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Padrões de boas práticas da alliance para a programação de HiV com transformação de gênero 

Padrão de boas práticas 1
nossa organização está comprometida com uma abordagem responsiva ao gênero e com o 
avanço da igualdade de gênero.

Padrão de boas práticas 2
nossa organização promove os direitos humanos de crianças, jovens e adultos de todas as 
identidades de gênero e orientações sexuais.

Padrão de boas práticas 3
os programas e a advocacia da nossa organização baseiam-se numa análise de gênero 
abrangente que reconhece e tem em conta a natureza interseccional das questões de gênero e as 
experiências de mulheres e raparigas em toda a sua diversidade.

Padrão de boas práticas 4
a nossa organização está comprometida com o envolvimento significativo de mulheres e meninas 
que convivem e são mais afectadas pelo HiV em todas as fases de concepção e implementação do 
programa, incluindo planificação, monitoria e avaliação.

Padrão de boas práticas 5
nossos programas e advocacia promovem a participação activa, o empoderamento e a liderança 
de mulheres e meninas em toda a sua diversidade em todas as decisões que afectam suas vidas.

Padrão de boas práticas 6

as atividades programáticas da nossa organização são projectadas para prevenir e combater a 
violência baseada em gênero(VBG) em todas as suas formas no contexto e na resposta ao HiV, 
e são concebidas e implementadas de tal forma que reconhecem e minimizam o risco de VBG 
dentro da programação do HiV. nossa organização promove e / ou fornece acesso a serviços 
competentes para pessoas que experimentaram a VBG no contexto do HiV e defende a integração 
de programas e serviços de VBG e HiV.

Padrão de boas práticas 7
a programação da nossa organização destina-se a promover e contribuir para a plena realização 
da saúde e direitos sexuais e reprodutivos (sdsr) de mulheres e meninas em toda a sua 
diversidade, incluindo as que vivem com HiV e são mais afectadas pelo mesmo.

Padrão de boas práticas 8

os programas da nossa organização abordam normas e práticas de gênero prejudiciais que 
tornam crianças, jovens e adultos de todas as identidades de gênero e orientações sexuais 
vulneráveis ao HiV e aos problemas de saúde sexual e reprodutiva (ssr) ou que limitam o acesso 
a serviços.

Padrão de boas práticas 9
nossa organização está trabalhando para garantir que as leis e políticas nacionais não 
criminalizem ou estigmatizem as pessoas por causa de sua identidade de gênero e orientação 
sexual.

Padrões de boas práticas da alliance para a 
programação de HiV com transformação de 
gênero 

recurso chaves

Para mais informação 
sobre o sistema de 
acreditação acesse: 
www.aidsalliance.org/
resources/336-alliance-
accreditation-system

Este guia de boas práticas contém informações, estratégias e recursos para 
ajudar atender ao padrões de boas práticas da Alliance para programação 
transformadora de gênero para o HIV/ programação para mulheres e meninas 
em toda a sua diversidade. A implementação desses padrões é uma das formas 
pelas quais a Alliance, nossos parceiros de Organizações de Ligação (OLs) e 
outras organizações com as quais trabalhamos podem definir e promover uma 
abordagem unificada e orientada para a qualidade na programação do HIV.

Os padrões de programação do HIV da Alliance podem ser usados a qualquer 
momento no ciclo do programa para avaliar e compartilhar boas práticas; ajudar 
a desenvolver propostas e estruturas de monitoria e avaliação (M&A); projectar 
e refinar as intervenções; e para a advocacia liderada pela comunidade.

http://www.aidsalliance.org/resources/336-alliance-accreditation-system
http://www.aidsalliance.org/resources/336-alliance-accreditation-system
http://www.aidsalliance.org/resources/336-alliance-accreditation-system
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abreviaturas e siglas 

cmmV circuncisão masculina médica voluntária

HiV Vírus da imunodeficiência humana

ist infecção sexualmente transmissível

LGBti Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais

m&a monitoria e avaliação

msm mulheres que fazem sexo com mulheres

oL organização de ligação

oms organização mundial da saúde

onusida  organização das nações unidas para o HiV/aids

PPe Profilaxia pós-exposição

PreP Profilaxia pré-exposição

rdi redução de danos internacional

sdsr saúde e direitos sexuais e reprodutivos

ssr saúde sexual e reprodutiva

tar terapia anti-retroviral

tB tuberculose

VBG  Violência baseada em gênero

Vcm Violência contra as mulheres 

Vcmm Violência contra mulheres e meninas

VPi Violência do parceiro íntimo
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introdução 

Visão geral e objectivos 
Este guia de boas práticas fornece a justificativa para a programação 
transformadora de gênero, bem como ferramentas para ajudar organizações da 
sociedade civil e comunitárias, incluindo Organizações de Ligação (OLs) da Alliance 
e outras organizações a integrar uma perspectiva de gênero em seus programas 
de HIV. Destina-se a fortalecer a programação do HIV com, por e para mulheres e 
meninas em toda a sua diversidade, e a aprimorar o foco da Alliance no gênero em 
seu trabalho com populações-chave. Baseia-se – e refere-se a – outros recursos 
sobre mulheres, meninas e igualdade de gênero no contexto e resposta ao HIV.

A Secção 1 descreve como a análise de gênero pode fortalecer a programação 
examinando três áreas que se sobrepõem e se reforçam mutuamente: 

■■ usar os dados disponíveis e preencher as lacunas; 

■■ promover a igualdade de gênero e abordar normas de gênero prejudiciais; e 

■■ remover barreiras relacionadas ao gênero para acesso a serviços e informações.

A Secção 2 fornece orientação prática e ferramentas para integrar 
considerações de gênero nos programas de HIV, particularmente para 
mulheres e meninas mais afectadas pelo HIV. A secção compreende:

■■ Um modelo para conduzir uma análise participativa de gênero, 
incluindo questões-chave que os OLs e partes interessadas da 
comunidade podem considerar para ajudar a projectar programas 
baseados em direitos e transformadores de gênero.

■■ Uma série de cenários fictícios extraídos de experiências realísticas 
que destacam alguns dos desafios e barreiras que as mulheres 
e meninas enfrentam em toda a sua diversidade quando tentam 
ter acesso a prevenção do HIV, Cuidados e Tratamento.

■■ Estratégias de intervenção, incluindo “o que funciona” e estudos 
de caso, destacando exemplos de práticas promissoras

■■ Evidências de todo o mundo para aprofundar a compreensão da relação  
entre gênero e HIV.

Ao fortalecer a integração de gênero na resposta ao HIV, as OLs aumentarão a 
eficácia e a sustentabilidade de seus programas e promoverão os esforços da 
comunidade para enfrentar a pobreza, a desigualdade e a vulnerabilidade.

A linguagem é importante: algumas palavras sobre “mulheres”  
e “gênero” 
A linguagem que usamos é importante. Isto é particularmente verdade no contexto 
do HIV. O impacto do HIV é fortemente influenciado por uma ampla gama de 
fatores de identidade (incluindo práticas e comportamentos) que tornam os 
indivíduos e comunidades mais ou menos vulneráveis, devido ao estigma e à 
discriminação associados a eles. Este guia fornece uma lente através da qual 
identificar e analisar essas identidades – e o estigma e discriminação que muitas 
vezes é anexado a eles -, a fim de melhor compreender e servir as comunidades.

