocínio 
das raparigas e as necessidades específicas, 
aquando optam por homens mais velhos. 
No entanto, as conclusões da investigação, 
embora reconhecendo as desigualdades de 
género como componentes essenciais dos 
programas de prevenção do VIH, questionou 
se o SIG seria realmente um impulsionador 
essencial da epidemia do VIH.

A ligação entre a prática do  sexo intergeracional 
e a infecção do VIH não é directa e linear. 
Embora seja evidente que a desigualdade 
de género precise de ser abordada para a 
prevenção do VIH, a disparidade de  idade 
e sexo não explica directamente as taxas 
desproporcionais da infecção do VIH entre as 
mulheres jovens e raparigas (faixa etária 15-24 
anos). As relações SIG e ST ocorrem em todo 
o mundo, ainda que tenham sido definidas 
como problemáticas na África subsaariana, 
principalmente por causa das taxas de 
incidência do VIH entre as jovens. Nesta 
movimentação agressiva para se identificar os 
determinantes da epidemia do VIH, e priorizar 
as estratégias de prevenção com impacto 
sobre a incidência, coloca-se então a questão 
de que se houver uma redução no SIG,  será  
que isto causaria um impacto directo nas taxas 
de incidência do VIH entre as jovens.

Os resultados de um estudo utilizando a 
modelagem matemática da propagação 
heterossexual do VIH para prever o impacto 
do nível de população para reduzir o sexo 
intergeracional e retardar a iniciação 

sexual argumenta que a nível populacional, 
os programas de redução da idade e sexo 
mistos podem fazer pouco para limitar a 
propagação do VIH, se não houver mudanças 
de comportamento mais amplas em toda a 
rede sexual. Os indivíduos podem  beneficiar 
em atrasar a sua vida sexual ou evitando o 
sexo com parceiros mais velhos, de risco 
elevado,  mas é improvável que tenham um 
impacto real a menos que apoiados com 
programas que visem igualmente reduzir as 
redes sexuais. 

É claro que as questões que envolvem 
a prevenção do VIH, a mudança de 
comportamento social e individual são 
complexas. No entanto, como o senso de 
urgência para abordar a prevenção do VIH 
começa a agitar-se na África Austral, há uma 
necessidade de se realizar pesquisas sobre 
programas e intervenções que reduzam a 
incidência do VIH nas mulheres jovens e 
raparigas. O fardo transportado por esta 
faixa etária é grave e tem implicações para o 
futuro, e o financiamento limitado exige que 
as organizações implementem programas 
guiados por uma prova daquilo que resulta.�
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As relações de “papaizinho” são marcadas pela idade e grandes 
disparidades económicas entre os parceiros e acredita-se 
ser um factor importante na disseminação do VIH na África 
subsaariana.

A fim de determinar como essas relações são comuns, e se estão  ou não ligadas ao 
comportamento sexual de risco, é necessário obter mais informação sobre as parcerias 
de “papaizinho”, sobre a idade  em particular e sobre as diferenças económicas em geral.

Para esse efeito, foi realizado um levantamento  em Kisumu, no Quénia, em 2001. A 
amostra foi constituída por 1.052 homens com idades entre 21-45. Os dados sobre esses 
homens e suas 1.614 recentes parcerias não matrimoniais foram analisadas para o 
cálculo da prevalência de “papaizinhos’’  e relacionamentos de “papaizinhos”, bem como 
uma  variedade de faixas etárias e  disparidades económicas dentro de tais parcerias.
Foram construídos modelos de regressão logística  para avaliar as relações entre o uso 
do preservativo na última relação sexual e os diversos cálculos  de idade e assimetria 
económica. A regressão logística faz parte de uma categoria de modelos estatísticos que 
nos permitem prever um resultado discreto.

Continua na página 4

Um modelo estratégico designado 
por “Continuum da Vontade” 
foi desenvolvido pela   Save the 
Children, com o propósito de ser uma 
ferramenta analítica para compreender 
porque é que as jovens raparigas se 
envolvem com homens mais velhos

(Cortesia  da PSI)
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supõem, as assimetrias de  idade e económicas 
em parcerias não matrimoniais são 
relativamente comuns. Todas essas diferenças 
estão associadas com a não utilização de 
preservativos. Portanto, ao se aumentar o poder 
das mulheres em tais relações sexuais pode-
se melhorar a sua capacidade de negociar os 
comportamentos sexuais mais seguros, como 
por exemplo; o uso do preservativo. �

R e l a ç õ e s  S e x u a i s  I n t e r g e r a ç õ e s  e  V I H  e  S I D A

A pesquisa constatou que a diferença 
média de idade entre os não-conjugais de 
parceiros sexuais era de 5,5 anos, e 47 por 
cento dos homens de parceiros do sexo 
feminino eram adolescentes. Quatorze 
por cento dos parceiros envolviam uma 
diferença de idade de pelo menos 10 
anos, e 23 por cento envolviam mais do 
que a quantidade média de assistência 
material macho-fêmea.

Os homens que relataram pelo 
menos uma parceria com essas duas 
características foram definidos como 
“papaizinhos” e formavam  cinco 
por cento da amostra; as relações de 
“papaizinho” representavam quatro 
por cento das parcerias. As parcerias 
de “paizinho” e  as disparidades 
maiores de idade e económicas que 
construímos estavam ligados com 
menos probabilidade para o uso do 
preservativo.

A conclusão foi de que as relações de 
“papaizinho” embora  não sejam assim 
tão difundidas como geralmente se 

Nancy Luke, PhD
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aquelas em que o parceiro masculino 
é  mais velho cinco anos ou mais. A 
diferença de idade aumenta o risco de 
infecção do VIH.

são mais velhos que elas  10 anos, são 
duas vezes mais prováveis  a nunca usar 
um preservativo, em comparação com 
aquelas cujos parceiros são, no máximo, 
cinco anos mais velhos, como indicado  
num estudo realizado em Uganda, com  
mulheres de  15 a 19 anos.

os parceiros, muitas  vezes reduz a 
capacidade da pessoa mais jovem poder 
negociar o sexo seguro.

taxas de infecção  de VIH mais elevadas do 
que os homens da sua idade; a sua maior 
vulnerabilidade é em parte atribuída às 
relações sexuais com homens mais velhos.

mais velhos são mais elevadas do que nos 
meninos adolescentes ou jovens.

infecção do VIH estão directamente 
ligados à mistura de idades ou transacção 
económica.

nas relações  assimétricas. A necessidade 
de amor, afeição e afirmação tem sido 
enfatizada por alguns estudos como 
importantes, mas muitas vezes esquece  

Factos sobre as relações sexuais intergeracionais
as motivações do envolvimento das 
mulheres jovens no sexo intergeracional.

agentes activas nas relações e são capazes 
de definir a sua identidade social e sexual.

de idade diferentes são significativas e 
consideradas como benéficas em vários 
níveis, inclusive social, físico, psicológico, 
bem como económico e simbólico.

consideradas livres da infecção de VIH ou 
IST é uma das principais razões que levam  
os homens a escolher as mulheres jovens 
como parceiras.

que em áreas rurais pobres, a falta de 
acesso à educação, saúde, emprego 
e uma economia fraca, muitas vezes 
obrigam as mulheres e raparigas à 
disparidade de  sexo e idade, com 
potenciais benefícios económicos.

parcerias sexuais fazem parte das práticas 
tradicionais do namoro entre os  homens 
e mulheres  jovens do Malawi e são a 
maneira na qual o amor e o compromisso 
são comunicados socialmente.

negociado entre os parceiros num contexto 
sóciocultural e económico.

relacionamento com um homem mais 

velho com trabalho também é um 
factor importante, tanto como um meio 
para conseguir arranjar dinheiro e as 
necessidades domésticas, bem como 
para se casar e trazer riqueza-de-noiva 
para a família.

providenciam as necessidades da vida, 
os relacionamentos com os  homens 
mais velhos são simplesmente para 

ajudar a aumentar o seu estatuto aos 
olhos das colegas.

de resistir às relações com parceiros 
mais velhos tinham  crenças e atributos 
acérrimos, os quais  incluíam um forte 
senso de auto-estima, aceitavam a sua 
situação económica, e queriam manter 
uma certa sensação de poder na tomada 
de decisões.

