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Trabalhando rumo à uma geração 
livre de HIV 
O Fundo das Nações Unidas para a Infância 
acredita que seria nascida uma geração 
de bebês livres de HIV se a comunidade 
internacional aumentar os esforços para prover 
acesso universal à prevenção, tratamento e 
protecção social de HIV.  

De acordo com o relatório do UNICEF, milhões 
de mulheres e crianças, particularmente em 
lugares com poucos recursos, caem através 
das falhas dos serviços de HIV devido ao 
seu status de género, social e económico, 
localização ou educação. Ele refere que 
apesar das crianças terem beneficiado de 
um progresso significativo registado na luta 
contra o SIDA, muita coisa ainda precisa de 
ser feita para assegurar que todas as mulheres 
e crianças tenham acesso aos medicamentos 
e serviços de saúde destinados para prevenir a 
transmissão do HIV de mãe para filho. 

A ONU estima que 370.000 crianças foram 
nascidas com HIV em 2009, a maioria delas 
em África, a região que carrega o maior 
fardo de SIDA. Para lidar com esta situação 
e acelerar o passo para uma geração livre de 
HIV, a ONUSIDA desenvolveu três direcções 
estratégicas para uma renovada resposta 
global ao HIV, cujo sucesso podia reduzir 
significativamente novas infecções. Elas 
incluem a revolução na prevenção de HIV, 
catalização da próxima geração de tratamento, 
cuidados e apoio e avanço nos direitos humanos 
e igualdade de género para a resposta ao HIV. 

O alcance deste objectivo, refere a ONUSIDA, 
irá depender da “intensificação do que sabemos 
que funciona e focalizando os esforços onde 
eles são mais necessários.” A agência da ONU 
também refere que a análise da gravidade, 
extensão, alcance e impacto da epidemia 
irá guiar o alcance dos maiores resultados. 
A ONUSIDA defende que a resposta ao HIV 
dá uma oportunidade para fortalecer o tecido 
social, melhorar a justiça social e reforçar 
os sistemas para prover serviços vitais para 
os membros mais vulveráveis das nossas 
comunidades.  

O alcance deste objectivo também irá engrenar 
um toque no equilibrio entre a intensificação 
do trabalho nos países mais afectados e a 
identificação de outros lugares, tais como 
cidades, onde o impacto de HIV está afectando 
comunidades específicas – particularmente 
homens que têm sexo com outros homens, 
trabalhadores de sexo e seus clientes e pessoas 
que usam drogas. Isso requer que todas partes 
interessadas trabalhem juntas rumo à uma 
geração  livre de HIV

Por  Ann Ferrara 

O quê é preciso para termos uma geração livre de HIV e, como é que nós iremos 
alcançar Zero HIV? O documento sobre a estratégia da ONUSIDA “Getting to Zero” 
é um guião para prevenção, tratamento, cuidados e apoio de 2011 para 2015. Os 
objectivos são: Zero Novas Infecções, Zero Discriminação e Zero mortes relacionadas 
com HIV (UNAIDS, 2010). Este irá levar muitos indivíduos, organizações e governos 
a cooperarem para alcançarem este objectivo.
Os dados mais recentes da ONUSIDA mostraram que em 2011 havia 34 milhões de pessoas vivendo 
com HIV e SIDA, das quais 23,5 milhões vivendo na África Sub-sahariana (ASS). Dos 2,5 milhões de 
novas infecções estimadas em todo o mundo, a ASS tem 1,8 milhões. As mortes relacionadas com 
o HIV são 1,7 milhões, com 1,3 milhões na ASS. O número de crianças menores de 15 anos com 
HIV positivo é de 3,3 milhões, com 330.000 recentemente infectadas. Cerca de 230.000 crianças 
morreram devido a doenças relacionadas com o SIDA.  

Imaginem um mundo onde as crianças serão nascidas livres de HIV; quando as mulheres grávidas 
não serão HIV positivo, e, portanto, não precisarão ARVs para elas ou para protegerem as suas 
crianças por nascer; um tempo em que homens e mulheres serão capazes de fazer sexo sem medo 
de infecção pelo HIV.

A violência baseada no género (VBG) tem contribuido para o aumento das novas infecções de HIV 
em mulheres e crianças, por isso as campanhas de consciencialização sobre HIV têm sido destinadas 
aos homens para eliminar a VBG1 como um dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODMs) 
a serem alcançados até 2015, e irá ajudar na criação de uma geração livre de HIV. 

A educação e o conhecimento podem mudar as atitudes e comportamentos para prevenir novas 
infecções de HIV. Esta edição discute programas para salas de aulas e comunidades, tais como o 
artigo de Anke van deKwaak’s sobre o “Dance 4 Life”, (vide artigo na página 7) e o artigo de Helen 
Lunn sobre “Drama for Life” (vide artigo na página 14). 

Os dados da ONUSIDA (2012) mostram que a distribuição de ARVs aumentou em muitas partes do 
mundo, com a ASS provendo para 56% dos que necessitam. Os resultados mostrados pelo relatório 
que reflectem alguns países incluindo África do Sul, indicam um progresso de mais de 60% para a 
provisão de ARVs. Com 23 milhões de pessoas em todo o mundo que precisam de ARVs para toda a 
vida (WHO, 2012), o seu acesso e disponibilidade contínuo é importante para o alcance de Zero HIV. 

Para alcançar Zero HIV, deve ser reconhecido que as pessoas que estão vivendo com HIV e SIDA 
são, ou se tornarão, pacientes crónicos que requerem cuidados, necessitando de maior acesso e 
disponibilidade de ARVs. Em 2013, será importante ver como será preenchida a lacuna entre os 
que necessitam de medicamentos e os que têm acesso a eles. O Tratamento como Prevenção (TP), 
conforme estabelecido pela OMS (2012), destaca a necessidade de um enfoque extra para a adesão 
ao tratamento.  

Nem todas as crianças e adolescentes nascidos com HIV tiveram a sorte de ter acesso aos ARVs, daí 
a procura de novas fórmulações que tenham bom sabor e que são mais simples de tomar. Crianças e 
jovens nascidos com HIV precisarão de mais adesão e apoio social para crescerem a tomarem ARVs, 
e para lhes ajudar a terem uma transição saudável da infância para a adolescência, e da adolescência 
para a idade adulta. 

Na África do Sul, o governo apercebeu-se da necessidade para o início precoce dos ARVs, mas a 
educação, o aconselhamento e o apoio  adicionais são necessários para combater o estigma e a 
discriminação.  A Universidade de Stellenbosch na África do Sul dá um Mestrado online em Gestão de 
HIV para estudantes de mais de 40 países. A ideia é melhorar as políticas no local de trabalho precisas 
agora e no futuro já que pessoas vivendo com HIV e SIDA são capazes de entrar na força de trabalho, 
ou voltar ao trabalho, com considerações sobre as suas consultas médicas, e nalguns casos, as suas 
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Para alcançar Zero HIV, deve ser reconhecido que as pessoas que estão vivendo com HIV e SIDA 
são, ou se tornarão, pacientes crónicos que requerem cuidados, necessitando de maior acesso 
e disponibilidade de ARVs.



aos computadores parece importante em escolas e 
bibliotecas públicas na Província do Cabo Ocidental. 
O telefone móvel, através das mensagens de texto 
instantâneas também é importante para o reforço da 
adesão conforme discutido no artigo de Steve Snyder 
(vide página 10). As boas notícias prendem-se com o 
facto das pessoas poderem receber mensagens gratis 
dentro da África do Sul. 

Através das escolas de enfermagem, conselheiros de 
HIV, conselheiros de pares e workshops organizados 
pelo Departamento de HIV/SIDA e Habilidades de Vida 
da WCED, os jovens constantemente perguntaram 
onde podiam ter acesso aos preservativos gratis e 
quando as escolas fossem capazes de dar-lhes, do 
que consegui-los das clínicas. A WCED prefere que 
os jovens sejam referidos às clínicas comunitárias 
locais para aconselhamento, testagem e tratamento 
sobre saúde sexual e reprodutiva ou ONGs locais que 
distribuem preservativos.

Apesar de muitas mensagens de prevenção terem 
como alvo os adolescentes, as gravidezes indesejadas 
significam falta de uso de preservativo, especialmente 
na área da Cidade do Cabo. Quando as raparigas vão 
às clínicas especiais em Khayelitsa ou Marie Stopes3 
para abortar gravidez (precoce), elas são dadas 
informação e dispositivos para contracepção para 
prevenir gravidez similar. As clínicas e alguns hospitais 
prestam serviços de Circuncisão Masculina Médica 
(CMM), aos quais se atribui a redução de até 60% da 
transmissão de HIV e infecções de transmissão sexual 
(ITSs) através do sexo não protegido. Eles também 
dão a Vacina contra o Vírus de Papiloma Humano para 
proteger mulheres jovens (com idades entre 12-25 
anos) do cancro cervical.

Logo que crianças e jovens são diagnosticados com 
HIV positivo, eles tendem a precisar de apoio adicional. 
Na Cidade do Cabo, foram criadas clínicas de HIV para 
adolescentes Tygerberg Hospital e em Guguletu, como 
um programa baseado na comunidade. Em Khayelitsha, 
a Treatment Action Campaign organiza encontros 
de jovens, onde jovens e adultos com HIV discutem 
as suas situações uns com outros, fora do ambiente 
clínico, e adquirem conhecimentos sobre os seus 
corpos e seus tratamentos, bem como como defender 
os seus direitos. O Baylor’s Children’s Clinical Centre 
of Excellence em Gaborone, Botswana, que começou 
com 23 jovens na sua Clínica para Adolescentes em 
2005 e agora reune mais de 600, e está desenhado 
para satisfazer as necessidades de jovens HIV 
positivo. Em 2011, o centro esperava alcançar 4000 
adolescentes a nível nacional com ARVs. Atavés dos 
Clubes dos Adolescentes, eles recebem e dão apoio 
de pares.  

Nós vimos o quão importantes se tornaram as 
organizações da sociedade civil e ONGs na luta contra 
o HIV no terreno, e na prestação de cuidados das 
pessoas vivendo com HIV e SIDA (PVHIV); ex: TASO 
na Uganda e TAC na África do Sul. Elas têm sido a 
coluna vertebral do movimento de defesa dos direitos 
da pessoas HIV positivo e na descoberta de provedores 
de cuidados e apoio para as pessoas negligenciadas ou 
abandonadas até a morte, especialmente em lugares 
com poucos recursos. 

Desde 2010, o reconhecimento dos direitos humanos 
de todas pessoas tem sido enquadrado na campanha 

As directrizes mais recentes da OMS 
recomendam que todas as mulheres grávidas 
sejam permitidas a começar o TARV 
independentemente da sua contagem de CD4

O controlo da TB tem sido outro factor 
importante na salvação de vidas das pessoas 
afectadas pelas duas epidemias
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incapacidades. A redução da mortalidade materna e 
infantil está entre os objectivos de desenvolvimento do 
milénio a serem alcançados até 2015. Os ARVs podem 
ajudar a alcançar isso através da redução do HIV na 
gravidez e infância e no tratamento de mães e pais, 
de modo que toda a criança cresça com os seus pais.

