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Em  2011, as indicações eram de que 34% de todas as pessoas 
vivendo com HIV no mundo estavam na região da Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral (SADC). Enquanto a prevalência 
do HIV se estabilizou  ou começou a diminuir em todos os 15 países 
da SADC em anos recentes, a realidade é de que a região  continua 
a ser o local onde se encontram as maiores taxas de prevalência de 
HIV no mundo.

Há evidências de que as campanhas de  informação, educação e 
prevenção estão a começar a mudar as normas dos comportamentos 
sexuais, levando a uma redução da incidência de HIV. No entanto, as 
disparidades de género e desigualdade de género, violência baseada 
no género (VBG) e parceiros concomitantes múltiplos continuam a 
ser o motivador principal da epidemia nos países da região. Em  13 
dos 15 países da SADC, as mulheres têm uma maior prevalência   de 
HIV do que os homens, apontando para a necessidade de engajar os 
homens e as mulheres nos vários fóruns se os esforços de prevenção 
de HIV  continuarem a apontar ganhos.

Tendo em conta  a quantidade de tempo que as pessoas passam 
no trabalho, faz sentido que o local de trabalho deva providenciar 
informação, educação e serviços relacionados com a promoção da 
mudança de comportamento para evitar a transmissão de infecções 
sexualmente transmissíveis (ITSs), incluindo o HIV. Os programas 
de  prevenção do HIV e  bem estar no local de trabalho também são 
importantes devido ao facto de que os grupos etários mais afectados 
pelo HIV na África Austral são aqueles com idade produtiva e 
reprodutiva.

As intervenções no  local de trabalho não são apenas importantes 
para reforçar a saúde dos trabalhadores individualmente, mas 

 
Introdução
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também têm benefícios positivos para com os seus parceiros e 
cônjuges, crianças e famílias, sem deixar de mencionar que  dão 
sentido económico às empregadoras. Através da implementação de 
programas  eficazes no local de trabalho, as empregadoras não só 
melhoram e salvam vidas, mas também reduzem os custos  para 
com a empresa e ruptura de produtividade que estão ligados às más 
condições de saúde e produtividade reduzida dos trabalhadores.

O Serviço de Disseminação de Informação do HIV e SIDA da África 
Austral (SAfAIDS), como parte do seu Programa de HIV e Promoção 
do Bem Estar no Local de Trabalho  apoia 100 organizações da 
sociedade civil na África do Sul, Moçambique,  Zâmbia e Zimbabwe 
para gerir o HIV de forma eficaz no mundo do trabalho de modo a 
promover o bem estar.

Como parte do seu apoio prático junto destas organizações, a 
SAfAIDS compilou este livrinho para apoiar o trabalho das pessoas 
servindo de pontos focais  nas 100 organizações, e noutras, de 
forma a alcançar os trabalhadores  e suas famílias com nformação 
pertinente sobre como os homens em particular podem ser uma 
força influente para a sua própria existência, e proteger a saúde das 
suas famílias, reduzindo o seu risco de contrair e morrer infectado 
pelo HIV.

Essa informação pode ser usada por trabalhadores individualmente, 
suas parceiras,  cônjuges e famíliares, e é tida como uma ferramenta 
de recursos informativos para Educadores de Pares e àqueles que 
directamente estão envolvidos na implementação de programas no 
local de trabalho nas suas organizações e empresas, especialmente 
trabalhando com homens para compreender a sexualidade e abordar 
a dupla epidemia do HIV  e VBG.



4
1. 
Porque é que os homens são importantes 
na prevenção do HIV  e VBG?

Os homens e as mulheres são parceiros no esforço de reduzir o risco 
de contrair o HIV, e na prevenção das hipóteses de transmitir  o HIV 
para outras pessoas.
     
Os homens, contudo, são especialmente importantes 
para prevenir o HIV  e VBG pelos seguintes factos:
 •  mais mulheres que homens da mesma idade estão a viver 

com HIV na África Austral
 •  mais mulheres morrem de doenças relacionadas com HIV, do 

que os homens da mesma idade
 •  mais crianças ficam órfãs por causa da perda de um  membro 

ou ambos por terem morrido de HIV não tratado
 •  mais mulheres têm morrido como um resultado da violência 

física perpetrada pelos homens
 •  mais mulheres são infectadas  pelo HIV como consequência 

da violência sexual ou coito forçado pelos homens

E:
 •  HIV pode ser prevenido!
 •  Violência baseada no género pode ser prevenida!
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Muitos homens acreditam que são, ou que deviam ser chefes de 
família. Algumas mulheres também acreditam nisso. Algumas ideias 
e crenças sobre o que significa ser o chefe da família levam à violência 
doméstica ou íntima contra a parceira e tem-se associado a riscos 
acrescidos para a transmissão de HIV numa relação matrimonial 
ou íntima.

