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Os direitos sexuais são 

geralmente mal-entendidos 

e mal-interpretados, mas 

são direitos universais e 

inalienáveis, cruciais como são 

os  outros direitos humanos 

eles  afectam toda e qualquer 

vida de todos nós.
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A Importância de Ligar os Direitos de
Saúde Sexual e Reprodutiva e HIV  

 Por Sian Maseko

O 
debate sobre a ligação dos direitos de saúde 

sexual e reprodutiva e HIV foi iniciado nos 

princípios de 1994, na Conferência Internacional 

sobre População e Desenvolvimento, estabeleceu 

que a prevenção e o tratamento eficazes de doenças 

de transmissão sexual, incluindo HIV, foram uma 

componente integral dos serviços de saúde reprodutiva. 

Este artigo avalia a importância da criação de ligações 

entre os serviços de saúde sexual e reprodutiva e HIV 

e o impacto que a mesma poderia ter sobre a provisão 

de serviços. Finalmente, este artigo irá comentar sobre 

os benefícios desta ligação para as mulheres e grupos 

minoritários, e porque é 

que  estas são um passo 

essencial na prevenção 

de HIV.

Definições e 

distinções

Ao considerar a 

definição dos direitos 

de saúde sexual 

e reprodutiva é 

importante reflectir 

sobre o termo genérico 

“direitos sexuais”. Os 

direitos sexuais são 

geralmente mal-entendidos e mal-interpretados, mas 

são direitos universais e inalienáveis, cruciais como 

são os outros direitos humanos. Os direitos sexuais 

têm um alcance muito grande e são integrais para 

a nossa existência como seres humanos. Os direitos 

sexuais lidam com a nossa sexualidade – a própria 

essência de quem somos como pessoas – e se estes 

estão amortalhados em silêncio, se estamos ou não 

envergonhados da nossa sexualidade, se temos ou não 

uma vida de saúde sexual agradável e satisfatória, eles 

afectam toda e qualquer vida de todos nós.

Os direitos sexuais incluem o direito de todas as pessoas, 

livres de coerção, discriminação e violência, para:

incluindo o acesso aos serviços de cuidados de 

saúde sexual e reprodutiva

sexualidade

agradável.

Também, o exercício responsável dos direitos 

humanos exige que todas as pessoas respeitem os 

direitos dos outros.

Os direitos sexuais não são apenas assuntos médicos 

ou biológicos, mas são assuntos sociais, civis e mesmo 

políticos que afectam a todos e o mesmo é aplicável aos 

direitos reprodutivos. 

define a saúde sexual não apenas como a ausência da 

doença, disfunção ou enfermidade que torna uma pessoa 

sexualmente saudável, mas é o “estado de bem-estar físico, 

Continua na página 3
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Esta edição oferece uma vasta gama de artigos e 
actualizações interessantes sobre o estado do jogo no 

baseada na evidência que deve positivamente influenciar 
a futura programação, dado que oferece a possibilidade de 
podemos restringir a propagação devastadora de HIV. Ver 
o nosso resumo especial de parte da nossa pesquisa mais 
importante para a África Austral.

Também incluímos um artigo sobre a importância dos 

discutida nas nossas culturas nesta região fora de contextos 
muito específicos. Porém, existe uma evidência anedótica 
que a falha de discutir assuntos de sexo e sexualidade 
abertamente teve um impacto significativo em aumentar a 
vulnerabilidade das mulheres ao HIV. Esta agenda deve ser 
acelerada se quisermos melhorar as vidas das mulheres e 
raparigas e reduzir a sua vulnerabilidade ao HIV. As mulheres 
devem ser reconhecidas como “segurando metade do céu”, 
fazendo mais de metade do trabalho, e por fazerem parte 
do aspecto mais importante, mas menos compensado do 
parto humano - a  reprodução.

Uma outra área que surge, em muitos 
dos artigos nesta edição, é a necessidade 

como um método de tratamento, mas 
uma estratégia de prevenção. O estudo 
sólido feito em Botswana, por ACHAP, 
torna claro o impacto da cobertura da 

de 300 e acima será provavelmente 
mais benéfico para o cliente/paciente 
- especialmente quando se trata da 
prevenção. O nosso artigo de News 
Plus também enfatiza a importância 

a sobrevivência dos bebés infectados 
através da transmissão vertical.

Ao mesmo tempo, devemos agir sobre 
a observação do Dr. Francois Venter que 
nesta região, o início de tratamento mais 
cedo não é geralmente um assunto, 
porque a maioria dos doentes apenas 
se apresenta para o tratamento quando 
os seus sistemas imunes já estão gravemente esgotados. 
Devemos avançar mais rapidamente na testagem iniciada 
pelo provedor e ter os serviços mais perto das populações.

O G8 deve  cumprir  as suas promessas
Esta consciencialização vem numa altura quando mesmo os 

O mundo está no meio da mais grave crise económica 
global desde a Grande Depressão dos anos trinta. Os 
governos conseguiram limitar o dano até certo ponto, mas 
o júri ainda está longe  de saber qual o impacto  que tal terá 
para os países dependentes dos doadores internacionais 

G8 ainda deve cumprir as promessas feitas em Gleneagles 
– quem os irá responsabilizar pelas suas promessas se os 
próprios líderes africanos não o fizerem?

de decepção das nações mais ricas e a evidência está 
a ser colectada em todo o mundo para mostrar que os 

estão a sentir o “beliscão”.

Os últimos 30 anos viram grandes aumentos nas 
disparidades de riqueza quer dentro e entre os países, 
e tudo isto sem  esquecer a aceitação da realidade das 
mudanças climáticas. Enquanto a elite da África vive tão 
bem como qualquer outra elite, os seus pobres tornam-se 
cada vez mais pobres e as suas vidas estão a tornar-se cada 
vez mais difíceis.

Tempo para o pensamento alternativo real
Há duas possibilidades terríveis e reais que surgem a partir 

G20 irá decidir em reduzir o financiamento dos programas 

casa com vista a negar o impacto das mudanças climáticas 
nas suas próprias populações. Cortes de financiamento 
repentinos poderiam encorajar o desenvolvimento das 

os doadores irão cessar os programas de financiamento 

da sobrevivência do mais forte – que hoje  em dia significa 
o  mesmo que o mais rico e poderoso.

Mas existe uma alternativa real. 
Uma mudança massiva rumo ao 
humanitarianismo e rejeição de 
comportamentos de auto-serviço, o 
reconhecimento que a única evidência 
que  genuinamente reduz o aumento da 
população é a redução da pobreza e a 
educação da mulher. Isto iria significar uma 
decisão consciente para genuinamente 
compartilhar o conhecimento e a riqueza 
da Terra numa maneira que aumente todas 
as vidas, e não apenas daqueles poucos: 
a recusa de permitir que o  lucro  tome 
uma prioridade privilegiada em poupar/
salvar  vidas humanas, como a manutenção 
das leis de patentes, que asseguram altos 
custos para a provisão do tratamento de 
HIV, e também prevenir  que o acesso 
aos tratamentos mais recentes sejam  
disponibilizados nos países pobres.
É  totalmente possível que se não 
conseguirmos fazer este enorme salto 
espiritual, que a vida na terra como a 
conhecemos, irá desaparecer – nem com 

choramingo ou com um estrondo, mas certamente com 
um enorme sofrimento em todo o mundo. A ironia da nossa 
situação  actual é que se qualquer ser humano sobreviver 
os efeitos mais catastróficos das mudanças climáticas, 
esse será provavelmente aquele nos bolsos mais pobres 
e isolados, porque reteve o seu conhecimento e as suas  
competências tradicionais e não  depende de electricidade, 
telecomunicações e água potável para a sua sobrevivência.

pessoas “ordinárias” tomarem o seu poder ao contrário de 
aceitar todo o empurrão e desvios, mas que em conjunto 
sejam flexíveis e comecem a exigir que os nossos governos 

Vamos começar aqui em África, exigindo que os nossos 
líderes satisfaçam todos os compromissos globais e 

assistência de saúde e tratamento de saúde. Devemos 

que desviem as despesas de militarismo para a  saúde e 
educação.  E quando tiverem feito isso, vamos insistir que  

!
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As mulheres devem 
ser reconhecidas como 

a sustentação da 
metade do trabalho, 
e realizando aspecto 
o mais importante, 
mas menos o mais 
recompensado do 

trabalho do ser 
humano - reprodução.
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Os direitos de saúde sexual e reprodutiva são uma 
combinação do acima mencionado juntamente com o 
seguinte:

social completo em todos os assuntos pertinentes 
ao sistema reprodutivo, incluindo uma vida 
sexual satisfatória e segura, capacidade para ter 
filhos e liberdade para decidir se, quando e como 
geralmente fazê-lo.

pessoas para decidir livre e responsavelmente o 
número e espaçamento dos seus filhos, para ter a 
informação, educação e meios para o fazer, para 
alcançar os padrões mais altos da saúde sexual e 
reprodutiva e tomar decisões sobre a reprodução, 
livre de discriminação, coerção e violência.

serviços de planeamento familiar, aconselhamento 
e informação, cuidados de prestação antenatais 
e pós-natais, cuidados de saúde para crianças, 
tratamento para doenças da área reprodutiva e 
doenças de transmissão sexual, serviços de aborto 
seguro onde for legal, e gestão de complicações 
relacionadas com o aborto, prevenção e tratamento 
adequado para a infertilidade, informação, educação 
e aconselhamento sobre a sexualidade humana, 
saúde reprodutiva e paternidade responsável e 

serviços adicionais, tais como o tratamento do 
cancro da mama e sistema reprodutivo e HIV não 
forem oferecidos, devia então  estabelecer-se  um 
sistema  que  providenciasse referências para tais 
cuidados  (Fonte: www.icw.org).

Estas definições demonstram que os direitos e 

simplesmente sobre o planeamento familiar, mas são 
muito mais inclusivos, que afectam a nossa concepção 
do programa e a nossa avaliação das ligações entre HIV e 
os direitos de saúde sexual e reprodutiva.

mulheres vivendo 
com HIV aumentaram 

violações dos direitos 
sexuais. O acesso 
limitado aos recursos 
e facilidades  reduz  
significativamente 
as competências da 
mulher poder fazer 
escolhas informadas 
sobre o seu corpo. A 
falta de, ou não ter, 
educação sobre a 
sexualidade nas escolas 
coloca os jovens num 
grave risco de violações 
dos seus direitos de saúde sexual e reprodutiva.

porque são geralmente negligenciados ou invisíveis. 
As violações dos direitos de saúde sexual e reprodutiva 
são mais prováveis a acontecer na esfera privada.            

Porém, como a Lei da Violência Doméstica do Zimbabué 
reconhece que se as violações dos direitos tiverem 
lugar  seja na esfera pública ou privada, o estado terá o 
direito de criar uma política/legislação pública sobre o 
assunto sem os deixar a porta fechada. Por outro lado, 
a legislação, declaração e política geralmente procurou 

controlar e conter a saúde sexual reprodutiva dos 

completamente injustificável.

O exercício e a implementação dos direitos de saúde 
sexual e reprodutiva são geralmente contrários a 
certas instituições culturais, religiosas, sociais e mesmo 
política, mas nada disto nos  deve intimidar. É crucial 
sim engajar os líderes num diálogo positivo sobre 
a necessidade de proteger e manter os direitos de 
saúde sexual e reprodutiva de todos os seus cidadãos.

Ligação dos direitos de saúde sexual e reprodutiva 
e HIV. Então porque é que ligar o HIV e os direitos 
de saúde sexual e reprodutiva? Porque  é que é 
necessário ou importante? A maioria das infecções 
de HIV é sexualmente transmitida ou associada 

com a gravidez, parto e amamentação, todos eles são 
elementos fundamentais dos cuidados de saúde sexual 
e reprodutiva. De igual modo, os problemas de saúde sexual 
e reprodutiva compartilham muitas das causas de raiz do 
HIV, tais como pobreza, desigualdade de género, estigma e 
discriminação e a marginalização dos grupos vulneráveis.
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A Importância de Ligar os Direitos de 
Saúde Sexual e Reprodutiva e HIV  

As violações de DSSR da 
mulher aumentam a sua 
vulnerabilidade

ao HIV e infecção de DTS,

enquanto as mulheres vivendo

 com HIV aumentaram a

 vulnerabilidade à  violação 

dos direitos sexuais.

Cont. pagina 4
1Adaptado das definições de SRR do programa para acção resultando da Conferência Internacional sobre o Desenvolvimento 

da População (ICPD), 1994

Crédito: hdptcar
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Ligação dos direitos de saúde sexual e reprodutiva e HIV

Então porque é que ligar o HIV e os direitos de saúde 

sexual e reprodutiva? Porque  é que é necessário 

ou importante? A maioria das infecções de HIV é 

sexualmente transmitida ou associada com a gravidez, 

parto e amamentação, todos eles são elementos 

fundamentais dos cuidados de saúde sexual e 

reprodutiva. De igual modo, os problemas de saúde sexual 

e reprodutiva compartilham muitas das causas de raiz 

do HIV, tais como pobreza, 

desigualdade de género, 

estigma e discriminação e a 

marginalização dos grupos 

vulneráveis.

revela os piores relatórios 

sobre os indicadores 

da saúde da mulher, 

particularmente da saúde 

reprodutiva de qualquer 

região do mundo. Estes 

indicadores incluem o 

número mais alto das 

mulheres seropositivas 

sem mencionar ainda as mais altas taxas de mortalidade 

infantil, materna e doenças relacionadas com o HIV a 

nível mundial. A capacidade da mulher poder tomar as 

suas próprias decisões sobre o seu corpo e  a sua vida 

reprodutiva são chave para melhorar estes indicadores.

Os potenciais benefícios de ligar os direitos de saúde 

sexual e reprodutiva e HIV incluem:
1. Acesso melhorado aos serviços de saúde sexual e 

reprodutiva e HIV
2. Captação acrescida dos serviços
3. Melhores serviços de saúde sexual e reprodutiva, 

direccionados a satisfazer as necessidades dos 
homens e mulheres vivendo com HIV

5. Cobertura melhorada das populações desfavorecidas 
e marginalizadas, incluindo as trabalhadoras de sexo 

e pessoas vivendo com problemas de saúde mental

indesejada e doenças de transmissão sexual, incluindo 
HIV 

7. Qualidade melhorada de cuidados
8. Eficácia e eficiência de programas fortificados
     (Fonte: www.who.int).

Os benefícios são extensivos e  o mais  de tudo 

abrangentes, assegurando particularmente que sejam 

providos aos grupos vulneráveis e marginalizados. Os 

região são geralmente muito limitados. Como resultado, 

ajudar a superar a exclusão destes grupos.

Porém, existem desafios envolvidos na criação destas 

ligações, particularmente para aqueles na vanguarda 

da provisão da saúde. Estes desafios são exacerbados 

por preconceitos pessoais, particularmente rumo a 

minorias sexuais, que resulta na homofobia, estigma e 

discriminação. As consequências de tal preconceito  por 

parte dos trabalhadores dos cuidados de saúde, é que 

as minorias sexuais e trabalhadoras de sexo poderão 

ser relutantes em procurar assistência ou aceder aos 

serviços. Isto é uma negação aos seus direitos sexuais 

fundamentais, acarrentado  graves consequências nos 

programas de prevenção do HIV.

O outro desafio de ligar os direitos de saúde sexual 

e reprodutiva e HIV é a adaptação dos serviços 

para atrair os homens e jovens, que tendem a ver 

a saúde sexual e reprodutiva, e especialmente o 

planeamento familiar, como “assuntos de mulher”. 

Porém, uma das principais ideias que precisamos 

de promover é que a saúde sexual e reprodutiva 

é um assunto de todos, e que os homens têm 

uma responsabilidade igual para compreender, 

apreciar e activamente participar em assuntos 

de saúde sexual e reprodutiva. É particularmente 

difícil envolver os jovens nestes assuntos, dado 

que a sociedade geralmente dita até que ponto é 

que os jovens devem saber ou compreender a sua 

sexualidade.  As discussões e programas de educação 

com os jovens sobre sexo e sexualidade são geralmente 

desencorajados e desprezados.

ligação de HIV e direitos de saúde sexual e reprodutiva 
é o reforço de formação e competências adicionais  
necessária aos profissionais da saúde.

As ligações são potencialmente benéficas mas 

complicadas e possivelmente demoradas. Em alguns 

países na região, o HIV e planeamento familiar/serviços 

de saúde sexual e reprodutiva poderão ser eficazes, 

mas os mesmos trabalham isolados um do outro. Existe 

uma interacção limitada entre eles, embora os mesmos 

estejam intimamente ligados.

Quando os países ratificam o Protocolo para a 

Carta Africana dos Direitos das Pessoas sobre os 

Direitos da Mulher, enfrentamos uma  oportunidade 

séria para  fazer  lobby dos direitos de saúde sexual 

e reprodutiva e  ainda destacar a necessidade de os 

relacionar com  o  HIV. O protocolo é o único tratado 

que trata de um modo específico com os direitos da 

mulher em relação ao HIV, e identifica a protecção 

de HIV como uma principal componente dos direitos 

sexuais e reprodutivos da mulher. De igual modo há 

ainda a garantia do direito da mulher para a protecção 

das doenças de transmissão sexual, incluindo HIV, o 

protocolo garante o direito da mulher, os serviços de 

saúde adequados, disponíveis e acessíveis. Também 

articula o direito do estado em proteger as raparigas 

e mulheres das práticas e situações que aumentam 

o seu risco de infecção, tais como casamento 

infantil, violência sexual no tempo da guerra e MGF.                                     

Devemos promover a ideia de

que a saúde sexual e reprodutiva

é um assunto de todos e que
os jovens e os homens têm
uma responsabilidade igual para
compreender, apreciar e
activamente participar em 
assuntos de saúde sexual
e reprodutiva.
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Para assegurar ligações eficazes entre os direitos de saúde 

sexual e reprodutiva e HIV, devem ser tomadas medidas 

cruciais. De igual modo, há necessidade duma análise da 

pandemia para avaliar o acesso das pessoas aos serviços de 

trabalhadoras de sexo comercial, mulheres vivendo com 

doença mental e mulheres vivendo com deficiência física 

para determinar quais os factores (género, idade, pobreza, 

práticas culturais etc.) que os afectam. Finalmente, devemos 

identificar a disponibilidade dos recursos humanos, 

formação e competências necessárias para uma integração 

completa e eficaz.

Estas recomendações são cruciais para integrar os serviços 

a longo prazo e o benefício da prestação de serviços. 

Porém, a curto prazo, é possível criar ligações para que os 

provedores de serviço de HIV identifiquem um provedor 

compartilhar informação e fazer referências.  A curto prazo 

devemos criar alianças e parcerias, providenciar materiais e 

sobre HIV nas clínicas de planeamento familiar. Devemos 

fazer advocacia e fortificar a participação com significado 

das mulheres vivendo com HIV em todos os níveis de 

formulação de políticas e programas sobre HIV e direitos 

de saúde sexual e reprodutiva, e edificar a sua capacidade 

nas áreas de direitos humanos, direitos de saúde sexual e 

reprodutiva e género.

Em conclusão, ligar HIV e os direitos de saúde sexual 

e reprodutiva é um passo vital no combate contra a 

pandemia. Esta ligação irá ajudar a reduzir o estigma e a 

que está sem dúvida a alimentar a pandemia, e  irá também 

encorajar os programas a serem mais sensíveis ao género 

e assegurar que os homens tomem um papel activo na 

prevenção de HIV.

Sian Maseko é o Director do Centro de Direitos Sexuais, Zimbabué.

Continua na página 4.