é que a programação eficaz terá de 
responder ao contexto que influencia o 
comportamento sexual entre homens 
adultos e adolescentes.

combinação de abordagens micro-
económicas ligadas às actividades 
interpessoais e comunitárias que desafiam 
as normas sócioculturais que permitem 
a disparidade entre  sexo  e idade e 
capacitam as raparigas e mulheres a tomar 
decisões sexuais mais  saudáveis. �

Continued from page 3

(Cortesia  da PSI)

Continuação da página 3
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Porque  é que as mulheres jovens na África Austral 
procuram os homens velhos de maior risco

Nos últimos anos, os cientistas notaram que as elevadas taxas 
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A ONUSIDA estima que, em partes de Botswana, as taxas de 

infecção entre as raparigas com 15-19 anos são até nove vezes 
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Para a região como um todo, as mulheres 
jovens entre os 15 e 24 anos são em média 
três a seis vezes mais propensas do que as 
suas contrapartes do sexo masculino a ser 
infectadas pelo VIH. 

Qual é a razão para esta desproporção e 
porque são mulheres jovens nestes países 
tão vulneráveis ao VIH? Tendo realizado uma 
pesquisa etnográfica sobre os aspectos 
sociais e culturais do VIH na região durante 
vários anos, a ONUSIDA pediu a este 
escritor para rever e analisar os estudos que 
enfocaram o tema da diferença de idades nas 
relações sexuais entre homens e mulheres na 
África Austral. 

Em suma, enquanto os factores biológicos 
associados as paredes vaginais ainda em  
estado de maturacao sejam um factor de 
vulnerabilidade maior nas mulheres jovens da 
infecção de VIH, os factores sociais também 
desempenham um papel significativo. Uma 
revisão de estudos anteriores de toda a África 

subsaariana naquilo  que é conhecido por sexo 
intergeracional ou de disparidade de idade e 
género  indicou que as relações entre mulheres 
jovens e homens mais velhos eram comuns 
em muitas partes do continente. As ligações 
foram associadas ao comportamento sexual 
de risco, ao baixo uso de preservativos e  a um  
maior risco de infecção de VIH. 

Os homens mais velhos costumam ter taxas 
de infecção mais elevadas de VIH do que os 
rapazes adolescentes ou jovens, e uma grande 
lacuna de idade entre os parceiros, é provável 
que reduza a capacidade da pessoa mais 
jovem para negociar o sexo seguro. Um estudo 
estimou que, para  um aumento em cada ano  
na  diferença de idade entre os parceiros, 
as probabilidades de relações sexuais 
desprotegidas aumentava em 28 por cento. 
A percepção de risco nestas relações tende a 
ser baixa. Os homens muitas vezes preferem 
jovens parceiras sexuais, considerando-as 
como mais prováveis a estarem livres do 
VIH. As jovens mulheres da mesma forma 

consideram os homens mais velhos como 
parceiros “seguro”  porque aparentam estar a 
correr menos risco, são mais estáveis e mais 
responsáveis. As mulheres jovens têm mais 
medo de engravidar ou de ser “descobertas” 
em suas relações com os homens mais 
velhos, que de DSTs ou VIH.

Os estudos sobre  mulheres mais jovens em  
relações  com homens mais velhos tendem a 
se concentrar sobre o que leva as mulheres 
jovens a entrar nestas unioes ou quais as 
dificuldades que enfrentam nas relações, com 
a maioria dos estudos enfatizando  a pobreza 
como  o factor preponderante motivando 
as mulheres jovens para esta condicao. Os 
mesmos argumentaram que, durante a crise 
económica, as mulheres jovens se relacionam 
com homens mais velhos, a fim de satisfazer 
as necessidades básicas como alimentação, 
habitação e vestuário.

Embora esse entendimento não seja 
incorrecto, é demasiado simplista e 
inadequado para explicar porque  é que as 
mulheres jovens - mesmo as mais abastadas 
- continuam a estar em maior risco.

Finanças e romance

A pesquisa mostrou que em áreas rurais 
pobres a falta de acesso à educação, saúde, 
emprego e uma economia fraca, muitas 
vezes fazem com que as mulheres e raparigas 
entrem em relações de disparidade de idade  

C	����

�������
���
����7	
��
�	�+��0�����
��
����

(Figura de cortesia da SAfAIDS).
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e sexo para um potencial ganho económico. 
O dinheiro obtido é usado para pagar a 
educação, comprar  alimentos ou roupas e 
luxos, como sabonetes, loções para o corpo, 
e lanches. Simples presentes  como um lápis 
ou um pacote de amendoins são por vezes 
o suficiente para atrair uma rapariga a fazer 
sexo com uma pessoa mais velha.

A pressão dos pais para se relacionar com um 
homem mais velho que trabalha também é um 
factor – pois, funciona como não só um meio 
de conseguir dinheiro mas tambem  satisfazer 
as necessidades domésticas e talvez até de se 
casar e buscar a riqueza-de-noiva.

As raparigas e mulheres jovens em áreas 
rurais estão mais directamente sujeitas 
às tradições que guiam as relações entre 
gerações e entre homens e mulheres. 
Espera-se que   as mulheres jovens sejam  
obedientes, cumpridoras e respeitosas 
para com os homens mais velhos. Embora 
estas prescrições culturais possam ser 
mais fortes nas áreas rurais, estas  também 
foram identificadas como desempenhando 
um papel importante em desvalorizar a 
capacidade das mulheres jovens urbanas em 
resistir aos avanços e negociar o sexo seguro 
dos homens mais velhos.

Nas áreas urbanas, o ganho material foi 
observado como sendo um dos principais 
factores que atraía as jovens para o sexo com 
homens mais velhos. O entretenimento e 
a  diversão surgiram como bases principais 
para tais uniões, com a diversão ligada ao 
glamor e ao usufruto dos bens materiais e 
estilo de vida coerente com a vida urbana.

Para as mulheres jovens cujos pais 
providenciam as necessidades da vida, o 
relacionamento com um homem mais velho 

não significava satisfazer as necessidades 
de subsistência, mas sim a aquisição de um 
‘acréscimo’ que ajudasse a aumentar o seu 
estatuto aos olhos das colegas. Conforme uma 
rapariga de  17 anos em Gaborone, Botswana, 
envolvida com um homem de 37 anos, expôs: 
“Tem tudo a ver com  a pressão das colegas, 
competimos com o tipo de telemóvel que 
temos, nossos estilos de cabelo, a marca de 
carro que os nossos namorados conduzem, e 
a quantia de dinheiro que eles  nos dão. “

Mas não é só dinheiro. De especial atenção 
está ainda o risco de VIH em parcerias de  
idades diferentes. Enquanto as mulheres 
jovens associam a capacidade para atrair 
e explorar os parceiros mais velhos com 
liberdades modernas ligadas à igualdade de 
género e, embora  segurando e mantendo 
relações com homens mais velhos 
empregados seja considerado “inteligente” 
e um contributo importante para a percepção 
das mulheres jovens como  auto-sexualmente 
liberadas, a estratégia expõe-nas ao VIH.

As mulheres jovens procuram acumular 
capital social, emocional, simbólico e 
financeiro e uma imagem dos mídia  
de uma vida glamorosa e próspera foi 
encontrado  ser uma influência importante 
na formação das aspirações de muitas jovens 
contemporâneas, cultivando relações com 
homens mais velhos, como  um meio de 
alcançar as suas aspirações.