Usamos a expressão “Mulheres em toda sua diversidade” para destacar que 
existem muitas distinções entre as mulheres, com diferenças associadas a idade, 
raça, identidade ou expressão de gênero, orientação sexual, etnia, idioma, estado 

neste guia

recurso chave

exemplo 
de praticas 
promissoras

advogacia 
oportunidade

evidencia global

análise de 
gênero

cenário

recurso chave

Leia sobre a abordagem da 
alliance Genero-responsivo 
e Genero-transformativo 
para o nosso programa de 
HiV e sdsr aqui: www.
aidsalliance.org/our-
priorities/955-gender 

http://www.aidsalliance.org/our-priorities/955-gender
http://www.aidsalliance.org/our-priorities/955-gender
http://www.aidsalliance.org/our-priorities/955-gender
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civil ou status de parceria, estado de saúde, status de migrante, status de emprego, 
nível educacional, nível de alfabetização, diferenças de desenvolvimento (ou seja, 
desafios físicos ou de aprendizado), vivendo em situações de conflito ou pós-
conflito, sobrevivendo a violência ou outras violações de direitos humanos etc. Em 
outras palavras, nenhuma ‘mulher’ genérica. Ser mulher (ou homem ou transgênero) 
engloba todos esses fatores e experiências, entre outros, numerosos demais para 
nomear. Em suma, são todas as coisas que tornam um indivíduo a pessoa que são.

Gênero refere-se à matriz de papéis e relações socialmente construídos, 
traços de personalidade, atitudes, comportamentos, valores, poder relativo e 
influência que a sociedade atribui aos indivíduos, geralmente com base em seu 
sexo biológico percebido. Sociedades tipicamente promovem a ideia de que 
existem apenas dois gêneros e apenas dois sexos. O sexo é entendido como 
determinado pela biologia, enquanto o gênero é uma identidade “adquirida” que 
é aprendida, muda com o tempo e varia amplamente dentro e entre culturas. 
A Alliance reconhece que há uma gama de gêneros, identidades de gênero, 
orientações sexuais e expressões de gênero. Nesse sentido, gênero não se refere 
apenas a mulheres ou homens, mas também às dinâmicas de relacionamento 
e poder entre as pessoas, por causa de como elas são definidas por suas 
comunidades e como elas mesmas identificam e compreendem seu gênero.

A frase “mulheres em toda a sua diversidade” pretende captar ideias de poder e 
de interseccionalidade, ou seja, a ideia de que um indivíduo se encontra numa 
intersecção de múltiplas experiências sociais, muitas vezes de discriminação 
ou marginalização. Por exemplo, uma mulher Rohingya em Mianmar pode 
experimentar formas interligadas e entrelaçadas de discriminação e violência 
porque ela é uma mulher; porque ela é Rohingya; porque ela é muçulmana; e 
por causa da situação política interna de Mianmar. Às vezes, isso é chamado de 
“formas múltiplas e sobrepostas de discriminação” ou “discriminação composta”.

No contexto do HIV, muitas vezes falamos sobre “mulheres e meninas” como 
uma população chave, e sobre “pessoas vivendo com HIV”, “profissionais do 
sexo”, “pessoas que usam drogas”, “lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e 
intersex (LGBTI) comunidades e ‘adolescentes’ como outros – como se fossem 
populações separadas que não se sobrepõem. Na realidade, todos esses 
grupos se sobrepõem e se cruzam. Por exemplo, uma mulher que vende sexo 
também pode ser uma mãe, uma esposa, uma mulher rural, uma mulher de uma 
fé particular (ou nenhuma), uma mulher lésbica, bissexual ou trans, uma mulher 
ou uma jovem vivendo com HIV, e uma pessoa que experimenta a violência 
por parceiro íntimo (VPI), e assim por diante. Ao não considerar a natureza 
interseccional de todas as nossas identidades, corremos o risco de silenciar 
a programação ou criar divisões irreais entre diferentes grupos de mulheres. 
Na melhor das hipóteses, nossa programação não terá eficácia – na pior das 
hipóteses, podemos nos arriscar a dificultar estereótipos e causar danos.

Compreender a relação entre o HIV e a desigualdade  
de gênero
Evidências reunidas ao longo da epidemia mostram que o HIV floresce em 
condições de desigualdade e falta de responsabilização. Em muitos países, 
a prevalência do HIV continua aumentando entre as mulheres, especialmente 
meninas adolescentes, mulheres jovens e mulheres de populações-chave. 
Na África Subsaariana, três em cada quatro pessoas entre 15 e 19 anos 
que recentemente adquiriram o HIV são meninas.1 Mulheres e meninas 

eu tenho  
múltiplas experiencias 
de estigma como uma 

mulher que vende 
sexo, uma lésbica e 

pessoa vivendo  
com HiV.

recurso chave

onusida (2017), 
‘When women lead, 
change happens’.
www.unaids.org/en/re-
sources/documents/2017/
when-women-lead-
change-happens

1. ONUSIDA (2016), ‘HIV prevention among adolescent girls and young women’. Disponível em: www.unaids.org/en/
resources/documents/2016/20160715_Prevention_girls

http://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/when-women-lead-change-happens
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/when-women-lead-change-happens
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/when-women-lead-change-happens
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/when-women-lead-change-happens
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/20160715_Prevention_girls
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/20160715_Prevention_girls
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correm maior risco de contrair o HIV, devido a fatores biológicos, sociais e 
comportamentais. Elas geralmente têm menos controle sobre suas escolhas 
sexuais e autonomia corporal do que os homens. Mesmo que as mulheres 
não estejam vivendo com o HIV, o vírus tem um impacto significativo em 
suas vidas, já que mulheres e meninas são geralmente responsáveis por 
cuidar da família e dos membros da comunidade que vivem com o HIV.

A relação entre gênero e HIV está em constante evolução. Muitas 
variáveis, como educação, renda, idade, etnia, raça, deficiência, status de 
migrante, saúde, localização e orientação sexual influenciam os vínculos 
entre HIV e gênero. Por isso, é importante considerar as muitas maneiras 
pelas quais o gênero e o HIV interagem. A relação entre gênero e HIV é 
dupla: enquanto o gênero afecta a susceptibilidade ao HIV e o impacto 
do HIV, o HIV também influencia a desigualdade de gênero e os direitos 
humanos em geral. Os principais fatores contextuais incluem:

■■ o ambiente legal e de políticas (como leis que discriminam mulheres e 
meninas; proíbem relações do mesmo sexo; ou penalizam identidades de 
gênero que não estão em conformidade com normas e estereótipos de gênero)

■■ o contexto individual (como uso de drogas, trabalho sexual, sexo 
coercitivo, experiência ou medo da VBG e a incapacidade de negociar 
práticas sexuais e de sexo seguro, ou viver com deficiência(s))

■■ o contexto social (como relacionamentos entre homens mais velhos 
e mulheres / meninas mais jovens, casamento precoce ou forçado, 
acessibilidade, aceitabilidade, viabilidade e qualidade dos serviços de 
saúde e informações disponíveis para diferentes comunidades afectadas ou 
vivendo com HIV, assim como acesso a recursos econômicos e educação).