Mas o que significa ser o chefe de sua família?
  
Ser chefe de família significa que como homem  (e rapaz 
olhando em frente para a sua masculinidade) você é 
responsável por providenciar, e contribuir com:
 •  um lar seguro para a sua família
 •  alimentos nutritivos suficientes para os membros da família
 •  uma boa educação a todos os filhos da família, 

independentemente do seu sexo
 •  amor para com os membros da família
 •  dar apoio e ideias que conduzam a soluções quando um 

membro da família está a enfrentar um problema
 •  dinheiro e outras provisões materiais para a manutenção 

diária da casa e necessidades da sua esposa, parceira, filhos e 
outros membros da família

 •  protecção contra perigos, tais como:
  •  perigos fìsicos de gatunos ou provavéis 

atacantes
  •  perigos de saúde relacionados com 

doenças, incluindo o HIV; e mesmo o 
assédio (forçando alguém a ter 
sexo contra a sua vontade 
mesmo dizendo não)

  •  perigo emocional, 
quando algúem magoa 
os sentimentos da outra 
pessoa na família, fazendo-a 
chorar ou  ficar triste

2. 
Os Homens como Protectores!



6

Vamos reflectir sobre cada um dos papéis com protectores acima 
mencionados para os homens e rapazes. Você concorda que estes 
são alguns dos papéis  dos homens como chefes de seus agregados 
familiares?

Como  te comportas em relação à figura de  
´protector´ na sua família?
Para o ajudar a calcular  o quanto de verdade você é um 
´protector´, tente responder às seguintes perguntas. Você 
pode fazer isto sozinho, com a sua parceira ou mesmo até com outros 
homens e rapazes mais velhos na sua casa ou vizinhança:
 •  Quais são as coisas que devo fazer para manter a minha 

família segura?
 •  Como é que asseguro que a minha família se alimente bem?
 •  O que é que faço para ter a certeza de que os filhos estão a 

frequentar a escola?
 •  Como é que demonstro o meu amor pela minha família? Será 

que estou feliz usando estas formas de demonstrar o meu 
amor por ela?

 •  O  que é que faço quando a minha esposa, parceira, ou filhos 
partilham os problemas comigo?

 •  Como é que ajudo a procurar soluções para problemas entre 
eu e a minha parceira?

 •  Decido sozinho sobre o que devia acontecer com o dinheiro 
em casa?

 •  Penso sobre as formas de manter a minha família segura da 
doença? Se for o caso, como é que a protejo?

 •  Como estou a proteger a minha esposa ou parceira do HIV se eu 
for seropositivo, e/ou se a minha parceira for seropositiva, como 
é que eu estou a protegê-la de uma reinfecção com HIV?

 •  Como é que eu estou a proteger a minha esposa ou filhos de 
vários tipos  de dores; sejam elas emocionais ou físicas?

 •  Como estou a proteger os meus filhos, irmãs ou irmãos de 
assédio ou outras formas de abuso?
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Muitas mulheres têm vontade de ajudar os maridos ou parceiros 
nesta enorme responsabilidade de ser o chefe do agregado familiar 
e ´protector´.

Porque as mulheres também se preocupam com os seus parceiros 
e as suas famílias, muitas têm vontade de contribuir na tomada 
de decisões no lar, e até mesmo contribuir monetariamente para a 
manutenção da casa.

Através da  parceria, os casais podem partilhar a responsabilidade 
de protecção, segurança, estabilidade para elas próprias e suas 
famílias. Isto significa estabelecer uma parceria no sentido de 
construir segurança contra o HIV e violência. Isso vai resultar num 
casal mais feliz e saudável – se o casal tiver filhos.

Há várias coisas que cada pessoa pode fazer para construir e manter 
uma boa parceria:

A Primeira Etapa  é “Conheça-se a si próprio”
 •  Saiba a sua situação em relação ao HIV
 •  Saiba quando vai provavelmente se aborrecer, ficar triste ou 

zangar-se; o que o faz mudar de uma disposição positiva para 
negativa

 •  Saiba o que lhe faz ficar feliz e com vida, o que o põe numa 
disposição positiva

 •  Saiba  como reage quando está triste ou zangado
 •  Saiba o que lhe faz sentir seguro
 •  Sinte orgulho com a pessoa que é?