ARVs – Tratamento como Prevenção (TcP)

A “Estratégia de Uso de Antiretrovirais: Para Ajudar 
a Acabar a Epidemia do HIV” da OMS (WHO’s The 
Strategic Use of Antiretrovirals: To Help End The 
HIV Epidemic) requer que os governos forjem as 
estratégias nacionais, algumas das quais já estão 
em curso, mas precisam de expansão. Os ARVs têm 
feito parte dos esforços de prevenção há mais de 15 
anos, especialmente na Prevenção da Transmissão 
de Mãe para Filho (PTMPF) e no tratamento de 
trabalhadores de saúde que estiveram expostos ao 
HIV, bem como as vítimas de estupro, através do uso 
da Profilaxia Pós-Exposição (PPE). Para as mulheres 
grávidas HIV positivo, as suas chances de nascer uma 
criança sem HIV melhoraram pela mudança de uma 
terapia com um único ARV (AZT ou Nevirapina) para 
tripla terapia.  Esta é uma área dinâmica desde que 
está sendo desenhada e implementada a informação 
mais recente sobre profilaxia infantil e materna com 
ARV, depois das recomendações da OMS, de Julho 
de 2012. A contagem de CD4 da mãe irá determinar 
o que ela recebe: uma contagem de CD4 acima de 
350 irá requerer Niverapina durante a gravidez e até 
pelo menos seis semanas depois do parto, ou até uma 
semana depois da criança ter deixado de mamar. Uma 
mulher cujo CD4 esteja abaixo de 350 irá precisar de 
terapia tripla por toda vida.  Isso tem relevância para 
a amamentação e alimentação de fórmula, portanto, 
impacto sobre a profilaxia infantil. De acordo com 
estas directrizes, todas as mulheres grávidas que são 
HIV positivo devem ser elegíveis para o TARV. Muitos 
estudos e avaliações foram realizados sobre a questão 
de amamentação versus alimentação de fórmula, já 
que a transmissão de HIV via leito materno é um facto 
conhecido (BHIVA and CHIVA, 2012). 

O recém-nascido será tratado logo após o nascimento 
e durante seis semanas consecutivas para assegurar 
uma melhor chance de alcançar um estado de 
HIV negativo. A adesão ao TARV é especialmente 
importante para a mulher lactante, já que o HIV pode 
ser transmitido através do leite materno2.  Com o 
fardo do HIV a cair sobre as mulheres, um aumento 
nos programas de cuidados maternos e da criança tem 
sido recomendado pela Parceria para Saúde Materna, 
do Recém-Nascido e da Criança -  Partnership for 
Maternal, Newborn and Child Health (PMNCH, 2011). 
Há uma necessidade de conhecer o papel que o abuso 
ao álcool e às drogas joga no aumento das gravidezes 
indesejadas na adolescência. 

Na ASS, o fardo mais elevado de HIV está entre 
as mulheres (UNAIDS 2012). Os factores socio-
económicos, incluindo a baixa educação dificultam 
o acesso e uso dos preservativos pelas mulheres e 
seus parceiros. A VBG também tem contribuido para 
o aumento dos casos de HIV mesmo onde não há 
conflito ou guerra. A educação é importante para a 
mudança de comportamento. Incapazes de negociar 
para elas, muitas mulheres estão em relacionamentos 
com homens que têm múltiplas parceiras. Em países 
como Suazilândia onde a poligamia é praticada, há um 
enfoque em abranger os homens através do programa 
MaxART (vide o artigo de Bongani Simelane, Laura 
Plattner , et al na página 11). Também há homens 
comprometidos com mulheres ou com as quais estão 
casados, que se envolvem em sexo com outros 
homens, pertencendo dessa forma à categoria de 
Homens Que Fazem Sexo Com Outros Homens (HSH), 
e que aumentam os riscos de HIV. (Vide o artigo de 
Louise Bourchier na página 4). 

Para ter mais impacto nos jovens, os programas 
que lhes envolvem devem apostar especialmente 
em dramas e danças. Dois artigos discutem o uso 
da música, dança e drama nesta edição: o artigo 
de Anke van der Kwaak sobre a dança para a vida 
(dance4life) partilha a força motivacional por detrás 
deste movimento internacional. No artigo de Helen 
Lunn sobre Drama para a Vida (Drama For Life), nós 
aprendemos os benefícios  do teatro na partilha de 
mensagens difíceis e como o Drama para a Vida na 
Universidade de Witwatersrand tem um impacto 
no campus e nas comunidades onde os estudantes 
trabalham. 

A internet abriu muitas novas portas para a 
comunicação com os jovens. O email e os sítios das 
redes sociais progressivamente dão espaço para a 
partilha de ideias e experiências. O maior acesso 

da ONUSIDA e as instituições parceiras têm seguido 
a mesma linha. O aumento do acesso aos ARVs 
num estágio inicial da infecção por HIV com uma 
contagem de CD4 de 350 ou menos é uma medida 
que irá aumentar a longevidade e esperançosamente, a 
qualidade da vida. O comprimido para a Profiláxia Pré-
Exposição (PPE) dá esperança aos casais discordantes. 
Desde a Conferência Internacional sobre SIDA em 
Washington DC, em Julho de 2012, muitos resultados 
têm sido apresentados, e sugerem que este é o futuro, 
já que ainda não há cura.

Prevenção de novas infecções de HIV através da 
pesquisa e desenvolvimento.

Muitos ensaios clínicos foram realizados sobre vacinas, 
microbicidas, Profilaxia Pós-Exposição e Profilaxia Pré-
Exposição (WHO, 2012; Buchbinder & Liu, 2011). 
Na África do Sul, Mark Cotton liderou a pesquisa de 
ensaio clínico sobre HIV e TB em crianças4. Entretanto, 
outros programas procuram modificar o alto nível de 
comportamento de risco entre os que têm múltiplos 
parceiros ex: trabalhadores de sexo e camionistas: 
ajudando-lhes a negociar a sua situação, e aprendendo 
como prover mais protecção para eles e seus membros 
familiares. Embora o uso do preservativo tenha sido 
promovido há mais de 25 anos, sempre tem havido a 
necessidade de mais pesquisa sobre os mecanismos de 
mudança de comportamento e adesão – isso é, usando-
os de forma regular em todas as relações sexuais. 
Imaginem um adolescente de 16 anos hesitando para 
abrir o pacote de preservativo e usa o preservativo pela 
primeira vez, ou a sua namorada ajudando-lhe, dizendo 
que ela aprendeu a usar o preservativo feminino. Na 
África do Sul, jovens confessaram aos conselheiros de 
pares de terem medo de momentos de embaraço com 
as suas parceiras sexuais5. A maioria dos educadores 
de pares têm conhecimento sobre os preservativos e 
tem sido reportado o aumento do uso entre os que eles 
aconselharam (GOLD, 2011).

Prevenindo mais mortes relacionadas com o HIV.

Conforme apresentado na Estratégia na ONUSIDA, o 
controlo da TB tem sido outro factor importante na 
salvação de vidas das pessoas afectadas pelas duas 
epidemias. Nas crianças, muita coisa está sendo 
feita na pesquisa e ensaios clínicos para avaliar este 
problema e possíveis questões na adesão ao tratamento 
e resistência aos medicamentos, especialmente nas 
crianças que são as mais vulneráveis (Bekker, et al, 
2012; Hesseling, et al, 2012). 

No seu discurso do Dia Mundial de Combate ao SIDA 
em 2012, a Dra Lucica Ditiu, Secretária Executiva da 
Stop TB Partnership, afirmou que houve uma redução 
de 113% de mortes causadas por TB/HIV, tendo 
acrescentado que a TB tem sido a causa principal 
de morte em pessoas com HIV. A aceleração destes 
esforços é necessária para alcançar as metas de 
redução em 50%  de mortes relacionadas à TB em 
pessoas infectadas por HIV até 2015, referiu ela e 
apelou para a integração de programas de TB/HIV e 
fazendo mais trabalhos nas comunidades. O tratamento 
com Isoniazida e profilaxia com Cotrimoxazol tem sido 
extremamente importante na protecção dos pulmões 
dos pacientes HIV positivo, especialmente crianças 
(Madhi, et al, 2011). Actualmente, estão em curso 
ensaios clínicos com vacina de TB6. Continuam 
ensaios clínicos e outras pesquisas comportamentais 
para a maximização da adesão ao TARV, incluindo: 
métodos de prevenção, dois dos quais são, de facto, 
em forma de comprimidos para serem usados como 
Profilaxia Pós-Exposição ou Profilaxia Pré-Exposição. A 
pesquisa contínua sobre micobicidas e a possibilidade 
de um gel vaginal, tem questões de adesão, mas teve 
um sucesso de até 80% na protecção contra a infecção 
por HIV. Estudos de Monitoria e Avaliação  (M&A) 
são componentes importantes na documentação de 
marcos rumo à uma geração livre de HIV.

Os ARVs ajudando a reduzir as infecções e 
mortes por HIV
Os que tiveram SIDA e recuperaram com contagens de 
CD4 inferiores a 200 depois de tomar ARVs durante 
6 a 12 semanas, ainda tiveram que lutar contra as 
infecções oportunistas. Uma dessas infecções é a TB, 



Quando as crianças não estão tão doentes, ou 
se tornam menos susceptíveis às infecções, 
isso significa que elas podiam ser capazes de 
brincar com outras crianças e/ou ir à escola
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e a dupla epidemia HIV/TB ainda é um problema em 
todo o mundo. A recuperação do sistema imunológico 
de um paciente de HIV é às vezes visível pela sua 
melhoria física geral, especialmente na recuperação do 
peso. Nas crianças, a falta de sucesso significava que 
elas cresceram por padrões normais. Foi acrescida uma 
componente nutricional adicional às epidemias de HIV/
TB7. Muitas famílias na África do Sul são capazes de 
receber alguns suplementos nutricionais, especialmente 
para crianças menores de 5 anos. O ganho do peso 
tornou-se num indicador de que elas estão a melhorar. 
Quando as crianças não estão tão doentes, ou se 
tornam menos susceptíveis às infecções, isso significa 
que elas podiam ser capazes de brincar com outras 
crianças e/ou ir à escola. A medição das contagens 
de CD4 e as cargas virais deve ser feita em intervados 
definidos dependendo da idade da criança. Já que a 
contagem de CD4 tornou-se no número imaginável 
mais importante, pais/guardiões e os adolescentes 
mais velhos esperam ouvir os bons números conforme 
foi dito à este autor por vários clínicos e conselheiros 
no KID-CRU, Tygerberg Hospital. É motivante para boa 
adesão, e de acordo com o Dr. Cotton, os monitores 
de adesão tornaram-se uma parte importante dos 
serviços que o KID-CRU presta.

No princípio, a contagem de CD4 e a carga viral 
juntamente com os sintomas de definição de SIDA 
podiam diagnosticar o estágio de HIV numa criança, 
adolescente ou adulto. Uma contagem abaixo de 
200 era usada para definir SIDA. Logo que foram 
introduzidos os ARVs8, surgiu uma nova mudança, 
quando pesquisas demonstraram que o início na 
contagem de CD4 de 350 salvava vidas. Já que nem 
todas as mulheres grávidas HIV positivo têm sido 
tratadas com ARVs, tem sido importante que para todo 
o período da amamentação, a mãe continuaria a dar 
ARVs da criança. Depois de desmamentar, ela deve 
continuar por mais uma semana com alimentação de 
fórmula que não era necessária, já que a profilaxia com 
ARVs podia ser interrompida depois de seis semanas 
(já que não há mais risco de transmissão através do 
leito materno). 