Clube de Adolescentes: Edificar um Futuro Mais Brilhante 
para Adolescentes seropositivos do Botswana
Por Ed Pettitt

pode ser ouvida no último sábado todos os meses 
no Teen Club, um grupo de apoio para Adolescentes 
seropositivos no Centro de Excelência da Clínica de 
Crianças do Botswana-Baylor (COE) em Gaberone, 
Botswana. O COE de Botswana-Baylor é membro da 
Iniciativa de Pediatria 

Baylor (BIPAI).

A BIPAI foi fundada em 

Colégio de Medicina de 
Baylor (Houston, EUA) e é 
agora o maior programa 
baseado na universidade 
a nível mundial dedicado 
a melhorar a saúde e vidas 
das crianças seropositivas. 
A missão de BIPAI é de 
conduzir um programa de 
alta qualidade, alto impacto, 
cuidados e tratamento de 

família altamente pediátricos, formação de profissionais 
de saúde e pesquisa clínica. Em parceria com os 

governos locais, a BIPAI consiste numa rede de seis 
Centros de Excelência em toda a África. 

O primeiro COE de Baylor sobre o continente africano 
foi aberto em 2003, no Hospital da Princesa Marina 
em Gaberone, Botswana. Hoje, mais de 1.500 crianças 

e adolescentes no COE 
de Botswana-Baylor 

menos crianças estão 
a ser hospitalizadas 
por causa de doenças 
relacionadas com HIV e  
muito menos a morrer. 
O COE de Botswana-
Baylor trata dos bebés, 
crianças e adolescentes, 
bem como os membros 
da sua família. O 
número de adolescentes 
no Botswana sob o 
nosso cuidado está a 
aumentar rapidamente. 
Isto é primariamente o 

resultado das crianças que foram nascidas com o HIV, e 
que sobreviveram  nos seus anos de adolescência.

1 Relatório de UNAIDS 2008 na Epidemia de SIDA Global. 
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O Clube de Adolescentes de Gaberone actualmente 

tem acima de 200 membros das propriedades e a 

participação está a crescer numa taxa de quase 10% por 

mês. Os eventos do Clube de Adolescentes de Gaberone 

ocorrem no último sábado de cada  mes, e têm incluído 

jogos de grupos grandes, actividades teatrais, festas na 

piscina, safaris, noites de filmes e sessões de artes. Eles 

também incorporam componentes educacionais nos 

eventos do nosso Clube de Adolescentes, incluindo 

temas sobre educação de HIV, competências de vida, 

preparação para o colégio, aperfeiçoamento financeiro 

pessoal e definição de metas. Eles esforçam-se por dar 

a cada adolescente a oportunidade para normalizar as 

suas experiências sociais e melhorar a sua perspectiva 

sobre a vida.

Actualmente estão a expandir os seus Clubes de 

Adolescentes para outros locais de mobilização 

do COE de Botswana-Baylor através de parcerias 

inovadoras como hospitais locais e organizações 

baseadas na comunidade. Eles já estabeleceram 

Clubes de Adolescentes satélites em Mochudi com 

HopeWorldwide e em Francistown com a Light and 

Courage Centre, com planos para lançar o grupo de 

apoio para mais locais satélites em 2009.

Através da nossa página na Internet, pretendemos 

também compartilhar as nossas melhores práticas 

com outros países afectados com HIV, na esperança 

de formar uma rede de Clubes de Adolescentes que 

Juntos, podemos edificar um futuro mais brilhante para 

os adolescentes seropositivos do Botswana!

Adolescentes ou o COE de Botswana-Baylor, por favor 

escrever para botswanateenclub@gmail.com

Ed Pettitt é Oficial de Apoio de Adolescentes para o 
Centro Clínico Infantil de Excelência de Baylor.
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Apesar de o desafio lidar com as necessidades 

da população de adolescentes com HIV-positivo 

rapidamente em crescimento ser assustador, o COE de 

Botswana-Baylor aumentou para o desafio e encabeçou 

um número de intervenções médicas e psico-social para 

os seus doentes adolescentes, incluindo uma  Clínica de 

Adolescentes e Clube de Adolescentes compreensiva.

A Clínica de Adolescentes do COE de Botswana-Baylor 

começou em 2005 com apenas 23 adolescentes. A 

população de adolescentes no COE continuou a crescer 

e até Janeiro de 2009, a clínica tinha registado acima de 

300 adolescentes. Estimamos que até 2010 o COE terá 

mais que 600 adolescentes.

Como os adolescentes estão num momento crucial 

nas suas vidas, estes devem ser equipados com 

competências adequadas para os ajudar na sua transição 

para a idade de adultos. Em particular, os adolescentes 

necessitam de educação sobre como viver positivamente 

com HIV e compreender que existe vida depois deo HIV.

Os nossos adolescentes são educados sobre a doença, 

como é tratado e a importância de tomar os seus 

medicamentos de forma correcta e consistente.

Os médicos e outros trabalhadores envolvidos na Clínica 

de Adolescentes têm uma  perícia e experiência em 

trabalhar com a população de adolescentes. Devido 

aos desafios especiais que os adolescentes enfrentam, 

é dada uma atenção acrescida ao apoio psico-social, 

particularmente no sentido de  ajudar os adolescentes a 

lidar com o estigma e ignorância relativa ao HIV nas suas 

famílias, comunidades e escolas. 

Em 2005, o primeiro Clube de Adolescentes para 

Adolescentes seropositivos no Botswana foi iniciado 

no COE de Botswana-Baylor. A missão do Clube de 

Adolescentes é de providenciar um ambiente seguro, 

acolhedor e criativo para adolescentes seropositivos 

com o propósito de edificar relações positivas, aumentar 

a sua auto-estima e reforçar hábitos positivos que irão 

assegurar uma transição saudável para a vida de adultos.

As interacções saudáveis com outros adolescentes 

que enfrentam situações e emoções semelhantes 

ajudam a mitigar os sentimentos e ressentimentos de 

isolamento dos adolescentes com maior encorajamento 

e compreensão.
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Apesar da 

pandemia 

do HIV 

continuar 

a afectar o 

Botswana, 

o país fez 

um grande 

progresso 

na provisão 

de terapia 

antiretroviral 

aqueles que 

necessitam 

dele, aumentando a cobertura  que  antes era inferior a 2% 

em 2000 para mais de 77% em 2007. Este recente estudo 

de modelação estimou que a provisão da testagem e 

tratamento universais para o HIV poderia quase eliminar 

um nível mais baixo de contagiosidade, um benefício 

contagiosidade reduzida. Ao mesmo tempo, a 

de HIV mais alta, dado que mais pessoas vivendo 

comunicação explora o futuro impacto da elevada 

e prevalência de HIV nos adultos em Botswana,  

considerando especificamente os adultos, por causa 

do enfoque na contagiosidade reduzida através 

da actividade sexual, bem como na redução da 

dos serviços de prevenção da transmissão vertical 

(PMTCT).

Os dados são das recentes estimativas e simulações 

realizadas pela Agência Nacional de Coordenação 

demográficas do impacto da prevalência de HIV, a 

Espectro. O espectro é um programa integrado de 

software contendo módulos que fazem projecções 

demográficas (DemProj) e projectam o impacto da 

pandemia de HIV (AIM). A projecção da base inicial 

projecção de base são depois comparados com várias 

projecções alternativas a fim de analisar este impacto.

Tabela 1: 
Número total de pessoas recebendo e necessitando 
terapia antiretroviral

Número total 

recebendo 

(Adultos com 

idade de 15+)

Total 

necessitando 

(Adultos com 

idade de 15+)

(aspectos de 

plausibilidade)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

932

1865

2811

10346

31449

51661

81874

94533

108450

49.216

(41.400 - 55.750)

57.629

(48.500 - 65.000)

65.662

(55.000 - 65.000)

72.976

(61.300 - 82.700)

80.926

(68.000 - 91.700)

91.227

(76.750 - 103.350)

104.333

(87.750 - 118.200)

120.059

(101.000 - 136.000)

137.097

(115.300 - 155.300)

1,9%

(2,3% - 1,7%)

3,2%

(3,9 – 2,9%)

4,3%

(5,1% - 3,8%)

14,2%

(16,9% - 12,5%)

38,9%

(46,2% - 34,3%)

56,7%

(67,3% - 50,0%)

78,5%

(93,3% - 69,3%)

78,7%

(93,6% - 69,5%)

79,1%

(94,0% - 69,8%)

Fonte: (1), Ficheiros do Espectro de NACA, e cálculos dos autores

Impacto do Tratamento Antiretroviral (ART) sobre a
Incidência e Prevalência de HIV nos Adultos em Botswana

   Por Lori A Bollinger*, John G Stover, Godfrey Musuka, Boga Fidzani, Themba Moeti, Lesego Busang

dramaticamente ao longo dos últimos anos, de menos 

traduz-se num aumento na taxa de cobertura que 

dantes era inferior a 2%, para uma taxa de cobertura de 

aproximadamente 80% daqueles necessitados no fim de 

precisando de tratamento é definido como aqueles 

O número de adultos quer necessitando e recebendo 

da cobertura, pode ser visto na Tabela 1.

* Os Futuros instituem, Glastonbury, CT, EUA
 1 Stover J, Kirmeyer S. DemProj: Um programa informático para fazer projeções de população.  
   Washington, C.C.: USAID | Iniciativa da política sanitária, janeiro 2008. 
2  Agência de coordenação de AIDS nacionais, Gaborone, Botswana 
3  Estes são como os intervalos de confiança (CI nas estatísticas) isto é a escala que o valor verdadeiro é mais provável de ser, 95% do 
   tempo. Entretanto, desde que estas são projeções e os dados não são derivados de uma amostra, o CI não se aplica.
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A análise consiste na comparação da incidência e 

prevalência de HIV em quatro cenários: 
SEM ART: A fim de comparar os cenários e 

ART:
aumentos históricos reais, e depois 
aumentar mais de 79% em 2007 para 
chegar a 80% (acesso universal) em 2008, 
permanecendo em 80% durante o período 

Menos contagioso 50%: A cobertura de 

assume-se como reduzindo para 50% do 

Menos contagioso 25%: A cobertura de 

assume-se como sendo reduzido a 25% do 
seu valor inicial.

A Figura 1 abaixo mostra as taxas consequentes de 

incidência de HIV de adultos para os quatro cenários 

diferentes. O cenário com a incidência mais alta é o 

contagiosidade, e desta forma num número mais alto 

o acesso universal (80% da cobertura dos necessitados) 

até 2008, resulta num declínio mínimo na incidência de 

HIV nos adultos de  aproxidamente 2,5% até  mais ou 

menos 2,4% em 2016. O terceiro cenário, onde o nível 

metade, resulta num declínio acima de 20%, para acima 

de 2% anualmente até 2016. O quarto cenário, onde o 

nível de contagiosidade atinge 25% do nível inicial de 

ligeiramente mais baixo de incidência de HIV, atingindo 

um nível superior a 1,9% anualmente até 2016.

a prevalência de HIV de adultos a curto e médio 

prazos, dado que o número de pessoas vivendo com 

HIV aumenta quando as pessoas começam a receber 

tratamento. 

Assim, a prevalência mais alta de HIV entre a população 

adulta é observada no cenário que atinge o acesso 

enquanto a prevalência mais baixa de HIV é observada 

atingindo um nível acima de 22% até 2016. Os dois 

cenários com uma contagiosidade reduzida caem entre 

os primeiros dois cenários, dado que menos pessoas 

ficam infectadas com HIV (mostrado na Figura 1), e assim 

do tempo. Notar que assumimos em todos os cenários 

que o impacto das outras actividades de prevenção 

permanece constante.

Figura 1:

Incidência de HIV nos Adultos para Quatro Cenários 

Diferentes de ART

Fonte: Cálculos dos autores

Tabela 2: 

         Gráfico adjacente de dados: Incidência de HIV

Menos 
infeccioso 
50%

Menos 
infeccioso 25%

1986 0,20 0,20 0,20 0,20

1987 0,59 0,59 0,59 0,59

1988 0,97 0,97 0,97 0,97

1989 1,56 1,56 1,56 1,56

1990 2,19 2,19 2,19 2,19

1991 2,94 2,94 2,94 2,94

1992 3,68 3,68 3,68 3,68

1993 4,37 4,37 4,37 4,37

1994 4,89 4,89 4,89 4,89

1995 5,21 5,21 5,21 5,21

1996 5,21 5,21 5,21 5,21

1997 5,03 5,03 5,03 5,03

1998 4,74 4,74 4,74 4,74

1999 4,46 4,46 4,46 4,46

2000 4,22 4,22 4,22 4,22

2001 3,79 3,77 3,77 3,76

2002 3,39 3,37 3,37 3,36

2003 3,01 2,93 2,92 2,91

2004 2,65 2,44 2,40 2,38

2005 2,63 2,33 2,26 2,23

2006 2,61 2,18 2,06 2,01

2007 2,62 2,23 2,09 2,02

2008 2,62 2,25 2,08 1,99

2009 2,62 2,30 2,10 2,00

2010 2,60 2,33 2,10 1,99

2011 2,59 2,35 2,11 1,98

2012 2,57 2,37 2,11 1,98

2013 2,56 2,38 2,10 1,97

2014 2,54 2,39 2,10 1,96

 4 Pesquisa although (parceria detalhada africana de HIV/AIDS, Gaborone, Botswana) sugere que o nível de infectiousness possa  
   deixar cair a zero, aqui nós  compara as encenações que reduzem o infectiousness aos níveis de 50 e de 25% de seu valor inicial.
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A Figura 2 abaixo mostra os resultados da 
prevalência de HIV em adultos para cada um dos 

quatro cenários:

Figura 2: 

Prevalência de HIV nos Adultos para Quatro 

Cenários Diferentes de ART

Fonte: Cálculos dos autores

Tabela 3: 

Gráfico adjacente de dados: Prevalência de HIV

Menos 
infeccioso 50%

Menos 
infeccioso 25%

1985 0,8 0,8 0,8 0,8

1986 0,9 0,9 0,9 0,9

1987 1,2 1,2 1,2 1,2

1988 2,0 2,0 2,0 2,0

1989 3,2 3,2 3,2 3,2

1990 4,9 4,9 4,9 4,9

1991 7,0 7,0 7,0 7,0

1992 9,5 9,5 9,5 9,5

1993 12,3 12,3 12,3 12,3

1994 15,1 15,1 15,1 15,1

1995 17,9 17,9 17,9 17,9

1996 20,3 20,3 20,3 20,3

1997 22,3 22,3 22,3 22,3

1998 23,8 23,8 23,8 23,8

1999 25,0 25,0 25,0 25,0

2000 25,7 25,8 25,8 25,8

2001 26,2 26,2 26,2 26,2

2002 26,3 26,3 26,3 26,3

2003 26,1 26,2 26,2 26,2

2004 25,6 26,1 26,1 26,1

2005 25,0 26,0 25,9 25,9

2006 24,4 26,1 25,9 25,9

2007 24,0 26,0 25,8 25,7

2008 23,5 25,9 25,6 25,4

2009 23,2 25,8 25,4 25,2

2010 22,9 25,8 25,3 25,0

2011 22,6 25,8 25,1 24,8

2012 22,4 25,7 24,9 24,5

2013 22,2 25,7 24,8 24,3

2014 22,0 25,7 24,6 24,0

2015 21,9 25,7 24,4 23,8

2016 21,8 25,6 24,3 23,6

9

baixo para a cobertura universal resulta num declínio 

na incidência de 

HIV e num aumento 

na prevalência de 

contagiosidade em 

quer para 50% ou 

25% da taxa  base 

de transmissão, 

os declínios na 

incidência de HIV 

serão menores. 

O impacto da 

mudança do nível de 

contagiosidade na 

prevalência de HIV, porém, resulta em níveis entre os dois 

para aqueles actualmente definidos como necessitando 

Colaboração dos Autores
LAB participou na concepção do estudo, realizou a 

na concepção do estudo e na análise estatística. BF, GM, 

TM e LB participaram na concepção e coordenação do 

estudo. Todos os autores comentaram e aprovaram o 

manuscrito final. * Autor colaborador
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“

de evidência sobre uma vasta gama de assuntos 
que devem influenciar a política e os programas de 
HIV na região nos 
próximos anos. Porém, 

Dr. Julio Montaner, 
criticou os líderes do 
G8 por terem falhado 
honrar as promessas 
feitas na Cimeira do 
G8 de Gleneagles em 
2005, para desenvolver 
e implementar um 
pacote para assegurar 

prevenção, tratamento 
e cuidados de HIV 
até 2010. A actual 
evidência sugere que 
isto será vital se o 

desenvolvimento da 
região for invertido. 
Muitas apresentações 
apelaram que tal provisão universal da terapia 

teria um grande impacto na redução da transmissão 
de HIV em adição a manter as pessoas vivas, bem e 
produtivas nas suas comunidades.

para se  começar com o tratamento na conta de CD4 
de 350 nos países em desenvolvimento, ignoram o 
facto de que os programas existentes estão a fazer 
muito mal na retenção de doentes sob cuidados 

tratamento antes delas ficarem gravemente doentes.
Embora quase  um quarto dos adultos sul africanos já 
tenham feito o  teste de HIV no ano passado,  de acordo 
com a pesquisa de 2009 realizada pelo Conselho de 
Pesquisa de Ciências Humanas, a conta média da célula 
de CD4 daqueles que começam o tratamento é ainda 
inferior a 100 . Como resultado, um grande número de 
doentes morre enquanto espera pelos resultados dos 
testes diagnósticos, ou participa no aconselhamento 
de preparação para o tratamento, ou durante as graves 
doenças oportunísticas que o assola.

Isto foi ilustrado pelos resultados da conclusão dos 
dois  estudos de que o tratamento de HIV é geralmente 
iniciado muito tarde na África Austral . Um mostrou que 

da célula de CD4 inferior a 200 células/mm na altura do 
diagnóstico, começaram a terapia antiretroviral dentro 

começado com o tratamento entre 2005 e 2008, mostrou 
uma conta média da célula de CD4 variando entre 115 
e 140 células/mm. O início tardio do tratamento de HIV 

rural. Tal confirma os  relatórios  anteriores sobre  a vida 
em lugares de recursos limitados, a prioridade deve ser 
conseguir pôr as pessoas sob tratamento, ao contrário 
de iniciar a terapia  numa contagem mais elevada das 
células  de  CD4.

O aumento do acesso  ao tratamento de HIV foi 
indicado na redução da incidência de tuberculose (TB). 

novos casos de TB diagnosticados nos subúrbios sul 
africanos, proporcionando uma expansão notável na 

Um estudo monitorizou o número de doentes seguindo 
a terapia antiretroviral e diagnósticos de TB entre 2005 e 
2008. Dado que o acesso ao tratamento de HIV expandiu, 
a prevalência de TB baixou de 9% para 4%. Até 2008, 
90% das pessoas elegíveis para o tratamento de HIV (de 
acordo com as actuais directrizes de tratamento na África 

doença do fígado e infecção do vírus de hepatite no 
mundo em desenvolvimento e até hoje isso mostra 
que a réplica incontrolável de HIV exacerba o dano ao 
fígado. Ele apontou que os clínicos ainda têm falta de 
informação definitiva sobre o tempo mais adequado para 
começar com o tratamento antiretroviral em condições 
tais como critococose, a segunda infecção oportunística 
mais comum na África Austral.

Ele destacou a alta frequência da doença no rim entre 
o povo afro-americano evidenciando uma infecção 
avançada de HIV, e reflectindo o facto de que as pessoas 
de origem africana parecem   correr um  risco maior 
quanto ao dano no rim associado ao HIV, e expressou 
preocupação sobre as implicações das recentes 
conclusões  dos efeitos inflamatórios da infecção de 
HIV para os países em desenvolvimento. “A doença 
cardiovascular não é considerada geralmente  como um 
problema africano mas a análise do certificado de óbito 

hipertensão estavam entre as causas mais frequentes de 
mortalidade .”