 A Segunda Etapa é `Conheça a sua parceira´
 •  Saiba a situação em relação ao HIV dela, e também partilhe 

a sua  situação em relação ao HIV com ela. Uma boa maneira 
de partilhar esta informação seria fazer o aconselhamento e 
testagem sobre o HIV em conjunto.

3. 
Parceria: 
Sempre uma melhor forma de viver
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 •  Saiba o que a entristece, aborrece ou a faz ficar zangada
 •  Saiba o  que é que ela faz quando está triste ou zangada
 •  Saiba o que a faz ficar feliz
 •  Saiba o que é que ela faz quando está feliz
 •  O que a faz sentir-se segura
 •  O que a faz sentir-se orgulhoso com a pessoa que é?

A Terceira Etapa é ´Conheça a sua Parceira´
 •  Agora vocês já sabem a situação em relação ao HIV um do 

outro, discutiram em conjunto como se manterem seguros 
da infecção do HIV, ou seguros da reinfecção. Juntamente 
podem ler e fazer perguntas ao pessoal  no vosso centro de 
saúde mais próximo sobre qualquer coisa que precisem de 
saber sobre o HIV e como manter a família saudável – quer 
vocês sejam seronegativos ou seropositivos.

 •  Vocês são ambos responsáveis pela segurança um do outro e 
vossa família

 •  Evitem estar numa situação tentadora que possa levá-los a 
ter sexo fora da relação

 •  Se você tiver sexo com alguém sem ser a sua esposa ou parceira, 
lembre-se que como um protector você é responsável 
por se proteger a si e à sua esposa e parceira

 •  Por isso pratique SEMPRE o sexo seguro, se não o fizer, então  
expõe-se a si e à sua esposa e parceira ao perigo de contraior 
o HIV e outras ITSs!

 •  Fale sobre isso. Seja o que for que o tenha feito ficar feliz, 
triste ou receoso – fale sobre isso. Falar e partilhar não 
tira nada em ser homem. Quando você fala, ela pode 
compreendê-lo melhor, desta forma a parceria pode 
tornar-se mais forte. 
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Se você já teve sexo sem protecção com alguém, e voltar a ter sexo 
com a sua esposa ou parceira regular:
 •  Certifique-se que desta vez utilizará um preservativo!
 •  Depois vá fazer um teste de HIV dentro de um período de 

três meses após ter tido sexo não protegido para que você 
tenha a certeza sobre o resultado do teste, e repete o teste 
outra vez seis meses mais tarde. Você vai precisar de fazer 

4. 
E se já teve sexo sem protecção?

isso porque durante os 
primeiros três meses, o 
HIV estará no seu período 
de janela (oculto) e você 
poderá ter um resultado 
seronegativo quando de 
facto você é seropositivo.

 •  Continue a utilizar o 
preservativo ou a praticar  
outras formas de sexo 
seguro até saber a sua 
situação em relação ao 
HIV.

 •  Se o seu teste de HIV tiver 
o resultado positivo, você 
precisa de praticar o sexo 
seguro para o resto da sua 
vida (prevenção positivo- prevenindo a reinfecção  pelo HIV) 
e persista em evitar ter sexo com parceiras fora da relação.

 •  Se o resultado for positivo, procure saber mais sobre o 
tratamento, e vá ao aconselhamento com a sua esposa ou 
parceira, para que ela possa saber a sua situação e também 
obter tratamento.
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 •  Se o resultado seu teste  de HIV tiver sido  negativo, decida  
continuar a praticar o sexo seguro, e evite sexo com vários  
parceiros ou fora da sua relação habitual para minimizar as 
suas probabilidades de contrair o HIV, e o transmitir à sua 
esposa ou parceira.

 
Nunca confie na outra pessoa  com quem você tenha sido infiel, 
porque ela também poderia ser infiél para consigo, aumentando as 
probabilidades de ficar infectado com HIV.

A responsabilidade para prevenir  o perigo da sua saúde 
está nas suas mãos – você é o protector. Proteja-se a si 
mesmo. Desta forma você pode proteger melhor a sua 
família melhor!

Se você tiver sexo sem 
protecção, você está 
a pôr-se a si e à  sua 
família em risco. Será 
que vale a pena? Pense 
antes de agir!
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Os homens às vezes colocam em  risco  a sua própria saúde e a saúde 
das suas parceiras e filhos. Espera-se que os homens sejam fortes 
e resistentes, então para manterem esta imagem na comunidade, 
muitos homens vão continuar a agir como se ́ nada estivesse errado´, 
e  correr riscos pode ser uma das maneiras de  indicar isto.