As mulheres jovens em toda a África Austral 
estão a re-definir o que significa ser uma 
mulher em sociedades onde as expectativas 
de género foram mudando. Consciente dos 
factores que impedem os seus objectivos 
futuros, tais como a falta de oportunidades de 
emprego, o acesso à educação de qualidade, 
a corrupção e os baixos salários, elas 
consideram estes casos com os homens mais 
velhos como uma maneira fácil e natural para 
uma vida melhor.

Benefícios superam os riscos

As mulheres vêem muitas vantagens em 
ter namorados mais velhos “papaizinho”. 
Algumas procuram como objectivo  o 
casamento  com homens mais velhos 
porque acham-nos  uns parceiros mais 
sérios  e de maior potencial para casar  do 
que os parceiros da mesma idade. Em toda a 
África Austral, as raparigas são incentivadas 
a procurar homens mais velhos para  
parceiros e maridos. As famílias previnem  
o casamento com um homem da mesma 
idade, pois acreditam que tal  aumenta o risco 
de instabilidade conjugal.

Algumas mulheres que desejam evitar o 
casamento visam no entanto a independência 
económica com os homens mais velhos, 
porque é visto como um meio para atingir 
esse objectivo. Com a ajuda dos homens, elas 
podem continuar a sua educação,assegurar  
melhores empregos, fomentar  capital, ou 
adquirir  mobilidade social.

Algumas mulheres jovens afirmam que os 
homens mais velhos são melhores e mais 
interessados em satisfazê-las sexualmente. 

Continua na página 7

Para muitas jovens, os relacionamentos 
com homens mais velhos providenciam 
uma maneira prontamente disponível 
e socialmente aceitável de forma a  
satisfazer uma lista de necessidades e 
vontades. 

Jovens Zimbabuenas. (Figura de cortesia da SAfAIDS)
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As taxas mais elevadas da prevalência 
encontram-se entre as mulheres entre os 25 a 
29 anos e a faixa etária de 35-39 nos homens, 
em 49 e 45 por cento, respectivamente 
(SDHS, 2007). Embora a prevalência do VIH é 
praticamente a mesma entre os sexos, quando 
agregados em categorias de idade, o risco de 
infecção é significativamente maior entre as 
mulheres jovens, com 22,6 por cento entre os 
15 aos 24 anos de idade infectadas, comparado 
com os 5,8 por cento de homens infectados na 
mesma faixa de etária.  (Figura 1). 

Estas diferenças não podem ser explicadas 
por factores anatómicos e hormonais que 
deixam as mulheres jovens particularmente 
vulneráveis à infecção do  VIH. Embora 
os factores biológicos possam colocar 
as mulheres em maior risco de VIH, há 
evidências de que a mistura  de idade entre 
mulheres jovens e homens mais velhos tem 
um papel importante na propagação do VIH 
na população.

Os estudos realizados em anos recentes 
têm mostrado que nos paises da África 
subsaariana   com  epidemia generalizada, as 

Foco do País 

A sua necessidade de amor, afeição e 
afirmação foi sublinhada por alguns estudos 
como importantes, mas muitas vezes 
desconsidera-se os motivos que levam 
as mulheres jovens a ir com os homens 
mais velhos. Assim uma mulher jovem 
frequentando  uma das instituições de ensino 
superior da região, colocou o seguinte: “Os 
homens mais velhos são mais agradáveis 
do que os jovens. Eles ouvem, eles são 
pacientes e meigos. Você pode ver que eles 
nos apreciam mais. Às vezes, as raparigas 
apaixonam-se por eles, mas isso  já não 
adianta nada porque eles já estão casados. “

Há prestígio em namorar um homem que 
é uma figura pública bem conhecida e 
respeitada. Ser vista andando num carro 
caro, ou  usando vestidos  da moda, ou 
tendo um telemóvel topo de gama, são com 
extravagâncias que valorizam as mulheres 
jovens na região. Este benefício social traz 
um benefício pessoal, reforça a auto-estima 
e auto-confiança que alguns estudos têm 
relatado como particularmente importantes 
para as mulheres jovens. A sua capacidade 
de melhorar o estatuto das mulheres 

jovens, incluindo a mobilidade social, deu 
etiquetas aos homens mais velhos, tais como 
‘patrocinadores’, ‘investidores’ ou ‘ministros’. 
O conceito de ‘ Raparigas de Três C ‘ (mulheres 
jovens que exploram sexualmente os homens 
por dinheiro, carros e telefomóveis) é bem 
conhecido em toda a região da África Austral.

Noções de masculinidade

Os estudos revelam-nos que as noções 
de masculinidade na região estão 
intimamente ligados à capacidade de um 
homem poder atrair e manter parceiras 
sexuais. A necessidade de uma variedade 
de entretenimento, e alívio do stress no 
trabalho doméstico e  considerados como 
alguns dos motivadores de envolvimento 
sexual dos homens com mulheres mais 
jovens. Um desejo de “parceiras limpas” 
consideradas livres da infecção de DST ou 
VIH é indubitavelmente um dos principais 
motivos que leva os homens a procurar  
mulheres jovens. Os mitos de que o VIH pode 
ser curado através de relações sexuais com 
uma virgem ou que um homem mais velho 
pode ser sexualmente revivido por dormir 
com uma mulher mais jovem são comuns na 

região. Em algumas comunidades, um idoso 
tem direito a uma mulher jovem para que ela 
“faça o seu  sangue vibrar de novo”, e muitas 
vezes a esposa envelhecida tem de encontrar 
uma jovem para “servir” o  seu marido.

$	�����7o

Com a expansão das economias regionais, 
assim também são as aspirações e 
expectativas das pessoas. As mulheres 
jovens têm novas necessidades e desejos 
compatíveis com os ideais de um estilo 
de vida moderno, a igualdade de género 
e as relações que imitam as imagens 
globalizadas de glamor e romance.

Para muitas jovens, o relacionamento com  
os homens mais velhos endinheirados 
fornece uma maneira facilmente disponível 
e socialmente aceitável de preencher a lista 
crescente das necessidades e desejos,  do 
pão e  das propinas escolares, a bolsas  de 
marca estilosa e acesso aos círculos da elite 
social. Tais aspirações em sociedades onde 
o fosso entre os  ricos e os pobres está a 
aumentar e as mulheres têm meios limitados 
para a independência financeira, acoplados 

Continuação da página  6

Continua na página 8

R
&���	
��
%��*��T����
��9����

�
����7	
��
+���	���
%�������
�
�	��


+	�
����	
��
+	+���67	
����
��
+	9��*��

$	�	
����	�
+�X���
��
8/����


��9���������
�
%��*��T����
����
��9�������
+���
�+������
��������*���


�	
��+����"'�
2���
��
�Y
+	�
����	
��
+	+���67	
��
�
�
��
��	�
���@


infectada com o VIH. 

O uso do preservativo entre os jovens da 
Suazilândia em relações de diferentes idades




C	������
#�����
[��
\����
�
$����
1���	����

Continua na página 9

&�+������
�4�*�
����
�����]���
�������	���� (Figura de cortesia  da SAfAIDS).



QUATRO - 20108

SOBRE HIV E SIDA, SEXUALIDADE E GÉNERO

Intercâmbio

Lições aprendidas
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com  concessões culturais para as relações 
de diferentes idades e o entrelaçamento de 
energia sexual e económica, impulsionam  
a propagação de VIH, tornando as mulheres 
jovens  excepcionalmente vulneráveis .

Há uma necessidade urgente para  aumentar 
a percepção de risco das mulheres jovens e 
homens mais velhos relativamente  a estes 
relacionamentos. Os colegas mais velhos 
que têm resistido com sucesso  aos casos  de 

diferentes idades podem desempenhar um 
papel fundamental no incentivo, orientação 
e apoio às jovens a resistir ao sexo com 
homens mais velhos.