As mulheres grávidas são o grupo prioritário para o 
início precoce do tratamento, apesar dos desafios na 
definição do melhor regime de antiretroviral para uso nas 
mulheres grávidas. Elevar o limiar do tratamento para a 
conta de CD4 de 350 para as mulheres grávidas poderia 

Nova base de evidência deve melhorar a 
eficácia da programação sobre HIV na região

Os programas existentes 
estão fazendo muito mal 
em reter pacientes no 
cuidado após o diagnóstico, 
ou em começar povos no 
tratamento antes que se 
transformem seriamente 
Illinois. A contagem de pilha 
CD4 média daquelas que 
começam o tratamento é 
menos de 100.

i     Ter as pessoas sob tratamento, não tratamento precoce, deve ser uma prioridade, chamou ele à   atenção da conferência” 
     Keith Alcorn.  http://aidsmap.com/en/news/D1347FE5-601A-4403-A58E-299331CF0282.asp
ii     Demoras no início do tratamento comum em programas de ART, Carole Leach-Lemens
     http://www.aidsmap.com/en/news/BF56E295-3842-4E99-8D40-BOD10F8AA45C.asp
iii  Decline na predominância de Tubercolosis associada temporariamente com a apresentação do programa da terapia de 
   Antiretrovirasl no sul - sumário africano da cápsula da comunidade CCO.
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Desenvolvimento do Milénio No. 5 sobre a redução da 
mortalidade materna e iria também reduzir a instância 
da transmissão de HIV da mãe para o bebé (MTCT). Cerca 
de 84% dos óbitos maternos e 47% das infecções infantis 
pós-natais ocorrem na conta CD4 inferiores a 350.

infantil durante o tempo da amamentação são 
igualmente seguras e eficazes na redução de MTCT 
pós-natal, de acordo com o Projecto da Universidade de 
Carolina do Norte em Lilongwe, Malawi. Na conferência 
foram apresentados cinco estudos cuidadosos  que 

HIV poder amamentar o seu bebé sem passar o HIV.

O estudo de BAN foi uma triagem (screening) de 
controlo aleatório para avaliar duas intervenções dadas 
para as mães ou seus bebés infectados com HIV durante 
um período de 24 semanas de amamentação exclusiva. 
Para prevenir a transmissão vertical, todas as mães 
receberam uma dose única de nevirapine durante o 
parto, seguido de um tratamento duas vezes por dia com 
3TC e AZT durante uma semana.

Uma semana depois do parto, as mães e os seus bebés 
foram administrados de forma aleatória um dos três 
braços de tratamento, incluindo um braço de controlo 

de não tratamento de antiretroviral, mas com ajuda 
nutricional. Foi avaliado o estado de infecção de HIV 
através da testagem do bebé na nascença, 2, 12, 28 e 
48 semanas. O risco global da transmissão ou óbito de 
HIV foi de 7,6% para os bebés no braço de controlo, 
comparado com 4,7% para o braço do tratamento 
materno de HIV e 2,9% para o braço de nevirapine.

Entre as áreas que necessitam de reconsideração são as 
actuais directrizes do tratamento de HIV que sugerem 
que o início de tratamento apenas ocorre no evento 
e a doença relacionada com o HIV ou com a conta da 
célula de CD4 de 200 células/mm3 ou inferior. Porém, os 
desafios geralmente relacionam-se com o início real do 
próprio tratamento e da necessidade de descentralizar 
os serviços de tratamento, incluindo testes diagnósticos, 

em lugares de 
recursos limitados. 
Existem também sérias 
preocupações relativas 
ao início precoce do 
tratamento, enquanto  
dependendo ainda 
de D4T como um 
tratamento de 
primeira linha. O 
D4T está associado 
com acidose láctica, 
hiperlactatemia e 
neuropatia periférica, 
embora a incidência 
de alguns destes 

problemas tenham reduzido desde a implementação 
das menores doses de medicamentos.

Fonte:
Clinical Care Options Official Conference Coverage
http://www.clinicaloptions.com/HIV/Conference%20
Coverage/Cape%20Town%202009.aspx

HIV e saúde mental na Zâmbia 
 Por Thuletu Tikili-Hanene

Encontrei recentemente alguns materiais de IEC sobre 

a saúde mental, que são distribuídos pelo Conselho 

mental é um assunto que necessita de atenção das 

evidência de que isto esteja a ser respeitado. 

Tenho estado a seguir muitas discussões nos fóros de 

discussão electrónica na Zâmbia envolvendo muitos 

grupos diferentes da nossa sociedade, incluindo aqueles 

sobre as redes sexuais, ao longo dos últimos poucos 

meses. 

Porém, para a minha  grande surpresa, um grupo que 

não foi mencionado na nossa comunidade,  é aquele 

portador de deficiência mental ou física.

Mas que não obstante,  está directa ou indirectamente 

envolvido nestas redes sexuais por circunstâncias fora 

do seu controlo, como as ditas pessoas “normais” que se 

Acredita-se geralmente que as pessoas portadoras de 

deficiência mental ou física estão livres da infecção 

de HIV, e  por  isso verifica-se um aumento de abuso 

sexual neste grupo. Elas  tendem a  permanecerem 

esquecidas dado que os assuntos de saúde mental são 

considerados um assunto separado quando se trata de 

Conheço uma mulher, com mais de 50 anos de idade 

(a quem irei chamar de Mercy) que é portadora de 

deficiência mental. Ela recebe bons cuidados da sua 

                                                         
A profilaxia materna da 

ARTE ou do infante 
durante a época da 
amamentação
é ingualmente segura e 
eficaz em reduzir MTCT 
post-natal.

 iv http://aidsmap.com/en/news/D1347FE5-601A-4403-A58E-299331CF0282.asp
V Estudo da BAN: Dando a ARTE às mães ou à profilaxia de ARV aos infantes durante a amamentação de 

ingualmente eficaz em reduzir o transmission” do HIV;  Theo Smart
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família e uma das suas sobrinhas toma conta de todas 

as suas necessidades físicas e emocionais.  Porém, a sua 

sobrinha reclamou que em diversas ocasiões ao longo 

do período de três anos, a Mercy desaparecia de casa. A 

de Outubro de 2008. Na ocasião anterior, a Mercy 

poderia ser tratada na clínica local. O maior medo da 

sobrinha é que a sua tia poderia estar infectada com HIV.

Mesmo que a Mercy não esteja ainda infectada com 

HIV, o facto  reside  em que alguém ou algumas pessoas 

aproveitaram-se da sua condição para a seduzir fora da 

sua casa e abusar dela sexualmente, provavelmente  até 

sem usar o preservativo, o  que coloca não apenas ela 

mas também os infractores em risco de contraírem o HIV. 

Este cenário é comum nas nossas comunidades onde 

os familiares portadores de deficiência mental ou 

física são abusados pelos próprios familiares, amigos  

mais próximos e  vizinhos. Poucos destes casos são 

reportados e os perpetradores nunca são encontrados. 

Em casos onde a mulher vítima fica grávida, os familiares 

poderão até proteger o perpetrador, dado que eles são 

geralmente membros da família dos amigos próximos.

Aqueles que abusam das pessoas portadoras de 

deficiência mental ou física fazem-no por diversas razões, 

incluindo o mito dos médicos tradicionais de que eles se  

tornarão ricos.

Existe a crença de que os portadores de deficiência 

mental ou física não se envolvem em sexo e por tal 

motivo são “frescos” e não 

estão infectados.

Quando a “saúde mental” 

é mencionada, a maioria 

das pessoas pensa em 

pessoas como a Mercy, ou 

daquelas que estão numa 

fase grave de doença 

mental e são ou deviam 

ser, hospitalizadas. Mas a 

saúde mental é definida 

“como você se sente, 

como se sente em relação 

aos  outros e como é  que 

é capaz de satisfazer as exigências da vida”.

Doença mental é a “doença que causa distúrbios 

moderados a graves no pensamento, percepção e 

mental podem afectar  qualquer pessoa, a qualquer 

momento e que algumas pessoas mostram sinais e 

sintomas problemas de saúde mental quando testam HIV 

positivo. Algumas pessoas ficam deprimidas, enquanto 

outras se envolvem  em comportamento de alto risco e

outras ainda, cometem suicídio por serem.                    

todos os sinais de problemas de saúde mental.

Quando solicitados 

para  prestar comentário 

sobre o assunto de saúde 

mental na Zâmbia, o 

Coordenador Nacional, 

(MHUNZA), disse que 

nunca houve qualquer 

pesquisa feita na Zâmbia 

sobre a saúde mental e 

como resultado não havia 

estatísticas para verificar 

quantas pessoas estavam 

afectadas pela doença 

mental.

Porém, ela notou que houve um aumento significativo 
no número de pessoas que procuravam assistência 
médica para problemas de saúde mental devido ao 
seu estado de HIV e que muitas pessoas vivendo com 

depois do diagnóstico revelar HIV positivo, como pode 

um aumento de risco para desenvolver problemas de 
saúde mental da mesma forma como são propensas a 
desenvolver TB activa.

mental poderiam afectar qualquer pessoa a qualquer 
momento e que já era tempo da condição ser vista 
como qualquer outra, dado que é tratável e controlável. 
Ela acredita que as preocupações da saúde mental 
devem ser incluídas como parte do aconselhamento, 
cuidados e apoio regulares de HIV, bem como para 
aqueles que estão  a  fazer a terapia antiretroviral. Os 
problemas de saúde mental iriam depois ser tratados 
rapidamente, justamente como acontece quando as 

os números de pessoas que enfrentam graves problemas 
de saúde mental nas fases avançadas da doença.

anos, o seu alerta mental diminuiu e que facilmente 
se esqueciam dos seus bens pessoais, como o caso de 

minutos depois de os tomar. Um profissional experiente 
em assuntos de saúde mental pode identificar se este 
é o resultado da progressão de HIV ou simplesmente 
o envelhecimento normal, já que se verifica cada mais 

velhice em comparação com o passado.

Thuletu Tikili-Hanene é colaborador chave e pode ser 
contactado através de hanenethuletu@yahoo.co.uk

Em português Nunca 
houve toda a pesquisa 
feita na Zâmbia que 
pertence à saúde mental 
e em conseqüência 
não havia nenhuma 
estatística para 
verific quantos povos 
foram afetados pela 
enfermidade mental.
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Por exemplo, foi recentemente reportado que se espera 

que um em cada nove professores em Moçambique 

morra apenas em 2008 . Os professores continuam a ser 

considerados como um grupo relativamente de “alto 

risco”. As projecções da mortalidade de professores feitas 

pelas avaliações do impacto estimam que, nos países 

de alta prevalência de HIV, 4-6% de todos os professores 

irão morrer cada ano de doenças relacionadas com 

provisão da educação, as matrículas nos centros de 

formação de professores aumentaram significativamente 

em alguns países (por exemplo, Zâmbia). O que é 

notável entretanto é que a base de evidência para estas 

afirmações e previsões permanece muito fraca.

sector de educação foram encomendadas em muitos 

países africanos durante os princípios da década de 

Zimbabué, mas, surpreendentemente, apenas uma foi 

risco da profissão de professorado (incluindo testagem 

anónima voluntária de HIV já foi realizada num país 

africano. Esta penúria de informação precisa no impacto 

da pandemia sobre os professores em África tem graves 

implicações para a política da formação de professores.

A mortalidade de professores é a consequência mais 

grave da pandemia  não só para os professores e mas 

também para a provisão global da educação em África. 

A tabela abaixo resume a informação disponível sobre 

a mortalidade de professores (de todas as causas) 

em África. O que é mais notável é que as taxas de 

mortalidade não são apenas geralmente baixas (quer 

em termos absolutos 

projectadas), mas 

mostraram estáveis 

ou em declínio na 

maioria dos países 

durante os últimos 

cinco anos ou mais. 

Apenas Moçambique 

(e possivelmente o 

Zimbabué) parece ser 

uma excepção.

Estes níveis e 

tendências de 

de HIV e aumento do acesso ao medicamento de 

antiretrovirais entre os professores. 

É bastante possível que os professores tenham reduzido 

os seus níveis de comportamento sexual de alto risco. 

Enquanto não terem sido feitos inquéritos de perfis do 

comportamento sexual dos professores com o passar 

do tempo, é caso que as taxas de mortalidade de 

professores dos países de alta prevalência de HIV em 

África têm sido consistentemente mais baixas do que 

para a população adulta como um todo. 

tivessem tido o mesmo padrão das taxas de mortalidade 

como o resto da população adulta rural, então, dado o 

perfil etário dos professores, ter-se-ia esperado que 465 

professores tivessem morrido nesse ano. A quantidade 

e Namíbia) onde grandes números de professores 

foram submetidos a testes de HIV, a prevalência é 

apreciavelmente mais baixa que para a população como 

um todo. Uma avaliação parcial do risco foi realizada em 

cinco das 13 regiões na Namíbia em 2008. Quase 2.000 

professores foram testados de forma voluntária 

e anónima.

1   Taxa de mortalidade de valores similares foi relatada em várias horas para outros países. Por exemplo, em Malawi em 2003, o 
    serviço do mundo da    
2   Veja Abt 2001a, 2001b, 2002a e 2003, Bennell, 2001, 2004, 2005, Kadzamira 2001, Hyde, 2001, Verde Azul 2003, TIVERAM 2003,
   e MTK consultando 2000. 
3 Veja HSRC, 2003. 

As taxas de mortalidade 

do professor em países 

da predominância do 

HIV em África foram 

consistentemente muito 

mais baixas do que 

para a população adulta

 como inteiras.

   

   Taxas de mortalidade do professor nos países elevados 

   selecionados da predominância do HIV, 1998 - 2007

  Nota: Professores *primary somente. O número total de mortes entre  

  professores secundários em Botswana caiu de um pico de 59 em 2000 a 40 

  em 2006; ** Província Kwazulu-Natal somente. 

  Fonte: Bennell 2006; Registros do Ministério da Educação; Shinkolo 2007

PAÍS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Botswana* 0.7 0.7 0.8 0.9 0.7 0.7 0.8

Kenya* 0.6 0.4

Lesotho* 1.1

Malawi* 1.6 0.9 2.4 1.8 1.5

Mozambique 0.7 0.8 1.2

Namibia 0.5 1.5 0.6 0.4 0.3 0.3

Rwanda 0.3 0.005

South Africa** 0.5 1.0 0.9 0.9

Tanzania 0.8 0.9 0.8 0.8 0.5

Swaziland 0.4 1.0 0.9

Uganda* 0.9 0.7 0.7 0.4

Zambia 2.8 2.0 2.1 1.7 1.9 1.5 0.9 1.0

Zimbabwe 0.4 0.9 1.0
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A prevalência global de HIV foi de 6%, em comparação 

com uma taxa nacional estimada para a população 

correspondentes foram de 12,7% e 21,5% em 2004.

O mesmo acontece no 

caso dos professores 

seropositivos e que 

de uma certa  forma 

significativa têm 

acedido ao tratamento 

quando dele precisam.

A maioria dos 

professores nos países 

da África Austral (com 

a prevalência mais alta 

no mundo) é membro 

dos esquemas públicos 

por alguns anos. Botswana é o principal exemplo com o 

primeiro tratamento tendo sido disponibilizado em 1998 

(apesar do custo muito alto nessa altura). O número 

de professores que acedem a estes medicamentos 

através do esquema público do serviço médico 

aumentou de menos de 50 em 1998 para mais de 1.400 

nos meados de 2007 (cerca de 6% dos professores). 

O Ministério da Educação na Zâmbia introduziu um 

regime compreensivo de testagem e tratamento para 

os professores em 2003. Depois dum início lento, até 

de todos os professores nas escolas governamentais). 

Em Malawi, o número dos professores que acedem aos 

últimos três anos (particularmente como resultado do 

talvez esteja agora disponível a todos os professores 

afectados em todos os países de alta prevalência. 

Dada a eficácia destes medicamentos, é raramente 

surpreendente que as taxas de mortalidade de 

professores entre professores  agora sejam baixas e se 

encontrem em declínio.

Durante muito tempo, a evidência da mortalidade baixa 

e em declínio entre os professores não era geralmente 

aceite, especialmente pela comunidade de políticas de 

HIV.

Porém, isto começou a mudar nos últimos dois a três 

anos como se está   tornar cada vez mais claro que 

os sistemas de ensino não estão a ser massivamente 

afectados pelo absentismo e óbitos dos professores. Por 

custos [projectados] de 2006 do impacto [da pandemia] 

na educação são inferiores a metade dos estimados em 

2002, reflectindo as reduções na prevalência de HIV e 

anos destacou as graves consequências dos níveis 

muito altos e crescentes da mortalidade de professores, 

concluiu também recentemente que “enquanto a 

pandemia continua a ter grandes impactos no sector 

de educação, não está a causar bastante turbulência 

como tinha sido anteriormente antecipado, em termos 

2008, p.9).

A política de formação de professores na região deve tomar 

nota desta evidência e ser adaptada adequadamente.

*Paul Bennell é consultor principal para Conhecimentos 
e Competências para o Desenvolvimento, Brighton, Grã-
bretanha.
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A maioria de professores 

em países africanos do sul 

são membros dos esquemas 

da ajuda médica do setor 

público e puderam alcançar 

ARVs por certos anos.

4 A taxa da predominância para todos os professores em Namíbia são prováveis ser consideravelmente mais baixos de seis por 
cento porque as cinco regiões selecionadas têm entre as taxas as mais elevadas da predominância do HIV no país e os indivíduos 
que querem ser testado podem ser mais prováveis ter acoplado no comportamento do risco elevado.
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Métodos e Concepção do Estudo

A Criança com Terapia Antiretroviral Precoce de HIV (CHER) faz a triagem da 

fase 3, de forma aleatória, triagem de etiqueta aberta realizada pelo Programa 

Internacional Compreensivo para a Pesquisa sobre SIDA -  África do Sul em 

colaboração com a Unidade de Triagem Clínica do Conselho de Pesquisa Médica, 

Grã-Bretanha, e a Divisão de SIDA (DAIDS) dos Institutos Nacionais de Saúde 

(NIH). O estudo está a ser realizado em dois centros na África do Sul: a Unidade 

de Pesquisa de HIV Perinatal, Hospital Chris Hani Baragwanath, em Soweto, e a 

Unidade de Pesquisa clínica de Doenças Infecciosas para Crianças, Hospital de 

Tygerberg para Crianças, na Cidade do Cabo.

Registámos bebés com 6 a 12 semanas de idade que tinham infecção de HIV 

(definido por um teste positivo de reacção em cadeia da polimerase [PCR] para 

DNA de HIV-1 e um nível de RNA de plasma de HIV-1 no PCR de >1000 cópias por 

mililitro) e uma percentagem de CD4 de 25% ou mais. Os critérios de exclusão 

são alistados no Anexo Suplementar, disponível com o texto completo deste 

artigo em www.nejm.org. Os bebés foram aleatoriamente assinalados para 

receber um dos três tratamentos: uma terapia antiretroviral precoce limitada para 

96 semanas, terapia antiretroviral precoce limitada para 40 semanas, ou terapia 

diferida. Os critérios imunológicos para iniciar a terapia antiretroviral no grupo 

de terapia diferida ou reinício da terapia antiretroviral nos grupos de terapia 

precoce estiveram numa percentagem de CD4 inferior a 20% ou, nos casos dos 

bebés com menos de 12 meses, uma percentagem de CD4 inferior a 25% ou 

uma conta de CD4 inferior a 1000 células por milímetro cúbico, de acordo com 

as actualizações das directrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) em 

2006. Os critérios clínicos para iniciar ou reiniciar a terapia de antiretrovirais foram 

a fase C dos Centros para o Controlo e Prevenção da Doença (CDC) ou eventos 

(graves) da fase B seleccionados pelo investigador (ver o Anexo Suplementar), 

incluindo pneumonite intersticial linfóide sintomática, bronquiectasia, nefropatia, 

cardiomiopatia, e insuficiência de crescimento. A GlaxoSmithKline providenciou 

lamivudine e zidovudine, e o Departamento de Saúde da África do Sul 

providenciou lopinavir e ritonavir. Foi obtido um consentimento escrito dos pais 

ou tutores legais de todos os bebés. Os autores atestam a integridade e precisão 

dos dados.