O que pode acontecer se os homens insistirem em 
`ser fortes e resistentes´?
 •  Quando eles se sentem mal, eles podem decidir ignorar isso 

em vez de ir procurar ajuda imediatamente.
   O que acontece? Eles sofrem de problemas de saúde em 

silêncio até que a sua doença piore, às vezes a um ponto 
que já é tarde demais para poderem recuperar. Se for HIV, 
eles podem não saber e transmiti-lo para as suas parceiras, 
colocando a sua família em perigo. Se isto acontecer a você, 
você deixa de ser um protector.

 •  Quando estão a enfrentar problemas que não podem resolver 
facilmente, eles podem não procurar apoio ou discutir 
estes problemas com as suas esposas ou parceiras, ou obter 
aconselhamento de outras pessoas na comunidade, tais como 
os idosos ou conselheiros.

  O que acontece? Eles esforçam-se por resolver os problemas 
sozinhos, e quando se sentem incapazes de encontrar soluções 
sozinhos, isso pode levar à zanga e violência para com as 
suas parceiras. Se isto acontecer a você, você deixa de ser um 
protector.

 •  Quando estão a sentir uma dor emocional, eles podem não 
falar sobre isso com ninguém e ficar com a dor lá dentro  por 
muito tempo.

   O que acontece? Eles não lidam com as suas emoções, e isto 
pode levar à zanga e violência para com as suas parceiras. Se 
isto acontecer a você- você deixa de ser um protector.

5. 
Porque é que os homens se arriscam?
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Esteja atento, o seu comportamento de risco pode 
aumentar com:
 •  Bebendo muito álcool. Quando se consome muito álcool 

muitas vezes deixamos 
de fazer coisas com 
sentido ou  fazer escolhas 
e decisões responsáveis 
sobre o sexo. Também, 
mesmo se você quiser usar 
um preservativo, quando 
está bêbado pode até 
nem se lembrar de usar 
um preservativo, ou pode 
nem ser capaz de  colocá-
lo devidamente.

 •  Relações sexuais 
pobres por causa da 
falta de comunicação.

  Falar-se sobre o sexo e 
do que se gosta durante o 
sexo, e sobre como uma 

  pessoa gosta de sexo, ou mesmo partilhar quando se tem 
dificuldades com o sexo é importante numa relação

 •  Não esperar por usar o preservativo. Muitas pessoas, 
os homens em particular, pensam que o preservativo 
impede-os de ter sexo com prazer, ou impede de fazer 
amor naturalmente. Embora isso possa ser o caso, tal pode 
ser ultrapassado preparando-se e exercitando o uso do 
preservativo sozinho ou com a sua parceira- encontrando 
maneiras de  tornar o processo sexy e excitante. Seja criativo 
com os preservativos femininos e masculinos. Torne isso uma 
parte natural do sexo  
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Algumas causas das  pobres relações sexuais podem também incluir:
   •  Uma fraca erecção; não porque ele não esteja 

interessado ou excitado,  mas porque um homem tem 
muitas coisas na cabeça que o preocupam ou que o 
fazem pensar: Fale sobre isso!

   •  Quando uma mulher não quer ter sexo ou o seu desejo 
é fraco. Procure saber porquê. Fale sobre isso!

   •  O stress  para ambas as partes, que pode estar 
relacionado com problemas financeiros ou problemas 
com os filhos ou outras questões. Fale sobre isso!

   •  Envelhecimento. Alguns homens não são capazes 
de manter uma erecção por muito tempo. Algumas 
mulheres podem também demorar muito tempo a ficar 
excitadas e a atingir o clímax. Por isso a combinação 
destas duas situações nos parceiros mais velhos pode 
tornar mais díficil ter sexo e usar o preservativo. Há 
formas de ultrapassar esse problema, Fale sobre isso!

 •  Pressão de pares. Espera-se muitas vezes que os homens 
tenham muitas parceiras sexuais. Para os homens jovens e 
rapazes, chama-se a isto ´experimentar´. Para os homens 
mais velhos, isto  é conhecido por ser ´macho´para provar a 
masculinidade. Não é verdade que os homens e rapazes tenham 
que provar serem machos para ter muitas parceiras sexuais.

 •  Orgulho de fertilidade. O desejo de ter um filho, e de 
ter muitos filhos, pode levar a que alguns homens tenham 
relações sexuais com várias mulheres, especialmente se a sua 
esposa ou parceira não  lhes está a dar rapazes ou não pode 
ter filhos.