As mulheres jovens precisam de  ter uma 
visão de um futuro livre da doença por meio 
dos seus próprios esforços, com a educação e 
as competências necessárias sem o qual não 
se pode esperar que renunciem aos  muitos 
benefícios potenciais do sexo de idades 
mistas. Para se abordar com sucesso o sexo 
intergeracional será necessário um esforço 
em duas frentes: um  focalizando no incentivo 
e em educar as mulheres eo  outro focalizando 
na mudança das normas do sexo masculino. 
Na África Austral, a responsabilidade da maior 
parte das questões relacionadas com o  sexo, 
tal como a reprodução e contracepção recai 
sem dúvida sobre as mulheres. E  no entanto  

quando se fala do sexo intergeracional deve-
se  exigir que os homens adultos parem de 
se envolver em relações potencialmente 
abusivas e que reconheçam que a ligação 
com as mulheres jovens são um abuso 
de poder e estatuto. Este é um desafio, 
onde a poligamia é praticada e o sexo de 
diferentes idades é institucionalizado, mas 
se algum dia quisermos quebrar a ponte 
que transporta a infecção de VIH de uma 
geração para a seguinte, a conversa tem 
de começar por algum lado. Portanto, deve 
começar agora!�

obedientes,cumpridoras e respeitosas 
para com os homens mais velhos. Isto 
desempenha um papel em desvalorizar a 
capacidade das mulheres jovens com os 
homens mais velhos a resistir avanços e  
em negociar o sexo seguro.

capital social, emocional, simbólico e 
financeiro.

afirmação foi sublinhada por alguns 
estudos como importantes, mas muitas 
vezes desconsideram-se  os motivos 
que as mulheres jovens têm para ir com  
homens mais velhos.

para aumentar a  percepção de risco 
das mulheres jovens e dos  homens 
mais velhos relativamente a estes 
relacionamentos.

Suzanne Madlala-Leclerc, PhD

Antropóloga Senior
Escritório sobre VIH/SIDA, a ONUSIDA
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Jovens mulheres  precisam de ter 
uma visão de um futuro isento de 
doença através dos seus próprios   
esforços, com uma educação e as 
competências necessárias. 
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Continuação da página 7
raparigas em relações sexuais com homens, 
cinco ou  mais anos mais velhos do que elas 
estão em maior risco de infecção do VIH.     
 
Portanto, é fundamental  compreender o 
significado dos padrões na mistura de idades 
relativamente à motivação da epidemia. As 
raparigas estão em maior risco de contrair a  
infecção de VIH em comparação com os  seus 
pares masculinos quando se envolvem com 
homens mais velhos , uma vez que a mistura 

de idades faz aumentar a sua vulnerabilidade. 
A epidemia não pode ser  eliminada num 
futuro próximo, enquanto a  mistura  de 
idades  continuar na população em geral.

Na ausência de mistura de idades, a epidemia 
vai desaparecer com o envelhecimento e a 
morte de indivíduos na mesma faixa etária. 
O mesmo acontecerá se a diferença de 
idade entre todas as parcerias sexuais na 
população permanece inalterado. Mesmo 
com algum grau de diferenças de idade entre 

R
 ��>	
 �����������	���
 �����


as relações sexuais entre duas 

pessoas de diferentes faixas 
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observadas nas relações entre 

homens e mulheres em África 

e as relações entre homens 

nos países desenvolvidos, 

especialmente nos Estados 

Unidos.

As investigações têm mostrado uma 
ligação entre as relações intergeracionais 
e a propagação do vírus de VIH. Embora 
o fenómeno seja mais pronunciado em 
relações com  mulheres mais jovens e  
homens mais velhos, na África sub-saariana, 
o mesmo também acontece em relações de 
homens mais novos com   mulheres masi 
velhas nesta região. 

Na Nigéria, foi relatado que cerca de 21 
por cento das meninas entre 15 e 17 anos 
estavem em relacionamentos com homens   
10 anos  mais velhos ou mais . Vários factores 
têm sido associados com  alta prevalência 
dessas relações na Nigéria e noutros países 
da África subsaariana. Um grupo focal de 
adolescentes num estudo realizado no 
Zimbabué identificou que mais de dois terços 
dos seus pares namoravam homens muito 
mais velhos. Alegaram ser motivadas por 
intenções de casar, atingindo maior prestígio 
social, dinheiro e apoio material. Embora o 
sexo intergeracional tenha sido praticado há 
anos, mas só agora se tornou um motivo 

Idades incompatíveis  em relações sexuais na Nigéria
     Olusesan A. Makinde

de grande preocupação desde o surgimento 
da epidemia de VIH na medida em que é 
considerado como um factor de propagação 
do vírus. A pesquisa mostrou que as mulheres 
envolvidas em tais relações têm maiores 
probabilidades de contrair o vírus do VIH do 
que os seus pares.

Os relatórios da ONUSIDA também têm 
demonstrado que as mulheres jovens entre 
15 e 24 anos estavam com uma probabilidade 
de três a seis vezes mais de serem infectadas 
com o VIH do que os homens na África 
Austral. Isto foi atribuído principalmente às 
relações sexuais que estas mulheres tinham 
tido com homens mais velhos.  O sexo 
intergeracional torna-se assim um factor 
importante na disseminação do VIH na África 
subsaariana.

Dados a partir de 2003, 2005 e inquéritos 
nacionais de seroprevalência  de 2008, têm 

consistentemente indicado uma faixa etária 
predominantemente jovem  feminina em 
relação ao sexo masculino entre as pessoas 
infectadas com VIH   . Da mesma forma, os 
dados do projecto HEPNAP - um projecto 
de aconselhamento e testagem de  base 
populacional do  VIH  testou mais de 18 
000 clientes - executado pela Pró-Saúde 
Internacional de Plano de Emergência  
dos EUA para Combater o SIDA, também 
confirmou esta constatação, mostrando um 
grupo médio, mediano e faixa etária modal 
para os clientes seropositivos a ser inferior na 
população feminina.

A busca de um estatuto social  social e uma 
melhor situação económica tem contribuído 
significativamente para o aumento das 
infecções de VIH. Na Nigéria, é comum 
encontrar uma jovem mulher com um 
“Aristo”, também conhecido como “tio 
Sukita” para responder  às suas necessidades 

os parceiros sexuais, o VIH não seria capaz de 
sustentar uma epidemia na população.

Figura 1. A prevalência de VIH (%) na  
Suazilândia, separados por genero e idade

O gráfico acima demonstra o facto de que as 
mulheres jovens com idade entre 15-29 anos 
são mais susceptíveis a serem infectadas 
do que os homens jovens da mesma faixa 
etária. Esta associação pode ser explicada 
por pelo menos dois factores interligados. 
Em primeiro lugar, a prevalência do VIH nos 
homens é tipicamente mais baixa entre os 
adolescentes, aumentando progressivamente 
com a idade auge entre os homens nos seus 
trinta e tantos anos - no caso da Suazilândia, a 
taxa de prevalência acima dos 40 por cento. Em 
segundo lugar, há evidências crescentes de que 
os homens que praticam sexo com mulheres 
mais jovens apresentam níveis mais elevados 
de comportamento sexual de risco que os 
outros homens da mesma faixa etária.

Continua na página 14

Continua na página 10

Sessão escolar para a sensibilização de VIH e SIDA. (Figura  cortesia de Olusean Makinde)
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financeiras. Por sua vez ela tem de satisfazer 
as necessidades sexuais de seu parceiro, 
já que  a resistência iria cortar os benefícios 
que ela deriva do caso. Essas relações de 
dependência  reduzem significativamente 
a habilidade da rapariga  negociar o sexo 
seguro. E, no entanto, esses homens muitas 
vezes saciam-se em relações múltiplas, 
aumentando assim as probabildiades da 
transmissão do VIH entre  as suas parceiras. 