Em todo o mundo, mulheres e adolescentes enfrentam níveis alarmantes de 
violência.2 Existe uma relação bem documentada entre desigualdade de gênero, 
VPI e HIV.3 A VBG – incluindo VPI e abuso sexual – aumenta o risco de contrair 
o HIV. As mulheres que vivem com o HIV são particularmente propensas a sofrer 
violações do seu direito à segurança e integridade corporal. Muitas vezes, são 
desencorajadas a ter filhos ou, em alguns casos, elas são coagidas ou forçadas a 
esterilização e a abortarem.4 Como resultado do acesso a cuidados mais rotineiros 
de saúde sexual e reprodutiva (SSR) – por exemplo, no contexto dos cuidados 
pré-natais – as mulheres são mais propensas a descobrir o seu estado de HIV 
do que os seus parceiros masculinos. A revelação pode expô-las, não apenas ao 
estigma e à discriminação de suas comunidades e até mesmo aos provedores 
de serviços de saúde, mas potencialmente também à VPI ou ao abandono.5

As mulheres trans também enfrentam níveis extremamente altos de violência e, 
muitas vezes, barreiras quase intransponíveis aos serviços e cuidados de SSR.

O gênero afecta os resultados de saúde das pessoas que vivem com o HIV. 
Mais mulheres estão acessando a terapia anti-retroviral (TAR) do que os 
homens.6 Em comparação com os homens, no entanto, as mulheres que 

2. ONUSIDA (2014), ‘Women living with HIV speak out against violence: A collection of essays and reflections 
of women living with and affected by HIV’. Disponível em: www.unaids.org/en/resources/documents/2014/
womenlivingwithhivspeakout

3. Jewkes R., Sen P. and Garcia-Moreno C. (2002), ‘Sexual violence’. In Krug E.G. et al., eds., ‘World report on violence 
and health’. Geneva: World Health Organization, pp. 149-181. Disponível em: www.who.int/violence_injury_prevention/
violence/world_report/en/summary_en.pdf

4. Center for Reproductive Rights and Federation of Women Lawyers – Kenya (2008), ‘At risk: rights violations of 
HIV-positive women in Kenyan health facilities’. Disponível em: www.reproductiverights.org/document/at-risk-rights-
violations-of-hiv-positive-women-in-kenyan-health-facilities 

5. ONUSIDA (2014), ‘Women living with HIV speak out against violence.’

6. ONUSIDA (2017), ‘When women lead, change happens: Women advancing the end of AIDS’. Disponível em: www.
unaids.org/en/resources/documents/2017/when-women-lead-change-happens

Na Africa  
Subsariana, 3 em 

4 pessoas entre 15 
e 19 anos novos 

infectados por HIV 
são raparigas.

recurso chave

onusida (2014), ‘Women 
living with HiV speak 
out against violence: a 
collection of essays and 
reflections of women living 
with and affected by HiV’. 

www.unaids.org/
en/resources/docu-
ments/2014/womenliv-
ingwithhivspeakout

http://www.unaids.org/en/resources/documents/2014/womenlivingwithhivspeakout
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2014/womenlivingwithhivspeakout
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_en.pdf
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_en.pdf
https://www.reproductiverights.org/document/at-risk-rights-violations-of-hiv-positive-women-in-kenyan-health-facilities
https://www.reproductiverights.org/document/at-risk-rights-violations-of-hiv-positive-women-in-kenyan-health-facilities
https://www.reproductiverights.org/sites/default/files/documents/At%20Risk.pdf 
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/when-women-lead-change-happens
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/when-women-lead-change-happens
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2014/womenlivingwithhivspeakout
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2014/womenlivingwithhivspeakout
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2014/womenlivingwithhivspeakout
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2014/womenlivingwithhivspeakout
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vivem com o HIV muitas vezes sofrem atrasos no acesso ao tratamento, bem 
como pior qualidade dos cuidados. Em alguns casos, elas também são mais 
propensos a ter interrupções de tratamento e piores resultados de tratamento.7 

Uma revisão global do acesso das mulheres ao tratamento e tratamento 
do HIV8 (realizada pela ONU Mulheres e parceiros) revelou que também 
existem grandes lacunas nos dados sobre tratamento e cuidados para 
as mulheres que vivem com o HIV em toda a sua diversidade; 

■■ Estigma, discriminação e violencia contra mulheres vivendo com HIV 

■■ Papeis e responsabilidades de genero(incluindo responsabilidades de cuidar) 

■■ Violações do direito para a privacidade,confidencialidade e 
integridade corporal dentro dos cenarios de saude

■■ Leis Punitivas, incluindo criminalizaçao de mulheres das populações chave. 

7. Patterson S. E. et al. (2015), ‘The impact of criminalization of HIV non-disclosure on the healthcare engagement of 
women living with HIV in Canada: a comprehensive review of the evidence’. Journal of the International AIDS Society, 
Vol 18(1), 20572. http://doi.org/10.7448/IAS.18.1.20572

8. ATHENA Network, AVAC, Salamander Trust, UN Women (2016), ‘Key barriers to women’s access to HIV treatment: 
making ‘Fast-Track’ a reality’. Disponível em: http://salamandertrust.net/wp-content/uploads/2015/07/UNWomenetal_
Web_Treatment_access_4pp2016_Final.pdf

Valores fundamentais

o trabalho da alliance para promover a igualdade de gênero é apoiado por uma série de 
valores fundamentais, por exemplo:

■■ direito à escolha informada, crença e liberdade de expressão

■■ liberdade de movimento, expressão e autodeterminação

■■ liberdade de violência, abuso e escravidão

■■ direito de conhecer e organizar para promover interesses ou crenças comuns

■■ não-discriminação, seja por raça, religião, nacionalidade, idade, identidade de genero ou 
orientação sexual

■■ Valorizando a diversidade e compreensão intercultural sem julgamento

■■ Protecção das crianças e defesa dos direitos das raparigas

■■ Protecção e assistencia para os desfavorecidos e marginalizados

recurso chaves

a abordagem centrada 
na alliance descrita em 
‘Putting people at the heart 
of the HiV response’ (2017) 
www.aidsalliance.org/
resources/987-putting-
people-at-the-heart-
of-the-hiv-response

Para mais informação 
na teoria da mudança 
da alliance, vai para:  
www.aidsalliance.org/
resources/324-briefing-
our-theory-of-change

http://doi.org/10.7448/IAS.18.1.20572
http://salamandertrust.net/wp-content/uploads/2015/07/UNWomenetal_Web_Treatment_access_4pp2016_Final.pdf
http://salamandertrust.net/wp-content/uploads/2015/07/UNWomenetal_Web_Treatment_access_4pp2016_Final.pdf
http://www.aidsalliance.org/resources/987-putting-people-at-the-heart-of-the-hiv-response
http://www.aidsalliance.org/resources/987-putting-people-at-the-heart-of-the-hiv-response
http://www.aidsalliance.org/resources/987-putting-people-at-the-heart-of-the-hiv-response
http://www.aidsalliance.org/resources/987-putting-people-at-the-heart-of-the-hiv-response
http://www.aidsalliance.org/resources/324-briefing-our-theory-of-change
http://www.aidsalliance.org/resources/324-briefing-our-theory-of-change
http://www.aidsalliance.org/resources/324-briefing-our-theory-of-change
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some of us do 
not identify as 

male or female, 
or we identify as 

transgender.