 •  Vontade sexual elevado. Alguns homens acreditam que 
têm uma vontade sexual elevada e tendo apenas uma parceira 
sexual não vai satisfazer os seus desejos sexuais.
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Há diversas coisas que você pode fazer para reduzir as suas 
probabilidades de se envolver em comportamentos arriscados. Entre 
as várias estratégias, você pode fazer um esforço consciencioso para:

 •  Reduzir o seu consumo de álcool
   •  Aperceba-se dos seus hábitos de bebdida e leva um 

amigo de confiança consigo quando vai beber. Este 
amigo pode ajudá-lo a evitar tomar decisões sexuais 
insensatas.

   •  Leve consigo preservativos, especialmente quando 
você vai viajar ou sai para uma festa ou para um lugar 
em que possa encontrar muitas pessoas ou onde você 
possa estar a beber.

   •  Se planear ter sexo, fale sobre preservativos com a sua 
parceira antes de começar a beber. Se ela se importar, 
e está a pensar na segurança, ela vai ficar satisfeita por 
você ter começado a falar do assunto.

   •  Evite beber em lugares que não lhe são familiares, ou 
num lugar onde você vai provavelmente arranjar uma 
parceira sexual.

   •  Se você  estiver bebado e sabe que está nesse estado  
te tornas abusivo e violento, então você deve procurar 
ajuda.  

Faça este teste rápido `Meu Comportamento com 
Álcool´:

 •  Você tem um problema com a bebida? Se ´não, como é que 
eu sei que não tenho um problema com a bebida? Será que as 
outras pessoas  falam ou me dizem que eu tenho um problema 
com a bebida?

 •  Como é que posso ter a certeza de que não sou um bebado a 
sério?

6. 
Reduza o seu comportamento de risco - 
e torne-se um protector melhor?



15

 •  Será que eu me lembro do que faço depois de ter bebido? 
Se ´não, será que isto quer dizer que eu poderia estar a pôr 
a minha vida em perigo ou mesmo a de uma outra pessoa 
quando bebo?

 •  Será que eu tenho vontade de ter sexo quando estou bêbado, 
e com quem quer que seja que eu julgue atraente na altura? 
Se ´sim´, como é que eu posso parar ou reduzir o meu 
consumo?

 •  O que faço de negativo quando bebo?
 •  Será que machuco a minha esposa ou parceira quando 

estou bêbado, por exemplo fico zangado com ela, ou abuso 
dela, ou bato nela, ou mesmo forço ela a ter sexo?

 •  Fale sobre o sexo com a sua parceira   

   •  Nenhuma cultura diz que você não devia falar com a 
sua parceira sobre o sexo. As suas discussões com a sua 
esposa ou parceira são privadas.

   •  Conte um para o outro do que gostam quando estão a 
fazer amor. Procure saber do que é que ela gosta. Tente 
coisas novas.

   •  A coordenação do tempo é algo de importanto quando 
você quer falar sobre o sexo. Escolha um tempo em 
que você e a sua parceira estão felizes e relaxados num 
lugar privado e confortável.

   •  Partilhe aquilo que o excita e encoraje-a a falar sobre 
o que  a excita. Faça-a sentir-se confortável. Algumas 
mulheres podem  achar que os homens pensam mal 
delas se elas partilharem abertamente os seus desejos 
e fantasias.

   •  Fale sobre o que ela gosta durante os preliminares 
sexuais e que é muito importante durante o sexo. 
As mulheres ficam excitadas, e podem ser melhores 
parceiras sexuais, quando você dá tempo para a 
preparação sexual. Se a sua parceira gosta de sexo, você 
vai tirar mais prazer sexual. O orgasmo vai ser melhor 
para vocês os dois.
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   •  Discutir as formas criativas de pôr o preservativo, para 
que não seja uma parte aborrecida e difìcil sempre que 
tiverem de fazer sexo. Isto é especialmente importante 
se você ou a sua parceira, ou ambos são seropositivos- o 
uso do preservativo vai impedir que vocês se reinfectem  
com HIV (o que lhes vai tornar aos dois doentes 
rapidamente)- isto é uma ´prevenção positiva´.

 •  Procure saber a razão porque o desejo sexual é 
baixo consigo ou com a sua parceira

   •  Talvez a hora para praticar o sexo seja imprópria, 
talvez você esteja cansado ou stressado, fale sobre estas 
coisas. Ambos Poderão encontrar soluções.