O facto de que algumas culturas permitem 
o casamento intergeracional também 
estimulou a propagação do VIV através 
das gerações. O casamento infantil ainda é 
predominante em algumas culturas africanas 
com o relatório do UNFPA, registando que 42 
por cento das raparigas se casam antes dos 
seus 18 anos.  Esta prática nega a criança 
noiva a oportunidade de uma maturidade 
física, mental e sócio-económica adequada 
antes do casamento.

No norte da Nigéria, a promulgação da Lei 
Sharia Islâmica ainda dá respaldo jurídico 
ao casamento infantil. Nos últimos meses, 
houve uma jogada suja quando um senador 
em exercício foi acusado de casar com uma 
rapariga  de 13 anos de idade, depois de 
pagar 100.000 dólares EUA  de dote à família. 
Tais casamentos roubam as  jovens mulheres 
jovens   a oportunidade de desenvolver e 
escolher os seus próprios parceiros.

Às vezes, as raparigas casam-se antes da 
puberdade, o que significa que elas não 
entendem nem mesmo as questões básicas 
de saúde reprodutiva. Essa prática também 
aumenta o risco biológico que as raparigas 
estão exposta, porque elas  podem sentir  
lágrimas coitais e lacerações durante a 
relação sexual, facilitando assim a infecção 
do VIH se o homem estiver  infectado .

Pior ainda são as possibilidades de gravidez 
das menores de idade sem esquecer  do 
risco da transmissão  vertical. A poligamia 
é uma prática comum em áreas onde essas 
actividades são mais prevalentes. Assim, se 
um membro da família estiver infectado com 
o VIH, é possível que o vírus se propague para 
os outros membros no mesmo casamento .

Algumas partes da África  Austral também 
testemunharam alguns promotores míticos 
da propagação do VIH intergeracional através 
da crença de que um homem infectado de 
VIH pode ficar curado ao ter relações sexuais 
com uma criança ou uma virgem. Tais crenças 
levaram aos estupros e à criminalidade entre 
as pessoas que querem ser curadas do VIH.

A pobreza tem forçado muitas mulheres 
jovens ao trabalho sexual. Elas praticam  o 
sexo com vários homens,  muitas vezes 

muito mais velhos que elas,  mas que podem 
pagar pelos seus serviços.

Os estudos comportamentais mostraram 
uma relação entre  o sexo comercial, uso 
de álcool e drogas. Esta combinação pode 
reduzir significativamente a capacidade de 
discernimento do usuário, levando à sua 
incapacidade de usar qualquer método 
de protecção, enquanto se dedica a essa 
actividades sexuais de alto risco.  

Além disso, a escassez de preservativos 
femininos na Nigéria desarma as mulheres e 
coloca os homens responsáveis na matéria 
de utilização de um método de protecção  
barreir, uma vez que os preservativos 
masculinos encontram-se facilmente 
disponíveis. Uma recente visita a um bordel 
em Lagos testemunhou  muitas mulheres 
trabalhadoras do sexo a olhar  pela primeira 
vez para o preservativo feminino durante uma 
manifestação. As mulheres com maior risco de 
contrair o VIH de homens infectados precisam 
ser empoderadas, disponibilizando-lhes os 
métodos de protecção que podem controlar.

A  pobreza e  o estatuto social inferior das 
mulheres têm sido identificados como os 
principais factores que forçam as mulheres 
jovens em SIGs. Estes factores foram 
identificados como sendo limitações principais 
para muitos esforços de desenvolvimento 
e alguns são prioridades na campanha de 
desenvolvimento do milénio. Garantindo 
assim, que as metas para  a erradicação da 
pobreza,  educação das raparigas e equidade 
de género sejam cumpridas  de acordo com 
as acções importantes na direcção certa e 
que contribuam para o controlo da epidemia 

do VIH. A A promoção e disponibilidade 
de oportunidades para a prossecução de 
reparação jurídica em casos de coerção e 
violência sexual também será significativo 
para reduzir o sexo intergeracional e seu 
risco presente na transmissão do VIH.

Chegou o  tempo de actuar  e mudar as 
percepções do estatuto  social das mulheres. 
O efeito negativo do sexo intergeracional 
e suas consequências como o aumento do 
risco das mulheres jovens contraírem o VIH 
devia ser abordado agora. �
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Advocacia  dedicada a  um grupo religioso cristão na parte central norte da Nigeria. 
(Figura de cortesia de Olusean Makinde)
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    Tulasa Lata Amatya 

Trabalhadoras do sexo de menor idade e VIH no Nepal

L i ç õ e s

As mulheres e crianças enfrentam muitos problemas no país 
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intelectuais, assistentes sociais e agentes de desenvolvimento 

comunitário para responder à necessidade dos esforços   de mais 
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O centro visa capacitar as mulheres e as 
crianças da comunidade, concentrando-se 
na igualdade de género, a fim de as tornar 
independentes e auto-suficientes.

Os objectivos do CAC-Nepal incluem medidas 
contra o tráfico de mulheres e crianças 
através de programas de recuperação e 
reabilitação. Aborda a violência doméstica 
contra asmulheres e crianças, fazendo lobby 
em seu nome. A organização está envolvida 
em trabalho de VIH e SIDA  faz lobbies contra 
a exploração sexual das mulheres e crianças. 
O advogado pioneiro dos direitos de cidadania 
também implementa programas de trabalho 
infantil de alto risco e crianças migrantes.
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A maioria dos trabalhadores do sexo no 
Nepal operam sob categorias tais como 
recepcionistas de clube, raparigas  de bar, 
dançarinas, guias e vendedores locais de rua. 
Na maioria dos casos, os clientes são homens 
geralmente mais velhos  que os trabalhadores 
de sexo, dos quais os dados nacionais 

salientam para uma relação de 1:20 entre os 
trabalhadores do sexo e seus clientes.

Dos 64.000 adultos e crianças no Nepal 
infectadas com o VIH, um em cada três é 
uma mulher. Os dados cumulativos recentes  
publicados pelo Centro Nacional de Controlo 
de SIDA e DST (NCASC) revelou que 869 
trabalhadores do sexo (de 30.000) e 7.166 
clientes desses trabalhadores (de um total de 
600.000) estão vivendo com o VIH.

Cerca de 30 por cento de todas as 
trabalhadoras do sexo  são raparigas  de 
menor  idade. As infecções de VIH no Nepal 
têm aumentado rapidamente nos últimos 
anos, deixando de ser um  país de baixa  
prevalência  para  uma situação de epidemia 
concentrada. A principal forma de transmissão 
do VIH no país é o sexo desprotegido, o que 
leva a altas taxas de infecções sexualmente 
transmissíveis, incluindo VIH, sífilis, 
gonorréia, verrugas genitais e herpes simples, 
todas elas comuns no Nepal. O diagnóstico 
precoce e o tratamento dessas DSTs reduziria 
a carga viral, limitando assim o risco da sua 
propagação entre os parceiros sexuais.

Assim, torna-se fundamental educar as 
trabalhadoras do sexo  na prática de sexo 
seguro e criar um ambiente que lhes permita 
aprender sobre a saúde reprodutiva, incluindo 
os diferentes modos de transmissão das 
DSTs e VIH.

Dos 64,000 adultos e crianças em Nepal infectados com VIH, 
um em cada três é uma mulher. Dados cumulativos recentes 
publicados pelo Centro Nacional para o Controlo de SIDA e DST 
(NCASC) revelam que 869 trabalhadoras de sexo (entre 30,000) 
e 7,166 clientes destas trabalhadoras (entre 600,000) estão a 
viver com VIH. 

Formação de liderança para trabalhadoras de sexo. (Figura de cortesia de CAC-Nepal)
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Trabalhadoras do sexo de menor idade

Devido ao aumento do tráfico, juntamente 
com o conflito civil de 10 anos no país, as 
raparigas mais jovens são trazidas para 
a cidade por meio de uma  migração 
interna forçada. A pobreza, analfabetismo, 
falta de educação adequada, e as práticas 
discriminatórias são alguns dos principais 
factores que contribuem para estas 
circunstâncias.