Desde Julho de 2012 há avaliações da OMS que ainda 
estão a ser discutidas no Reino Unido, África do Sul e 
outros países. O conceito é dar ARVs à todas mulheres 
grávidas e mães lactantes HIV positivo. Sendo um 
tratamento para toda a vida, isso significa que o número 
de mulheres em TARV irá aumentar significativamente 
a nível global9. Contudo, a profilaxia com ARVs para 
crianças deve ser interompida às seis semanas, a 
menos que seja indicada outra coisa. Está em vista o 
estabelecimento de uma geração de crianças livres de 
HIV.

Programa de educação e consciencialização 
sobre HIV para todos.
As crianças e jovens vão crescendo com as campanhas 
de consciencialização nos hospitais e clínicas, nas 
suas escolas e dentro das suas comunidades. Eles 
também conseguem informação da internet. Existem 
muitos programas de educação de pares na ASS10, 
incluindo Gold Peer Education, Planned Parenthood 
e LoveLife na África do Sul. Estas organizações 
independentes têm também trabalhado sob umbrella do 
Departamento Provincial de Saúde do Cabo Ocidental 
e os Departamentos de Educação do Cabo Ocidental. 

Jovens participando numa conferência sobre HIV. As pessoas nesta foto não estão necessariamente 
vivendo com HIV. (Foto com a cortesia da SAfAIDS).

Os educadores de pares são seleccionados entre 
jovens da escola pré-universitária. Eles são formados 
para serem líderes que podem orientar outros jovens 
sobre todos aspectos da vida, incluindo respeito e 
compaixão, e ajudar os que têm problemas emocionais. 
Eles também aprendem a ser bons ouvintes com 
habilidades para ajudar a prevenir gravidez indesejada 
ou na adolescência e HIV. Estas são boas qualidades 
para uma sociedade dinámica que requer líderes mais 
responsáveis no futuro. Alguns programas trabalham 
para além das escolas em comunidades vizinhas.

Na África do Sul, há uma LINHA VERDE PARA SIDA 
nacional.  A Treatment Action Campaign tem um 
número local na Cidade de Cabo que pode ligar as 
pessoas com os conselheiros na maioria das cidades 
e povoações. A LoveLife dá uma Linha para Jovens 
e uma Linha para os pais discutirem temas difíceis. O 
Grupo Sul-Africano para Ansiedade e Depressão dá 
cuidados e apoio psicossocial para indivíduos e famílias 
que sofrem de ansiedade e depressão, incluindo o 
sentimento de suicídio, devido ao seu estado de HIV.  

Outra organização importante no reconhecimento 
das questões legais e protecção de direitos humanos, 
incluindo os direitos das crianças, é a AIDS Legal 
Network. Entre os que recebem apoio da ALN estão 
as crianças que chefiam agregados familiares, crianças 
órfãs e vulneráveis

Recentemente, a Secretária de Estado Norte-
Americano, Hillary Rodham Clinton, recebeu o 
reconhecimento da ONUSIDA pelo Plano Presidencial 
de Emergência para o Alívio do SIDA (Plano do PEPFAR: 
Criando uma geração livre do SIDA). Juntamente com 
o Roteiro da Dra. Nkosazana Dlamini Zuma, Presidente 
da Comissão Africana sobre a responsabilidade 
partilhada e solidariedade global para o SIDA, TB e 
Malária, lançado em Julho, há uma resposta de e para 
África, com um compromisso partilhado para colaborar 
e mobilizar os financiamentos e melhorias necessários 
rumo ao alcance dos objectivos de Zero HIV. “O Plano 
basea-se nos notáveis resultados que foram alcançados 
até a data e estabelece um curso forte para o futuro. 
O novo plano de acção dos EUA focaliza os quatro 
pilares principais: salvar vidas, bons investimentos, 
responsabilidade partilhada e conduzindo os resultados 
com ciência  (UNAIDS, 2012)”  
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Prática Orientadora

‘Chegando ao Zero’ na África Sub-sahariana: Prestando 
serviços de HIV para homens que fazem sexo com outros 
homens
Por Louise Bourchier

Um diálogo de homens jovens sobre HIV e SIDA na Suazilândia. As pessoas desta foto não necessariamente HSH ou vivendo com HIV. 
(Foto de Maserame Mojapele). 

Nos últimos anos temos visto uma estabilização das epidemias do HIV em muitos países da 
África Sub-sahariana e um declíneo nalguns casos1. Apesar do HIV continuar a ser um maior 
problema, o objectivo de “chegando ao zero” visionado pela ONUSIDA – com zero novas 
infecções, zero discriminação e zero mortes relacionadas com SIDA pode ser alcançavel num 
futuro imaginável. 
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As melhorias nas estatísticas nacionais 
de HIV não mostram as inequidades na 
vulnerabilidade ao HIV enfrentada por 
muitos sub-grupos da população. As 
principais populações afectadas, tais 
como homens que fazem sexo com 
outros homens (HSH), trabalhadores(as) 
de sexo e seus (suas) clientes, 
utilizadores de drogas injectáveis (UDI) 
e trabalhadores migrantes continuam a 
carregar o maior fardo de HIV, mesmo 
no seio de epidemias generalizadas. Os 
ganhos promissores a nível da população 
geral também devem ser transferidos aos 
grupos de alto risco se nós pretendemos 

alcançar uma geração livre de HIV. 
As epidemias generalizadas de HIV na 
África Sub-sahariana são principalmente 
causadas pela transmissão heterossexual 
e portanto a maioria dos programas de 
prevenção de HIV têm focalizado nos 
utentes heterossexuais. Os factores e 
normas culturais e religiosas, estigma 
e discriminação associados às relações 
sexuais do mesmo sexo e nalguns países 
a criminalização e as penas ligadas com 
a homessexualidade ou práticas do 
mesmo sexo, deixaram os HSH fora das 
mensagens de prevenção de HIV. Este 

baixo conhecimento das necessidades 
específicas de prevenção de HIV para os 
HSH, combinadas com a hostilidade e a 
rejeição, têm contribuido para as altas 
taxas para este grupo. 
A prevalência de HIV entre HSH na África 
sub-sahariana é estimada em 9-25%.2. De 
acordo com o relatório de UNGASS de 2010, 
apenas três países dos 52 países Africanos 
reportaram sobre indicadores para HSH.3. 
Os HSH constituem aproximadamente 9,6% 
de novas infecções no Quénia e 19,7% no 
Senegal.4,5. Prevê-se a subida da proporção 
de novas infecções de HIV na África Sub-
sahariana (ibid).
Programas de prevenção de HIV alvo.

Há imperativos tanto de direitos humanos 
como de saúde pública para melhorar os 
serviços e programas de HIV para HSH. 
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Primeiro, os HSH têm direito à uma 
educação para saúde e cuidados de 
saúde adequados e aos meios para 
se protegerem. Em segundo lugar, 
as epidemias de HIV entre HSH não 
estão isoladas de outras epidemias no 
seu todo. A concorrência bissexual 
é comum e como resultado, uma 
alta taxa de HIV neste grupo tem 
implicações para abrir caminho para a 
comunidade no seu todo.2 
As necessidades de prevenção dos 
HSH não estão sendo satisfeitas 
na África Sub-sahariana. Estima-se 
que menos de um em 10 HSH tem 
acesso a bons serviços de HIV5. Há 
muitos factores que dificultam muito 
a provisão de programas cujo alvo 
sejam esses homens e muitas vezes 
eles ficam em perigo. Vinte e seis 
dos 52 países da África criminalizam 
o sexo entre homens.  A situação 
de ilegalidade do sexo entre homens 
pode significar que eles são alvo 
de violência, com os perpretadores 
a agirem com uma impunidade 
percebida e sem a probabilidade da 
polícia ofecerer recurso legal. 
Adicionalmente, os HSH podem ter 
medo de revelerem as suas práticas 
sexuais aos trabalhadores da saúde 
com receio de serem presos e 
discriminados. As organizações 
que trabalham com HSH são 
frequentemente recusadas pelo 
governo a fazerem o seu registo por 
causa do grupo alvo criminalizado. A 
falta de reconhecimento formal limita 
o acesso ao financiamento. 
As taxas de bissexualidade são altas 
e muitos HSH são casados com 
mulheres.2,7,8. HSM bissexuais são 
menos prováveis de se identificarem 
como homossexuais e são mais 
difíceis de alcançar já que eles são 
menos prováveis de se envolverem 
com serviços destinados para HSH. 
Adicionalmente, a situação ilegal 
do sexo entre homens combinada 
com a homofobia em muitos lugares 
da África significa que os HSH são 
muitas vezes uma população de difícil 
alcance para os programas de HIV. 
Outras barreiras para a provisão 
de serviços de HIV são a falta de 
trabalhadores de saúde devidamente 
formados, fraco acesso aos 
preservativos e de lubrificantes a 
base de água, fraco financiamento e 
capacidade organizacional. 
Contudo, apesar dos grandes desafios 
em responder ao HIV no seio dos HSH, 
aproximadamente 15 países da África 
Sub-sahariana têm direccionado os 
programas de prevenção de HIV para 
HSH.6. Embora estes programas 
sejam pequenos em escala, eles dão 
informação e materiais importantes 
para a prevenção de HIV para este 
grupo de alto risco.
Factores na resposta ao HIV para HSH.

Uma variedade de factores são 
importantes para levar a cabo 
programas de HIV bem sucedidos com 
HSH e para alcançar esta população 
de forma eficaz. Eles incluem:

• Melhoria dos serviços de saúde: É 
essencial a formação de trabalhadores de 
saúde para prover cuidados adequados e 
atenciosos aos HSH. Os trabalhadores de 
saúde precisam de ser formados sobre 
como fazer perguntas de uma forma sem 
estigmatização e para fazerem testes e 
exames apropriados  para examinar e 
tratar eficazmente os HSH. Quando HSH 
têm acesso aos serviços apropriados de 
ATS que eles sentem-se confortáveis 
em usá-los, as taxas de testagem irão 
aumentar.
• Advocacia: Para trabalhar efectivamente 
é importante mudar as leis criminais. As 
leis que criminalizam a homossexualidade 
podem ser vistas como apoiando a 
violência e discriminação contra HSH. 
A mudança das leis criminalizantes é 
desejável embora presentemente não seja 
viável em muitos países Africanos. Onde 
a homossexualidade é criminalizada, as 
actividades de advocacia podem reduzir 
as acções da polícia e retratos de HSH 
nos media. Estas reduções na atenção 
negativa leva à diminuição do medo dos 
HSH e à um aumento da utilização dos 
serviços de HIV. 
• Parcerias com outras organizações: 
Estas são extremamente importantes. 
Uma organização pequena trabalhando 
com população marginalizada pode 
ter falta de recursos e estar vulnerável 
ao ataque. As organizações mais 
eficazes trabalhando com HSH fazem-
no através da colaboração com outras. 
As parcerias eficazes são estabelecidas 
entre governo, outros programas de 
HIV, provedores de cuidados de saúde 
e organizações internacionais. Uma 
rede forte é importante para aumentar a 
legitimidade, protecção e para ter acesso 
aos recursos. 
• Inclusão e participação dos HSH: A 
participação significativa dos HSH no 
desenho, implementação e avaliação 
dos programas de HIV é essencial. É 
reconhecido que a participação do grupo 
alvo é chave para um programa eficaz e 
sustentável. O envolvimento comunitário 
é especialmente importante no trabalho 
com HSH. A participação é necessária 
para facilitar o acesso a esta população 
escondida e a educação de pares e 
alcance de pares são estratégias  de 
sucesso usadas em muitos programas. 