advogar para Leis 
Politicas que promovem e 
protejam a igualdade de 
genero, direitos humanos 
e saude publica.

advogacia oportunidade

Os benefícios da incorporação do gênero na programação do HIV 
O trabalho da Alliance com populações-chave é bastante aprimorado pela 
integração de uma análise de gênero e compromisso com a programação 
sensível ao gênero. A realização de uma análise de gênero – com a ajuda 
deste guia – garantirá que seja dada atenção especial aos fatores que 
aumentam a vulnerabilidade e os riscos enfrentados por mulheres e meninas 
em toda a sua diversidade. Este guia está enraizado em uma abordagem 
baseada em direitos para mulheres de populações-chave. Não se baseia 
numa abordagem estreita criada pelos “modos de transmissão do HIV”, nem 
assume que as identidades comportamentais (isto é, mulheres que fazem 
sexo com mulheres ou trabalhadoras do sexo) se igualam ao risco.

Há uma necessidade urgente de organizações da sociedade civil e 
organizações baseadas na comunidade, para entender completamente 
como integrar uma perspectiva de gênero nos programas de HIV. Isso 
significa abordar a desigualdade de gênero, bem como desafiar os fatores 
subjacentes que alimentam o HIV. Uma compreensão de como o gênero 
molda comportamento de busca de saúde; absorção de serviços de 
prevenção, cuidados e tratamento do HIV; e as experiências de estigma e 
discriminação são críticas. É importante levar essas realidades de camadas 
em consideração em todos os níveis do ciclo de políticas e programação.

Para fazer isso, a Alliance promove abordagens sensíveis ao gênero e 
transformadoras de gênero. Isso implica trabalhar para mudar os papéis 
de gênero, promovendo relacionamentos justos na distribuição de benefícios 
e responsabilidades, além de defender leis e políticas que promovam e 
protejam a igualdade de gênero, os direitos humanos e a saúde pública.

Na melhor das hipóteses, as respostas ao HIV podem mudar as normas e 
práticas sociais nocivas e transformar as relações de gênero com base nos 
princípios de equidade e igualdade.9 Esforços para integrar uma perspectiva 
de gênero nos programas de HIV não apenas capacitarão mulheres e meninas 
em toda a sua diversidade – liberando seu potencial – mas também resultarão 
em relações mais equitativas entre todos os gêneros, e em programas mais 
efectivos de HIV. Assegurar o engajamento significativo e a liderança de mulheres 
e meninas em sua diversidade em todos os aspectos da programação do HIV 
é fundamental para uma resposta sustentável. De facto, a resiliência de muitas 
mulheres e meninas é um recurso que pode fortalecer as respostas ao HIV. 
Isso requer que elas sejam reconhecidas e incluídas na tomada de decisões.

A Tabela 1 mostra como as abordagens para integrar a igualdade de gênero 
e as intervenções baseadas nos direitos humanos ocorrem ao longo de 
um continuum: de programas cegos a gênero a responsivos ao gênero e 
transformadores de gênero. É essencial que a conscientização do contexto 
de gênero seja integrada desde o início. Isso pode exigir a realização de uma 
análise inicial de gênero como parte da fase de planificação do programa. Adotar 
uma abordagem responsiva ao gênero significa reconhecer que várias formas 
de discriminação e marginalização se baseiam e se reforçam mutuamente. 
Essas interseções complexas requerem intervenções transformadoras de 
gênero que confrontem todas as formas de discriminação e marginalização.

9. UNDP (2012), ‘On course: mainstreaming gender into national HIV strategies and plans: a roadmap’. Disponível 
em: www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/roadmap-on-mainstreaming-gender-into-national-hiv-
strategies-and.html

a resiliencia de  
muitas mulheres e 

raparigas e o recurso 
que pode fortalecer 
e fortificara resposta 

para o HiV.

http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/roadmap-on-mainstreaming-gender-into-national-hiv-strategies-and.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/roadmap-on-mainstreaming-gender-into-national-hiv-strategies-and.html
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tabela 1. continuum de intervenções sobre desigualdade de gênero
im

pa
ct

o

Gênero-cego Gênero-responsivo Gênero-transformativo

não reconhece as diferentes 
necessidades ou realidades de 
mulheres e homens, meninas e 
meninos e pessoas transgêras. isso 
pode ser explorador ou acomodador.

intervenções exploratórias agravam 
ou reforçam as desigualdades 
e normas de gênero existentes. 
a acomodação de intervenções 
trabalha em torno das diferenças e 
desigualdades de gênero existentes.

reconhece os diferentes papéis e 
contribuições de diferentes pessoas 
com base em seu gênero e leva 
em conta essas diferenças. tenta 
garantir que mulheres ou meninas 
se beneficiem da intervenção.

Procura explicitamente redefinir e 
transformar normas e relações de gênero 
para corrigir as desigualdades existentes.

ex
em

pl
o

Abordagem “ABC” (Abster-se, ser 
fiel e/ou usar um preservativo)

essa abordagem falha em reconhecer 
as dinâmicas de poder entre os sexos 
entre os casais (que são apoiados por 
normas sociais e culturais em torno do 
gênero e da sexualidade que tornam 
certos comportamentos aceitáveis ou 
inaceitáveis). Por exemplo, em muitas 
sociedades, os homens são incentivados 
a ter múltiplas parceiras sexuais, e 
as mulheres são desencorajadas a 
questioná-los sobre isso. isso pode 
levar a discussões ou até mesmo 
violência. um indivíduo sozinho não 
pode ser responsável pela fidelidade 
de ambos os parceiros em um casal.

Questões de abstinência, fidelidade 
e uso de preservativos dependem 
do indivíduo ter o poder de controlar 
esses comportamentos e, como são 
comportamentos negociados entre 
casais (não apenas sob o controle de um 
indivíduo), o parceiro mais poderoso é 
provável para controlar o que acontece. 
muitas vezes, as mulheres não têm 
poder nos relacionamentos porque têm 
menos acesso a recursos econômicos 
e, às vezes, dependem de parceiros 
do sexo masculino para a própria 
sobrevivência e a de seus filhos.