   •  Com a sua parceira discuta o `Ciclo de Stress` que se 
encontra neste livro e preencha os círculos. Discutir 
como abordar os stressores moderados.

Tente este Ciclo de Stress com o seu parceiro

Trabalho

Filhos

ex. Senhorio

ex-esposa

Contas por pagar

ex. Dívida

ex: Mãe

Vizinhos

Não
stressantes

Não
stressantes

Stressantes 
Moderados
Stressantes 
Moderados

Stressantes  
Elevados

Stressantes  
Elevados
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   •  Você pode depois abordar os stressores elevados, 
mas se isto se tornar difìcil deixe de fora e concordem 
discuti-los outra vez numa outra altura.

   •  Utilize este ciclo pelo menos uma vez por mês.

 •  Se você achar difìcil falar com a sua parceira 
sobre estas questões

   •  Você pode procurar alguém com quem falar, tal como 
um conselheiro ou uma pessoa mais idosa, ou tio na 
família. Procure sabe deles como começar a conversa 
com a sua esposa ou parceira.

   •  Você pode procurar um livro ou alguns mídia, ex. um 
anúncio televisivo, um filme ou canção, ou um artigo, 
que você pode ler conjuntamente com a sua parceira 
para começar a conversa sobre o sexo.

 •  Suportar a pressão de pares
  Isto é muito importante e possível. Você pode:
   •  Escolher amigos que são uma influência positiva para 

si. Conhecer os amigos que oferecem apoio positivo e 
reforço, é importante.

   •  Identifique os amigos, lugares e situações em que vocês 
se encontram.

   •  Tente fazer-se acompanhar porn aqueles amigos 
que providenciam influências positivas e seguras 
na sua vida- aqueles amigos que o ajudam a ser um 
protector!

   •  Aprenda a encontrar maneiras de enfrentar as 
influências negativas e pense nas consequências dos 
aspectos negativos que lhe estão a ser contados.

   •  Constitua um grupo de pares, que possa ser um grupo 
de apoio- para lhes dar apoio positivo e influenciá-lo a 
ser um protector melhor!
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 •  Saiba os factos sobre a fertilidade
   •  O sexo do bebé é determinado pelo homem, não pela 

mulher. Ter um menino é influenciado pela natureza, e 
não pela mudança de mulher com quem você está.

   •  O sexo durante a ovulação pode resultar num menino, 
mas isto não está definido antecipadamente. 

   •  Se um casal tiver dificuldade em ter um filho, isto pode 

Use isto para 
mapear quem é uma 
influência negativa 
e quem é uma 
influência positiva 
na sua vida. Evite a 
influência negativa 
e passe mais tempo 
com a inflência 
positiva.

In

f u
ência Negativa

Positive
Influence

ex. Irmã, 
Irmão ou 

mulher da casa
ao lado

ex. Jaime
 no bar local

indicar um problema com a mulher, ou o homem- 
não apenas com a mulher. 

   •  Pode levar algum tempo  para um casal conseguir 
conceber um bebé, e às vezes o que é realmente 
necessário é paciência e tempo para que a mulher 
engravide. Nos casos em que é necessário  uma 
intervenção médica e testagem, tanto o homem 
como a mulher devem ser testados e visitar um 
médico em conjunto para procurar saber qual é o 
problema.

   •  Ter conhecimento do ´ciclo de fertilidade´ é 
importante e o médico ou enfermeira na sua clínica 
mais próxima pode partilhar esta informação com 
vocês.

Homens

Rapaz

Mulheres

Rapariga
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 •  Controle os fortes desejos sexuais
   •  Fale com a sua parceira sobre os seus desejos e veja se 

você pode  determinar a frequência na prática de sexo 
que seja confortável para vocês os dois.

   •  Se você acredita que tem um forte desejo sexual fora do 
normal e precisa de praticar sexo várias vezes, sendo 
que por vezes você tem sexo com diferentes parceiras, 
então deve usar um preservativo todas às vezes.

   •  O seu forte desejo sexual pode ser um questão 
psicológica e você pode precisar de procurar 
aconselhamento para isso.

   •  Você pode precisar de tratamento para uma infecção 
sexualmente transmitida; se assim for, procure 
cuidados médicos para evitar  a transmissão para a sua 
parceira regular ou esposa.

   •  Você pode querer falar com algumas pessoas idosas 
na sua comunidade que posam ser capazes de oferecer 
conselhos sobre como gerir o seu forte desejo sexual.