Conclusão

Os HSH têm maiores taxas de HIV do que 
a população geral, mesmo em epidemias 
generalizadas na África Sub-sahariana e 
as suas necessidades para os serviços de 
HIV não têm sido satisfeitas. De forma 
a tornar realidade uma geração livre de 
HIV, os serviços de prevenção, testagem, 
tratamento e cuidados devem ser acessíveis 
para esta e outras populações vulneráveiss. 
Para assegurar o sucesso dos programas 
direccionados para HSH, deve ser dada 
atenção à melhoria dos cuidados de saúde, 
realizando advocacia, colaboração com outras 
organizações e envolvendo estes homens nos 
programas. Só assim nós seremos capazes de 
“chegar ao zero”  

O baixo conhecimento das 
necessidades específicas de 
prevenção de HIV para os HSH, 
a hostilidade e a rejeição, têm 
contribuido para as altas taxas 
para este grupo. 
HSM bissexuais são menos 
prováveis de se identificarem como 
homossexuais e são mais difíceis 
de alcançar já que eles são menos 
prováveis de se envolverem com 
serviços destinados para HSH.
As reduções na atenção negativa 
leva à diminuição do medo dos 
HSH e à um aumento da utilização 
dos serviços de HIV. 
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Chegando ao Zero: Direcções 
estratégicas para uma resposta 
renovada ao HIV

Será necessária uma remodelação radical da 
resposta global para reduzir significativamente 
novas infecções de HIV. No meio de 
dificuldades financeiras, a necessidade 
para gerar maior eficiência é crucial para o 
sucesso e pode ser alcançado se a provisão 
de serviços é abordada de forma diferente. O 
sucesso também depende da intensificação 
do que funciona e no enfoque dos esforços 
onde eles são mais necessários.

Revolucionando a prevenção de HIV 

O revolução das políticas e práticas de 
prevenção de HIV irá mudar o debate 
da prevalência para incidência de HIV, 
permitindo a identificação de pontos quentes 
de transmissão, empoderando as pessoas, 
particularmente jovens, para demandarem e 
apropriarem-se da resposta e criar incentivos 
para os líderes políticos focalizarem 
populações e programas que irão fazer a 
diferença na redução de novas infecções. 

A ONUSIDA irá apoiar a consecução desses 
objectivos através da geração do compromisso 
para a prevenção em toda a sociedade e 
assegurando que informação estratégica sobre 
a epidemia, condutores socioeconómicos 
e respostas sirva para focalizar os esforços 
de prevenção onde eles irão trazer os 
maiores retornos ao investimento. Outras 
estratégias incluem a incorporação de novas 
tecnologias e abordagens à medida que elas 
são desenvolvidas e facilitando a mobilização 
de massas para a transformação das normas 
sociais para empoderar as pessoas para 
vencerem o estigma e discriminação e seu 
risco de infecção por HIV, incluindo através 
de educação integral sobre sexualidade e o 
envolvimento de redes de pessoas vivendo 
com HIV e outras populações chave. 

Catalizando a próxima geração de tratamento, 
cuidados e apoio 

Isso irá resultar numa plataforma de 
tratamento radicalmente simplificada que 
é boa para as pessoas vivendo com HIV e 
também irá parar novas infecções através da 
aceleração do acesso ao tratamento.  

A materialização desses objectivos irá incluir 
a catalização do desenvolvimento de regimes 
e ferramentas de tratamento mais simples, 
mais acessíveis e eficazes; fortalecimento de 
sistemas nacionais e comunitários para prestar 
serviços descentralizados e integrados, tais 
como a redução de factores que colocam 
as pessoas em risco de TB relacionada com 
HIV e promoção de saúde e direitos sexuais 
e reprodutivos das pessoas vivendo com HIV; 
e trabalhando com parceiros para acelerar o 
acesso ao cuidados e apoio ideais para as 
pessoas vivendo com HIV ou afetadas por 
ele.  

Promovendo os direitos humanos e a igualdade de género para a resposta ao HIV

Isto significa acabar com estigma, discriminação, desigualdade de género e violência contra 
mulheres e raparigas relacionados com o HIV – uma situação que aumenta o risco e a 
vulberabilidade à infeccão por HIV, ao dificultar as pessoas a terem acesso aos serviços 
de prevenção, tratamento e cuidados. Isso também significa implementar leis, políticas e 
programas para criar ambientes legais que protegem as pessoas de infecção e apoiar o 
acesso à justiça. 

Algo importante nestes esforços é a protecção dos direitos humanos das pessoas vivendo 
com HIV, mulheres, jovens, homens que fazem sexo com outros homens, pessoas que usam 
drogas e trabalhadores(as) de sexo e seus(suas) clientes. É necessário um esforço conjunto 
para concretizar esses objectivos para que os países com leis e práticas punitivas acerca da 
transmissão do HIV, trabalho de sexo, uso de droga ou homossexualidade que dificultam as 
respostas eficazes sejam reduzidos à metade. Igualmente, as restrições relacionadas com 
HIV na entrada, estadia e residência devem ser eliminadas em metade dos países que têm 
tais restrições. Ao mesmo tempo, as necessidades específicas de HIV para as mulheres e 
jovens devem ser satisfeitas em pelo menos metade de todas as respostas nacionais ao HIV, 
e deve haver tolerância zero para a violência baseada no género.  

Um líder tradicional Swazi liderando iniciativas de HIV e SIDA (Foto de Adriaan Backer) 

• Redobrar esforços para alcançar o acesso universal à prevenção, tratamento, cuidados e apoio 
de HIV;

• Intensificar significativamente os esforços para reduzir o número de pessoas recentemente 
infectadas; 

• Abordar o HIV numa perspectiva de desenvolvimento que requer o fortalecimento de redes 
nacionais de instituições e sistemas sólidos e funcionais para criar respostas multi-sectoriais; 
 
• Construir novas parcerias estratégicas para fortalecer e influenciar as ligações entre iniciativas 
de HIV e outras áreas de saúde e as  iniciativas relacionadas com o desenvolvimento no apoio da 
agenda dos ODM sobre SIDA e mais; 
 
• Planificar uma sustentabilidade e responsabilização de longo prazo através de respostas de HIV 
apropriadas a nível nacional. 

Fonte: UNAIDS (http://www.unaids.org/en/aboutunaids/unaidsstrategygoalsby2015/)

Através desta Estratégia, a ONUSIDA irá galvanizar o comprimisso global para as seguintes acções 
em apoio  aos  resultados da Cimeira das Nacções Unidas sobre os Objectivos de Desenvolvimento 
do Milénio (26):
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Jovens e a dança para a vida (dance4life): Reflexões 
sobre a participação significativa e sustentável

Por Anke van der Kwaak, Karen ’t Hooft, Klaartje Spijkers e Colin Dixon 

O Instituto Real Tropical (The Royal Tropical Institute) realizou uma pesquisa em 2011 para 
avaliar o impacto dos programas da dance4life baseados nas escolas para jovens na Uganda 
e Rússia. Este artigo discute o conceito de participação significativa usando resultados do 
estudo. O que é que significa este conceito e que modelos existem para analisar os diferentes 
aspectos da participação? Conclui-se que a participação não somente se torna significativa 
se jovens são activamente envolvidos e têm uma voz, mas também quando é sustentável e 
valorizada pelos jovens. 
As complicações de gravidez e parto são a 
causa principal de morte de adolescentes em 
países em desenvolvimento.1. Ademais, os 
jovens são desproporcionalmente afectados 
pelo HIV. A informação, acesso aos 
preservatives e habilidades de negociação 
afins são essenciais para prevenir-se do HIV 
– mas menos de um terço dos jovens em 
países em desenvolvimento conhecem factos 
básicos sobre HIV e têm acesso limitado 
à educação integral sobre sexualidade 
(Factsheet MDGs Goal 6 ). 

Poucos programas envolvem a juventude 
no desenho do programa ou participação no 
programa mas isso pode ser uma estratégia 
para o desenvolvimento de novos programas 
ou aceleração das intervenções existentes 
ou intensificação das novas. São necessárias 

formas mais inovadoras e significativas para 
alcançar o envolvimento dos jovens no desenho 
dos programas e participação, especialmente 
para os programas direccionados para eles. 

A dance4life é uma organização activa a nível 
global que trabalha na resposta às questões 
de saúde e direitos sexuais e reprodutivos 
(SDSR) e HIV que afectam aos jovens. A 
principal missão da organização é de gerar 
um movimento social que cria mudança 
aos níveis global e comunitário através da 
implementação de acções para melhorar o 
acesso à educação e serviços amigos dos 
jovens para desafiar o estigma e discriminação 
e para quebrar os tabús que giram em torno 
da sexualidade e especialmente o HIV e o 
SIDA (dance4life, 2011 ). 

Em 2011, o Royal Tropical Institute (KIT) 
realizou uma avaliação de impacto dos 
programas da dance4life na Uganda e Rússia 
usando uma abordagem de método misto. 
Duzentos questionários foram preenchidos 
e realizadas 12 discussões com grupos 
focais e 44 entrevistas profundas feitas 
com estudantes (rapazes e raparigas) do 
nível da escola secundária e de idades que 
variam entre 13 à 23 anos. A participação 
neste estudo refere-se se o programa 
implementa o envolvimento total dos jovens, 
independentemente do seu sexo, identidade, 
posição socio-económica, religião e raça, e 
se os programas encorajam a liderança dos 
jovens e sua plena participação na tomada de 
decisões que lhes afectam (Van der Kwaak, A. 
and ‘t Hooft, K. 2012 ). Este artigo irá discutir 
a participação significativa teoricamente 
seguida por alguns resultados de estudos e 
algumas observações conclusivas.

Participação Significativa 

Num documento para a STOP AIDS NOW!, 
Stevenson (2007) refere que “há evidências 

Participantes da Dance4life durante a formação do conselho internacional da juventude  realizada no Reino Unido. (Foto com a cortesia da dance4life). 
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Resultados

irrefutáveis de que a participação dos 
jovens leva à melhores resultados para 
os projectos, programas e organizações. 
Através da sua participação, eles 
aprendem, desenvolvem-se e são 
empoderados. A participação dos jovens 
é integral ao etos democrático e fortalece 
a sociedade.”

Contudo, a questão prevalece: como 
podemos assegurar participação 
significativa dos jovens e quais são 
as formas mais eficazes? Stevenson 
menciona correctamente que a 
participação só se torna significativa se 
nós podemos vê-la numa perspectiva de 
uma acção gratuita: acção sobre, para, 
com e por jovens (Stevenson 2007) ibid. 

Modelos de participação  - uma 
abordagem teórica  

Vários modelos de participação juvenil 
podem ser encontrados na literatura. Na 
Escada da Voz da Juventude, de Adam 
Fletcher5, Fletcher melhorou o modelo 

Participantes da Dance4life nos Países Baixos (foto com cortesia da Dance4life)

desenvolvido por Roger Hart em 1992,  
que procurava encorajar jovens e adultos 
a avaliar porquê e como os jovens 
participam em todas as comunidades. Os 
primeiros degraus pretendiam representar 
as formas de não participação, seguidos 
por três degraus de política de menor 
esforço e finalmente três degraus que 
representam o envolvimento dos jovens 
como parceiros. Neste contexto, os 
jovens são progressivamente vistos como 
estando envolvidos como pesquisadores, 
planificadores, professores, avaliadores, 
legisladores e advogados (Fletcher 
2011). 