Tratamento do Estudo

A terapia antiretroviral da primeira linha consistiu de zidovudine numa dose de 

240 mg por metro quadrado da área de superfície do corpo, duas vezes por dia, e 

lamivudine numa dose de 4 mg por quilograma do peso do corpo, duas vezes por 

dia, com lopinavir e ritonavir dado numa dose de 300 mg de lopinavir, mais 75 mg 

de ritonavir por metro quadrado duas vezes por dia até 6 meses de idade, depois 

numa dose de 230 mg de lopinavir mais 57,5 mg de ritonavir por metro quadrado 

duas vezes por dia. O regime da segunda linha foi pré-definida e consistiu de 

didanosine, abacavir e nevirapine (ou efavirenz ao contrário de nevirapine se 

a criança tiver mais 3 anos de idade). Os critérios para mudar para a terapia de 

segunda linha são alistados no Anexo Suplementar.

Triagem, Actividade Alietória e Seguimento

Os bebés que foram expostos ao HIV foram identificados a partir de programas 

para a prevenção da transmissão vertical de HIV-1 nas províncias de Cabo 

Ocidental e Gauteng. O PCR para DNA de HIV-1 foi aplicado por um período de 4 

semanas de idade quando começou a profilaxia de cotrimoxazole. Em Gauteng, o 

regime para a prevenção da transmissão vertical de HIV-1 foi uma dose única de 

nevirapine administrada quer à mãe bem como ao neonato; no Cabo Ocidental, 

o regime foi zidovudine administrado às mães de gestação de 34 semanas e a 

neonatos durante 7 dias e dose única de nevirapine administrados a ambos.

O calendário da actividade alietória foi preparado centralmente pelo estatístico 

da triagem e enviado por fax às instalações do estudo. A actividade alietória foi 

estratificada de acordo com o centro clínico, e os blocos, variando aleatoriamente 

em tamanho, foram usados para assegurar o equilíbrio no número de bebés 

alocados a cada grupo de acordo com o centro.

Terapia Antiretroviral Precoce e Mortalidade 
entre Bebés Infectados com HIV

Depois da actividade alietória, os bebés foram vistos em cada 4 semanas até 

à semana 24, e depois em cada 8 semanas até à semana 48, e em cada 12 

semanas e assim sucessivamente. Em cada visita programada, a avaliação incluía 

a documentação de quaisquer eventos relacionados ao HIV, uma conta completa 

de sangue com a conta diferencial, medições e níveis de aminotransferase, e uma 

conta da célula de CD4 com o cálculo da percentagem de CD4. O farmacêutico 

em cada lugar mediu a adesão ao medicamento administrado em comparação 

com a quantidade do medicamento distribuído com o devolvido na subsequente 

visita. A toxicidade foi classificada de acordo com os critérios do DAIDS do Instituto 

Nacional de Alergia e Doenças Contagiosas (NIAID), no NIH. O estudo foi também 

realizado no âmbito da aplicação do novo medicamento de investigação da 

Administração de Alimentação e Medicamentos (número 71,494).

Produtos

O produto primário era no momento do óbito ou falha da terapia antiretroviral 

da primeira linha. O último foi definido como qualquer um do seguinte: falha 

para atingir a percentagem de CD4 de 20% ou mais até semana 24 da terapia ou 

diminuição na percentagem de CD4 para menos de 20% depois das primeiras 

24 semanas de terapia antiretroviral (falha imunológica), eventos graves das fases 

B ou C de CDC (falha clínica), ou toxicidade precisando de mais do que uma 

substituição de medicamento dentro da mesma classe ou uma mudança para 

uma nova classe ou precisando de descontinuidade permanente de tratamento 

(ou seja, falha de toxicidade de regime limitado). Um comité independente de 

revisão do ponto terminal analisou todos os óbitos e os eventos da fase C de 

CDC e fase B grave sem conhecimento dos valores de CD4, estado de terapia 

antiretroviral, ou administrações de tratamento aleatório.

Os investigadores em cada um dos dois centros permaneceram inadvertidos dos 

resultados primários e secundários no outro centro.

Avaliação e monitorização

A triagem foi aprovada pelos comités de ética de ambas as instituições 

participantes. De acordo com o protocolo, o estudo é avaliado pelo menos 

anualmente pelo órgão independente de África de monitorização de segurança 

e dados internacionais de DAIDS; este órgão pode recomendar o término ou 

modificação do estudo por causa de questões de segurança ou eficácia. O 

critério estatístico orientador para a “prova sem sombra de dúvida” baseia-se na 

diferença de pelo menos 3 SD no risco relativo de registo (ou P<0.001 nominal) 

em qualquer análise intermédia (de acordo com a regra de Haybittle-Peto). Duas 

dessas avaliações anuais foram realizadas. De igual modo, um órgão de subcomité 

de monitorização de dados de segurança avalia todos os óbitos de acordo com 

as administrações do tratamento aleatório e pode ordenar qualquer avaliação 

não programada pelo órgão de monitorização completa de dados e segurança se 

existirem quaisquer assuntos de segurança; o subcomité realizou três avaliações 

(aproximadamente em cada 3 meses).

Na segunda avaliação anual do órgão de monitorização de dados de segurança, 

em Junho de 2007, até essa altura tinha sido concluída a acumulação, uma forte 

evidência da diferença na mortalidade emergiu entre os bebés que tinham sido 

escolhidos aleatoriamente para receber a terapia antiretroviral precoce e os 

indicados para o regime de terapia diferida. O órgão de monitorização de dados 

de segurança recomendou a disseminação destas conclusões anteriores e uma 

urgente avaliação das crianças no grupo de terapia diferida que não estavam a 

receber a terapia antiretroviral para o possível início da terapia antiretroviral. O 

órgão também recomendou que todos os três grupos fossem continuados, com a 

modificação no grupo de terapia diferida como mencionado acima.

Análise estatística

O tamanho da amostra foi estimado com o uso dos métodos anteriormente 

desenvolvidos para o tamanho de amostra e estimativa do poder estatístico nas 

triagens clínicas complexas. Assumimos que a probabilidade cumulativa do óbito 

ou falha de regime no grupo de terapia diferida seria de 0,06, 0,17, 0,28, 0,39 r 0,49 

mais
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pelos anos 1, 2, 3, 4 e 5, respectivamente. Assumimos que para os primeiros 5 anos 

de seguimento, o rácio anual de risco para a progressão da doença ou óbito seria 

de 0,51, 0,57, 0,78, 0,85 e 0,88 no grupo que recebeu terapia antiretroviral precoce 

limitada por 40 semanas e 0,51, 0,27, 0,43, 0,67 e 0,74 no grupo que recebeu a 

terapia antiretroviral precoce limitada por 96 semanas, em comparação com o 

grupo de terapia diferida. Estes pressupostos basearam-se em estimativas de taxas 

de óbito, tempo do início da terapia antiretroviral e tempo da falha da terapia 

antiretroviral noutros coortes em idade pediátrica.

No âmbito destes pressupostos, o tamanho de amostra planificado de 375 crianças 

(125 por grupo), registados ao longo do período de 18 meses e seguido por um 

mínimo de 3,5 anos, iria providenciar 80% de poder para recusar a hipótese nula 

de diferença entre os três grupos no tempo para o produto primário, na base de 

teste global de registo com um nível de alfa de dois lados de 0,05.

A análise primária planificada foi o primeiro teste da hipótese nula de nenhuma 

diferença entre os três grupos na altura do óbito ou falha do regime por meio 

dum teste global de classificação de registo com dois graus de liberdade (com a 

estratificação de acordo com o lugar). Se a hipótese nula tiver sido rejeitada, então 

cada um dos grupos da terapia precoce deveria ser comparado com o grupo 

de terapia diferida em termos do risco médio durante o período de seguimento 

com o uso do modelo de Cox de riscos proporcionais, também estratificou de 

acordo com o lugar. Embora as comparações em pares de todos os grupos foram 

realizadas, reportamos a comparação do grupo de terapia diferida com os grupos 

combinados de terapia precoce, preservando o encobrimento entre os grupos de 

terapia precoce, como recomendado pelo órgão de monitorização de dados de 

segurança. Todas as análises baseiam-se em dados completos, com efeitos a partir 

de 20 de Junho de 2007.

Usámos a abordagem de intenção-para-tratar para comparar os grupos de terapia 

precoce combinado com o grupo de terapia diferida. Métodos de tempo-

para-evento (ou seja, registos de Kaplan–Meier e teste de registo-classificação 

estratificado de acordo com o local) foram usados para comparar os dois grupos 

para o tempo do ponto terminal primário e sobrevivência. A modelação dos riscos 

proporcionais de Cox foi usada para estimar o rácio de risco resumido para a falha 

de tratamento para os grupos de terapia precoce combinado em comparação 

com o grupo de terapia diferida.

A frequência dos eventos adversos da classe 3 ou 4 nos dois grupos foi comparada 

com o uso do teste de qui-quadrado. Foi estimado o tempo do início da terapia 

antiretroviral contínua no grupo de terapia diferida com o uso dos métodos 

de Kaplan-Meier. As mudanças na percentagem de CD4 e a conta de CD4 com 

o passar do tempo foram resumidas com o uso de estimativas pontuais de 

mudanças médias a partir da linha de base documentada em cada visita.

Todos os valores P reportados têm dois lados e não foram ajustados para testagem 

múltipla.

Resultados

Dos 5985 bebés nascidos de mães nos programas para a prevenção da transmis-

são vertical de HIV-1, 405 eram HIV-positivo (6,8%). A taxa de transmissão foi mais 

alta em Soweto (8,4%) que na Cidade do Cabo (5,6%), provavelmente devido 

aos diferentes regimes para a prevenção da transmissão  vertical de HIV-1. 155 

bebés infectados com HIV foram adicionalmente referidos a outros programas 

diagnósticos para crianças. Entre 560 bebés infectados com HIV considerados para 

a triagem, 110 eram inelegíveis porque a percentagem de CD4 era inferior a 25%, e 

45 foram inelegíveis por outras razões (Figura 1).

Tabela 1. Características dos Bebés Registados na Triagem de Mbaseline*

*Information faltava para quatro infantes no grupo da cedo-terapia.

* Sistema de classificação dos centros para o controlo e prevenção de enfermidades do *The (CDC) se para o HIV   

infection anos das crianças em de 13 de idade mais novos.

Continuação

O tratamento não foi concluído em 14 bebés nos grupos de terapia precoce (6%) 

e em quatro bebés no grupo de terapia diferida (3%). As razões foram a desistência 

de consentimento para três bebés nos grupos de terapia precoce (1.2%) e dum 

bebé no grupo de terapia diferida (0,8%) e perda de seguimento para os outros 

14 bebés.

Nos grupos de terapia precoce, os bebés receberam terapia antiretroviral de 99% 

do período de seguimento e no grupo de terapia diferida, os bebés receberam te-

rapia antiretroviral para 35% do período de seguimento. Oitenta e três crianças no 

grupo de terapia diferida (66%) começaram a terapia antiretroviral de acordo com 

os critérios do protocolo (63% satisfizeram os critérios imunológicos e 36% satisfiz-

eram os critérios clínicos); 51 destes bebés (41%) tinham menos de 26 semanas de 

idade. O tempo médio estimado para o início da terapia antiretroviral no grupo de 

terapia diferida foi de 21,1 semanas. (Figura 2) A taxa de adesão, definida como a 

percentagem do medicamento recebido, foi de 87,8% para zidovudine, 90,2% para 

lamivudine e 92,1% para lopinavir-ritonavir.

Entre Agosto de 2005 

e Fevereiro de 2007, 

377 bebés no total 

foram registados; 125 

bebés foram aleato-

riamente alocados 

ao grupo de terapia 

diferida, e 252 bebés 

foram aleatoriamente 

alocados aos grupos 

de terapia precoce. 

Dois pares de gémeos 

foram registados: o 

primeiro par passou 

pela actividade 

alietória, e o segundo 

par de gémeos foi 

alocado de forma não 

aleatória ao mesmo 

grupo.

O seguimento médio 

a 20 de Junho de 2007 

foi de 40 semanas 

(intervalo interquatil, 

24 a 58). As caracterís-

ticas da linha de base 

emparelharam nos 

grupos de estudo. Um 

total de 14% dos be-

bés foi amamentado. 

A maioria das mães 

(62%) e bebés (51%) 

recebeu uma dose única de nevirapine para a prevenção da transmissão vertical 

de HIV-1; 20% das mães e 27% dos bebés receberam zidovudine e nevirapine. Uma 

proporção mais pequena (11% das mães e 16% dos bebés) não recebeu profilaxia 

para a prevenção da transmissão vertical de HIV-1.

Figura 1. Triagem e Registo

377 bebés foram registados
125 estavam num grupo de 
terapia diferida
126 estavam na terapia precoce 
(até 1 ano)
126 estava no grupo de terapia
 precoce (até 2 anos)

5985 bebés fizeram a pré-triagem

405 eram HIV-positivo
6,8% se fizerem a pré-triagem

155 bebés HIV-positivo 
foram referidos

560 bebés eram HIV-positivo

532 bebés fizeram a triagem

 28 não fizeram a triagem
5 morreram

4 eram sintomáticos ou tinham um 

evento da fase C de CDC

4 ficaram perdidos no  seguimento

5 não se esperava que permaneces-

sem na zona

7 foram excluídas porque o registo 

estava cheio

2 eram demasiado velhos quando 

regressaram

1 era HIV-negativo

155 bebés não estavam registados
110 tinham uma percentagem de Cd4 <25%
45 não estavam registados por outras razões
2 morreram
12 eram sintomáticos ou tinham um evento da 
fase C de CDC
1 ficaram perdidos no seguimento
3 não se esperava que permanecessem na zona
5 eram demasiado velhos quando regressaram
6 eram HIV-negativo
7 tinham efeitos da classe 3 ou 4
1 tinham doença cardiática cianótica
1 não estava registado por decisão do 
investigador
3 tinham uma outra razão

Figura 2. Tempo para Iniciação da Terapia Antiretroviral no Grupo 
de Terapia Diferida.
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125 2No. em risco 87 35 22 9

Sexo feminino - no. (%)  

Idade – semanas

Médio

Interqurtlie range

Maternal antiretroviral therapy for prevention of

mother to child transmission of HIV-1 no. (%)

   Nenhuma terapia

   Nevirapine

   Zidovudine

   Zidovudine mais nevirapine

Terapia materna com terapia antiretroviral materna altamente activa - no. (%)

    Terapia antiretroviral infantil para a prevenção da transmissão 

    de HIV-1 de mãe para bebé - no. (%)

   Nenhuma terapia

   Nevirapine

   Zidovudine

Zidovudine mais nevirapine

Bebés amamentados - no.(%)

Peso – kg

   Médio

   Intervalo interquatil

Peso em relação à idade – valor de z

  Médio

  Intervalo interquatil

Peso em relação à largura

  Médio

  Intervalo interquatil

Circunferência da cabeça em relação à idade – valor de z

  Médio

  Intervalo interquatil

Classe de CDC - no. (%)**

  N e A

   B

Percentagem de CD4

   Médio

   Intervalo interquatil

Conta de células de CD4 - por mm3

   Médio

   Intervalo interquatil

Hemoglobina - g/dl

   Médio

   Intervalo interquatil

Total da conta linfocite – por mm3

   Médio

   Intervalo interquatil

Plasma HIV-1 RNA – cópias de registo/ml 20

   Médio

   Intervalo interquatil

147 (58.23)

7,4

6,6 até 8,9

26 (10,3)

162 (64,3)

8 (3,2)

51 (20,2)

2 (0,8)

40 (15,9)

124 (49,2)

5 (2,0)

69 (27,4)

35 (13,9)

4,4

4,0 até 4,9

-0,8

-1,5 até 0,0

0,3

0,2 até 0,3

-0,1

-0,9 até 0,6

237 (94,0)

11 (4,4)

35,1

29,1 até 40,8

2035

1519 até 2754

10,1

9,3 até 10,7

6065

4510 até 7735

5,9

5,6 até 5,9

74 (59.2)

7,1

6,4 até 8,9

15 (12,0)

72 (57,6)

5 (4,0)

26 (20,8)

5 (4,0)

20 (16,0)

68 (54,4)

1 (0,8)

34 (27,2)

19 (15,2)

4,5

4,0 até 5,0

-0,5

-1,4 até 0,2

0,3

0,2 até 0,3

0,0

-0,7 até 0,6

121 (96,8)

3 ( 2,4)

35,6

29,1 até 43,8

2044

1585 até 2960

10,2

9,4 até 11

6250

4450 até 7500

5,9

5,6 até 5,9

221(58.6)

7,4

6,6 até 8,9

41 (10,9)

234 (62,1)

13 (3,4)

77 (20,4)

7 (1,9)

60 (15,9)

192 (50,9)

6 (1,6)

103 (27,3)

54 (14,3)

4,4

4,0 até 4,9

-0,7

-1,5 até 0,0

0,3

0,2 até 0,3

-0,0

-0,8 até 0,6

358 (95,0)

14 ( 3,7)

35,2

29,1 até 41,2

2039

1541 até 2789

10,1

9,4 até 10,8

6110

4490 até 7690

5,9

5,6 até 5,9

Variável Terapia
Antiretroviral

Precoce
(N=252)

Terapia
Antiretroviral

Precoce
(N=252)

Total (N=377)
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Mortalidade e Falha do Primeiro Regime

Trinta e dois bebés atingiram o ponto terminal primário do óbito ou falha do 

primeiro regime: 11 dos 252 bebés nos grupos de terapia precoce combinados 

e 21 dos 125 no grupo de terapia diferida (rácio de risco para terapia precoce em 

comparação com a terapia diferida, 0,25; 95% de intervalo de confiança [CI], 0,12 a 

0,51). Um total de 30 dos 32 dos pontos terminais primários foi de óbitos: 10 dos 

252 bebés nos grupos de terapia precoce (4%) morreram e 20 dos 125 bebés no 

grupo de terapia diferida (16%) morreram (rácio de risco, 0,24; 95% CI, 0,11 a 0,51; 

P<0.001) (Figura 3A e Tabela 2). As taxas médias de óbitos foram cinco por 100 

pessoas-anos nos grupos de terapia precoce e 21 por 100 pessoas-anos no grupo 

de terapia diferida (Tabela 2). A taxa de óbito foi muito mais alta nas primeiras 

26 semanas depois da actividade alietória e baixaram depois disso em ambos os 

grupos (Tabela 2); 20 de 30 bebés pereceram antes de 26 semanas de idade. Quinze 

bebés no grupo de terapia diferida pereceram antes de receber a terapia antiretroviral; 

os outros cinco bebés receberam terapia antiretroviral, mas um óbito ocorreu dentro 

de um mês depois do início da terapia antiretroviral em quatro dos cinco bebés.

Figura 3. Probabilidade de Morte ou o Primeiro Evento, de acordo com o  

                  Grupo de Tratamento.

O Painel A mostra a probabilidade de morte. O Painel B mostra a 

probabilidade ou o conjunto da etapa C de CDC ou grave evento da fase B.

Tabela 2. Taxas de mortalidade

* Rácios de risco para a morte são a comparação dos grupos de terapia precoce com o grupo de tratamento diferido.

Um total de 12 crianças (40%) morreu em casa: oito no grupo de terapia diferida 

(6,4%) em comparação com quatro nos grupos de terapia precoce (1,6%); a maio-

ria dos óbitos foi inesperada e rápida. A causa do óbito foi determinada em dois 

doentes: um tinha gastroenterite e um tinha tuberculose disseminada.