Promoção de preservativos 
femininos e circuncisão 
masculina médica voluntária

essas abordagens de prevenção 
reconhecem diferentes vulnerabilidades 
biológicas e socioestruturais para o HiV 
e sugerem intervenções específicas 
de gênero para abordá-las.

os Pfs são o único método de prevenção 
de barreira controlado por mulheres, 
reconhecendo que nem sempre é fácil 
ou possível que mulheres, incluindo 
mulheres jovens, peçam ou iniciem o 
uso de preservativos. embora os Pfs 
não aliviem essas dinâmicas de gênero, 
eles dão às mulheres o poder de pelo 
menos iniciar o uso de preservativos. 
a educação sobre o preservativo 
feminino liderada por pares pode incluir 
elementos transformadores de gênero, 
por exemplo encorajando as mulheres a 
familiarizarem-se com os seus próprios 
corpos, abrindo um espaço para falar 
sobre preferências e prazeres sexuais 
e abordando questões desafiadoras 
como VPi, sexo forçado e coagido.

o cmVm é uma intervenção 
biomédica específica de sexo, 
reconhecendo vulnerabilidades e 
proteção biologicamente diferentes. 
as intervenções do cmVm podem ser 
neutras em termos de gênero, mas 
também podem abrir um espaço para 
falar sobre sdsr, HiV, sexualidade, 
etc. com homens e meninos – o que 
também poderia incluir elementos 
“transformadores” como acima.

Abordagem Stepping Stones10

esta é uma abordagem de toda a 
comunidade que incentiva uma melhor 
comunicação entre os diferentes 
membros da comunidade.

essa abordagem reconhece e desafia 
as relações de poder relacionadas a 
gênero e idade, criando espaço para 
conversas dentro e entre grupos de 
gênero e faixa etária (homens mais 
velhos, mulheres mais velhas, homens 
mais jovens e mulheres mais jovens). 
Baseia-se em técnicas de aprendizagem 
participativa, onde os participantes 
conduzem o conteúdo de sessões 
focadas no tópico (desafiando assim a 
dinâmica de poder entre facilitadores e 
participantes – muitas vezes externos) 
e reforçando a noção de que as 
comunidades estão melhor posicionadas 
para descobrir suas próprias soluções). 
as sessões começam com a criação 
de espaços seguros, abordando 
questões relacionadas à comunicação 
e à resolução de conflitos de maneira 
mais geral, e desenvolvem-nas para 
incluir tópicos que são frequentemente 
tabus, como gênero, poder, sexualidade, 
HiV e VPi. depois de discutir questões 
em grupos “seguros” separados, 
os participantes compartilham suas 
conclusões acordadas com outros 
grupos para trazer uma melhor 
compreensão dos pontos de vista de 
cada um e quebrar os tradicionais 
silêncios, costumes e crenças

10. http://steppingstonesfeedback.org/
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Olhando através de uma lente de gênero 1
Visão geral
A análise de gênero é uma ferramenta útil que pode ajudar a integrar um 
compromisso com a igualdade de gênero nas intervenções do HIV. Oferece 
estratégias para aumentar a compreensão do impacto que as políticas e a 
programação têm sobre as mulheres e meninas em toda a sua diversidade, em 
comparação com homens, meninos e pessoas trans. É dada especial atenção 
a mulheres e meninas de populações-chave, bem como a pessoas trans.

A visão através de uma “lente de gênero” revela diferentes papéis e 
necessidades, discriminação e marginalização que, de outra forma, poderiam ser 
negligenciadas. Mais especificamente, uma análise de gênero torna mais fácil 
ver a desigualdade de gênero e as normas prejudiciais de gênero, bem como 
as barreiras relacionadas ao gênero para o acesso aos serviços, destacando:

■■ leis, políticas e práticas que reforcem (ou neutralizem) os desequilíbrios de poder 
entre mulheres e homens, e a marginalização específica de mulheres trans

■■ vantagens e desvantagens vivenciadas por pessoas 
de diferentes gêneros em um dado contexto

■■ ligações entre gênero e outros fatores de identidade, como raça, idade, 
deficiência, etnia, renda, orientação sexual, localização geográfica e saúde.

Uma análise de gênero pode identificar lacunas na prestação de serviços, 
especialmente para populações-chave, bem como revelar oportunidades 
para tornar os serviços mais acessíveis a grupos carentes. Também pode 
identificar crenças, práticas e suposições relacionadas ao gênero que estão 
na raiz da alta infecção do HIV, baixa adesão ao serviços e aumento da 
discriminação e violência.11 Como tal, uma análise de gênero pode tornar as 
intervenções de prevenção, cuidados e tratamento do HIV mais eficazes.

Na prática, abordar a gama de desafios enfrentados por mulheres e meninas 
em toda a sua diversidade e em todo o seu ciclo de vida requer uma série de 
intervenções adaptadas a diferentes contextos e experiências. Uma análise de 
gênero produz uma melhor compreensão dos pontos fortes e fracos de qualquer 
intervenção em relação a indivíduos e grupos específicos. Pode levar a uma 
programação focada que aborda mulheres e meninas de forma mais ampla, um 
grupo marginalizado específico de mulheres e meninas ou populações-chave. Você 
pode encontrar exemplos de estratégias e práticas promissoras na Secção 2.

11. FHI 360 (2017), ‘Gender analysis toolkit for key population HIV prevention, care and treatment programs’. Disponível 
em: www.fhi360.org/resource/gender-analysis-toolkit-key-population-hiv-prevention-care-and-treatment-programs
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https://www.fhi360.org/resource/gender-analysis-toolkit-key-population-hiv-prevention-care-and-treatment-programs


1. Usar dados disponíveis e preencher as lacunas 
O primeiro passo em uma análise de gênero é determinar quais dados 
estão disponíveis e se esses dados são ou não, pelo menos, desagregados 
por sexo e idade (ver também o quadro “Dados transgêneros”). 
Intervenções informadas em dados estão melhor posicionadas para 
abordar múltiplas facetas da diversidade das mulheres e também são 
capazes de demonstrar melhor o impacto ao longo do tempo.

Dados desagregados por sexo apresentam informações separadamente para 
homens e mulheres, meninas e meninos. Se coletadas consistentemente ao longo 
do tempo, os dados desagregados por sexo podem ser usados para medir a 
mudança e o impacto na vida de homens, mulheres, meninas e meninos. Pode 
destacar pontos fracos ou fortes na alocação de recursos e fornecer intuições mais 
claras que podem ajudar a orientar as intervenções e torná-las mais impactantes. 
Sem dados desagregados por sexo, as intervenções correm o risco de deixar de 
fora os grupos mais vulneráveis, tornando o trabalho, na melhor das hipóteses, 
ineficaz.12 A desagregação por idade também é importante. A classificação 
de dados por grupos etários de cinco anos pode capturar outra dimensão de 
vulnerabilidade ou resiliência que pode ser crucial ao planejar uma intervenção 
que espera abordar comunidades carentes. Uma camada adicional de colecta de 
dados é necessária para capturar e distinguir informações sobre pessoas trans.
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A análise de gênero na Secção 2 explora três áreas que se sobrepõem e se reforçam mutuamente. 

a importância da informação diferenciada por idade

Globalmente, a idade é um factor importante para entender a vulnerabilidade e o risco do HiV. 
Por exemplo, na áfrica austral, as raparigas adolescentes e mulheres jovens entre os 15 e os 24 
anos estão entre as pessoas com maior risco de contrair o HiV. sem dados desagregados por 
idade e sexo, não seria possível identificar esse grupo de pessoas como altamente vulneráveis. 
Populações-chave jovens também enfrentam riscos específicos para seu gênero e idade. 