O modelo de participação juvenil de 
Headroom defende que a participação 
juvenil bem sucedida não é apenas benéfica 
para os jovens que estão participando, 
mas também à outros jovens que são 
beneficiários da melhoria de serviços, 
políticas, informação e advocacia 
(Biedrzycki and Lawless, 2008). Jovens 
experimentaram desenvolvimento 
pessoal considerável, por exemplo, nas 
áreas de confiança, habilidades de falar 
em público e habilidades de liderança. O 
modelo dos Roteiros para Participação 
de Shier é útil na avaliação da prontidão 
e compromisso organizacionais para a 
participação juvenil. São apresentados 
diferentes níveis de participação que 
variam de: jovens são ouvidos, pontos de 
vista dos jovens são levados em conta, 
jovens são envolvidos nos processos de 
tomada de decisão e jovens partilham 
poder e responsabilidade na tomada de 
decisão (Shier 2008). 

Em todos estes modelos fica claro que a 

• Influência na tomada de decisões 

Dentro das estruturas dos programas, 
a participação dos jovens na tomada de 
decisões é principalemente aos níveis 
individual e de clube. Não está claro até 
que ponto eles contribuem nas decisões 
tomadas aos níveis mais altos. Uma 
estrutura relativamente nova – conselhos 
globais e nacionais de juventude da 
dance4life – visa assegurar que jovens 
sejam capazes de guiar e influenciar a 
tomada de decisões ao mais alto nível. 
Uma análise profunda do papel dos 
conselhos da juventude parece relevante 
nesta perspectiva.

• Apropriação 

Os participantes confirmaram que eles 
inventam e implementam planos e isso 
aumenta o seu sentimento de apropriação 
e responsabilidade. Discussões de grupos 
nas escolas e comunidades focalizando 
nas necessidades dos jovens antes de 
envolve-los num programa padronizado 
podia contribuir para o seu sentido de 
responsabilização. A organização da 
formação de formadores aumenta o 
seu sentido de apropriação e assegura a 
melhoria da sustentabilidade.

• Acção e capacidade 

A acção e a capacidade para criar 
mudança entre os pares, tais como 
organizar habilidades e informando aos 
outros, foram mencionadas pelos jovens 
como coisas que eles aprenderam e 
realizaram. Também foram observados 
resultados não esperados: jovens 
organizando encontros informais para 
partilhar informação com outros, a 
capacidade das pessoas de falar em 
público e maior nível de auto-estima.

• Sustentando a participação juvenil 

O envolvimento sustentável das escolas 
e estudantes nos programas provou 
ser um desafio. Não é apenas como 
os jovens estão envolvidos ou se eles 
têm poder de tomada de decisões, mas 
também sobre a sustentabilidade a longo 
prazo. A criação da mudança real e a 
participação não deve ser um evento 
único. O envolvimento da juventude 
deve ser a vários níveis; eles não devem 
apenas perceber que têm uma voz, mas 
também sentirem isso e verem a ligação 
com os outros.

Conclusão 

É prudente avaliar os  modelos de 
participação. Os resultados reportados no 
modelo do Líder Australiano são similares 
ao que foi constatado no nosso estudo. 
Nós defendemos que a participação 
significativa é somente realística quando 
é sustentável. Nós podemos distinguir 

participação “real” significa envolvimento 
activo na tomada de decisão e que a 
mudança só irá acontecer quando jovens 
tenham responsabilidade e liderança em 
todos níveis dos programas. 

Impacto da dance4life 

Resultados da avaliação de impacto dos 
programas da dance4life na Uganda e 
Rússia confirmaram que o programa 
teve um impacto positivo nas vidas 
dos participantes. Neste estudo, nós 
avaliamos os seguintes aspectos 
relevantes e relacionados com o conceito 
de participação:
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Participantes da Dance4life no Quirguistão. (Foto com a cortesia da dance4life).

os diferentes níveis de participação 
significativa. A nível individual, a 
participação pode ser significativa, mas 
como ela funciona a nível colectivo e 
institucional? 

A nível colectivo, a participação é 
apenas sustentável quando na verdade 
o poder muda e torna-se incorporado 
nas políticas e princípios da organização 
implementadora do programa. Deve ser 
sublinhado que a participação só pode 
ser significativa se as vozes dos jovens 
são ouvidas, suas ideias são levadas em 
conta e o programa em que participam 
dá valor acrescentado à sua vida e bem-
estar.

Os participantes inventam e 
implementam planos e isso 
aumenta o seu sentimento de 
apropriação e responsabilidade. 

Jovens criam mudança entre 
os pares.

O envolvimento da juventude 
deve ser a vários níveis; eles 
não devem apenas perceber 
que têm uma voz, mas também 
sentirem isso e verem a ligação 
com os outros.

Lições Aprendidas

Este artigo é baseado num capítulo para 
um livro a ser publicado brevemente 
pelo Intituto Real Tropical (KIT) e o 
Serviço de Disseminação de Informação 
sobre HIV e SIDA da África Austral 
(SafAiDS) intitulado “Towards an HIV-
free generation: Addressing sexual and 
reproductive health needs of young 
people and women.”
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Novas tecnologias no tratamento e prevenção de 
HIV
Por Steve Snyder 

Trabalhadores de saúde da índia praticam a entrada de dados dos utentes durante uma sessão de formação (Foto com a cortesia da Dimagi).

Nos últimos anos temos visto uma estabilização das epidemias do HIV em muitos países da 
África Sub-sahariana e um declíneo nalguns casos1. Apesar do HIV continuar a ser um maior 
problema, o objectivo de “chegando ao zero” visionado pela ONUSIDA – com zero novas 
infecções, zero discriminação e zero mortes relacionadas com SIDA pode ser alcançavel num 
futuro imaginável. 

Enquanto jovens em todo o continente estão 
a se comunicar usando aparelhos móveis 
como nunca antes, esta tecnologia dá duplo 
benefício de, por um lado como acesso às 
comunidades remotas e, por outro, como meio 
de comunicação com o qual uma população 
mais jovem é confortável e familiar.
Durante a última década, a Empresa 
Dimagi jogou um papel importante no 
desenvolvimento de soluções móveis para 
a saúde pública, de África para Índia e mais 
além. Com escritórios em Boston e Nova Deli, 
a empresa abriu recentemente a Dimagi na 
África do Sul em resposta à crescente demanda 
de abordagens inovadoras para ultrapassar os 
obstáculos ao desenvolvimento relacionados 
com a saúde. O HIV representa um dos 
principais impedimentos ao desenvolvimento 
tanto aqui na África do Sul como nos países 
vizinhos. Eliminando de forma bem sucedida 
ou reduzindo drasticamente a incidência 
do HIV não é uma solução genial; Mas isso 
na verdade representa um passo chave na 
melhoria do seu impacto no desenvolvimento 
em toda a região. 
Há duas lentes através das quais alguém podia 
analisar os benefícios da tecnologia móvel na 
resposta à epidemia do HIV. Primeiro, há o 
uso inovador de ferramentas interactivas para 

revolucionar as comunicações de mudança 
de comportamento (CMC). Segundo, 
podemos melhorar amplamente a recolha 
de dados e cuidados aos pacientes a nível 
comunitário, produzindo poupanças de custos 
e optimizando o uso dos bens existentes, 
particularmente em lugares com poucos 
recursos. 
Obviamente há muitos desafios na introdução 
de tecnologia para estes contextos, incluindo 
a operacionalidade interna com os sistemas de 
registos médicos eletrónicos (EMR) existentes, 
bem como mais preocupações básicas acerca 
da segurança dos telemóveis em relação ao 
roubo, ou mesmo a proximidade de uma rede 
de telefone funcional para o carregamento 
de dados. A Dimagi procurou responder à 
essas questões à medida que os projectos 
aumentam, focalizando inicialmente na prova 
do conceito, abordando os constrangimentos 
individuais numa base de projecto por projecto 
e partilhando lições aprendidas entre países e 
programas. 
A solução mais importante da empresa, a 
CommCare, apenas dá um sistema de gestão 
de caso onde os trabalhadores da saúde são 
capazes de registar pacientes individuais, 
ou casos, e depois actualizar a informação 
nestes casos nas visitas subsequentes. 

Através da abordagem de gestão de caso 
CommCare, nós somos capazes de prover 
uma opinião de longo prazo de um registo 
de tratamento de um paciente. Criticamente, 
porque o software é uma fonte aberta, nós 
evitamos intervenções quentes entre os 
nossos parceiros. Pelo contrário, qualquer 
nova organização parceira beneficia dos 
características sonhadas pelos utilizadores 
actuais, partilhando as boas práticas entre 
os programas, parceiros de implementação 
e doadores, com benefícios tangíveis de 
colaboração que flui directamente para o 
paciente.

Então é bom que o primeiríssimo projecto de 
teste na África do Sul focalize em clubes de 
HIV, geridos pela Médecins Sans Frontières 
(MSF). Enquanto a MSF gere uma vasta 
rede de tais clubes , actualmente eles estão 
a investigar uma aplicacação móvel que irá 
permitir aos seus facilitadores de clubes 
melhor gerirem as suas interacções com os 
pacientes. Trazendo serviços ao paciente, 
a CommCare dá-lhes maior probabilidade 
de seguir o tratamento prescrito, aliviando 
ao mesmo tempo a pressão para as clínicas 
locais, permitindo aos enfermeiros e médicos a 
concentrarem-se em pacientes que requerem 
mais atenção especializada.  Ademais, a 
monitoria “no tempo real” da adesão podia 

A solução mais importante da empresa, a 
CommCare, apenas dá um sistema de gestão 
de caso onde os trabalhadores da saúde são 
capazes de registar pacientes individuais, ou 
casos, e depois actualizar a informação nestes 
casos nas visitas subsequentes.
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“Portanto, devemos complementar o nosso 
trabalho ajudando os que já estão infectados, 
através da potenciação da tecnologia móvel 
para reduzir as infecções de HIV.”  

permitir a detecção dos lapsos de adesão e 
implementação das intervenções para reiniciar 
o tratamento, antes do desenvolvimento 
da repercussão virológica e resistência à 
medicamentos, o que não foi previamente 
possível.  
Ao sincronizar a aplicação com o actual 
sistema de registo de pacientes do governo, 
a CommCare é capaz de ligar os resultados 
laboratoriais mais recentes de um paciente 
com o seu caso no telefone móvel, 
assegurando que eles estejam informados do 
seu estado mais rapidamente e referidas à 
clínica o mais rápido possível para tratamento 
de seguimento. 
Às vezes tal integração pode se mostrar 
desafiante, particularmente devido a 
diversidade dos sistemas de EMR existentes, 
mesmo dentro de um mesmo país. Na África 
do Sul eles irão se tornar progressivamente 
ubíquos, complicando os esforços para 
padronizar um programa de saúde nacional 
móvel; ao mesmo tempo, um enfoque no 

nível local é um primeiro passo necessário. Os 
benefícios de longo prazo de tais intervenções 
ainda devem ser codificados. Contudo, está 
claro que uma recolha de dados mais rápida 
e correcta, combinada com a capacidade de 
seguir e analisar as tendências no tempo real, 
levariam a um programa de tratamento mais 
rápido e eficaz para as pessoas vivendo com 
HIV. 
Entretanto, o tratamento é apenas uma 
parte da solução. Embora seja de grande 
importância aplicar as lições aplicadas 
destes programas para melhorar a eficácia 
do tratamento, é igualmente importante que 
potenciemos a informação que recolhemos 
para desenvolver esforços mais eficazes na 
prevenção da propagação da doença em 
primeiro lugar.  
Portanto, devemos complementar o nosso 
trabalho ajudando os que já estão infectados, 
através da potenciação da tecnologia móvel 
para reduzir as infecções de HIV.  