A causa do óbito não foi determinada nos restantes 10 bebés.

Os óbitos dentro do hospital foram por causa de gastroenterite (em cinco bebés 

no grupo de terapia diferida [4%] em comparação com quatro bebés nos grupos 

de terapia precoce [1,6%]), pneumonia (em quatro bebés no grupo de terapia 

diferida), pneumonia (em dois bebés no grupo de terapia diferida), citomega-

lovírus (CMV) (num bebé no grupo de terapia diferida), falha do fígado (esteato-

hepatite granulomatosa detectada no exame de autópsia num bebé num grupo 

de terapia precoce), e um sindroma repentino de morte infantil (num bebé num 

grupo de terapia precoce).

Mudança na Percentagem de CD4 durante o Seguimento
As mudanças médias da linha de base na percentagem de CD4 foram as seguintes: 

nas 12 semanas, +4,8% nos grupos de terapia precoce em comparação com 

-7,5% no grupo de terapia diferida (diferença absoluta entre os grupos de terapia 

precoce e o grupo de terapia diferida, 12,3%; P<0,001); nas 24 semanas, +5,9% 

em comparação com -5,6% (diferença absoluta, 11,5%, P<0,001); nas 32 semanas, 

+4,5% em comparação com -4,8% (diferença absoluta, 9,3%; P<0,001); até semana 

40, quando a terapia antiretroviral tiver sido iniciada em mais bebés no grupo de 

terapia diferida, a diferença entre o grupo tinha baixado para 6,7%.

Eventos relacionados com os Medicamentos da Classe 3 e 4

Das 58 anomalias laboratoriais da classe 3 ou 4, 20 eram relativas à terapia 

antiretroviral e ocorreram em 19 crianças (Tabela 3). Quinze destas crianças foram 

nos grupos de terapia precoce e quatro foram no grupo de terapia diferida. Nos 

grupos de terapia precoce, a neutropenia ocorreu em 10 crianças, anemia em três 

e níveis elevados de aminotransferase em dois. No grupo de terapia diferida, três 

bebés tinham neutropenia e um tinha níveis elevados de aminotransferase. Quatro 

crianças, todas nos grupos de terapia precoce, mudaram de zidovudine para 

stavudine devido à neutropenia (em três crianças) ou anemia e neutropenia (em 

uma). Nenhuns outros medicamentos foram descontinuados.

Discussão

Estes dados mostram que a terapia antiretroviral iniciada na idade média de sete 

semanas reduziu a mortalidade precoce de 16% a 4% em comparação com a 

terapia antiretroviral iniciada de acordo com a percentagem lumiar de CD4 ou 

progressão clínica da doença de HIV; esta é uma redução relativa de 76%. Uma 

Doença de HIV Pregression 

A progressão da doença ocorreu em 16 bebés nos grupos de terapia precoce 

(6,3%), em comparação com 32 bebés no grupo de terapia diferida (25,6%) (rácio 

de risco, 0,25; 95% CI, 0,15 a 0,41; P<0.001) (Tabela 3). A pneumonia de P. Jiroveci, 

doença de CMV e candidíase esofágica ocorreram apenas no grupo de terapia 

diferida. Quatro crianças tinham pneumonia de P. (dois casos foram definitivos e 

dois foram presuntivos). A insuficiência de crescimento foi a maioria dos eventos 

comuns em ambos os grupos de terapia diferida e de terapia precoce. O tempo 

para o óbito ou fase C do primeiro CDC ou evento grave da fase B é mostrado na 

Figura 3B. Quarenta e um bebés nos grupos de terapia precoce foram hospital-

izados (16,3%), em comparação com 46 bebés no grupo de terapia diferida (36,8%) 

(Tabela 3).

Tabela 3. Eventos Adversos

* Falha de crescimento foi definido como a perda documentada do peso do corpo ou do peso do corpo cruzando duas grandes linhas 

percentuais (50º, 25º, 10º ou 5º) e falha de ganhar peso dentro de 4 semanas com uma gestão do padrão, sem nenhuma causa 

identificada durante a investigação ou para doentes já abaixo do 5º percentil, falha de ganhar peso para o paralelo do 5º percentil (na 

ausência da diarreia crónica e febre para > 30 dias. CMV denota citomegalovírus.

** Alguns destes participantes poderão ter tido mais que um evento.

*** Esta categoria inclui todos os eventos adversos considerados como sendo possivelmente, provavelmente ou definitivamente 

relacionados com a droga.

**** Uma elevação foi considerada como estando presente se o valor analisado tiver sido 10 ou mais vezes o limite máximo da extensão 

da idade ajustada.

***** Um participante poderá ter tido um evento que foi incluído em mais que uma categoria dos eventos mais sérios.

Todos os eventos adversos - no. de eventos

Evento clínico adverso

Evento da Fase C - no. de eventos

Desgaste de HIV

Pneumonia por Pneumocystis jiroveci
Infecções bacterianas recorrentes

Encefalopatia de HIV

Pneumonite de CMV

Infecção de CMV disseminada

Candidiase esofagiana

Tuberculose extrapulmonar

Evento da Fase B grave - no.

Falha de crescimento*

Pneumonite intersticial linfóide

Doença de pulmão crónica

Fase C ou evento da fase B grave

No. de eventos

No. de participantes com evento**

Infecções mais frequentemente reportadas - no. de infecções (no./100 pessoa-anos)

Gaestroenterite da classe 3 ou 4 

Gaestroenterite da classe 1 ou 2

Pneumonia da classe 3 ou 4 

Pneumonia da classe 1 ou 2 

Meningite

Tuberculose

Alanin ou elevação de aminotransferase de aspartato

Anemia

Neutropenia

Trombocitopenia

Glutamiltransferase**** de Y elevada

Hipernatremia

Hiponatremia

Hipercalemia

Hipocalemia

Eventos totais

Evento adverso grave - no. (%)

Participantes com > 1 evento*****

Morte

Evento de ameaça da vida

Hospitalização nova ou prolongada

Deficiência ou incapacidade persistente ou significativa

1356

3

0

0

1

0

0

0

1

12

0

1

18

16

29 (14.1)

180 (87.5)

25 (12.2)

66 (32.1)

1 (0.5)

17 (8.3)

6 (2)

5 (3)

19 (10)

3 (1)

0 (0)

6 (0)

1 (0)

1 (0)

1 (0)

42 (16

55 (21.8)

10 (4.0)

9 (3.6)

41 (16.3)

0

1063

3

4

2

8

2

1

1

1

12

1

0

35

32

36 (38.2)

123 (130.5)

25 (26.5)

56 (59.4)

6 (6.4)

19 (20.2)

1 (0)

2 (1)

3 (3)

1 (0)

2 (0)

5 (0)

1 (0)

0 (0)

1 (0)

16 (4)

55 (44.0)

20 (16.0)

4 (3.2)

46 (36.8)

1(0.8)

2419

6

4

2

9

2

1

1

2

24

1

1

53

65 (21.7)

303 (101.0)

50 (16.7)

122 (40.7)

7 (2.3)

36 (12.0)

7 (2)

7 (4)

22 (13)

4 (1)

2 (0)

11 (0)

2 (0)

1 (0)

2 (0)

58 (20)

110 (29.2)

30 (8.0)

13 (3.4)

87 (23.1)

1 (0.3)

        Evento Adverso Terapia
Antiretroviral

Precoce
(N=252

Terapia Antiretroviral
Diferida
(N=125)

Total
(N=377)

Evento adverso laboratorial da classe 3 ou 4 – No. total de eventos (no. de eventos relaccionados a drogas)***

Mortes – no. (%)

Pessoa-anos de seguimento - no.

Taxa global de morte por 100 pessoa-anos -

% (95% CI)

Taxa de morte durante o seguimento - % (95% CI)

0-13semanas

>13-26 semanas

> 26-52 semanas

10 (4)

205

4.9 (2.3-9.0)

9.8 (3.6-21.4)

3.7 (0.4-13.2)

3.1 (0.4-11.2)

20 (16)

94

21.2 (13.0-32.7)

40.6 (21.0-71.0)

19.7 (6.4-45.9)

6.8 (0.8-24.7)

30(8)

10.0 (6.8-14.3) 

Variável Terapia 
Antiretroviral

Precoce
(N=252

Terapia 
Antiretroviral

Diferida
(N=125)

Total
(N=377)

0.24 (0.11-0.51) 

Rácio de Risco

(95%CI)*)

Valor de P

<0.001

0       3       5    6       9      12      15

A

B

0       3       5    6       9      12      15

No. em risco 
Tratamento diferido       125      112      85      56      32     16
Tratamento diferido       252      241     184     137    70      39

No. em risco 
Tratamento diferido       125      105      69      40      19     12
Tratamento diferido       252      240     180     128    63     35

Tratamento diferido

Tratamento diferido

Tratamento prececo

Tratamento prececo
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rápida diminuição em valores de CD4, uma rápida progressão da doença e óbito 

repentino foram todos evidentes entre os bebés no grupo de terapia diferida, 

apesar de seguimento muito estreito e monitorização regular de CD4. Embora 66% 

dos bebés neste grupo tenham recebido a terapia antiretroviral, principalmente 

devido à decrescente percentagem de CD4, óbitos excessivos não podiam ser 

prevenidos. Uma outra triagem sul africana menor mostrou similarmente rápidas 

diminuições na percentagem de CD4, com 85% dos bebés satisfazendo os critérios 

para o início da terapia antiretroviral (ou seja, percentagem de CD4 <20%) até seis 

meses de idade.

Mais de um terço dos óbitos no nosso estudo ocorreu em casa, antes de os 

provedores de cuidados reconhecerem a necessidade para a assistência médica. 

A mortalidade foi consistentemente mais alta entre os bebés no grupo de terapia 

diferida que entre aqueles nos grupos de terapia precoce em todo o primeiro 

ano da vida, embora as diferenças tenham sido maiores entre os bebés mais 

novos. Apesar da actividade alietória dos bebés assintomáticos apenas com altas 

percentagens de CD4, a maioria dos óbitos ocorreu dentro de 6 meses depois 

da actividade alietória. Em 27 dos 30 óbitos, não havia antecedentes da fase C de 

CDC ou eventos graves da fase B, e os bebés morreram rapidamente do primeiro 

evento clínico significativo, geralmente de gastroenterite ou pneumonia.

Os óbitos devido à gastroenterite ocorreram duas vezes no grupo da terapia 

diferida assim como nos grupos de terapia precoce, sugerindo que a terapia 

antiretroviral precoce tem um efeito protector nos bebés em que a alimentação 

alternativa é comum. Se a amamentação teria efeito benéfico adicional continua 

por ser investigado. Foram promovidas práticas seguras de alimentação do bebé, 

independentemente da escolha da alimentação. A insuficiência de crescimento 

foi duas vezes mais frequente no grupo de terapia diferida assim como nos grupos 

de terapia precoce; porém, a ocorrência da insuficiência de crescimento em bebés 

recebendo terapia antiretroviral ressalta a importância dos factores nutricionais, de 

provisão de cuidados e sociais nestes doentes.

Embora a logística da testagem de HIV no início da infância foi considerável, a 

baixa taxa da transmissão de mãe-para-bebé (6,8%) nas condições de campo 

destaca o sucesso dos programas para a prevenção deste tipo de transmissão nas 

áreas onde o estudo foi realizado. O tempo oportuno da infecção de HIV - no útero 

ou durante o período perinatal – é desconhecido, dado que o primeiro teste de 

PCR foi administrado nas 4 semanas de idade. O facto que a maioria das crianças 

fica infectada apesar do uso dos regimes para a prevenção da transmissão da 

mãe-para-bebé sugere que muitas das infecções foram adquiridas no útero e que 

tais infecções poderão ter contribuído para as altas taxas da rápida progressão. 

Foi também reportada uma progressão mais rápida da doença entre os bebés in-

fectados com HIV apesar do uso de regimes para prevenir a transmissão vertical de 

HIV-1  nos países com recursos suficientes. O nosso tamanho de amostra limita as 

comparações da progressão da doença de HIV entre os bebés no grupo de terapia 

diferida de acordo com o facto de se eles tinham ou não recebido um regime para 

a prevenção da transmissão vertical de HIV-1.

Luzuriaga et al. encontraram uma melhor supressão de HIV em bebés que 

começaram a receber a terapia antiretroviral antes de 3 meses de idade do que 

nos bebés que começaram a receber esta terapia mais tarde. Muitos estudos 

de coortes norte americanos e europeus reportaram melhores resultados em 

bebés que recebem terapia antiretroviral precoce. Porém, a interpretação dos 

dados poderá ser parcial pela falta de actividade alietória. O Estudo Colaborador 

de Marcadores Prognósticos de Pediatria de HIV (HPPMCS), uma meta-análise de 

dados de crianças infectadas pelo HIV não tratado nos Estados Unidos e Europa 

mostrou um risco de óbito que foi aumentado pelo factor de seis para um bebé 

de 1 ano de idade com altos valores de CD4 em comparação com crianças de 

5 anos de idade com altos valores de CD4. O estudo da colaboração transconti-

nental para crianças africanas infectadas com HIV não tratado mostrou um valor 

previsível mais pobre de valores de CD4 em crianças pequenas depois da infância 

e taxas de mortalidade muito mais altas do que aquelas reportadas no HPPMCS. As 

actuais directrizes recomendam o início da terapia antiretroviral na base da baixa 

percentagem de CD4 ou conta, uma alta carga viral, ou a presença de sintomas 

clínicos, enquanto o tratamento de bebés assintomáticos com altos valores de 

CD4 não é mandatado. Os resultados da triagem de CHER providenciam ajuda 

para a terapia antiretroviral precoce para reduzir a mortalidade entre os bebés que 

adquirem a infecção de HIV apesar dos regimes para a prevenção da transmissão 

vertical de HIV-1.

Na triagem de CHER, os bebés receberam um regime baseado no inibidor de 

protease como terapia antiretroviral da primeira linha, de acordo com as directrizes 

sul africanas. Um regime de nevirapine não poderá ser aconselhável para o 

tratamento precoce em bebés expostos à dose única de nevirapine. Dado que as 

directrizes para a maioria dos países com recursos limitados recomendam o início 

da terapia antiretroviral com nevirapine, a implementação da terapia antiretroviral 

precoce poderá constituir consideráveis desafios. A probabilidade estimada de 

óbitos no grupo de terapia diferida (17%) é mais baixa que a probabilidade de 

35% reportada nos coortes de nascimento africano antes da introdução da terapia 

antiretroviral ou a ampla profilaxia de cotrimoxazole. Pela comparação, os estudos 

iniciais da história natural nos Estados Unidos e Europa mostraram a mortalidade 

que era mais baixa mas as taxas da progressão da doença que eram similares às 

taxas entre os bebés no grupo de terapia diferida no nosso estudo.

Estes dados providenciam uma forte ajuda para o início da terapia antiretroviral 

duma idade tenra, independentemente da percentagem ou conta de CD4. Um 

bom programa para a prevenção da transmissão vertical de HIV-1, cobrindo o 

diagnóstico precoce em bebés, é fundamental para o sucesso de qualquer terapia 

antiretroviral precoce.
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do Cabo Ocidental e Gauteng, África do Sul; e GlaxoSmithKline.

Os Drs. Violari e Cotton reportam ter recebido pagamentos das palestras dos 

Laboratórios de Abbott; o Dr. Babiker pesquisa a assistência dos Laboratórios de 

Abbott; e o Dr. Gibb pesquisa a assistência da Fundação de Pesquisa de Meningite, 

GlaxoSmithKline e Gilead. Não foi reportado nenhum outro potencial conflito de 

interesse sobre este artigo.

Os pontos de vista expressos neste relatório não reflectem necessariamente as 

opiniões ou políticas do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Contagiosas nem 

a menção dos nomes comerciais, projectos ou organizações comerciais implica a 

aprovação do governo dos EUA.
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desta determinada resposta, mas também estabelecer 

transferências alimentares e monetárias. O relatório final, 
“Escolha, Dignidade e Empoderamento: Transferências 
Monetárias e Alimentares na Suazilândia - uma avaliação 
da Resposta de Emergência das Secas de 2007/2008 da Save 
the Children”, foi publicado em Junho de 2008. O relatório 

programadores podem usar para planificar e implementar 
as transferências alimentares e monetárias nas áreas com 
insegurança alimentar crónica e grave.

humanitária, as transferências monetárias foram previstas 
como um mecanismo que poderia contribuir para quebrar 
a profunda dependência das famílias rurais em ajuda 
alimentar.

alimentar grave (e possivelmente também crónica) na 

alta, uma programação eficaz para a segurança alimentar 
quer para situações a curto e médio prazos é um aspecto 
importante na abordagem de impactos directos e indirectos 
múltiplos da doença, que inclui um grande número de 
crianças que se tornam chefes de agregados familiares como 
resultado da doença ou óbito dos provedores de cuidados.

O projecto e a sua avaliação
Cerca de 6.200 agregados familiares 
(perto de 40.000 pessoas) em duas 
regiões gravemente afectadas na 

cesta básica (milho, feijão e óleo de 
cozinha) e o equivalente em dinheiro, 
todos os meses durante seis meses de 
Novembro de 2007, até a colheita de 
Abril de 2008. Outros 1.400 agregados 
familiares nas mesmas regiões que eram 
incapazes de abrir contas bancárias 
(geralmente porque eles não podiam 
obter documentos de identificação 
(ID) a tempo) receberam cestas básicas 
completas e serviram como um “grupo 
de controlo” para a comparação dos 
impactos do projecto entre beneficiários 
de transferências monetárias e 
beneficiários da ajuda alimentar.

Os pagamentos monetários foram fixados a um nível 
pretendido para permitir os beneficiários para comprarem 
metade da cesta básica (milho, feijão e óleo de cozinha) 
para cada membro do agregado familiar para suplementar 
a metade da cesta básica que foi dado em espécie. Os 
preços de produtos alimentares nos mercados locais 
foram monitorados mensalmente e ponderados em 21% 
mais altos que o dinheiro transferido. Consequentemente, 
o impacto dos altos preços de produtos alimentares foi 
silenciado por uma série de transferências adicionais 

de quantia global nos primeiros e últimos meses para 
proteger as propriedades e promover a sobrevivência. Os 
suplementos mensais para as necessidades não alimentares 
e transporte para os locais de pagamentos de dinheiro foi 
também providenciado.

Um sistema compreensivo de monitorização e avaliação 
gerou dados úteis antes e durante a intervenção. Isto 
incluiu o estudo de viabilidade de mercado e o inquérito 
da linha de base (pré-implementação) e a monitorização 
mensal de desembolsos (dinheiro e alimentos), mercados 
(preços e disponibilidade) e agregados familiares (receitas, 
despesas, activos e dietas).

Foi implementado um inquérito de avaliação final em 
Maio de 2008 (pós-implementação). A amostra de 1.784 
agregados familiares incluiu 1.225 beneficiários de “dinheiro 
e alimentos”, 491 beneficiários de “alimentos apenas” e 68 
agregados familiares chefiados por crianças que também 
receberam dinheiro e alimentos mas foram tratados como 
uma categoria separada (sendo menores, eles receberam 
as suas transferências monetárias directamente, não através 
de Correios ou conta bancária).