Para mais informações, consulte o relatório unaids Gap report (2014) em: www.
unaids.org/en/resources/documents/2014/20140716_unaids_gap_report

12. UNDP (2012), ‘On course: mainstreaming gender into national HIV strategies and plans: a roadmap’. Disponível em: 
www.unaids.org.cn/pics/20130916134356.pdf
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http://www.unaids.org/en/resources/documents/2014/20140716_UNAIDS_gap_report
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2014/20140716_UNAIDS_gap_report
http://www.unaids.org.cn/pics/20130916134356.pdf
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Monitoria e avaliação 

É importante considerar maneiras de colectar e medir as desigualdades de 
gênero (e idade) e outras formas relacionadas de discriminação desde o 
início de um ciclo de programa, a fim de acompanhar o progresso em direção 
aos resultados esperados; e entender por que os resultados podem ter sido 
alcançados (ou não). A Monitoria e a avaliação devem envolver todos os 
indivíduos afectados pelo programa, em particular capturando as vozes de 
mulheres e meninas em toda a sua diversidade. Essas informações podem 
ser críticas para o desenvolvimento de práticas promissoras que podem ser 
compartilhadas com outras organizações para adaptação a diferentes contextos.

Defesa de dados informada 

Além de moldar os programas, as evidências quantitativas e qualitativas que 
documentam os efeitos nocivos da desigualdade de gênero e outras violações 
dos direitos humanos nas respostas ao HIV podem ser uma ferramenta vital 
de defesa de direitos. O envolvimento e a consciencialização da comunidade 
também direcionam a atenção e a ação para normas prejudiciais de gênero, 
incluindo a VBG; discriminação contra homens que fazem sexo com homens; 
leis que criminalizam o trabalho sexual; e estigma contra pessoas vivendo 
com HIV, entre outros. Ao focar nas causas profundas do HIV – como pobreza, 
desigualdade de gênero, migração insegura ou prisões superpovoadas – 
grupos de defesa de direitos podem ajudar a criar um ambiente propício para 
maior acesso aos serviços de HIV e ao exercício dos direitos humanos.13 

2. Promover da igualdade de gênero e abordar as normas de 
gênero prejudiciais 
Embora o enfoque no tratamento, incluindo a profilaxia pré-exposição (PrEP) e a 
profilaxia pós-exposição (PEP), seja claramente essencial para as respostas do HIV, 
as abordagens médicas por si só não levarão a reduções sustentáveis do HIV. Para 
que as intervenções de HIV com resposta de gênero sejam bem-sucedidas a longo 
prazo, temos que analisar fatores além do sector médico. Esses fatores, também 
conhecidos como determinantes sociais e políticos da saúde14 – a distribuição 
de poder, dinheiro, bens e serviços – geralmente têm componentes de gênero.

Normas de gênero – especificamente visões tradicionais de “masculinidade” 
e “feminilidade” – desempenham um papel importante na influência de 
escolhas sexuais e atividades de busca de saúde que podem aumentar a 
vulnerabilidade e o risco do HIV. Normas de gênero relacionadas à masculinidade 
podem encorajar homens e meninos a ter múltiplos parceiros, aumentando 
assim o risco de contrair e / ou transmitir o HIV. Normas tradicionais de 
masculinidade também podem desencorajar homens e meninos de buscarem 
informações ou serviços por medo de parecerem ignorantes. As normas 
tradicionais de feminilidade que restringem o poder de decisão independente 
das mulheres podem aumentar o risco das mulheres durante a atividade 
sexual. A discriminação e o estigma em relação à homossexualidade 
coloca os homens que fazem sexo com homens e seus parceiros sexuais 
masculinos e femininos em risco de contrair o HIV, pois eles podem temer a 
exposição ou maus-tratos por parte dos profissionais de saúde e outros.

13. Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (2016), B35/15, GF/, Community, Rights and Gender Report 2016, 
35th Board Meeting. Disponível em: www.theglobalfund.org/media/4239/bm35_15-communityrightsgender_report_en.pdf

14. WHO Commission on Social Determinants of Health (2008), ‘Closing the gap in a generation: health equity through 
action on the social determinants of health. Final report of the Commission on Social Determinants of Health’. Disponível 
em: www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008.pdf

recurso chave

Para obter orientação sobre 
a defesa bem-sucedida, 
especialmente para 
populações-chave, consulte 
a estrutura da autonomia 
do empoderamento por 
advocacia (emPad), 
disponível em: www.
aidsalliance.org/
resources/307-advocacy-
toolkit-for-key-populations

recurso chave

atHena network and 
the Global coalition on 
Women and aids (2014), 
community innovation: 
achieving an end to 
gender-based violence 
through the HiV response.
www.athenanetwork.org/
assets/files/community%20
innovation/communityin-
novationHiVGBV.pdf 

https://www.theglobalfund.org/media/4239/bm35_15-communityrightsgender_report_en.pdf
http://www.who.int/social_determinants/final_report/csdh_finalreport_2008.pdf
http://www.aidsalliance.org/resources/307-advocacy-toolkit-for-key-populations
http://www.aidsalliance.org/resources/307-advocacy-toolkit-for-key-populations
http://www.aidsalliance.org/resources/307-advocacy-toolkit-for-key-populations
http://www.aidsalliance.org/resources/307-advocacy-toolkit-for-key-populations
http://www.athenanetwork.org/assets/files/Community%20Innovation/CommunityInnovationHIVGBV.pdf 
http://www.athenanetwork.org/assets/files/Community%20Innovation/CommunityInnovationHIVGBV.pdf 
http://www.athenanetwork.org/assets/files/Community%20Innovation/CommunityInnovationHIVGBV.pdf 
http://www.athenanetwork.org/assets/files/Community%20Innovation/CommunityInnovationHIVGBV.pdf 
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Intervenções que enfocam a rica diversidade de mulheres ao longo de  
sua vida podem:

■■ Aumentar o impacto da programação, política e advocacia;

■■ Promover os direitos humanos e a igualdade de gênero;

■■ Reduzir o estigma e a discriminação; e

■■ Fortalecer as comunidades.

Várias iniciativas podem ajudar, como o questionamento das normas de 
gênero – incluindo estigma, discriminação e violência – que impedem que 
mulheres e outros grupos marginalizados tenham acesso a serviços. O 
aumento do acesso e da aceitação de serviços de qualidade para mulheres, 
homens e pessoas trans em toda a sua diversidade pode ser fortalecido 
através da criação de espaços seguros para diálogo, alfabetização de direitos 
e consciencialização em suas comunidades. Fortalecer as comunidades é 
mais eficaz se o empoderamento atingir todos os membros da comunidade, 
com foco no engajamento daqueles que são os mais marginalizados.

As respostas transformadoras de gênero também implicam a reforma de 
políticas punitivas e discriminatórias e o avanço de um ambiente legal e político 
que promova e proteja a saúde pública, os direitos humanos e a igualdade de 
gênero.15 Leis e políticas punitivas, como a criminalização do trabalho sexual 
e da homossexualidade, ou leis que não protegem os direitos das crianças e 
mulheres à herança, perpetuam a desigualdade de gênero e de outras formas. 
Mesmo quando os países declaram um compromisso com a igualdade de 
gênero, ou as leis estão em vigor, muitas vezes há uma lacuna significativa 
entre a retórica e a ação. É imperativo que as populações mais afectadas 
conheçam essas leis e que as autoridades estejam treinadas para aprová-las.