Muitos actores estão trabalhando na área 
de CMC (BCC) sobre o HIV. Por exemplo, a 
Praekelt Foundation’s Young Africa Live (YAL) 
incorpora uma vasta rede de utilizadores, 
registados através dos seus telemóveis, que 
conseguem acesso à informação e apoio 
importantes. A interface é macia e através 
da incorporação de histórias de celebridades 
e novas actualizações, a YAL envolve jovens 
nas discussões sobre questões relacionadas 
com sexo seguro, relacionamentos, testagens 
e dilemas culturais. 
Atingindo mais um milhão de utilizadores 
em África, a YAL usa conteúdo e inquéritos 
interactivos para recolher informação 
importante em relação às atitudes sobre sexo, 
doença, namoro e normas culturais, para 
melhor compreender as atitudes e percepções 
dos jovens. Dada a natureza de tabú do HIV 
em muitas partes do mundo, o anonimato de 
tal comunidade é importante para pintar uma 
imagem exacta das práticas e crenças que 
contribuem para a proliferação do HIV nos 

jovens.
Igualmente, a Dimagi implementou muitos 
projectos que usam tecnologia móvel na 
Índia para promover lições interativas e 
educacionais sobre questões sensíveis tais 
como saúde reprodutiva. Através da incitação 
de uma conversa entre um trabalhador de 
saúde e um paciente num lugar íntimo, tais 
ferramentas permitem uma discussão mais 
aberta.  O benefício para tal programa é que 
as respostas para perguntas cuidadosamente 
elaboradas podem ser registadas e seguidas 
para identificar as tendências, permitindo 
a melhoria da aplicação para responder aos 

Trabalhadora de saúde comunitária no Benin avalia um caso com a sua utente. 

(Foto com a cortesia da Dimagi).

maiores obstáculos para o conhecimento 
público. 
É fácil imaginar como um programa 

similar podia ser implementado sobre os 
comportamentos e atitudes em relação as 
infecções de transmissão sexual como o HIV. 
Tal projecto podia igualmente trabalhar para 
desacreditar mitos e dar melhor informação 
aos jovens sobre os riscos do sexo 
desprotegido, as formas mais seguras de 
evitar a infecção e a importância da testagem 
regular. 
Apesar da complexidade da escrita da 
mensagem variar, ela é geralmente entregue 
via SMS para os utentes registados. A 
medição da capacidade de resposta para tais 
mensagens pode ser difícil. Num sistema 
integrado, os enfermeiros e médicos no ponto 
de serviço podiam confirmar que um dado 
paciente procurou tratamento ou recebeu uma 
vacina.  Para os programas de BCC com uma 
base de membros maior e mais informal, os 
inquéritos enviados aos utentes mostraram-
se eficazes na recolha de dados e medição de 
mudança ao longo do tempo. 
Como os custos de telemóveis continuam a 
diminuir, eles irão se tornar progressivamente 
ubíquos em todo o mundo em 
desenvolvimento. 
Ferraments tais como a CommCare 
influenciam um quadro global e colectivo 
de pesquisa e recursos para capitalizar esta 
tecnologia e melhorar os resultados de saúde. 
Módulos adicionais, incorporados no mesmo 
telefone móvel podem igualmente abordar 
questões de saúde afins, como tuberculose, 
ou prevenir a transmissão do HIV da mãe para 
o filho. 
A tendência está a virar-se na luta contra 
o HIV e através da cooperação e respostas 
criativas à epidemia. Nós podemos, ou melhor, 
devemos tornar realidade uma geração livre 
de HIV.  
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Suazilândia: Envolvimento dos homens na resposta 
à epidemia do HIV.
Por Bongani Simelane, Laura Plattner, Tikhona Mkhabela, Alison End, Margaret Thwala-Tembe, Maserame Mojapele, Alfred Adams e Velephi Okello 

Jovens na zona de Luyengo, na Suazilândia discutem sobre questões de saúde sexual e reprodutiva. (Foto de Maserame Mojapapele). 

Homens e rapazes são um grupo importante mas muitas vezes negligenciado nos esforços para melhorar 
a saúde das pessoas vivendo com HIV. Portanto são um dos alvos do programa do Ministério da 
Saúde da Suazilândia (MISAU), Maximizando o TARV para Melhor Saúde e Zero Novas Infecções por 
HIV - Maximising ART for Better Health and Zero New HIV Infections (MaxART)”. O Ministério está 
comprometido em aumentar o envolvimento dos homens nos serviços de saúde e no envolvimento de 
homens e rapazes no fortalecimento da prevenção, cuidados, tratamento e apoio de HIV. Isso não é 
apenas para melhorar a saúde dos homens, mas também para prevenir infecções e apoiar seus parceiros 
no acesso aos serviços de HIV e SIDA. 
A Suazilândia é fortemente baseda na cultura. Os 
rituais são levados com seriedade especialmente entre 
homens, começando com a circuncisão dos rapazes, 
que é um método de prevenção de HIV reconhecido 
quando usado com outras opções de prevenção. 
Os líderes tradicionais e curandeiros tradicionais são 
importantes na resposta ao HIV e SIDA no seio dos 
homens. Os primeiros, como os guardiões da cultura, 
dão liderança enquanto os últimos são vistos como 
praticantes de saúde na resposta à doenças específicas.  

A Clinton Health Access Initiative (CHAI), a Southern 
African HIV and AIDS Information Dissemination 
Services (SAfAIDS), a Swaziland National Network of 
People Living with HIV (SWANNEPHA), e estudantes de 
pesquisa locais sob tutela da University of Amsterdam’s 
Centre for Global Health and Equality, estão a apoiar 
a implementação do programa do MISAU através de 
muitas novas e emocionantes iniciativas em todo o país. 

Resultados de vários estudos na África Subsahariana 
confirmam que a socialização joga um papel importante 
na percepção dos homens e rapazes em relação aos 
serviços de saúde e subsequente acesso aos mesmos. 
‘Os verdadeiros homens’ são física, emocional e 
psicologicamente fortes…eles ariscam-se e são 
resistentes à doença.1 

Embora as diferenças de género diminuem quando 
estão envolvidos sérios problemas de saúde, os homens 
fazem, de longe, poucas visitas de cuidados de saúde 
do que as mulheres. independente das visitas de saúde 
reprodutiva.2 A procura de serviços de saúde somente 
quando a saúde fica deteriorada é um problema que 
também envolve o HIV.  

Isso é porque a recuperação da imunidade é difícil 
quando o TARV inicia tarde e quando a contagem de 
CD4 é mínima. Quando a saúde começa a deteriorar, 
o sistema imunolólgico já sofreu um grande dano. O 
tratamento antes disso produz melhores resultados.

Um recente estudo realizado na África do Sul concluiu 
que “as diferenças de género nas experiências dos 
serviços de HIV relacionam-se mais com factores 
sociais do que com os do sistema de saúde”. As 
unidades sanitárias são muitas vezes vistas como 
espaços de género; elas devem ter maior capacidade 
de resposta às necessidades dos homens e os serviços 
desenhados de tal modo a permitirem e encorajarem 
o uso mais prococe e fácil pelos homens. Por isso, o 
programa MaxART está levando abordagens inovadoras 
para aproximar tanto os serviços de saúde aos homens 
e estes à esses serviços: 

• Envolvimento dos líderes tradicionais como 
“campeões” da testagem, cuidados, tratamento de 
HIV e no encorajamento da mobilização comunitária na 
resposta às questões de HIV; 

• Actividades de mobilização comunitária de “Linha 
Rápida” focalizada na aceleração da testagem de HIV e 
ligação aos cuidados e tratamento para homens; 

Embora as diferenças de género diminuem 
quando estão envolvidos sérios problemas de 
saúde, os homens fazem, de longe, poucas 
visitas de cuidados de saúde do que as mulhere

• Dias de Saúde com Enfoque para Homens com o 
objectivo de atrair homens para as suas clínicas locais 
para aprenderem mais sobre os serviços de saúde 
disponíveis para eles; 

• Um estudo de antropologia médica com enfoque nos 
homens e onde eles vão quando ficam doentes irá dar 
informação sobre iniciativas comunitárias e de serviços 
de saúde em curso, em relação ao HIV.

A formação de líderes tradicionais capitaliza o seu papel 
como pedras angulares da cultura Suazi. 

O seu envolvimento é uma forma eficaz de conecta-
los aos homens nas suas comunidades para prevenir 
novas infecções por HIV e de manter as comunidades 
saudáveis. 

A SAfAIDS formou 98 líderes tradicionais e 12 líderes 
políticos para mobilizarem as suas próprias comunidades 
para procurarem os serviços de ATS (Aconselhamento 
e Testagem em Saúde), e os cuidados e tratamento 
necessários. Um líder tradicional da Comunidade de 
Luyengo disse: “Durante a formação da SAfAIDS fiz 
o teste de HIV. Agora encorajo os homens da minha 
comunidade para fazerem teste regularmente”.  Os 
homens da comunidade dele agora estão motivados 
para fazerem o teste de HIV cada três meses. 

Estes líderes tradicionais juntamente com organizações 
baseadas na comunidade facilitaram 28 diálogos 
comunitários para 1050 membros...cerca de 50% 
foram homens. 

Os diólogos centravam-se no porquê os homens não 
fazem teste de HIV e medidas a serem tomadas para 
motivar-lhes a fazerem o teste. Antecipa-se que até o 
fim de 2012, os diálogos irão alcançar mais de 3000 
homens, esperando-se que pelo menos 60% deles 
façam o teste de HIV.

O seu envolvimento é uma forma eficaz de 
conecta-los aos homens nas suas comunidades 
para prevenir novas infecções por HIV e de 
manter as comunidades saudáveis.
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Os diálogos envolvem grupos de género separadamente, 
permitindo aos homens sentirem-se livres de 
expressarem as suas preocupações, fazer teste de HIV 
e receber resultados. 

A inicitiva de “Linha Rápida” liderada pela CHAI é 
um esforço apropriado pela comunidade no qual 
um problema é definido (baixo nível de testes 
feitos por homens e adolescentes) e resolvido pela 
própria comunidade. Mostrou-se ser um sucesso na 
mobilização das comunidades para os serviços de ATS 
num curto período de 90 dias. Durante a Linha Rápida, 
equipas de cada chefatura (comunidade) da Inkhundla 
(distrito) são dadas tarefas com ideias práticas de 
chuvas de ideias e de implementação para apoiar os 
homens e adolescentes locais a conhecerem o seu 
estado de HIV.  Uma equipa de “Garantia de Qualidade” 
composta por trabalhadores de saúde de diferentes 
unidades sanitárias da Inkhundla assegura que é dado 
um aconselhamento e testagem de qualidade durante 
todos os 90 dias. Eventos populares ao longo de todas 
as Diferentes Linhas Rápidas incluiram dias de desporto 
de adolescentes e diálogos para homens em tanques 
de mergulho de gado, com acesso à serviços de ATS. 

Desde Outubro de 2011 quando foi lançada a primeira 
Linha Rápida até Outubro de 2012, Linhas Rápidas em 
sete localidades foram concluidas e outras cinco estão 
na manga. Durante os três meses da Linha Rápida, o 

Um utente fazendo teste de HIV na Suazilândia 
(Foto de Adriaan Backer).