   •  Tente masturbar-se. Não há nada de errado com isso. 
Pode ser gostoso e alivia a sua pressão de uma forma 
segura.

 •  Aborde uma  erecção fraca
  Não a ignore (esperando que tudo se vai resolver por si só) 

e não evite  o sexo ou falar sobre ele. Uma erecção fraca é 
comum entre os homens e isso não signfica que você deixa de 
ser um homem de verdade0´.

   •  Procure saber  porque é que isso está a acontecer e fale 
com a sua parceira sobre isso.

   •  Não evite discutir sobre isso, porque isso vai piorar 
a situação e fazer com que você procure sexo fora da 
relação. Ou talvez o faça ficar zangado, e levá-lo a 
tornar-se violento.



20

   •  Às vezes  até mesmo o tipo de regime alimentar pode 
afectar a erecção de uma pessoa. Procure saber mais 
sobre isso na sua clínica mais próxima ou lendo 
informação sobre este assunto.

   •  Se o seu problema continuar, então você deve  procurar 
um médico, pois podia ser por causa de outros 
problemas  graves como as diabetes, tensão alta, efeitos 
secundários de alguns medicamentos ou mesmo um 
indicador de conplicações cardíacas.

Lidar com a ejaculação prematura

Se você entra em clímax e ejacula muito cedo, isto pode 
também  causar alguns problemas na sua relação sexual. 

 •  Todos os homens passam por isto em alguma fase da sua 
vida, e embora seja angustiante e embaraçoso, isto é algo 
que você pode abordar.

 • A sua parceira pode ajudá-lo a prevenir e a abordar a 
ejaculação prematura, especialmente se você falar sobre 
isso.

 •  No começo da prática sexual evite ser tocado nas áreas 
que o podem excitar com facilidade, para que você possa 
manter a erecção por mais tempo enquanto se ocupa em 
excitar a sua parceira.
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O baixo desejo sexual entre as mulheres pode também resultar em 
fúria, violência e aos homens a procurar pelo sexo forra da relação. 
Isto pode colocar  vocês os dois em risco de contrair o HIV. Ela pode 
ficar seca e rígida e não responder às suas carícias e pode não ser 
capaz de ter um orgasmo. Isto pode ser angustiante para vocês os 
dois.  Compreender a razão porque isto acontece pode ajudar vocês 
os dois a abordar isto, em conjunto.

Algumas razões para o fraco desejo sexual nas 
mulheres podem incluir o facto de que elas:

 •  está cansada de todo o trabalho doméstico, tal como cuidar 
das crianças, cozinhar, limpar, etc

 •  possa estar com problemas menstruais
 •  está mais velha, e por isso leva mais tempo para ficar excitada 

sexualmente
 •  possa estar a sentir alguma dor física
 •  possa estar stressada com alguma coisa, tal como não ter 

dinheiro suficiente para os alimentos or para as necessidades 
dos filhos

 •  possa estar magoada ou triste, talvez alguém lhe tenha 
aborrecido, ou talvez até mesmo você a aborreceu (sem 
saber)

 •  possa estar a sentir-se pouco atraente, bonita ou amada
 •  possa estar preocupada com a dor que sente durante o acto 

sexual. Se ela não for lubrificada (húmida) o suficiente, a 
prática do sexo será doloroso. Algumas razões para uma 
lubrificação inadequada podiam ser de que ela não está a ser 
bem preparada para o sexo, o sexo é agressivo, ou o pénis ser 
grande. Ela talvez precise de ver um médico se o problema 
continuar por mais tempo, de forma a ter a certeza de que ela 
não tem uma infecção na vagina.

7. 
Para a  mulher que ama
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O sexo é especial para a maioria das mulheres, pois envolve uma 
ligação emocional. E a maneira como o sexo é feito torna-se 
importante para elas.

O que precisa de saber – as mulheres gostam:
 •  que lhes digam que são atraentes
 • de ter a certeza que o seu homem é fiel e honesto  

para com elas, se elas suspeitam que ele está a 
trair, isto magoa-as e pode resultar na redução do 
desejo sexual

 • que lhes falem com gentileza e com palavras 
amorosas, para que elas se sintam relaxadas e 
desejadas

 •  acariciadas, beijadas e tocadas em lugares 
diferentes do corpo. Você pode procurar saber 
quais são as partes mais sensíveis da sua 
parceira, explorando e até mesmo pedindo que 
ela lhe diga.

 •  que falem com elas, porque ter sexo em silêncio absoluto 
pode não as excitar. Falando durante o acto sexual e sendo 
encorajador ou partilhando sentimentos positivos com ela 
pode  aumentar a sua excitação. 