 3. Eliminar as barreiras relacionadas a gênero no acesso a 
serviços e informações 
O gênero influencia os níveis de risco para o HIV, o acesso à prevenção, 
tratamento, cuidados e apoio, e a capacidade de lidar com as consequências do 
HIV.16. As normas e desigualdades de gênero indiretamente aumentam o risco 
de HIV limitando o acesso aos serviços de saúde, bem como oportunidades 
educacionais formais e informais que podem reduzir a probabilidade de infecção 
pelo HIV. A permissão do cônjuge pode ser necessária para usar os serviços, 
ou as mulheres podem não conseguir acessar os serviços, especialmente os 
serviços de SSR, se o provedor de serviços local for do sexo masculino. Muitas 
mulheres que vivem com o HIV temem abuso, rejeição, abandono e violência por 
profissionais de saúde, bem como pessoas de suas famílias e comunidades.17

Usar uma lente de gênero para analisar a disponibilidade, aceitabilidade, 
viabilidade, acessibilidade e qualidade do serviço para pessoas vivendo com 
HIV e de populações-chave revela acesso desigual ao tratamento, cuidados e 
apoio, dependendo da idade, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. 
Como resultado, as intervenções devem considerar e planejar as diferentes 
necessidades de homens, mulheres e transgêneros em toda a sua diversidade, 
como garantir serviços “amigos da mulher”, “amigos da população chave” 
e “amigos do adolescente” na redução de danos e programas de SDSR. 

15. UNDP (2012), ‘On course: mainstreaming gender into national HIV strategies and plans: a roadmap’. New York: 
UNDP. Disponível em: www.unaids.org.cn/pics/20130916134356.pdf 

16. For more information on gender inequalities and HIV see ONUSIDA (2014), ‘Guidance note on gender-
responsive HIV programming for women and girls’. Disponível em: www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/
genderresponsiveHIVprogramming_en.pdf

17. People Living with HIV Stigma Index, www.stigmaindex.org
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http://www.stigmaindex.org
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Isso também significa garantir o acesso ao tratamento em comunidades de 
difícil acesso, como os serviços de diagnóstico e tratamento de HIV e TB 
em prisões femininas, ou o alcance do HIV em comunidades transgênero, 
incluindo o fornecimento de preservativos masculinos e femininos.18

Apesar da ampla evidência dos benefícios das abordagens integradas, 
os serviços ainda tendem a operar de forma isolada, por exemplo:

■■ As populações-chave podem enfrentar barreiras específicas, particularmente 
se suas identidades ou práticas forem criminalizadas, ou se as leis 
discriminatórias impedirem seu acesso a serviços e informações.

■■ As raparigas adolescentes e as jovens que vivem com o HIV podem não 
receber apoio relacionado com o HIV após a infância ou a primeira infância.

■■ Embora as mulheres que vivem com o HIV estejam em alto risco de desenvolver 
câncer do colo do útero, a maioria nunca é examinada para isso.19

■■ As mulheres que vivem com o HIV devem visitar frequentemente 
múltiplos provedores de serviços para garantir um complemento total do 
tratamento, cuidados e apoio do HIV, bem como serviços de SSR.

■■ Aqueles que não são considerados de alto risco, como mulheres que 
fazem sexo com mulheres, muitas vezes se vêem ignoradas, resultando 
em uma falha na prestação de informações e serviços de SSR e HIV.

■■ Embora ligações inadequadas entre os serviços de SSR e HIV 
representem um desafio para todas as pessoas que vivem com 
HIV, a falta de planificação familiar e o risco de gravidez indesejada 
impactam ainda mais negativamente as mulheres vivendo com HIV.

■■ As mulheres que vivem com o HIV também são frequentemente responsáveis 
por cuidar de familiares doentes, independentemente da sua própria saúde.

Algumas leis discriminam explicitamente as mulheres, por exemplo, aquelas 
que exigem consentimento masculino para acessar os serviços de saúde. 
Quando a transmissão ou exposição ao HIV é considerada um crime, as 
mulheres grávidas correm um risco significativo de serem acusadas, reforçando 
ciclos de vulnerabilidade e violência contra mulheres e meninas (VCMM).20 

18. Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (2016), B35/15, GF/, Community, Right and Gender Report 2016, 
35th Board Meeting. Disponível em: www.theglobalfund.org/media/4239/bm35_15-communityrightsgender_report_en.pdf 

19. ONUSIDA (2016), ‘HPV, HIV and cervical cancer: leveraging synergies to save women’s lives’. Disponível em:  
www.unaids.org/en/resources/documents/2016/HPV-HIV-cervical-cancer

20. UNDP (2012), ‘On course: mainstreaming gender into national HIV strategies and plans: a roadmap’. Disponível em: 
www.unaids.org.cn/pics/20130916134356.pdf

a igualdade de gênero não será alcançada 
sem a defesa de direitos para mudar o 
ambiente legal e político. isso pode incluir:
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Como conduzir uma análise de gênero 
Como você pode usar uma lente de gênero para se concentrar em grupos 
e questões que de outra forma não seriam vistas? O objetivo desta secção 
é ajudá-lo a fazer exatamente isso e construir uma compreensão mais 
profunda do que significa levar uma análise de gênero ao seu trabalho.

As perguntas do modelo a seguir têm a intenção de ajudar a 
gerar discussões e permitir que você identifique e entenda as 
diferentes necessidades, prioridades, experiências e papéis de 
mulheres, homens e pessoas trans em sua diversidade. Você 
pode usar e adaptar essas perguntas para entender melhor 
como aplicar uma abordagem de gênero à sua situação local, 
com base nas realidades e necessidades da comunidade.

Mais adiante nesta secção, você encontrará seis cenários fictícios 
baseados em experiências da vida real. Esses cenários foram 
elaborados para ilustrar que as pessoas são complexas e para 
identificar suposições e crenças relacionadas a gênero, bem como 
camadas de marginalização que são frequentemente ignoradas. 
Leia os cenários e use-os para ajudá-lo a responder às perguntas da 
ferramenta com o seu próprio contexto em mente. Isso ajudará você 
a desenvolver as habilidades necessárias para realizar uma análise 
abrangente de gênero em sua própria comunidade / contexto.

Ao conduzir uma análise de gênero desse tipo em sua própria 
comunidade, é vital que todos os envolvidos estejam significativamente 
engajados nessas discussões. Isso inclui populações-chave, pessoas 
vivendo com HIV, mulheres e meninas, homens e pessoas trans em 
toda a sua diversidade, bem como parceiros de implementação. 
Você também pode querer envolver prestadores de serviços, líderes 
comunitários e outros tomadores de decisão na discussão.