ATS aumentou em 730 %  nos grupos alvo, numa 
média de 180 pessoas testadas antes da Linha Rápida 
para 1310 pessoas testadas durante a Linha Rápida por 
localidade de Linha Rápida. O aumento na testagem 
de HIV foi oito vezes em relação a linha de base em 
homens adultos; 39 vezes em relação a linha de base 
nos adolescentes do sexo masculino; e quatro vezes 
em relação a linha de base nas adolescentes. A maior 
parte do aumento na testagem de HIV (80%) ocorreu 
nos eventos de testagem baseada na comunidade. 
Adicionalmente, o impacto da Linha Rápida continuou 
mais além dos primeiros três meses: a testagem de HIV 
nas unidades sanitárias foi 30% maior que a linha de 
base aos três meses depois da conclusão das primeiras 
cinco Linhas Rápidas. Em termos de alcance, as equipas 
da Linha Rápida visitaram um total de 5800 agreagados 
familiares com 23600 pessoas e distribuídos 45300 
preservativos. 

Os Dias de Saúde com Enfoque nos Homens (MFHDs) 
– Sibobabe Nemphilo Yetfu – são “dias de homens” 
mensais organizados nas unidades sanitárias para 
promover o comportamento de busca consistente 
de saúde nos homens na Suazilândia e para partilhar 
informação de saúde importante para ajudar-lhes 
tomarem conta da sua saúde. Eles são maioritariamente 
organizados nos sábados durante as horas normais 
de consultas e são supervisionados pelo pessoal 
clínico com apoio da Comissão de Saúde de cada 
clínica. As pessoas focais promovem o dia na clínica 
e na comunidade e organizam o programa para o dia. 
Os temas para discussão cobrem uma variedade de 
questões de saúde, incluindo diabetes, hipertensão, 
ITSs e ATS; os partcipantes também fazem perguntas 
para assuntos específicos a serem abordados.  

Nos MFHDs, televisões e aparelhos de DVD nas 
salas de espera das clínicas mostram informação de 
saúde abordando questões dos homens. Actividades 
sociais tais como jogar cartas e tenis de mesa criam 
um ambiente relaxado para os homens se juntarem e 
são distribuídas camisetes pela assiduidade. O mais 
importante é que à medida que os homens continuam 
a participar, eles interagem com o pessoal da clínica 
e vêem outros homens dialogando e aprendendo sobre 
aspectos de saúde. Os MFHDs são únicas oportunidades 
para trazer à discussão tópicos não tradicionais para 
homens tais como planeamento familiar. 

“O grande desafio que nos dificulta o acesso ao 
tratamento completo das clínicas é que não reportamos 
a doença real que nos levou à ir ao hospital porque 
encontras uma mulher jovem como enfermeira lá. Muito 
jovem equiparada à sua filha. Por isso torna-se difícil 

falar de uma ITS para a enfermeira e você acaba falando 
de dores de cabeça em vez da doença real,” disse Aron 
Dladla, de 39 anos de idade. 

Desde o lançamento do primeiro MFHD no Horo Clinic 
em Março de 2012 para Outubro de 2012, quarenta (40) 
MFHDs foram organizados em 14 clínicas, alcançando 
mais de 700 homens, 30% dos quais fizeram outras 
visitas. Baseados nos conhecimentos dos participantes 
(n=80), 47% reportaram terem visitado pela última 
vez havia seis meses ou mais e 66% disseram que eles 
não seriam capazes de participar no evento se este 
tivesse sido num dia de semana. Os homens reportaram 
que valorizam a oportunidade para aprender coisas 
sobre saúde, com interesse específico na informação 
relacionada ao HIV, circuncisão masculina e diabetes, 
e eles gostavam do ambiente de apoio criado pelos 
MFHDs.

O ATS também está sendo promovido durante estes dias 
de saúde, tais como num MFHD onde um representante 
da SWANNEPHA partilhou a sua experiência e 13 
homens ficaram motivados para fazerem o teste. 

Dado o actual conhecimento da relutância dos homens 
em procurar os serviços de saúde, um estudo de 
antroplogia médica a ser realizado por um pesquisador 
Suazi da Universidade de Amsterdão, irá investigar 
quais são os sectores e serviços de saúde que os 
homens procuram (incluindo os tradicionais, religiosos e 
médicos), com uma componente que segue os homens 
que recentemente tiveram resultado positivo de HIV, 
para explorar porque eles abandonaram a continuição 
dos cuidados. 

O estudo irá ajudar a dar informação aos projectos em 
curso para adaptar e encontrar as principais razões 
porque os homens na Suazilândia demoram em procurar 
cuidados de saúde e serviços de HIV. O Programa 
MaxART irá continuar a realizar e adaptar todas as 
suas actividades focalizadas no homem para mobilizar e 
apoiar os homens a fortalecer a resposta da Suazilândia 
à epidemia do HIV.

Os homens reportaram que valorizam a 
oportunidade para aprender coisas sobre 
saúde, com interesse específico na informação 
relacionada ao HIV, circuncisão masculina e 
diabetes, e eles gostavam do ambiente de apoio 
criado pelos MFHDs.
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Drama para a Vida: Usando o teatro na educação 
para a saúde
Por Helen Lunn 

Estudantes da DFL 2012 na Universidade de Witwatersrand. (Foto com a cortesia da Drama for Life). 

Drama for Life (DFL) é o único curso oferecido para praticantes de HIV e SIDA de todo o mundo. Há cinco anos, tornou-se parte do 
Departamento de Letras da Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, África do Sul. Este elevou o trabalho de comunicação e 
educação sobre o HIV para uma disciplina académica formalmente reconhecida. Não é como qualquer outro curso académico, entretanto, 
os seus elementos chave de ensino são o drama educacional, a terapia por drama e uma atenção próxima e constante ao papel do trabalho 
individual na informação e na esfera de saúde. 
O curso de DFL actualmente só está disponível 
para pós-graduados, mas há planos para 
iniciar cursos de curta duração e módulos 
de formação para facilitar mais estudantes e 
praticantes a beneficiarem dele. O drama for 
life cresceu dum desafio para o seu fundador 
Warren Nebe apresentado por Helmut Mueller-
Glodder, antigo director da Agência Alemã para 
a Cooperação Internacional - German Agency 
for International Cooperation (GIZ) da região 
da Comunidade para o Desenvolvimento da 
África Austral (SADC) para organizar uma 
peça de teatro sobre HIV. Warren não estava 
inicialmente entusiasmado sobre a eficácia de 
comunicar a mensagem de HIV com base na 
sua experiência e conhecimentos de muitos 
programas já em implementação. 

Contudo, ele é um homem de grande 
sensibilidade e originalidade e a combinação 
resultou numa apresentação inicial que se 
transformou na tal resposta positiva que se 
tornou num programa oficial da SADC. Isso 
foi apoiado por uma missão de avaliação da 
SADC que investigou até que ponto o drama 
estava sendo usado como um método primário 
de comunicação em África. O relatório avaliou 
as forças e fraquezas do drama como uma 
estratégia eficaz de prevenção de HIV e SIDA. 

A resposta positiva ao drama lançou a 
semente do que se tornou em Drama for Life.  
É um curso que agora arrasta estudantes de 
toda África e começou a criar uma resposta 
liderada por africanos à pandemia. 

A última vez que tal trabalho sensível foi 
efectivamente praticado em África foi nos 
anos 70 quando crianças da contracultura 
focalizaram na criação de trabalho dinámico 
teatral e interactivo sobre questões ambientais 
e sociais tais como o movimento Laedza 
Batanani no Botswana. Algo importante para 
tais abordagens foi o respeito aos valores 
culturais nativos e ausência de julgamento, 
controlo e superiodade. 

Desde aquele período o enfoque nos valores 
culturais e diversidade tem recebido menos 
atenção – um lapso que tem limitado muitos 
programas de educação sobre o HIV e SIDA 
já que eles tornaram-se progressivamente 
unilaterais. 
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A importância de reconhecer os diferentes 
valores e percepções culturais sobre a doença é 
óbvia particularmente num país etnicamente tão 
diversificado como a África do Sul que tem o maior 
número de pessoas vivendo com HIV no mundo. 

Em 2009 um número estimado de 5,6 milhões de 
pessoas viviam com HIV no país.2 

O que torna este número importante no contexto 
do respeito e incorporação de valores e percepções 
culturais é que na África do Sul, aproximadamente 
80% da população negra recorre aos curandeiros 
tradicionais e usam medicamentos tradicionais.3 
Qualquer pessoa que tente comunicar uma 
mensagem sobre saúde e que ignore a medicina 
tradicional é altamente susceptível de entrar em 
contacto com pessoas cujas ideias sobre a doença 
e o seu tratamento estão centradas num modelo 
muito diferente da mentalidade médica ocidental. 

Tão importante quão o conhecimento das atitudes 
da sociedade em relação à doença é a necessidade 
de conhecer as normas sociais e leis não escritas. 
Nebe conta a história de uma jovem rapariga no 
KwaZulu, que encontrou a sua voz numa das suas 
actuações. Esta jovem rapariga tinha sido falada 
sobre o HIV e SIDA na escola e testemunhou-lhe 
num relacionamento com um homem que estava 
ao mesmo tempo envolvido com muitas parceiras 
sexuais. Ela queria dizer algo para a mãe dela mas 
por causa das normas não escritas sobre o que uma 
criança pode dizer aos parentes na sociedade dela, 
ela não foi capaz de achar uma forma para falar 
com a mãe dela. Quando a mãe dela ficou infectada 
e ela finalmente falou para ela sobre a sua doença, 
a mãe culpou a filha pela doença dela. 

Como resultado, a jovem rapariga tinha estado 
carregando o  maior fardo de remorso e só foi 
através da actuação e confiança que os praticantes 
da DFL criaram que ela foi capaz de expressar o 
seu remorso.  

O livramento de testemunhar o seu próprio drama 
reencenado pelos praticantes da DFL foi uma 
reafirmação do valor do seu conhecimento sobre a 
prevenção da infecção e o seu conhecimento sobre 
a sua forma mais comum de disseminação. 

A história dela captura muito do que é a essência 
do DFL. Esta ensina os estudantes sobre como 
criar espaço onde as pessoas se sentem seguras 
e apoiadas. Para além das histórias que eles 
ouvem, eles começam a criar um rico tapete de 
drama, que ajuda as audiências e indivíduos a 
conhecerem o seu mundo e a encontrarem a sua 
própria forma de expressarem qualquer coisa 
que eles experimentaram. Outros aprendem 
por testemunharem o processo e começam a 
compreender que as mudanças que o HIV e SIDA 
trouxeram no seu meio afectam à todos eles.

A chave para a formação bem sucedida dos 
praticantes que podem se aproximar à alguem como 
a jovem rapariga do KwaZulu é a auto-reflexão e 
crescimento que eles aprendem através do DFL. 
Eles devem desafiar os seus próprios valores e 
conceitos culturais herdados. O objectivo não é 
destrui-los mas sim construirem a sua consciência 
e conhecimento e ajudar-lhes a compreender que 
um comportamento autêntico e comprensão requer 
que eles se abram.