Nove hipóteses sobre as transferências monetárias foram 

Transferências monetárias e alimentares na Suazilândia:
Testagem da programação da transferência alimentar e 
monetária numa situação de emergência

Transferências monetárias e alimentares na Suazilândia:
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1. O dinheiro melhora a nutrição e a diversidade 
alimentar
Esta hipótese foi apoiada pela evidência juntada a 
partir da avaliação. As transferências monetárias foram 
incondicionais, mas todos os beneficiários gastaram parte 
deste dinheiro na compra de alimentos para o consumo. 
Os beneficiários do dinheiro gastaram quase o dobro 
nos alimentos em comparação com os beneficiários de 
“alimentos apenas”, e compraram uma variedade mais 
vasta de grupos alimentares, como evidenciado pelas 
quantidades mais altas de diversidade alimentar entre 
as crianças nos agregados familiares de “dinheiro mais 
alimentos”. A fome auto-reportada baixou imediatamente 
depois das transferências monetárias terem sido 
introduzidas (de 70% para 22% dos beneficiários de 
“dinheiro mais alimentos”), mas menos dramaticamente 
entre beneficiários de “alimentos apenas” (de 79% para 
61%). Este impacto positivo sobre a segurança alimentar 
do agregado familiar foi sustentado em todo o período de 
projecto, com menos agregados familiares que recebiam 
transferências monetárias reportando fome do que aqueles 
que recebiam apenas a ajuda alimentar.

2. O dinheiro permite compras de artigos essenciais 
não alimentares
Outra vez, esta hipótese é apoiada por evidência 
documentada a partir da avaliação. Além da compra 

foram também alocadas para uma grande variedade de 
necessidades não alimentares, desde mantimentos (99% 
dos beneficiários de dinheiro, 7% das despesas totais) 
para saúde (58% dos beneficiários, 2% das despesas), 
para educação (38% dos beneficiários, 7% das despesas), 
para vestuário (39% dos beneficiários, 3% das despesas), 
para reembolso de dívidas (31% dos beneficiários) para 
transporte (7% das despesas totais).
O dinheiro foi especialmente útil para satisfazer as 
necessidades sazonais, tais como propinas escolares, que 
são pagáveis em Janeiro. Os beneficiários de “alimentos 
apenas” gastaram menos em todas estas categorias e foram 
forçadas a esvaziar os seus activos para angariar o dinheiro 
necessário.

3. O dinheiro é investido em activos e sobrevivência
Depois dos alimentos, a sobrevivência foi a segunda maior 
categoria das despesas de casa (16% do total das despesas 
de casa). Muitos beneficiários de dinheiro investiram na 
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sua machamba (por exemplo, compra de fertilizantes) ou 
negócios (por exemplo, a varejo, ou venda de alimentos 
cozidos). A monitorização das colheitas e das empresas 
de negócios alguns meses depois da intervenção de 

Algumas transferências monetárias foram poupadas como 
capital de trabalho ou como segurança contra os futuros 
choques e duplicou a filiação em clubes de poupanças. 
Os beneficiários de dinheiro também protegeram os seus 
activos contra a depleção para satisfazer os alimentos 
e as necessidades não alimentares mais eficazmente 
do que fizeram os beneficiários de “alimentos apenas”. 
Embora ambos os grupos conseguiram dinheiro através 
das vendas de propriedades, os beneficiários de dinheiro 
também compraram activos usando as suas transferências 
monetárias, incluindo a criação de animais e bens 
familiares.
 
A extrapolação a partir dos dados de inquérito sugere 
que mais de 650 agregados familiares adquiram galinhas 
usando as transferências monetárias, mais de 200 
agregados familiares compraram caprinos, mais de 375 
compraram enxadas e mais de 150 compraram rádios. 
Desta maneira, é apoiada a hipótese de que o dinheiro 

4. Os mercados locais são fortalecidos pelas 
injecções monetárias
Em Agosto de 2007, o inquérito de viabilidade de mercado 
previu que as transferências monetárias iriam causar a 
inflação dos preços de alimentos de 5-7% nos mercados 
locais. De facto, os preços de produtos alimentares 
aumentou muito mais que isso. O custo da metade da 
cesta básica nos mercados monitorados chegou ao cume, 
em Janeiro de 2008, em 37% mais alto do que quando o 
inquérito da linha de base foi realizado em Outubro de 
2007, mas a evidência é inconclusiva sobre a proporção 

Alguns comerciantes oportunistamente aumentaram 
os seus preços nos dias dos pagamentos de dinheiro. 
Parece mais provável que as transferências monetárias 

agregados de produtos alimentares a nível nacional mas 
o efeito (temporário) inflacional sobre os preços a nível 
local. Por outro lado, os estoques de alimentos e bens 
não alimentares nas lojas e mercados locais aumentaram, 

confirmando que os abastecimentos eram 
responsivos ao aumento da demanda. As 
compras destes artigos pelos beneficiários de 
dinheiro certamente contribuíram para um efeito 
multiplicador de receitas, mas a sua magnitude 
não pode ser quantificada com os dados 
disponíveis.
Por esta razão, esta hipótese em particular não 
foi confirmada nem rejeitada.

5. São evitadas estratégias prejudiciais de 

sobrevivência
Apesar de muitos aspectos promissores de 
transferências alimentares e monetárias, a 
avaliação demonstrou que as estratégias 
prejudiciais de sobrevivência não foram 
necessariamente evitadas. Os agregados 
familiares afectados pelas secas na zona rural 

“estratégias de sobrevivência” observadas em 
crises alimentares noutros lugares em África 
– alimentos abastecidos, pedir emprestado 
alimentos ou dinheiro, emigrar para trabalhar, 
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pessoal do banco e Correios tratou os beneficiários de 

disponível para prestar assistência, por exemplo, em usar 
as máquinas bancárias automáticas (ATMs) e para escutar 
as reclamações. Muitos beneficiários de dinheiro mudaram 
dos Correios para as ATMs com pouca dificuldade, e muitos 
expressaram a sua intenção em continuar a usar a ATM 
depois do projecto terminar. Foram reportados muito 
poucos incidentes desagradáveis (por exemplo, abuso 

existe razão pela qual as transferências monetárias feitas 
através dos Correios e/ou ATMs bancárias, não pudessem 

quer nas futuras emergências ou como medida previsível 
da protecção social.

9. Os beneficiários são mais simpáticos para com 
as transferências monetárias do que antes
A pré-intervenção da viabilidade de mercado e os 
inquéritos da linha de base, ambos registaram uma 
significativa preferência para a ajuda alimentar entre os 
agregados familiares rurais. Dada a escolha hipotética, 60% 
dos respondentes no estudo de mercado (Julho de 2007) 
escolheram os alimentos, 23% escolheram dinheiro e 17% 
escolheram metade em alimentos, metade em dinheiro. 
O inquérito da avaliação pós-intervenção final (Maio de 
2008), produziu respostas muito diferentes: apenas 6% 
escolheram alimentos, apenas 2% escolheram dinheiro, 
e 91% escolheram metade em dinheiro, metade em 
alimentos. Esta conclusão é ambígua: as transferências 
monetárias puras foram menos preferidas depois da 
intervenção do que antes (baixaram de 23% para 6%) mas 
a preferência pelo dinheiro ou “dinheiro mais” aumentaram 
de menos de metade para quase todos os respondentes 
(até de 40% a 97%). Isto representa um endosso das 
transferências monetárias como pelo menos parte da 
solução para as futuras crises alimentares. Em resumo, 
os beneficiários não foram mais simpáticos para com as 
transferências monetárias depois da intervenção.

Recomendações para os programadores
As recomendações tomam principalmente a forma de 
edificar a partir do sucesso e aplicam as lições aprendidas 
para  futuros contextos de programação, ao contrário de 
melhorar ou corrigir os erros. Estas lições incluem:

1. Inclusão dos procedimentos de transferência de 
dinheiro nos sistemas de preparação contra desastres

2. Produção dum manual para a entrega das 
transferências monetárias na futura programação da 
protecção social

3. Adaptação dos sistemas de identificação dos 
beneficiários, ou a implementação dos ficheiros 
nacionais de registo de ID

4. Uso dos serviços bancários móveis para entrega de 

5. Criar tempo e apoio adequados para aperfeiçoamento 
financeiro na futura programação de dinheiro

6. Ajuste dos níveis de pagamentos monetários para 
cada desembolso, para fazer o seguimento das 
flutuações dos preços dos alimentos

7. Monitorização da rentabilidade e sustentabilidade dos 
negócios financiados com as transferências monetárias 
de EDF

8. Monitorização do uso de contas bancárias, 
estabelecimentos das ATM e serviços financeiros 
depois do projecto

9. Monitorização dos impactos sociais das transferências 
monetárias, quer positivos e negativos

10.  Concepção de medidas de protecção especificamente  
direccionadas para agregados familiares chefiados por crianças.

venda de animais ou outras propriedades e retirar as 
crianças da escola. Não houve diferenças estatisticamente 
significativas nas taxas de adopção da estratégia 
de sobrevivência entre os agregados familiares do “ 
dinheiro mais alimentos” e “ alimentos apenas”: 68% dos 
beneficiários de dinheiro e 67% dos beneficiários do 
consumo medido de “alimentos apenas”, por exemplo. Uma 

as transferências monetárias tivessem sido aumentadas, 
ou se as puras transferências de “dinheiro apenas” tivessem 
sido dadas, estes agregados familiares teriam sido melhor 
protegidos. Estratégias mais graves tais como a retirada 
das crianças da escola (4%) e venda das propriedades 
(2-3%) foram adoptadas por uma pequena minoria de 
agregados familiares. Não obstante, a similaridade entre 
os beneficiários de dinheiro e alimentos implica que as 
transferências monetárias e alimentares foram igualmente 
(in) eficazes na protecção das famílias contra a necessidade 
de adoptar medidas de austeridade que poderiam 
prejudicar a sua futura sobrevivência.

6. Melhoram as práticas de cuidados para as 
crianças
Houve evidência empírica insuficiente sobre este tópico 
que requer um estudo profundo especial. Assim, esta 
hipótese particular não podia ser testada.

7. As mulheres são empoderadas através da 
recepção do dinheiro
As mulheres foram registadas como beneficiárias de 
dinheiro e titulares de contas bancárias em 90% dos 
agregados familiares recebendo transferências monetárias 
como uma estratégia deliberada para empoderar as 
mulheres e assegurar que o dinheiro fosse usado de forma 
responsável na satisfação das necessidades básicas das 
mulheres e crianças vulneráveis. As preocupações de que 
o desembolso do dinheiro a mulheres em agregados 
familiares chefiados por homens poderia resultar em 
violência com base no género provou ser infundada: a 
maioria dos homens aceita que as mulheres gastem o 
dinheiro de forma sensível (“as nossas esposas sabem o que 
comprar”).  De forma interessante, o principal desafio para 
esta decisão a nível intra-familiar não foi de género mas 
“geracional”. Muitas crianças, sabendo que a transferência 

3,50), exigiam a sua “quota” do dinheiro dado para a sua 
mãe ou provedor de cuidados, embora a intenção fosse 
que o dinheiro fosse usado para beneficiar o agregado 
familiar como um todo. Apesar disto, é considera-se  a 
hipótese de que as mulheres são empoderadas através da 
recepção de dinheiro.

8. Os sistemas de entrega de dinheiro são 
adequados, pontuais, seguros, bem direccionados 

e podem ser escalonados
A evidência colectada indicou que esta hipótese poderia 
ser apoiada. A entrega das transferências monetárias 
levanta muitos assuntos sobre os  “cuidados do cliente”, 
incluindo definição de alvo, acessibilidade, cronograma e 
segurança nos pontos de recolha de dinheiro. O projecto 

assuntos. As transferências monetárias foram dadas na 
totalidade a todos os beneficiários nas datas especificadas 
sem “intervalos de linha” (diferente da ajuda alimentar), 
os tempos de formar a linha eram inicialmente longos 
(mais de 4 horas) mas baixaram (para menos de 2 horas) 
dado que a eficácia melhorou, custos de transporte 
para os pontos de pagamento foram reembolsados, 
não há relatórios de graves problemas de segurança, o 
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A prevalência de HIV entre estas mulheres foi de 

28%. Os investigadores referiram 2.377 mulheres que 

inicialmente testaram negativo para a testagem de HIV 

de repetição entre as semanas 36 e 40 da gravidez. Um 

total de 1.278 (53%) fez essa testagem.

Destas mulheres, 72 (3%) tinham HIV positivo. Elas foram 

testadas numa média de 24 semanas depois da sua 

triagem inicial para o vírus, produzindo uma taxa de 

incidência de onze por 100 pessoas-anos. Houve uma 

tendência não significativa para um risco mais alto de 

incidência de HIV para as mulheres participando nas 

clínicas urbanas ao contrário das clínicas rurais (rácio de 

O HIV foi mais alto entre as mulheres com idades de 25 a 

29 (4%) e 30 a 40 (5%) do que entre aquelas com idades 

inferiores a 20 (2%).

Houve também uma taxa mais baixa de incidência (1%) 

entre as mulheres que tinham recebido uma educação 

terciária do que aquelas com níveis mais baixos de 

educação (3%).

As mulheres solteiras e divorciadas tiveram uma 

incidência mais alta de HIV durante a gravidez (3%) 

do que as mulheres casadas (2%). Apenas 40% das 

mulheres usavam preservativo durante a gravidez. 

Porém, o uso do preservativo não era diferente entre 

as mulheres que contraíram HIV e aquelas que não o 

contraíram.

acima, os programas de saúde pública devem ser 

revisitadas para assegurar que a retestagem de HIV na 

gravidez seja implementada, reforçar a necessidade para 

uma educação continuada sobre a prevenção durante 

a gravidez e alargar o uso dos métodos de prevenção 

controlados pelas mulheres, tais como microbicidas, 

quando provadas bem toleradas e eficazes durante a 

gravidez.”

Referência
Moodley D et al. 2009. High HIV incidence during pregnancy:
compelling reason for repeat HIV testing. 
AIDS 23: 1255-59, 2009.

Reimpresso com a cortesia de AIDSMap 
http://www.aidsmap.com/en/

news/EAB0A6E2-C932-4EB5-975D-F443849D39A6.asp

Uma incidência de três por cento de HIV em 
mulheres grávidas mostra a importância da 
testagem de repetição do HIV na gravide
Por Michael Carter

Um estudo sul africano revelou que um número 

significativo de mulheres está a ficar infectado com 

HIV durante a gravidez. Na edição de 19 de Junho, 

os pesquisadores reportam que 3% das mulheres 

que tiveram um resultado de teste de HIV negativo 

quando primeiro acederam aos serviços antenatais, 

subsequentemente tiveram um resultado positivo mais 

tarde durante a gravidez.

“As mulheres grávidas continuam a representar a 

população vulnerável e a testagem de HIV mais tarde na 

gravidez ou parto oferecem 

uma oportunidade 

adicional para prevenir a 

transmissão vertical  ou 

prevenir mais transmissão 

horizontal na comunidade, 

bem como assegurar 

cuidados continuados 

para as mulheres que se 

sero-convertem durante 

a gravidez”, comentam os 

investigadores.

A prevalência de HIV entre 

as mulheres grávidas 

testagem e aconselhamento voluntários de HIV quando 

primeiro acedem aos serviços antenatais. Porém, a 

testagem repetida das mulheres com testagem negativa 

é raramente oferecida.

Esta prática significa que as infecções no tempo da 

primeira visita poderão continuar sem ser detectadas 

devido aos baixos níveis de anticorpos e as infecções 

adquiridas durante a gravidez não serão diagnosticadas 

salvo se for oferecido um teste subsequente.

Os investigadores assim ofereceram um teste de repetição 

de HIV para as mulheres usando os serviços antenatais 

numa clínica rural e em duas clínicas urbanas no Cabo 

Oriental e Estado Livre entre Julho de 2006 e Abril de 

2007. O seu objectivo foi de determinar a incidência de 

HIV durante a gravidez e os seus factores de risco.

Um total de 5.233 mulheres grávidas registadas para os 

cuidados antenatais e 3.742 (79%) aceitaram um teste de HIV.

As mulheres 
solteiras e 
divorciadas tinham      
HIV mais 
altadurante
a gravidez (3%), do
que as mulheres 
casadas (2%).
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A crise económica global e a resposta em 
relação ao SIDA na África Oriental e Austral

A actual crise económica global engoliu os países 

desenvolvidos e em desenvolvimento também. Durante 

a segunda metade de 2008, a economia mundial 

encolheu em 2 por cento depois duma taxa média de 

crescimento de 5 por cento acima de 2003-2007. O 

mundo está neste momento a enfrentar a recessão mais 

grave desde a Grande Depressão da década de 1930. 

Os mercados de acções em todo o mundo perderam 

triliões de dólares em riqueza, enquanto as poupanças 

de investimento e de reforma de muitas pessoas 

perderam valores significativos. Os países desenvolvidos 

estão a enfrentar um crescimento comercial negativo, 

um crescente desemprego e queda nos preços dos 

bens.

A crise financeira deparou com o mundo em 

desenvolvimento muito mais rapidamente do que o 

antecipado. “No início da crise pensávamos que iria 

durar um ano e meio para os efeitos nos atingirem. 

Os efeitos foram mais rápidos do que o esperado nas 

moedas africanas e nos fluxos de investimento” disse 

Desenvolvimento numa recente reunião de instituições 

financeiras internacionais.

As exportações para os países desenvolvidos estão 

a baixar, o investimento estrangeiro directo está a 

abrandar e o crédito a curto prazo está a secar. Isto 

irá conduzir á queda na produção durante o curso de 

2009, enquanto as condições de crédito se tornam mais 

restritas, uma diminuição nas remessas e a Assistência 

Oficial de Desenvolvimento (ODA) irá pressionar 

as receitas dos governos, assim diminuindo a sua 

habilidade para investir no desenvolvimento social.

A crise também vem um pouco depois do grande 

choque mundial dos altos preços de alimentos e 

combustível que infligiram um pesado fardo económico 

em muitos países e que, de acordo com o Banco 

Mundial, conduziu 100 milhões de pessoas a  uma 

pobreza extrema.

Hoje, os países de baixo rendimento estão numa 

posição mais forte do que antes para enfrentar a 

crise mundial devido ao aumento do crescimento, 

declínios nos défices das contas fiscais e correntes, 

inflação controlada, reservas mais altas e dívida 

mais baixa. Como consequência, alguns países em 

desenvolvimento têm recursos para responder e mitigar 

o impacto da crise. Estes são países que atingiram uma 

estabilidade macroeconómica, têm dívidas públicas 

sustentáveis e reservas altas.

Por outro lado, os países com grandes contas 

correntes e défices fiscais, baixas reservas, bem como 

aqueles com uma alta dependência de combustível 

e exportações de bens, investimento estrangeiro, 

remessas e ODA serão mais vulneráveis aos efeitos da 

crise mundial.

De acordo com um relatório emitido pelo Fundo 

Monetário Internacional (FMI) nos princípios de Abril, 

“os ganhos económicos de África conseguidos com 

muito trabalho estão agora em risco”. O crescimento na 

em 2007 para menos de 5,5 por cento em 2008. As 

projecções de crescimento económico do FMI para a 

sub-região antecipam um declínio adicional para 1,5 

por cento em 2009, antes de recuperar para acima de 

3,75 por cento em 2010, ainda inferior ao seu nível de 

pré-crise. O FMI estima um abrandamento de um por 

cento no crescimento do PIB no resto do mundo para 

aproximadamente 0,5 por cento em África ao sul do 

Espera-se que a União Aduaneira da África Austral 

1,5 biliões nos rendimentos até 2010. Isto terá efeitos 

adversos nos países - particularmente Botswana e 

Namíbia - que derivam uma grande parte das suas 
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A acentuada 

queda de 

preços de bens 

irá colocar 

sob pressão 

os países 

exportadores de 

bens, tais como 

Botswana, 

Angola e 

Zâmbia. Espera-

se também que 

o Quénia seja 

afectado pela 

diminuição 

dos valores das 

demanda destes produtos da Europa e EUA.

A crise económica irá ter um grande impacto nos 

resultados do desenvolvimento humano e irá travar 

o progresso rumo ao alcance dos Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio (ODM) de 2015. O 

Banco Mundial prevê um aumento na pobreza em 

aproximadamente 46 milhões de pessoas em 2009 

o declínio dos fluxos de remessas.