Além disso, as raparigas  projectam a ilusão 
de que  estão livres de DSTs e têm tido 
menos clientes. Isso aumentou a demanda 
dessas jovens nos últimos anos. Devido a 
esta ameaça, as raparigas são cada vez mais 
vitimizadas e infectados. De acrescentar ainda 
que a crença de que a relação sexual com uma 
virgem cura a pessoa da DST, incluindo VIH 
continua prevalente. Isso, juntamente com o 
surgimento do VIH e SIDA no país, faz com 
que a necessidade de resolver tais problemas 
seja urgente, não só a nível individual, mas 
também a nível comunitário.

Algumas trabalhadoras do sexo são 
apanhadas neste tipo de trabalho por causa da 
pobreza. A fim de atenuar isso, o CAC-Nepal 
iniciou vários programas para o fomento  de 
rendimento. No entanto, há muitas recaídas, 
uma vez que o rendimento gerado por estes 
programas dificilmente poderia satisfazer 
as suas necessidades em relação ao que 
potencialmente ganham com o trabalho 
sexual. As FSWs também são uma população 
oculta e bastante móvel. Devido a isto, torna-
se difícil encontrá-las, controlá-las, e dar os 
cuidados e serviços de que necessitam.

L i ç õ e s

Para este fim, o governo designou as 
trabalhadoras do sexo  como uma das 
populações mais em risco “(MARP) em 
relação ao VIH e já implementou vários 
programas para promover e sustentar a 
consciência entre FSW sobre as práticas 
de sexo seguro. Isto é considerado útil na 
redução da prevalência do VIH através da 
mudança comportamental.

$!$�=epal

Durante os últimos oito anos, o CAC-Nepal, 
com a ajuda da ONUSIDA através da Family 
Health International (FHI), vem trabalhando 
com profissionais do sexo feminino nos 
três distritos do vale de Kathmandu, ou 
seja, Katmandu, Bhaktapur e Lalitpur. No 
decorrer destes anos, a organização adquiriu 
conhecimento  e experiência  substancial 
sobre a abordagem do programa, estratégias, 
riscos e desafios da prestação de serviços 
requeridos relacionados à prevenção, 
cuidados, apoio e defesa. A organização 
adoptou uma abordagem baseada nas 
necessidades e de forma participativa para  
programar o planeamento.

Lições aprendidas

É essencial efectuar-se um inquérito   de 
avaliação pré-projecto de modo a  entender 
as necessidades e aspirações da população 
alvo, seu comportamento, natureza da 
mobilidade e  opiniões das trabalhadoras do 
sexo na programação. Da mesma forma, as  
partes interessadas devem ser consultadas e 
fortes redes com as pessoas da comunidade 
e intervenientes devem ser estabelecidas 
em diferentes níveis  antes da execução do 
programa propriamente dito.

O CAC-Nepal tem vindo a implementar um 
programa abrangente entre as trabalhadoras 
do sexo  baseadas no vale para a prevenção 
e controlo do VIH e SIDA/ ISTs entre as 
trabalhadoras do sexo. O programa inclui a 
prevenção do VIH, aconselhamento e testagem, 
cuidados, tratamento e serviços de apoio.

Os diferentes  métodos como a encenação, 
discussões, apresentações, cartazes e 
palestras têm sido usados durante a formação 
de estigma e discriminação. Os grupos-
alvo são os das ruas, os não especializados, 
analfabetos e com uma dificuldade de 
entender suas próprias dificuldades. As cenas  
dramatizadas ajudaram bastante a  transmitir 
a mensagem.

No final da sessão, os participantes disseram 
ter entendido claramente o que significava 
o estigma e a discriminação  bem visível. 
A redução do estigma e da discriminação 
relacionados  com o VIH são  uma das 
componentes deste programa.

Realização de um  inquérito 
de avaliação pré-projecto 
é fundamental de modo a 
compreender as necessidades 
e aspirações da população alvo, 
seu comportamento, natureza 
de mobilidade e opiniões 
das trabalhadoras de sexo na 
programação. 

Mobilizadores comunitários discutem sexo mais seguro. (Figura de cortesia da CAC-Nepal)
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Lições aprendidas
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Os programas actuais

As actividades actuais CAC-Nepal giram 
em torno de programas de prevenção das 
trabalhadoras do sexo, seus clientes, e 
pessoas vivendo com VIH e SIDA. Os serviços 
integrados de saúde são disponibilizados 
aos trabalhadores do sexo, clientes e outras 
pessoas. Os beneficiários dos programas, 
são empoderados  através de formações 
de  capacidade e liderança. O CAC-Nepal 
compromete-se igualmente à advocacia 
local e de rede como um meio de garantir os 
direitos das mulheres e crianças.

Em 2004, com o apoio do Plano 
Internacional, realizaram-se os programas 
contra a exploração sexual de crianças,  

especificamente para proteger e prevenir as 
crianças contra a exploração sexual. O CAC-
Nepal também realizou estudos sobre o tráfico 
interno entre  crianças e jovens envolvidos na 
prostituição, em parceria com a ILO/ IPEC.

Estratégia de futuro

O CAC-Nepal espera expandir as suas 
actividades   de conscientização  e programas 
de assistência e tratamento de VIH  e SIDA . Para 
isso, há uma necessidade de aumentar a rede 
a nível regional, bem como a nível nacional 
e internacional. O financiamento adicional 
e os  programas sustentáveis precisariam 
de  ser concebidos de ameira a apoiar mais o  
empoderamento dos grupos alvo.

Criar- se uma  conscientização  de VIH / ISTs 
só irá até certo ponto longe, pois o problema 
vai  muito além da falta de informação. Além 
da conscientização pública,  a redução de 
parceiros, bem como a negociação do uso do 
preservativo vai ajudar de alguma forma. �

É essencial efectuar-se um inquérito   de 
avaliação pré-projecto de modo a  entender  

   as necessidades e aspirações da população 
alvo.
As partes interessadas devem ser 
consultadas e fortes redes com as 
pessoas da comunidade  devem ser 
estabelecidas.
As redes das partes interessadas em 
diferentes níveis devem ser criadas antes da  
execução do programa propriamente dito.

Tulasa Lata Amatya
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Formação sobre o estigma e discriminação.  (Figura de cortesia da CAC-Nepal)

Sessão de capacitação para as trabalhadoras de sexo. (Figura de cortesia da CAC-Nepal)
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A disparidade de idade e sexo tem-se  
associado ao menor uso do preservativo.    
Além disso, os parceiros mais antigos de 
mulheres jovens e raparigas frequentemente 
mantem parcerias múltiplas e concomitantes, 
não só com outras parceiras casuais, mas 
também com a  parceira  principal de  
‘’longo prazo “ . Como a  parceira principal  
destes homens é geralmente mais velha 
as  suas parceiras casuais,  estes homens 
podem agir como uma população de 
transição, permitindo a propagação do VIH 
indirectamente dos grupos etários mais 
velhos, com uma carga maior de infecções de 
VIH para os grupos etários mais jovens.

Seguem-se os resultados de uma análise 
secundária   do  Inquérito Demográfico e de 
Saúde da Suazilândia, com dados de 2006-
2007. São explorados  ainda as tendências e 
o grau de mudanças na diferença de idade 
entre os 872 homens jovens com idades 
entre os 15-24 e suas parceiras sexuais. 
Também é investigado se o tamanho da 
diferença de idade entre as parceiras sexuais 
é também negativamente associado com o 
uso consistente do preservativo.