Alguns estudantes inicialmente acharam isso 
como desafiante e inconfortável. Como muitos 
estudantes já fizeram trabalhos relacionados com 
HIV e SIDA ou tiveram a sua vida afectado por 
ele, eles normalmente chegam ao DFL com uma 

O livramento de testemunhar o seu próprio drama 
reencenado pelos praticantes da DFL foi uma 
reafirmação do valor do seu conhecimento sobre 
a prevenção da infecção e o seu conhecimento 
sobre a sua forma mais comum de disseminação

série de preconcepções. Nebe comenta que alguns 
estudantes “tendem a se tornar descompostos e 
despersonalizados, o que muitas vezes é resultado 
do estigma relacionado ao HIV e SIDA. É também 
um produto da sua educação, que é estruturada 
sobre a aprendizagem por memorização e que, por 
sua vez, tem influenciado a sua própria prática. 
Nós usamos drama na educação para equilibrar a 
relação professor-estudante na sala de aulas.” 

Cada passo do caminho de um estudante através 
do DFL é de negociação e envolvimento. As suas 
próprias respostas e comportamento são refletidas 
neles próprios todo o tempo. É uma forma de 
desenvolver uma pessoa totalmente consciente 
cuja sensibilidade cultural e energia criativa torna-se 
autêntica e verdadeira. O sucesso desta abordagem 
podem ser medido pelo facto de 90% dos seus 
estudantes de graduação estarem todos envolvidos 
nalguma forma de trabalho de HIV e SIDA em 
África. 

As pesquisas que os estudantes realizam reforçam 
a ideia central da importância dos valores culturais e 
espirituais. Um estudante do Gana que fez pesquisa 
sobre a mitologia da cultura Ga constatou que as 
crianças eram ensinadas a manterem em silêncio 
em relação a doença. A mitologia e as figuras 
esculpidas da sociedade eram completamente 
guiadas pelo medo e visavam evitar a doença não 
a reconhecendo. Se alguém estivesse para colocar 
um poster tais como as de algumas campanhas 
de HIV que se liam “Quebre o Silêncio”, em tal 
comunidade, é altamente improvável que houvesse 
quem acatasse tal poster. O objectivo de uma 
geração livre de HIV só pode ser alcançado quando 
as subtilezas e variantes culturais das diferentes 
sociedades se tornarem a base sobre a qual os 
programas são desenhados.  

Desafiar a abordagem muito médica ao HIV e vê-la 
como um agente de mudança que obriga-nos todos 
a revisitarmos as nossas noções fundamentais 
sobre a vida e a morte torna-se isso numa questão 
sobre cultura e vida mais do que uma doença.  

Se o DFL é drama, movimento ou qualquer forma 
de expressão, a capacidade de descobrir a única 
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Uma cena de drama da Conferência de Investigação de DFL de África, realizada na Universidade de 
Pretória, em Novembro de 2012. (Foto com cortesia da Drama For Life).

O objectivo de uma geração livre de HIV só pode ser 
alcançado quando as subtilezas e variantes culturais 
das diferentes sociedades se tornarem a base sobre a 
qual os programas são desenhados.” 

alma e história de cada pessoa e permitir que ela 
seja ouvida visa reforçar o facto de que cada um de 
nós tem uma vida, sonhos e ambições.

Quando nós nos recordarmos que todos somos 
humanos e não simplesmente estatísticas sobre um 
papel de pesquisa epidemiológica, ai começaremos 
uma forma de curar, ajudar e mudar...a mudança 
que pode levar-nos à uma geração livre de HIV. 
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Uniting for universal access: Towards 
zero new HIV infections, zero 
discrimination and zero AIDS-related 
deaths

UN.org.

Trinta anos com a epidemia de SIDA, os 
investimentos na resposta ao SIDA estão 
produzindo resultados, de acordo com 
um relatório lançado pelo Secretário Geral 
das Nações Unidas Ban Ki-moon num 
Encontro de Alto Nível da Assembleia 
Geral das Nações Unidas sobre o HIV 
em Junho. O relatório destaca que a taxa 
global de novas infecções de HIV está a 
diminuir, o acesso ao tratamento está 
a se expandir e o mundo deu grandes 

passos na redução da transmissão do HIV de mãe para o filho.

PDF: http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/2011_SG_Report_HIV.pdf

Juntos eliminaremos o SIDA

 UNAIDS. 2012 

Intitulado “Together we will end AIDS”, o 
novo relatório da ONUSIDA contém os dados 
mais recentes sobre as novas infecções de 
HIV, de pessoas recebendo tratamento 
antiretroviral, mortes relacionadas com o 
SIDA e HIV nas crianças. Ele destaca as 
novas oportunidades científicas e progresso 
social que estão a trazer o mundo mais 
próximo da visão da ONUSIDA de zero 
novas infecções de HIV, zero discriminação 
e zero mortes relacionadas com SIDA.

PDF:http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/ 
epidemiology/2012/20120718_togetherwewillendaids_en.pdf 

Global plan towards the elimination of new HIV infections among children by 
2015 and keeping their mothers alive 

UNAIDS. 2011 

Este Plano Global dá a base para movimento liderado pelo país para a eliminação 
de novas infecções de HIV nas crianças e manter as suas mães vivas. Foi 
desenvolvido através de um processo de consultas por uma equipa de trabalho 
global convocada pela ONUSIDA e co-presidida pelo Director Executivo da 
ONUSIDA, Michel Sidibé e pelo Embaixador Coordenador Global de SIDA dos 
Estados Unidos de América, Eric Goosby. Juntou 25 países e 30 redes de 
pessoas vivendo com HIV, sociedade civil e sector privado e organizações 
internacionais para traçar um roteiro para alcançar este objectivo até 2015.  

PDF:http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/
unaidspublication/2011/20110609_JC2137_Global-Plan-EliminationHIV-
Children_Fr.pdf 

Getting to zero AIDS-related deaths: TRIPS and the potential impact of free 
trade agreements 

UNAIDS. 2012 

Para a activista de HIV de longa data e Coordenadora da Rede de Pessoas 
Vivendo com HIV da Ásia e Pacífico (APN+) Shiba Phurailatpam, a importância 
do acesso sustentável aos medicamentos baratos de SIDA é mais do que uma 
questão comercial, legal ou logística: “é literalmente uma questão de vida ou 
morte para as pessoas vivendo com HIV,” diz Phurailatpam. “Mais de 60% das 
pessoas necessitando de tratamento de HIV na Ásia-Pacífico ainda não tem 
acesso ao tratamento. Em todo o mundo, milhões de pessoas precisam de ter 
acesso ao tratamento de HIV, hoje, para manterem-se vivas.”

PDF:http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2012/
june/20120601tripsftas/ 

Achieving an AIDS-free generation for gay men and other MSM: Financing and 
implementation of HIV programs targeting MSM 

hivsharespace.net 

A pandemia de HIV e SIDA continua a ter um impacto devastador, 
embora muitas vezes invisível nos homens gays e outros homens 
que fazem sexo com outros homens (HSH) no mundo. Em países 
de baixa e média rendas, os HSH são 19 vezes mais prováveis 
de estarem vivendo com HIV do que pessoas na população geral 
e eles representam um estimado 10% de novas infecções cada 
ano. Ademais, durante muitas décadas a epidemia no HSH era 
oficialmente ignorada pelos governos, doadores e as sociedades 
no seu todo. 
Embora tehna havido uma mudança gradual de atitudes em 
relação a resposta às necessidades desta população, em muitas 
partes do mundo, uma epidemia oculta continua, exacerbada pelo 
estigma, discriminação e violência. Em muitas partes do mundo, 
os inquéritos epidemiológicos nacionais de HIV não avaliam o 
impacto de HIV em HSH e esta falta de bons dados é usada para 
justificar o crónico fraco investimento nas necessidades desta 
população. 
PDF:http://www.hivsharespace.net/system/fi les/MSM-
GlobalRept2012.pdf 

Treatment as prevention: Making it work for communities most 
affected by HIV 

International HIV/AIDS Alliance 

PDF: http://www.aidsalliance.org/includes/Publication/TasP_
FINAL_web. pdf 

Tratamento como Prevenção (TcP) é uma questão emergente 
que está causando grande debate. A International HIV/AIDS 
Alliance realizou uma consulta de grande parceria sobre o 
tema com vista a produzir informação sobre as suas próprias 
mensagens e programas. Este resumo usa os resultados 
dessa consulta e da análise documental extensiva da literatura 
disponível. 

Este documento de resumo destaca algumas questões chave 
que as comunidades mais afectadas pelo HIV e as organizações 
que lhes ajudam estão discutindo e aponta oito pontos a lembrar 
para fazer o trabalho de TcP. 

Preventing HIV among sex workers in sub-
Saharan Africa 

WHO. 2011 

O principal enfoque deste relatório 
é avaliar os factores de risco de HIV 
para os(as) trabalhadores (as) de sexo 
na África Sub-sahariana e intervenções 
que foram bem sucedidas nesta região. 
O relatório sugere as componentes 
da resposta do sector de saúde 
necessária para acelerar a prevenção 
de HIV e outras ITSs no seio dos(as) 
trabalhadores(as) de sexo e seus(suas) 
clientes. 

PDF:http://whqlibdoc.who.int/ 
publications/2011/9789241501279_ 
eng.pdf 

Faces of hope: Communities overcoming the impact of HIV 

Aidsallaince.org 

Para destacar os sucessos da resposta ao HIV até a data e a 
necessidade de continuar com uma forte resposta, a KHANA, a 
maior ONG nacional trabalhando com HIV na Camboja, preparou 
um livro de estórias em foto caracterizando os desafios, alegrias e 
esperanças de pessoas vivendo com HIV ou afectadas por ele. O 
livro foi lançado no Dia Mundial de Sida em 2011. 
O livro de estórias em foto ilustra a contribuição que o tratamento 
tem feito para a recuperação da saúde da pessoas e o papel do 
apoio em meios de vida para restaurar os meios de vida perdidos. 
Isso é particularmente importante actualmente com a incerteza 
global sobre a continuação do financiamento para os programas  
de HIV. 
PDF:http://www.aidsalliance.org/includes/Publication/KHANA-
PHOTOBOOK.pdf 

AIDS at 30: Nations at the crossroads 

UNAIDS. 2011. 

Este relatório dá evidências sobre 
como a ONUSIDA tem alcançado e 
avalia isso em relação à sua visão 
para o futuro: zero novas infecções 
de HIV, zero discriminação e sero 
mortes relacionadas com o SIDA. 
Ele contém análise científica, 
conhecimentos pessoais e os 
resultados de grandes consultas 
nacionais e regionais nas linhas de 
frente da resposta ao SIDA.  

The ‘AIDS and MDGs’ Approach 
endpoverty2015.org 
O termo “SIDA e ODMs”  está 
ganhando espaço como uma 
abordagem que influencia estas 
ligações – abordando eficazmente 
tanto os desafios de curto prazo 
como os de longo prazo e os 
impactos  da epidemia de HIV 
contribuindo ao mesmo tempo para 
o alcance da mais ampla agenda dos 
ODMs. Este documento aponta três 
importantes pilares duma abordagem 
de SIDA e ODMs: Compreendendo 
como é que o SIDA e os outros 
ODMs se relacionam uns aos outros; 
documentando e trocando lições 
aprendidas entre SIDA e outros 
ODMs; e criando sinergias entre 
os ODMs e aumentando custo-
eficácia através de estratégias de 

intervenção que simultaneamente abordam o SIDA juntamente com outros 
ODMs.

Este documento propõe implicações maiores ao nível de políticas para 
avançar com a agenda de SIDA e ODMs. 

Link:http://www.endpoverty2015.org/files/AIDS%20and%20 MDGs%20
Approach.pdf 