Isto pode fácil e rapidamente lançar todos os agregados 

capazes de comprar os alimentos, ir ao trabalho ou escola 

ou aceder a serviços básicos tais como educação e saúde.

As pessoas especialmente vulneráveis ao impacto da 

crise financeira incluem aquelas vivendo com deficiência 

ou HIV, trabalhadores informais – que constituem a 

grande percentagem da força de trabalho nos países em 

desenvolvimento – e mulheres pobres e crianças.

A actual crise irá sem dúvidas ter um grande impacto 

sobre a saúde. Por exemplo, uma queda na ODA pode 

ter graves repercussões sobre os países cujas despesas 

da saúde dependem grandemente do financiamento 

dos doadores. De acordo com o Banco Mundial, 23 

países tiveram mais de 30% das despesas totais da 

saúde financiadas pelas fontes externas em 2006. Mais 

Etiópia são financiadas por doadores de ajuda externa. 

É assim fácil imaginar como uma redução na ajuda 

externa poderia afectar a habilidade destes países para 

providenciarem os serviços de saúde para os seus povos, 

especialmente os grupos mais pobres e mais vulneráveis. 

valor das remessas ultrapassa os da ODA, são também 

vulneráveis dado que uma queda nas remessas poderá 

afectar a capacidade das pessoas de aceder aos serviços 

de saúde.

De acordo com o relatório do Banco Mundial “ Evitar a 

Crise Humana Durante a Crise Global”, espera-se que a crise 

mundial afecte negativamente o impacto dos programas 

e média renda inquiridos. Em risco não estão apenas os 3,4 

milhões de pessoas – um terço do número total de pessoas 

vivendo com HIV - actualmente em tratamento bem como 

que a crise está a ameaçar os esforços globais rumo a 

expandir o acesso ao tratamento. 

O Banco Mundial prevê um aumento  
na pobreza em aproximadamente  
46 milhões de pessoas em 2009 
devido à queda do emprego e  
remunerações bem como o declínio 
dos fluxos de remessas.

A crise económica global tornou-se numa bola 

demolidora do crescimento e desenvolvimento no 

mundo em desenvolvimento, com as crianças tendo 

que desistir da escola e famílias mais pobres tendo que 

comer os alimentos mais baratos e menos nutritivos que 

podem resultar na perda de peso e malnutrição grave, 

especialmente crianças pequenas e mulheres grávidas”, 

diz Joy Phumaphi, Vice Presidente do Desenvolvimento 

Botswana.

A evidência da crise da Ásia e da América Latina das décadas 

de 1980 e 1990 indica que os governos tendem a avaliar 

as despesas de saúde per capita imediatamente depois 

da crise. Mesmo onde a saúde estava priorizada dentro do 

orçamento global, as despesas reais de saúde per capita 

ainda caíram dado que as despesas do governo baixaram. 

Espera-se que a crise mundial afecte 
negativamente o impacto dos programas 
de desenvolvimento de SIDA em 23  dos 69 
países de baixa e média renda inquiridos. 
Em risco não estão apenas os 3,4 milhões 
de pessoas – um terço do número total de 
pessoas vivendo com HIV - actualmente em 
tratamento bem como os outros dois terços 
que necessitam do mesmo.
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Espera-se que os programas de tratamento sejam 

afectados em nove países na África Oriental e Austral 

durante os próximos doze meses. Os nove países 

representam 69 % das pessoas em tratamento na região 

e 73 % daqueles em tratamento a nível mundial. As

interrupções na provisão de medicamentos de 

salvação da vida para o tratamento de HIV poderiam ter 

consequências devastadoras, especialmente na África 

Austral, uma região que alberga 35 por cento de todas 

as pessoas vivendo com HIV e metade daquelas em 

tratamento de HIV globalmente.

Como Phumaphi aponta, “as pessoas  a fazer o 

o seu lugar no barco da vida”.

Os programas de prevenção de HIV estão também em 

risco, principalmente em relação ao tratamento. Perante 

os reduzidos recursos para o financiamento da resposta 

tratamento do que a prevenção devido ao efeito mais 

imediato e evidente de interromper o tratamento de 

HIV (ou seja, aumento de morbidade, mortalidade e 

resistência a medicamentos). Mesmo a prioridade mais 

baixa poderá ser concedida a populações a um risco 

mais alto (ou seja, injectar usuários de medicamento, 

trabalhadoras de sexo e homens que têm sexo com 

privadas (especialmente empresas de mineração) 

anunciaram o seu comprometimento em continuar o 

propensas a cortar os seus programas de prevenção do HIV.

As pessoas em tratamento de SIDA
poderiam estar em perigo de perder

o seu lugar no barco da vida.

O potencial impacto adverso de negligenciar a 

prevenção é preocupante dado que isto poderia resultar 

em mais infecções, assim aumentando o número de 

pessoas que irão necessitar do tratamento e criar um 

fardo mesmo maior nos programas de tratamento

dos países na África Oriental e Austral tem capacidade 

limitada para contrabalançar o declínio na assistência 

externa, enquanto o grande número de agregados 

familiares pobres e pessoas em tratamento significa 

altos custos do programa de tratamento. Por exemplo, 

por cento, enquanto o Quénia enfrentou escassez de 

medicamentos e outros suprimentos de saúde. As 

Tuberculose e Malária para a maioria dos países na 

região vão terminar em 2009 ou 2010. Entretanto, o 

Fundo Global anunciou um défice de financiamento de 

A actual crise económica irá forçar os países na África 

Oriental e Austral a diversificar as suas fontes de 

uso de recursos mais direccionado e eficaz. A prioridade 

HIV direccionadas a resultados e mais ênfase deve ser 

dada para alcançar o custo-eficácia.

Nos seus esforços para explorar as fontes alternativas 

de financiamento, os governos devem encorajar o 

envolvimento do sector privado, aumentar o uso de 

fundos fiduciários e introduzir novas arrecadações 

de impostos. A eficácia das despesas de HIV pode 

ser atingida através do aumento de sinergia entre os 

programas e promoção da integração de HIV e serviços 

de saúde.  Crítico para a protecção da saúde das pessoas 

nesta altura de incerteza económica será a capacidade 

do governo de manter o financiamento necessário para 

assegurar a prestação de serviços essenciais de saúde, 

incluindo o tratamento de HIV e TB. Os fracos sistemas de 

saúde são um grande constrangimento para o alcance 

de HIV.

A fim de prevenir o retrocesso do progresso rumo 

ao acesso universal, os países devem desenvolver 

articulem os custos estimados do alcance das metas 

e acesso universal que iriam incitar os doadores 

internacionais para lidarem com os fossos de 

financiamento.

A realização do acesso universal irá edificar as fundações 

próximos anos e irá preparar o caminho para alcançar 

a ODM 6 de travar e inverter a propagação de HIV até 

2015.

especial ao acesso universal no seu sítio da Internet em 

www.unaidsrstesa.org

A secção irá manter o pulso no progresso feito na África 

Oriental e Austral rumo ao alcance do acesso universal 

perfis detalhados do país, um repositório compreensivo 

de documentos, um fórum para uma permanente 

discussão e actualizações sobre os processos e consultas 

que estão agora a acontecer para estimular a acção 

rumo ao alcance do acesso universal.

Por favor de contactar a Chiara Frisone através de 

frisonec@unaids.org se tiver quaisquer comentários ou dúvidas 

relativos à secção do enfoque especial de acesso universal.
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A testagem móvel evita questões de estigma
Nos dez meses desde que a clínica móvel de Tutu Tester 
começou a viajar pelas redondezas da Cidade do Cabo 
oferecendo testes rápidos e confidenciais para diversas 
doenças crónicas, incluindo HIV, mais de 7.000 pessoas 
subiram o seu camião de acampamento colorido para a 
testagem e aconselhamento.

Destas, 45% foram pessoas fazendo teste pela primeira 
vez, indicando que a clínica está a fazer uma valiosa 
contribuição para a consciencialização sobre a doença nas 
zonas circunvizinhas pobres da Cidade do Cabo que são a 
maioria das seriamente afectadas pela pandemia.

“Muitos dos nossos doentes disseram-nos 

para um teste de HIV porque têm medo 
de ser vistos por conhecidos,” disse a Liz 
Thebus, uma trabalhadora de saúde da 
Tutu Tester.

Todas as quartas-feiras, pelas 12 horas, a 
clínica móvel de cor de arco íris abre na 
entrada de Imizamo Yethu - um pequeno 
subúrbio na colina sobre a Baía de Hout, 
uma aldeia costeira perto da Cidade do 
Cabo.

A Babalwa, com 24 anos de idade, é 

chegada.

tensão.

da conta dos outros. Aqui, as pessoas não sabem se estou 

nem apontam o meu nome, o que me põe mais relaxada. 

vai saber que são meus.”

A Babalwa acrescentou que o factor  tempo também  

vezes espera-se  meio dia antes que os  doentes  sejam 
atendidos.

“Algumas vezes  temos que voltar  no dia seguinte,” disse 
ela. “Trabalho e não posso me ausentar do serviço por 
muito tempo. Aqui leva  trinta minutos.”
A equipa da Tutu Tester faz a triagem a mais ou menos  
de 40 a 60 pessoas por dia. “Desde que nos pusemos na 
estrada em Maio de 2008, testámos aproximadamente 

projecto  Tester. “Mais de 40% delas foram testagens pela 
primeira vez.”  Wedges, o nome que ele deu a si próprio, 
nunca tinha feito um teste de HIV na sua vida. “É a minha 

se me  encontro com alguém que conheço e começa a 
suspeitar de mim? Não estou preocupado ou com medo  

mas quero confirmar de verdade.”

O autocarro enfatizava que a Tutu Tester não providencia 
tratamento. “Porém, se for aplicável, referimos os nossos 

a sua medicação. Fazemos o seguimento ao doente dentro 
duma semana depois da consulta, para sabermos como o 
doente se sente.”

A equipa da Tutu Tester oferece, porém, aconselhamento 
profissional para os que necessitam dele. “É importante 
ajudar as pessoas a lidar com  as más notícias,” disse 

Tester. “Queremos que o doente deixe a clínica móvel 
sentindo-se relaxado. Não queremos que  o mundo 
exterior  leia a novidade na cara dos nossos doentes.”

oferecido apenas logo depois da testagem. “Algumas vezes 
o choque vem mais tarde e assim os doentes poderão 
vir falar connosco na semana seguinte, ou sempre que 
estiverem prontos.”

Actualmente, a Tutu Tester está a trabalhar 
no sentido de aumentar os seus serviços  
de modo a incluir também um teste para 
tuberculose (TB). A doença é comum 

comunidades com uma alta prevalência de 
HIV. Acredita-se que 54% dos sul africanos 
seropositivos também estão infectados 
com TB, e que  tal geralmente afecta os 
pulmões e é transmitido através da tosse, 
espirro e cuspe.

As pessoas seropositivas têm sistemas 
imunes mais fracos e  portanto correm um 
risco  maior em contrair TB.

A Tutu Tester não é a única iniciativa que 
funciona ao lado do sistema público de 
cuidados de saúde para a testagem de 

móvel a nível nacional e foi criada em 
2004. Ao contrário da Tutu Tester, a New 

“De acordo com a nossa experiência, as pessoas não 
parecem resistir em fazer o  teste de HIV ou a serem 

capazes de satisfazer a procura e o número de doentes 
que atendemos mensalmente está a aumentar. Onde quer 
que nos posicionemos, as pessoas fazem uma linha ou 
bicha. Em Fevereiro de 2008, fizemos a triagem a 17.000 
pessoas para HIV e 18.000 no mês seguinte.”

O Mhazo interpreta isto como um sinal de que o estigma 
para a doença está a reduzir. “Ainda não fizemos uma 
pesquisa sobre esta matéria mas do nosso ponto de vista 
o aumento no número dos testes que fizemos mostra que 
o estigma não é tão forte como era no passado.”

de origem, ele tem uma namorada e um filho na África do 

que a clínica local, e não por causa do estigma.

“Não me preocupo o que as outras pessoas pensam de 
mim,” ele explicou. “Venho aqui simplesmente devido aos 
constrangimentos de tempo, dado que na Tutu Tester 
você conhece o resultado do teste imediatamente. Penso 
que o facto de que tudo demora muito na clínica pública 
é uma importante razão pela qual as pessoas apenas são 
testadas quando já é demasiado tarde, quando já estão 
doentes. Já vi isso pessoalmente.”

Because que nós 
testamos para outras 

doenças também, 
como o diabetes e a 

hipertensão, o mundo 
exterior não sabe para 

que pacientes da razão 
estão esperando em 

nossas portas.
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Estudo comparativo do Preservativo Feminino 
de PATH e o de FC
Contracepção. Dezembro de 2008;78(6):465-73.
Publicação electrónica de 18 de Setembro de 2008.
Schwartz JL, Barnhart K, Creinin MD, Poindexter A, 
Wheeless A, Kilbourne-Brook M, Mauck CK, Weiner 

DH, Callahan MM.

ANTECEDENTES: Apenas um preservativo feminino 

desconforto e desempenho funcional sub-óptimo durante a 

relação sexual. O Preservativo Feminino (WC) do Programa de 

esforço para superar estes obstáculos.

CONCEPÇÃO DO ESTUDO: Este foi um estudo aleatório para 

avaliar o desempenho funcional, segurança e aceitabilidade 

duas sequências do uso de preservativo (WC/FC1 ou FC1/

WC) em três centros. Quatro preservativos do primeiro tipo 

foram usados pelos casais em quatro actos de relações 

sexuais em casa por um período de 2-4-semanas. Depois 

duma visita de seguimento, estes procedimentos foram 

repetidos com o segundo tipo de preservativo atribuído. 

Num sub-estudo dos participantes (n=25), foi administrada 

uma colposcopia antes e subsequente ao uso do primeiro 

preservativo para cada um dos dois tipos de preservativos. O 

desempenho do preservativo foi avaliado através do cálculo 

das medidas da função dos questionários preenchidos pelo 

casal depois de cada uso de preservativo. A segurança foi 

avaliada pelos sintomas urogenitais reportados com um 

determinado preservativo durante ou imediatamente depois 

do seu uso e os sinais de colposcopia da irritação genital no 

sub-estudo. A aceitabilidade de cada tipo de preservativo 

dado foi medida pelo questionário.

RESULTADOS: A falha total do preservativo (deslize, ruptura, 

etc. dividido pelo número de preservativos femininos abertos) 

foi de 31% para WC e 42% para FC1. O total da falha clínica 

(deslize, ruptura, etc. dividido pelo número de preservativos 

femininos usados) foi de 17% para WC e 24% para FC1. 

A proporção das falhas de preservativo foi de 10,9 pontos 

percentuais menos, e a proporção da falha clínica de 6,7 

pontos percentuais menos, quando os casais usaram o WC 

em comparação com o FC1 [90% CI: -18,5 a -3,3 e -12,6 a -0,8, 

respectivamente). Menos mulheres reportaram sintomas 

de irritação urogenital quando usando o WC vs. FC1 seja 

no global, ou quando analisando cada uso do preservativo 

[mulher como unidade: -20 pontos percentuais (90% CI: -30,5 

percentuais (90% CI: -18,0 a -6,7)]. Um resultado similar 

foi visto para sinais de irritação urogenital [mulher como 

unidade: -20 pontos percentuais (90% CI: -42,7 a 4,8)]. Entre os 

participantes com preferência, o WC foi preferido em relação 

ao FC1 pelo dobro dos homens e por 2,6 vezes das mulheres.

CONCLUSÕES: Enquanto ambos os preservativos 

femininos eram seguros e aceitáveis no uso a curto prazo, 

o preservativo feminino PATH conduz a menos falha, estava 

associado a menos eventos adversos e era mais aceitável do 

que o preservativo feminino FC1.

Avaliação da compreensão da oferta da 
testagem rotineira de HIV entre mulheres 
grávidas na zona rural no Zimbabué
AIDS Care, Vol 20, Edição de 6 de Julho de 2008

L. Mugore; B. Engelsmann; T. Ndoro; F. Dabis; F. Perez

Abstracto

Este estudo tem o objectivo de avaliar a compreensão 

da oferta rotineira da testagem de HIV entre as mulheres 

usando serviços de cuidados antenatais num distrito 

rural africano. Um inquérito inter-seccional descritivo foi 

conduzido no distrito de Murewa, Zimbabué, entre mulheres 

consecutivamente atendidas durante as suas consultas 

pré-natais em 10 centros de saúde oferecendo serviços de 

prevenção da transmissão de HIV de mãe-para-bebé (PMTCT), 

incluindo ofertas rotineiras de testagem de HIV. Noventa e 

três (64%) das 146 respondentes tinham recebido algum tipo 

de educação sobre a importância da testagem de HIV antes 

da consulta no centro de saúde no dia da sua entrevista. 

informação providenciada durante a educação em grupo 

era suficiente para tomar uma decisão sobre se elas devem 

alta com 136 (93%) mulheres sendo testadas para HIV no 

dia da entrevista. Destas, 128 (94%) estavam cientes que 

tinham sido testadas para HIV quando foram entrevistadas 

antes da hora da recepção dos resultados. Cinquenta por 

cento (n=67) das mulheres que aceitaram a testagem de HIV 

directamente depois da educação em grupo como parte 

dos seus testes rotineiros de sangue na consulta pré-natal 

não estavam, porém, cientes, da possibilidade de optar pelo 

aconselhamento individual antes do teste. O estudo concluiu 

que no Zimbabué, a implementação da oferta rotineira de 

testagem de HIV permitiu para as mulheres que usam os 

serviços de consulta pré-natal tomarem decisões conscientes 

informadas para realizar o teste de HIV como parte do pacote 
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de serviços de PMTCT. Existe uma necessidade de enfatizar a 

disponibilidade de aconselhamento individual adicional de 

pré-teste, se necessário, dado que um determinado sub-

grupo de mulheres poderá ainda beneficiar do mesmo.

O custo e o impacto da circuncisão masculina  do 
HIV/SIDA no Botswana
Revista da Sociedade Internacional de SIDA (ACESSO 
ABERTO - PDF), 2009, 12:7
Lori A Bollinger1, John Stover , Godfrey Musuka , Boga 

Fidzani, Themba Moeti, Lesego Busang

Abstracto (provisório)

A pandemia de HIV continua a ser uma grande preocupação 

que enfrenta o Botswana, com uma prevalência global 

de HIV de adultos estimada em 25,7 por cento em 2007. 

Esta comunicação estima o custo e o impacto do esboço 

da estratégia de circuncisão masculina do Ministério da 

demográficos e as estimativas de prevalência de HIV da 

usados como contribuição para a DMPPT para estimar o 

impacto do aumento da circuncisão masculina sobre a 

pandemia de HIV. Estes dados são suplementados pela 

informação programática do esboço de Estratégia Nacional 

a informação sobre o custo unitário e metas do programa. 

Foram desenvolvidos cenários alternativos em consulta 

com as partes interessadas. Os resultados sugerem que o 

aumento  da circuncisão adulta e neonatal para atingir uma 

cobertura de 80% até 2012 iria resultar em evitar quase 

70.000 novas infecções de HIV até 2025, num custo líquido 

numa poupança de custo médio por infecção de HIV de 

aumento para uma linear, resulta num número distribuído 

mais uniformemente de circuncisões masculinas necessárias, 

e evita aproximadamente 60.000 novas infecções de HIV 

até 2025. Os outros cenários explorados incluem o efeito 

da compensação de risco e o impacto do aumento da 

cobertura das intervenções gerais de prevenção. O aumento 

da circuncisão masculina segura tem o potencial para reduzir 

elementos de concepção do programa, tais como os padrões 

viáveis de aumento e inclusão do aconselhamento são 

importantes na avaliação do sucesso global do programa.