O modelo de pesquisa utilizado buscou 
avaliar a relação entre a idade dos parceiros 
e o uso de preservativos. A segmentação 
procurava examinar tanto a população da 
amostra como um  todo e os indivíduos na 
amostra, o modelo foi capaz de prever que 
as raparigas de 16 anos de idade eram mais 

Continuação da página 9
propensas a manter relações sexuais com 
homens até  os 24 anos.

Concluímos que quanto maior a diferença 
de idade média entre os homens e as suas 
parceiras sexuais,  pior seria para as raparigas 
mais novas neste relacionamento, que se 
arriscam a infecção dos  parceiros mais 
velhos para um extenso período de tempo.

E, quanto maior for a diferença de idade entre  
os parceiros sexuais, menos provável seria o  
uso  consistente do preservativo. Ao mesmo 
tempo, cerca de metade dos casais da mesma 
idade relataram usar sempre o preservativo. 
Isso, so   se evidenciou  num quarto dos 
casais  sob estudo, em que o homem era oito 
anos mais velho do que a mulher. Resultados 
semelhantes foram relatados para outros 
países da África sub-saariana. Um estudo de 
2004 da Pesquisa Nacional  de Adolescentes 
de Burkina Faso, Gana, Malawi e Uganda, 
descobriu que os homens adolescentes 
cujo parceira era de zero a quatro anos mais 
jovens, mostravam ser aproximadamente  
duas vezes e meia mais propensos ao uso 
consistente do preservativo do que aqueles 
cujo parceiro era de 5-9 anos mais jovem.

Em muitos países, como é o caso na 
Suazilândia, as disparidades económicas e 
sociais contribuem para grandes diferenças 
de idade entre os parceiros. Estes por sua 
vez desempenham um papel importante 
na disseminação do VIH. Embora os 
primeiros estudos enfatizaram a pobreza 
como a motivação das raparigas em aceitar 

ou procurar a atenção de homens mais 
velhos empregados, estudos detalhados 
revelaram tambem fortes expectativas 
materiais  e  monetárias  parceiros  casuais  
e concomitantes.

Além disso, a pesquisa qualitativa descreve 
a formação de relacionamentos de idades 
diferentes no contexto das tentativas de 
melhorar o próprio estatuto social, afirmar a 
auto-estima, aumentar as oportunidades de 
vida a longo prazo, ou não agregar valor e 
prazer à vida.  
    
Tendo em conta estes motivos subjacentes, é 
improvável que as campanhas de mudança 
de comportamento  visando a sensibilização 
dos riscos das relações de idade díspares vá 
travar a propagação da epidemia do VIH, a 
não ser que façam parte de uma abordagem 
multissectorial de “prevenção combinada”, 
que também aborde a desigualdade social, 
económica e de género. �
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As raparigas e mulheres são uma parte 
crítica das pessoas vulneráveis, dada a 
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desproporcional  à infecção do VIH.

 As mulheres constituem quase metade do mundo 
dos adultos, ou seja  33.200.000 milhões de 15-
49 anos de idade  vivndo  com VIH; na África 
subsaariana, o número é cerca de 60 por cento. 
Numerosos estudos têm mostrado que os Objectivos 
de Desenvolvimento do Milénio não podem ser 
alcançados sem abordar a desigualdade de género e 
a violência de género, especialmente no combate ao 
VIH e SIDA. O PSI capacita as raparigas e as mulheres 
a se protegerem contra o VIH e outras infecções 
sexualmente transmissíveis através da educação 
e acesso a produtos e serviços de prevenção. No 
trabalho com os seus parceiros, o PSI aborda os 
factores sociais e culturais que negam às raparigas e 
mulheres os meios para se protegerem.

Em Uganda, as mulheres jovens com idades entre 
os 15-24 correm três vezes mais a probabilidade 
de serem infectadas com o VIH  do que os homens. 
O sexo entre  gerações (CGS), coloca as mulheres 
jovens em Uganda e noutros países africanos em 
maior risco de violência, gravidez indesejada, VIH 
e outras DSTs. A pesquisa qualitativa realizada 
pelo PSI ajudou a revelar as motivações por detrás 
dessas relações: benefícios  materiais ou financeiros 
para as mulheres jovens e gratificação sexual para 
os homens.

Em 2004, o PSI / Uganda implementou um programa 
piloto de um ano em três campus universitários 
em  Kampala para abordar e compreender melhor a 
dinâmica do CGS. Em Janeiro de 2007 PSI / Uganda 
ampliou a intervenção e expandiu o programa para 
10 universidades, para além de  ainda contar com 50 
escolas secundárias em cinco distritos. A inclusão 

R e l a ç õ e s  S e x u a i s  I n t e r g e r a ç õ e s  e  V I H  e  S I D A 

“Pessoas furonas”: Empoderando  
  as mulheres jovens em Uganda

das escolas decorreu  de uma recomendação, feita após a conclusão 
do piloto, que especificava a necessidade de orientar as mulheres mais 
jovens, como em muitos casos, o CGS começa numa idade muito mais 
jovem do que a  nível universitário.

Entre os componentes do programa encontra-se a criação de grupos de 
pares e de apoio social para as mulheres jovens apelidado por “Furonas”. 
Através destes clubes, as mulheres jovens recebem educação e 
aconselhamento sobre os riscos envolvidos nas relações entre gerações, 
orientação sobre o planeamento para os seus sonhos e tracejam um 
caminho para o sucesso nas suas carreiras futuras. As sócias do clube 
das “Furonas” também são habilitadas com os conhecimentos básicos 
que lhes permitirão reparar, tomar decisões e juízos racionais quando 
confrontadas com escolhas que acabarão por salvar ou pôr termo às 
suas vidas. �

Artigo e fotos cortesia do PSI

Ilustre Geraldine Bitamazire, Ministro de Educação e Desporto em Uganda  
(Figura de cortesia da PSI)
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Pode o empoderamento económico reduzir a vulnerabilidade das raparigas 
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PDF:http//www.icrw.org/files/publications/Cab-Economic-empowerment-
Reduce-Vulnerability-Girls-Youth-Women-HIV_0.pdf

Este relatório sintetiza as ideias chave, 
questões, desafios e recomendações 
emanadas da reunião. Ele aborda duas 
questões fundamentais:
Quais são as ligações entre a condição 
económica e vulnerabilidade do VIH nas 

raparigas e mulheres jovens? Qual é o papel do poder económico na 
prevenção e mitigação do VIH entre as raparigas e mulheres jovens?
O relatório também resume os princípios gerais que devem ser aplicados 
a programas e políticas com o objectivo de corrigir a vulnerabilidade das 
raparigas num contexto de pobreza e VIH. �
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PDF; http://www.whatworksforwomen.org/
system/attachments/1/original/what-works-
summary.pdf?1278700347

Finalidade

O objectivo do www.whatworksforwomen.
org é compilar e resumir a base de evidências para apoiar intervenções 
bem sucedidas na programação de VIH para as mulheres e raparigas. 
Os programas nacionais da SIDA, ministérios do governo, parceiros de 
implementação, doadores, organizações da sociedade civil e outros 
precisam de um formato fácil de entender  de modo a  identificar o que 
funciona para as mulheres.

Esta revisão inclui os resultados das intervenções avaliadas em 90 países, 
com um foco nos países em desenvolvimento e contém cerca de 2.000 
referências de programação relacionadas com a continuidade de VIH e da 
SIDA, desde a prevenção ao tratamento, cuidados e apoio e reforço  do 
ambiente favorável para as políticas e programas. �

R�
�	�ens  do Malawi e kit de  ferramentas de saúde reprodutiva

A população jovem do Malawi envolvidas no Kit de Ferramentas de Saúde 
Reprodutiva foi criado pelo Grupo de Trabalho do Kit de Ferramentas 
de Saúde Reprodutiva (RH) do Malawi, constituído por indivíduos do 
Ministério da Saúde do Malawi, Population Services International, Futures 
Group, Banja la Mtsogolo, UNFPA, Bridge Project, Conselho Nacional da 
Juventude  do Malawi, Organização Nacional de Enfermeiras e Parteiras e 
Ciências de Gestão para a Saúde.