´Terapia de ´Falando- Escutando´
As mulheres precisam de falar para resolver problemas. Se houver 
um problema no lar ou entre vocês, ela precisa de falar sobre isso. 
Assim que ela tenha conversado  e você a tenha escutado, ela fica 
mais relaxada e aprecia o sexo.

Os homens precisam de providenciar espaço para as mulheres 
falarem sobre o que lhes está a preocupar, e de escutar e mostrar 
apoio mesmo se eles não tiverem soluções de imediato, e mesmo 
se eles acharem que a questão que ela está a levantar não é 
importante. 
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Muitos homens tendem a  evitar escutar.

Mas um verdadeiro protector precisa de saber o que está a 
preocupar a pessoa com quem está comprometido a proteger. Por 
isso ele deve escutar.

Menopausa
Muitas mulheres chegam à menopausa a partir dos 45 anos  ou 
mais. Acredita-se que  em algumas culturas essa mulheres que 
já chegaram à menopausa não deviam, ou não precisam de ter 
sexo. Esta crença não é verídica.

As mulheres com mais idade querem ter sexo e  tiram prazer dele. 
No entanto, demora mais tempo às mulheres  que chegaram, ou 
passaram pela menopausa a ficarem excitadas.

Mesmo antes da menopausa muitas mulheres atravessam 
muitas mudanças emocionais e fìsicas que podem afectar a sua 
disposição e o seu desejo sexual.

O que é que você pode fazer?
 •  Procurar uma outra mulher não é solução, tal vai 

simplesmente piorar as coisas na sua relação.
 •  É importante  você compreender isto sobre a  mulher que 

você ama e falar sobre isso antes de você a deixar por uma 
outra mulher.

 •  Ela pode tomar hormonas para ajudá-la com a sua 
disposição e ciclo, e você pode encorajá-la a ver um médico 
por causa disto. 

 •  Quando tiver sexo com ela, você precisa de levar  mais tempo 
para  a excitar e você pode também usar um lubrificante 
para reduzir a sua aridez.
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 1. CONHECER: conheça-se a si próprio- conheça a sua 
parceira – saiba a sua situação em relação ao HIV

 2. EVITAR: evite arriscar-se – evite o sexo não protegido
 3. COMUNICAR: fale sobre o sexo com a sua parceira- 

encorage-a a falar sobre o sexo consigo

8. 
Dez maneiras de prevenir o HIV

 4. PRESERVATIVOS: use o preservativo 
(preservativos femininos e masculinos) sempre 
e  procure maneiras excitantes e criativas de o 
colocar. Você deve sempre usar preservativos 
se você ou a sua parceira forem seropositivos, 
ou ambos forem seropositivos, isto é prevenção 
positiva. O uso do preservativo vai manter o seu 
HIV (carga viral) mais baixo e prevenir que você  
fique  doente mais rapidamente.

 5. FIEL: evite ter muitas parceiras sexuais; a 
fidelidade pode ser divertida e prazível! Um 
homem com uma única mulher é sexy.

 6. SEJA CIRCUNCIDADO: procure saber sobre a circuncisão 
médica masculina na sua clínica mais próxima e juntamente 
com a sua parceira obtenha aconselhamento para vos ajudar 
a tomar uma decisão para a circuncisão. Depois certifique-
se também em usar os preservativos para garantir uma 
protecção a 100% para vocês os dois.

 7. AMOR: o amor é poderoso, o amor não falha, ame a sua 
parceira e ajude-a a amá-lo também! Torne o amor uma arma 
de protecção!

 8. SATISFACÇÃO SEXUAL: fale sobre os problemas sexuais 
com a sua parceira  ou com alguém maduro e sensível. Não 
deixe que as erecções fracas, ejaculações prematuras,  fraco 
desejo sexual ou o embaraço  o impeça de falar sobre o que 
você quer e gosta (e do que a sua parceira quer e gosta) e  tirar 
proveito de sexo seguro e prazeiroso.

 9. BEBER MODERAMENTE: evite beber demasiadamente e 
de se colocar em situações arriscadas. Quanto menos beber, 
mais saudável será o seu corpo, e você pode tirar melhor  gozo 
de uma relação  sexual segura e prazeirosa.

 1o.ARRISCAR-SE NÃO É SER MACHO: não se arrisque, 
não vale a pena, mesmo se for excitante por algumas vezes. 
Basta uma falta para destruir a vida e perder o amor, a sua 
relação e a sua família.
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Notas
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