Perda dos cuidados e óbito antes da terapia 
antiretroviral em Durban, África do Sul.
J Acquir Immune Defic Syndr. 2009 Jun 1;51(2):135-9
Bassett IV, Wang B, Chetty S, Mazibuko M, Bearnot B, 

Giddy J, Lu Z, Losina E, Walensky RP, Livredberg KA

OBJECTIVO: Examinar a perda aos cuidados e taxas de 

retrospectivo.

MÉTODOS:

(> ou = 18 anos) numa clínica de HIV urbana que cobra um 

valor mensal de Julho a Dezembro de 2006. A elegibilidade 

microlitro ou critérios clínicos da avaliação psicossocial. Os 

perdidos dentro de 3 meses foram contactados através 

de telefone. As correlações da perda aos cuidados foram 

avaliadas usando a regressão logística.

RESULTADOS: Durante o período do estudo, 501 doentes 

3,6 meses (um intervalo interquatil de 2,3 - 3,9 meses). 

Quatrocentos e oito doentes (81,4%) estavam sob cuidados 

dois terços dos óbitos ocorreram antes de ou dentro de 

múltiplas tentativas, 32 doentes (39%) não foram localizados 

através de telefone. As contas de CD4 da linha de base mais 

independentemente associados com a perda.

CONCLUSÕES: A perda aos cuidados e o óbito ocorrem 

CD4 mais baixa, destaca a necessidade para as intervenções 

que melhorem a ligação para os cuidados e priorizar o início 

baixa. PMID: 19504725 [PubMed – em curso] [PubMed-HIV]

Evitar as pandemias de tuberculose 
extensivamente resistentes ao medicamento
Sanjay Basu, Gerald H. Friedland, Jan Medlock, Jason R. 
Andrews, N. Sarita Shah, Neel R. Gandhi, Anthony Moll, 

Prashini Moodley, A.Willem Sturm and Alison P. Galvani

Abstracto
A tuberculose extensivamente resistente a medicamentos 

diversas centenas de casos foram reportadas desde 2004. 

usando modelos matemáticos e observámos que os sinais 

nas pandemias baseadas na comunidade sob as condições 

de saúde pública das várias comunidades sul africanas. O 

poderá ser aproximadamente 2. O inquérito de casos de 

terapia intensiva baseada na comunidade parece crítico para 

travar a transmissão. Num cenário da apresentação tardia 

da doença e a alta demanda do sistema, as abordagens 

melhoradas de diagnóstico poderão exigir a sua aplicação 

nos programas baseados na comunidade ao contrário 

de exclusivamente ser nos hospitais terciários. Usando a 

matemática de processo de desvio, observámos que cedo, a 

testagem de susceptibilidade dos medicamentos baseada na 

a permanente transmissão e reduzir a probabilidade das 
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A nível mundial, menos de um em cada vinte homens 

prevenção e cuidados de HIV . Isto é muito evidente no 

mundo em desenvolvimento, e em África, em particular, 

onde a estigmatização, discriminação e criminalização 

do comportamento homossexual persiste, e onde a 

publicamente negada 

em todos os níveis, 

incluindo por alguns 

chefes de estado. 

Como resultado, o 

Programa Conjunto das 

Nações Unidas sobre 

declarou que: “Perante 

as sanções legais ou 

sociais, os homens 

que têm sexo com 

homens são excluídos 

ou excluem-se por 

si próprios da saúde 

sexual e das agências 

de acção social porque 

temem ser identificados 

como homossexuais”. 

Adicionalmente, 

e preconceitos da prevenção geral do HIV sobre o risco 

das suas próprias práticas sexuais poderão evitar o 

acesso aos serviços. Também, os provedores de serviço 

de HIV não são sempre treinados ou equipados para 

satisfazer as necessidades específicas da prevenção e 

os níveis globais de prevalência não é desprezível. A 

infecções de HIV a nível internacional ocorrem através 

da actividade sexual de homem-para-homem.

Em África, estudos recentes reportaram que 25% dos 

seropositivos. Outros estudos em África documentaram 

sexuais com mulheres e homens bissexuais, indicando 

população em geral.

Apesar do alto risco de infecção de HIV e da evidência 

das extensas redes sexuais, os programas nacionais de 

esforços de prevenção e tratamento.

Esta negligência é geralmente o produto da negação, 

estigma, discriminação e criminalização mencionados 

a necessidade e as directrizes para a acção anteriormente 

indisponíveis.

Uma discussão informada entre os principais legisladores 

de HIV nos governos africanos é crucial para legitimar a 

necessidade para programas de prevenção e tratamento 

para a implementação. Para lidar com estes assuntos, 

o Conselho da População e o Conselho Nacional de 

reunião nos dias 14-15 de Maio de 2008 com o título de 

A Pandemia Negligenciada: Abordagem da Prevenção 

O Conselho da População tem estado na vanguarda 

e a sua vulnerabilidade para o HIV perante a negação 

e retórica. O NACC, que 

tomou o passo pioneiro 

de reconhecimento dos 

Quénia de 2005/6 a 

comprometido com o 

desenvolvimento duma 

estratégia para a integração 

nacional ao HIV, e está a 

trabalhar para aumentar o 

número das organizações 

prestando serviços aos 

governo africano.

A reunião tinha objectivos de justificar e legitimar a 

apoio aos serviços de prevenção, testagem e tratamento 

programas nacionais de HIV, organizações de pesquisa, 

A Pandemia Negligenciada:
Juntando os pesquisadores, legisladores e 

activistas para apoiar os programas de HIV de 
homens que têm sexo com homens em África

Por Debbie Weiss

1  Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/SIDA (ONUSIDA). Relatório de 2006 sobre a pandemia global de SIDA.  
  Genebra: ONUSIDA; 2006
2 ibid
3 Wade AS, Kane CT, Diallo PAN, Diop AK, Gueye K, Mboup S, et al. infecção de HIV e infecções transmitidas sexualment entre 
 homens que têm sexo com homens no  Senegal. AIDS 2005;19:2133-2140 and Sanders EJ, Graham SM, Okuku HS, van der 
 Elst EM, Muhaari A, Davies A, et al. infecção de HIV-1  em homens com alto risco que têm sexo com homens em Mombasa, 

 Quénia. AIDS 2007;21:2513-2520.

Perante as sanções 
legais ou sociais os 
homens que têm 
sexo com homens são 
excluídos ou excluem-
se por si próprios 
de saúde sexual e 
agências de acção 
social porque temem 
ser identificados como 
homossexuais.

Pelo menos 5-10% 
das infecções de HIV 
a nível internacional 
ocorrem através da 
actividade sexual 
de homem para 
homem.
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agências bilaterais de doadores, programas multilaterais 

com os seguintes objectivos:

pelo Conselho da População e outras organizações.

programas actualmente a abordar as necessidades 

oportunidades para o aumento ou adaptação para 

diferentes países.

e política nacionais de HIV e propor estratégias para 

superar os desafios e barreiras para a implementação 

de programas de prevenção e tratamento de HIV 

pesquisa e os próximos passos.

Os participantes da reunião de dois dias avaliaram a 

pesquisa existente e os actuais estudos no primeiro dia. 

Isto incluía a discussão de evidência até ao presente 

grupo também discutiu os desafios para conduzir a 

obter a aprovação do Órgão de Avaliação Institucional 

participação na pesquisa. Um outro desafio importante é 

assegurar e manter a confidencialidade dos participantes 

do estudo, que são altamente estigmatizados e poderão, 

em alguns casos, estar a participar em actividades 

ilegais. A comunicação das conclusões do estudo pode 

provar ser difícil quando se trata de como a imprensa, 

por exemplo, irá partilhar os resultados. O primeiro dia 

terminou com os participantes do estudo discutindo e 

organizando as prioridades da futura pesquisa.

O segundo dia da reunião focalizou nas experiências 

como trabalhar com os governos e integrar as 

programas. Eles também destacaram os tipos de 

serviços que são necessários e as barreiras para a sua 

provisão, tais como as atitudes negativas dos provedores 

hostilidade cultural e religiosa, e informação inadequada 

relativa ao HIV que é concebida para satisfazer as suas 

necessidades. Os participantes também definiram as 

suas futuras prioridades na área de desenvolvimento dos 

A reunião sobre a pandemia negligenciada foi 

ocasião em que os representantes dos programas 

programadores e activistas para abordarem assuntos 

que o Conselho da População e o NACC de Quénia 

receberam da reunião foi extraordinária – com o dobro 

do número dos participantes esperados - sugerindo 

que este tópico negligenciado há muito tempo está 

crescentemente a receber a atenção que merece. 

Particularmente encorajador foi a forte representação 

dos programas nacionais de HIV de 10 países. A reunião 

concluiu com o desenvolvimento dum esboço duma 

declaração de consenso recomendando que os 

programas nacionais de HIV:

provedores africanos dos serviços de saúde para 

a política e programas do governo da prevenção e 

aprovação e implementação da prevenção, 

tratamento, cuidados e programas de apoio 

planificação, implementação, monitorização 

e avaliação do programa para informar o 

desenvolvimento do programa e quebrar as 

barreiras e estigmatização sociais que inibem a 

Espera-se que os participantes da reunião regressem aos 

seus respectivos países equipados com conhecimento 

e ferramentas para afectar a mudança na paisagem 

se que a documentação dos procedimentos fortaleça 

para os programas melhorarem o acesso aos serviços. 

Para aceder ao relatório completo da reunião, por 

favor de visitar www.popcouncil.org/pdfs/HIV_

O Conselho da População e o NACC do Quénia irão 

procurar oportunidades para engajar os novos parceiros 

e assegurar o futuro progresso, por exemplo, através da 

facilitação da assistência técnica e outro apoio. Eles irão 

também continuar a promover os resultados da reunião 

em lugares nacionais, regionais e internacionais num 

esforço para colher apoio adicional dos legisladores, 

pesquisadores, activistas, programadores, e doadores a 

nível mundial.

Debbie Weiss é Assistente Especial do Conselho da População
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Novas publicações no SAfAIDS Resources Centre Network Novas publicações no SAfAIDS Resources Centre Network 

Avaliação do Programa Nacional de Tratamento 
e Cuidados de HIV e SIDA (OI/ART) 2004-2007. 
Ministério da Saúde & Assuntos Sociais da Criança, 
Maio de 2008

foi concluído em Dezembro de 2004, cobrindo 2005-2007.

Cultura, HIV e SIDA: Uma Bibliografia Anotada. 
UNESCO, 2008
Esta é uma bibliografia que está dividida em duas secções. 
A primeira secção junta a literatura que examina como a 
cultura amolda a pandemia e os seus impactos. A segunda 

pandemia e situa esta resposta no contexto socio-cultural 
mais amplo. O que segue é uma breve apresentação 
resumida da organização e conteúdo do documento.

Lidar com a Vulnerabilidade das Jovens e Raparigas 
para parar a Epidemia de HIV na África Austral. 
ONUSIDA, 2008

é que as jovens e raparigas vivendo em países nesta 

convocaram uma reunião técnica de peritos em Junho 
de 2008. Os resultados dessa reunião estão reflectidos 

e Austral a 1 de Dezembro de 2008 que apresenta as 
conclusões, recomendações dos peritos e o devido 
conjunto de plano de acção. 
www.unesco.org

Comparação de dados em relatórios de progresso 
de 2008 sobre SIDA na África Oriental e Austral. 
ONUSIDA, 2008
Este pacote de advocacia e informação junta os principais 

progresso na África Oriental e Austral no início de 2008. 
www.unaidsrstesa.org

Ferramentas de Modelação Matemática em Resposta 
à Epidemia de HIV no Zimbabué. Projecto de 
Prevenção de HIV/DTS de Manicale, Colégio Imperial: 
Londres, Instituto de Pesquisa Biomédica e de 
Formação, Harare. Julho de 2008. Este livro promove 
o desenvolvimento e uso de modelos matemáticos para 
aumentar a consciencialização de tais ferramentas para 
fortalecer a capacidade local. Os modelos matemáticos 
foram usados extensivamente para compreender como 
as pandemias das doenças contagiosas, tais como HIV, 
ocorrem e como elas podem ser reduzidas e o seu impacto 
mitigado.

Relatório de Impacto de SIDA de 2008: Evidência 
para Acção. XVII Conferência Internacional sobre 
SIDA da Sociedade Internacional sobre SIDA, 3-8 de 
Agosto de 2008, Cidade de México
O relatório informa a resposta global para o HIV usando a 
evidência, lições aprendidas e debates da XVII Conferência 

de México, de 3-8 de Agosto de 2008. 
www.iasociety.org
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Novas Tecnologias para o Controlo de Tuberculose: 
Um Quadro para a sua adopção, introdução e 
implementação. OMS, 2007.
Este livro apresenta uma divisão dos esforços para 
prevenir, detectar e curar a tuberculose (TB). A TB é um 
problema global que matou 1,6 milhões de pessoas em 
2005. O grande problema de resistência a medicamentos 
e vários doentes de TB que são infectados com HIV 
contribuem para tornar a pandemia mais mortífera e há 
necessidade urgente de novas tecnologias. 
www.who.int

Compreendendo e desafiando o estigma de TB: 
Conjunto de ferramentas para Acção. Aliança 
Internacional de HIV/SIDA, Março de 2009.
O módulo do estigma de TB estava desenvolvido 
para fazer parte dum maior conjunto de ferramentas 
do estigma de HIV: Compreendendo e Desafiando o 
Estigma de HIV: Conjunto de ferramentas para Acção e 
ser uma ferramenta completa para lidar especificamente 
com o estigma de TB. Os exercícios no módulo foram 
desenvolvidos com os doentes de TB, trabalhadores de 
saúde e pessoal de apoio de TB da comunidade e podem 
ser usados com uma variedade de audiências para ajudar 
a lidar com o estigma de TB.
www.aidsaalliance.org

Moldo o Alvo 7: Mulheres Fracassadas, Filhos 
Fracassados: Coligação Internacional de Preparação 
de Tratamento de HIV, Transmissão vertical e Saúde 
da Mulher. Maio de 2009.
Na pesquisa de campo na Argentina, Camboja, Moldávia, 
Marrocos, Uganda e Zimbabué.
Este relatório destina-se a compreender porque é que o 
mundo está a falhar o alvo na meta que definiu em 2001: 
reduzir a taxa de infecções de HIV de mãe para bebé até 
metade. A pesquisa mostra que os esforços para prevenir 
a transmissão vertical (geralmente conhecido como 
transmissão de mãe-para-bebé) estão a falhar para atingir 
o mesmo grupo para o qual estava concebido - mulheres 
grávidas seropositivas.
www.aidstreatmentaccess.org

A Economia Visual de HIV/SIDA: 
Um Relatório para a Iniciativa 
de SIDA, Segurança e Conflito. 
David Campbell. Maio de 2008.
Este relatório analisa a visualização 

de segurança no período 
subsequente até 2000. O 
grande objectivo deste estudo 
é determinar se a representação 

frente reflecte a mudança em 
enfoque e, se não, que estratégias 
visuais são implementadas a fim 
de manifestar as ligações entre HIV 

www.visual-hivaids.org
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Revisões do Livro

Escrito por Anthony Swift e Stan Maher
Publicado por Panos London
Avaliado por Sara Page

“Geralmente as crianças muito pequenas afectadas por 

e autoridades” (p. 205).

Os anos iniciais da infância são cruciais para o 

desenvolvimento da resistência de toda a vida da criança 

e sua criação para atingir o seu potencial. Porém, o nível 

de pobreza na África Austral providenciou um contexto 

em que as doenças como HIV abundam e por seu turno 

criam um ambiente onde os provedores de cuidados e 

pais são esticados além da sua capacidade e incapazes 

de providenciar as necessidades básicas das crianças. 

Há necessidade urgente de políticas e programas para 

promover uma distribuição dos recursos e fortalecer as 

intervenções de apoio familiar para crianças pequenas.

Infelizmente, eles continuam invisíveis nas discussões e 

planificação do programa em muitos países.

Os autores do livro foram patrocinados pela Fundação 

Bernard van Leer para explorar o que está a acontecer 

a crianças muito pequenas no contexto da pobreza e 

providenciada para apoiar as suas necessidades através 

das intervenções de apoio familiar. Eles focalizaram nas 

A pesquisa para este livro começou em 2006. Nessa altura, 

diversos novos programas estavam a ser introduzidos na 

adicionais para apoiar as crianças em famílias afectadas 

para proporcionar as crianças de diferentes antecedentes 

económicos um melhor início escolar. Enquanto o livro 

não é uma avaliação compreensiva, apresenta assuntos e 

perspectivas das organizações baseadas na comunidade, 

provedores de cuidados, membros da família e as próprias 

crianças, nas zonas com poucos recursos.

Este livro usa imagens e vozes de crianças e seus 

provedores de cuidados para destacar os desafios e lutas 

diários que eles enfrentam – apresenta um caso para 

os legisladores para priorizarem a ajuda para as crianças 

pequenas. “Colocando em destaque o que eles estão a 

fazer e o que são incapazes de fazer, esperamos iluminar 

mais a gama e âmbito do problema e como eles poderão 

superar.” A informação recolhida através de entrevistas 

informais e formais é apresentada em cinco secções: a 

fortalecimento dos valores que norteiam as preocupações 

comparação com a ajuda aos pobres. Os autores analisam 

com habilidade cada uma das áreas, destacam as melhores 

práticas e apresentam recomendações de políticas para 

ajudar as crianças.

O livro é um valioso material de advocacia para 

organizações com enfoque nos direitos da criança. O Panos 

levou as histórias avante e usou as imagens coleccionadas 

do campo e desenvolveu um programa de multimédia 

(Visitar o sítio de Panos London em:

http://www.panos.org.uk/?lid=23539).

Dores Crescentes: Como a pobreza 
e o SIDA estão a desafiar  infância                   

Conte-nos o que pensa!

gosta? Existem áreas que você gostaria que nós incluíssemos e que não estão agora 
a ser cobertas?

Por favor  passe algum tempo a pensar sobre estas questões e diganos o que 

pensa. A sua informação de retorno é valiosa em garantir que esta revista continue 

região da África Austral. Por favor envie os seus comentários para:

P O Box A509, Avondale, Harare, Zimbabué.

As Noticias SIDA  da SAfAIDS são publicadas pelo Serviço de Disemminação de informação sobre VIH e SIDA da Africa na Austral, SAfAIDS. Os artigos poderão ser reproduzidos, reimpressos e abreviados 
desde que não seja para fins lucrativos e mediante o reconhecimento da SAfAIDS e da fonte original ou autor (onde for aplicável). A SAfAIDS solicita uma cópia de qualquer material usado.

Subscrições: A subscrição de dois anos custa US$60, para África apenas; para os outros lugares, custa US$80 para seis edições. As encomendas em numerário ou cheques são pagáveis à SAfAIDS. As 
organizações locais ou pessoas singulares em África que não podem pagar poderão solicitar exemplares gratuitos ou subsidiados. Disponível gratuitamente na nossa página da Internet.

 
SAfAIDS Regional Office: 479 Sappers Contour, Lynnwood, Pretoria 0081, South Africa.  Tel: +27-12-361-0889 Fax: +27-12-361-0899 E-mail: reg@safaids.net

Country Office - Zimbabwe: 17 Beveridge Road, Avondale, Harare, Zimbabwe.  Tel: +263-4-336193/4 Fax: +263-4-336195 E-mail: info@safaids.net
Country Office - Zambia: Plot No. 4, Lukasu Road, Rhodes Park, Lusaka, Zambia, Tel: +260 211 257 652,  Fax: +260 125 7652,  Email: safaids@safaids.co.zm

Country Office - Mozambique: Avenida Ahmed Sekou Toure 1425 R/C, Maputo, Mozambique, Tel: +258 213 02623, Email: safaids@teledata.mz
Website: www.safaids.net

 Editada por Vivienne Kernohan.  Aceitamos opiniões, comentários e qualquer outra informação de retorno útil para melhorar esta publicação.