Os Kits de Ferramenta  de Saúde K4 são colecções de recursos de 
informação eletrónica cuidadosamente seleccionados num tópico 
específico. Este kit oferece recursos e ferramentas do planeamento 
familiar, especificamente destinados às audiências no Malawi. Ele contém 
apresentações e lições aprendidas sobre temas chave para o planeamento 
familiar; materiais de comunicação, incluindo folhetos, cartazes e livretes, 
materiais de treinamento; actas de reuniões e relatórios de eventos chave 
de planeamento familiar e diversas directrizes e protocolos do Ministério 
da Saúde do Malawi.

O kit  destina-se aos formuladores de políticas e gestores de programas e 
profissionais de saúde.

Para obter mais informações, visite: http://www.k4health.org/toolkits/
malawi-yprh/about-malawi-young-people-reproductive-health-toolkit �
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PDF: http://unesdoc.unesco.org/
images/0018/001885/188528e.pdf
Pequeno guia da UNESCO sobre as características 
essenciais da prevenção eficaz do VIH - UNESCO. 
2010.

Este pequeno guia tem como objectivo aumentar 
a compreensão das características  das respostas 
eficientes e eficazes do VIH e SIDA. Centra-se nos implementadores 
de programas e gerentes de projectos em desenvolvimento e 
implementação de actividades (principalmente na área da prevenção 
do VIH) no âmbito da UNESCO. No entanto,  também será útil para 
outras partes interessadas a realização de trabalhos semelhantes, 
incluindo técnicos, implementadores e gestores de programas dos 
ministérios envolvidos na resposta à SIDA, ONU e outros parceiros de 

desenvolvimento e sociedade civil.
Como um guia de referência rápida, os usuários podem obter 
informações sobre as principais características de uma abordagem 
específica, verificar definições, identificar ferramentas para ajudar a 
colocar em prática a abordagem, e acesso ao material de referência 
adicional para posterior exploração.

Este relatório descreve as operações de pesquisa realizada para 
identificar os fatores que impedem a comunidade de procurar o teste 
de VIH de seus filhos. O estudo também analisou questões relacionadas 
com a divulgação do estatuto de VIH para as crianças e jovens, o 
impacto social da divulgação enfrentados por pais e filhos. �

Facilitando a testagem de VIH e revelação 
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Este relatório descreve  operações de 
pesquisa efectuadas para identificar 
factores que previnem a comunidade de 
fazer a testagem do VIH aos seus filhos. O 
estudo também considerou as questões 
relacionadas com a  revelação da situação do 
VIH junto das crianças e jovens,  e ainda o impacto social da  revelação 
enfrentada pelos pais e seus filhos.

PDF: http://www.aidsallianceindia.net/Material_Upload/document/
Facilitating_VIH_Testing_Disclosure_with_children.pdf  �
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PDF: http://data.unaids.org/pub/
Report/2010/2009_annual_report_en.pdf
Este Relatório Anual apresenta fotos de 
como o Secretariado dA ONUSIDA e 
seus co-patrocinadores trabalharam em 
conjunto para fortalecer a resposta ao 
VIH em 2009. Centra-se em resultados 
concretos nas 10  áreas prioritárias que 
formam uma nova visão e estratégia 
da ONUSIDA. As principais realizações, 
resultados e estatísticas do país  são destacados para  cada área 
prioritária. As reportagens também foram incluídas para proporcionar 
ao leitor uma visão ampla do trabalho da ONUSIDA e seu impacto nos 
países. �

Alavancas de sucesso: Estudos de caso de programas nacionais de 

educação da sexualidade
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PDF: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001884/188495e.pdf

A educação sexual eficaz proporciona aos 
jovens informações adequadas à idade, 
informação culturalmente relevante e 
cientificamente precisa. Também oferece 
aos jovens oportunidades estruturadas para 
explorar as atitudes e valores  e a praticar as 
habilidades de que precisarão para serem 
capazes de tomar decisões informadas 
sobre as suas vidas sexuais.

Existe um crescente corpo de evidências para demonstrar o que constitui 
um programa eficaz baseado na sexualidade da educação escolar. Tal 
constitui a base da publicação recente da UNESCO, International  Technical 
Guidance on Sexuality Education: an evidence-informed approach for 
schools, teachers and health educators. 

Os factores que contribuem para o êxito de uma educação sexual efectiva 
nas escolas a nível nacional, regional ou local - os chamados “alavancas de 
sucesso” - são menos claras. Estes são o foco desta publicação.

Kit de ferramentas para a integração do VIH e SIDA no sector da educação: 
Directrizes para o desenvolvimento de agências  de cooperação for 
UNESCO. 2008
 
Este guia foi concebido para ajudar os leitores a fazer o melhor uso do kit 
de ferramentas para a  integração do VIH e SIDA no sector da educação 
publicada pela Inter-Agency Task Team UNAIDS (ETIA) sobre Educação 
em 2008. O guia é um recurso útil para aqueles que pretendem prestar 
orientação e sensibilização da integração do  VIH no sector da educação, 
planear a integração do VIH, e avaliar o estado ou monitorar o progresso no 
sentido de integrar o VIH.

Para cada um destes objectivos, o guia identifica os resultados específicos, 
e para cada resultado  sugere diferentes actividades a realizar,  ferramentas 
para apoiar essas actividades, e dicas sobre como usar as ferramentas.
Para PDF, visite: http://unesdoc.unesco.org/
images/0018/001875/187551e.pdf �
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PDF: http://www.aidstar-one.com/sites/default/files/additional_resources/
AIDSTAR-One_Pev_Spotlight_Issue_3.pdf

O  foco  de ‘Spotlight On Prevention’  é  uma série editorial trimestral   de 
vozes peritas sobre temas actuais na prevenção do VIH. Os autores  solicitam 
programas de prevenção na África Austral - sobrecarregados com a maior 
prevalência no mundo - para chegar às raparigas e mulheres jovens, as quais  
são especialmente as mais vulneráveis ao VIH. São necessárias  opções de 
prevenção audazes. No entanto, como a busca de soluções biomédicas 
continua, é importante desenvolver um portfolio equilibrado que aborde os 
riscos reais que as mulheres jovens na região enfrentam.

Orientação internacional técnica sobre a educação da sexualidade – 
Uma abordagem informada de acordo com a evidência para as escolas, 
professores e educadores de saúde
�=#%$R�
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PDF: http://data.unaids.org/pub/ExternalDocument/2009/20091210_
international_guidance_sexuality_education_vol_2_en.pdf

As publicações baseiam-se  numa análise rigorosa de evidência dos 
programas de educação sexual e  para os 
formuladores de políticas e profissionais no sector 
da educação e  saúde. O Volume I centra-se na 
fundamentação lógica para a educação sexual e 
providencia orientação técnica concreta relativa às 
características dos programas eficazes.

Um documento de acompanhamento (Volume 
II) incide sobre os temas e objectivos de 
aprendizagem a ser abrangido num “pacote básico 
mínimo” sobre a  educação sexual para crianças e 
jovens dos 5 aos 18+ anos e inclui a bibliografia de 
recursos úteis. �
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revista foi providenciada pelo Ministério dos Assuntos 
Estrangeiros Holandeses.

As subscrições para a edição imprimida é 30 euro por 
ano (4 publicações): enquanto que a subscrição para 
a edição online e gratuita. Pagamentos poderão ser 
recusados para as ONG’s  a nível local e nacional, ser-
viços de cuidados  de saúde e bibliotecas em países 
de recursos limitados. Ver o nosso website para 
obter mais informação sobre a subscrição. Os artigos 
podem ser reproduzidas gratuitamente, desde que a 
fonte seja creditada e os recortes sejam enviados para 
as publicadoras.
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