Esta análise pode ser complementada com exemplos de boas e 
promissoras práticas e evidências relevantes adicionais de diferentes 
partes do mundo, exemplos dos quais também são fornecidos 
em cada um dos cenários. Sua análise de gênero contextualizada, 
exemplos de boas práticas e evidências adicionais compõem o kit 
de ferramentas necessário para projectar e implementar intervenções 
transformadoras de gênero que abordem as desigualdades de 
gênero, estigma e discriminação e barreiras ao acesso a serviços 
e informações – levando a um HIV mais efectivo. resposta.

recurso chave

salamander trust, athena, 
unaids, aids Legal 
network, Project empower, 
Heard, university of 
KwaZulu-natal. (2017), 
‘aLiV[H]e framework: 
action linking initiatives on 
violence against women 
and HiV everywhere’.

https://salamandertrust.
net/resources/
alivhe-framework/

https://salamandertrust.net/resources/alivhe-framework/
https://salamandertrust.net/resources/alivhe-framework/
https://salamandertrust.net/resources/alivhe-framework/
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Contexto

Pensando na mulher no cenário que você acabou de ler:

■■ Quais são de três a cinco aspectos únicos da situação e identidade desta mulher?

■■ Algum desses aspectos faz com que ela particularmente se 
infecte pelo HIV no contexto de sua comunidade?

■■ Que outras questões de saúde ou direitos humanos 
ela pode ter sofrido ou estar exposta?

1. Usar dados disponíveis e preencher as lacunas

■■ Como o HIV afecta grupos de pessoas em sua comunidade que compartilham 
essas identidades? Qual é a melhor estimativa da prevalência do HIV para  
este grupo?

■■ Quantas pessoas vivendo com HIV estão em tratamento na sua comunidade? 
Qual a percentagem dessas mulheres? Mulheres jovens? Que proporção 
de mulheres desta população específica de mulheres e meninas que 
iniciaram o tratamento são mantidas em tratamento após 12 meses?

■■ Se você não tiver essas informações, como você pode coletá-las? Você 
trabalha com organizações que abordam os fatores identificados que 
aumentam a vulnerabilidade? Eles teriam melhores dados ou estimativas de 
tamanho de população para sua comunidade? Eles têm informações sobre 
a prevalência do HIV para pessoas que sofrem discriminação de compostos, 
por exemplo, homens que fazem sexo com homens e mulheres, mulheres 
que usam drogas e vendem sexo ou transgêneros que vendem sexo?

2. Promover a igualdade de gênero e abordar normas de gênero prejudiciais

■■ Algumas das mulheres no cenário são criminalizadas (por exemplo, mulheres 
profissionais do sexo ou mulheres que usam drogas ou adolescentes e 
mulheres jovens que procuram a SSR)? Qual é a lei? Se essas práticas não são 
criminalizadas, elas são regulamentadas e como?

■■ O estigma está associado a alguma dessas práticas? Quais são as visões 
culturais da comunidade sobre essas práticas?

■■ O assédio policial é comum na sua comunidade? Que tipo de assédio? Você acha 
que as mulheres dessa população provavelmente serão expostas ao assédio 
policial?

■■ Existem quaisquer crenças ou práticas culturais, tradicionais ou religiosas que 
tornam as mulheres mais propensas a contrair o HIV do que os homens, como o 
casamento infantil ou a herança de viúvas? Quais mulheres e meninas são mais 
propensas a serem afectadas por essas práticas?

Modelo de análise de gênero para mulheres em toda sua diversidade 

trabalhe através deste modelo usando os cenários nas páginas 19-35, ou adapte-o para 
realizar uma análise de gênero com os grupos de mulheres marginalizadas na sua comunidade.
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3. Eliminar as barreiras relacionadas a gênero no acesso a serviços e 
informações

■■ Que tipo de serviços e informações sobre HIV estão disponíveis para as 
mulheres em toda a sua diversidade e onde? Quem os usa? Que problemas 
podem as mulheres e meninas desta população-chave enfrentarem ao acessar 
serviços e informações?

■■ As leis em seu país exigem que as mulheres obtenham permissão de seus 
maridos ou membros masculinos da família para terem acesso aos serviços 
de HIV e SDSR? Você tem informações sobre quantas mulheres conseguem 
acessar esses serviços sozinhas?

■■ As leis proíbem os provedores de atender jovens menores de 18 anos sem o 
consentimento dos pais?

■■ Quais serviços e informações de SSR estão disponíveis? Os serviços 
integrados de HIV e SSR estão disponíveis no mesmo local? E quanto as 
mulheres jovens e adolescentes – existem serviços de HIV e SSR amigáveis 
para adolescentes?

■■ Existem serviços disponíveis para sobreviventes de violência na sua 
comunidade? Estão disponíveis serviços pós-estupro abrangentes, tais como 
PEP, atenção psicossocial, contracepção de emergência e aborto seguro? 
Que barreiras podem as mulheres e meninas em situações semelhantes 
encontrarem quando precisam acessar esses serviços?

■■ Onde as mulheres e meninas deste grupo populacional chave podem acessar 
o tratamento e tratamento do HIV? Está na comunidade? O horário de 
funcionamento é conveniente?

■■ Que tipos de serviços comunitários de saúde estão disponíveis para essas 
mulheres e meninas?

■■ O que as pessoas que compartilham essas vulnerabilidades 
dizem sobre acessibilidade, aceitabilidade, disponibilidade, 
viabilidade e qualidade desses serviços? O que eles dizem sobre 
as atitudes dos provedores de serviços em relação a eles?

■■ Existem serviços legais disponíveis e acessíveis para 
mulheres e meninas em situações semelhantes?

■■ A violência contra as mulheres é aceita em sua comunidade? As mulheres 
conseguem dizer “não” ao sexo se o marido ou parceiro exigir isso? Eles são 
capazes de pedirem ao parceiro que use preservativo? As mulheres que vendem 
sexo serão levadas a sério se denunciarem ser estupradas por um cliente? As 
mulheres lésbicas se sentirão confiantes para denunciar uma agressão sexual à 
polícia?

■■ A educação abrangente sobre sexualidade baseada em direitos é fornecida a 
meninas e meninos adolescentes?

■■ O alcance dos pares, o apoio ou a educação estão disponíveis para essa 
população?
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A História de Lili 

Lili tem 29 anos. Ela vende sexo desde a adolescência como forma de ajudar 
a sustentar sua família. Quando ela tinha 18 anos, ela começou a injectar 
opióides. Ela sabe que algumas de suas amigas vendem sexo para sustentar 
a dependência de drogas. Embora Lili usa parte de sua renda para comprar 
drogas, não é sua única motivação para se envolver em trabalho sexual. Lili 
e muitas de suas amigas sofreram violência de seus clientes. Eles sabem 
que seu trabalho é ilegal e não confiam na polícia para intervir em seu favor. 
Os clientes não são obrigados a usar preservativos, e Lili às vezes negocia 
dinheiro extra ao concordar em fazer sexo desprotegido. Apesar de ter 
amigos que contraíram o HIV, ela não procura ajuda para saber do seu estado 
de HIV porque está preocupada com o estigma que sofrerá se as pessoas 
da sua comunidade descobrirem o seu uso de drogas e o seu trabalho.

21. Harm Reduction International (2013), ‘When sex work and drug use overlap: considerations for advocacy and practice’. 
http://www.harm-reduction.org/sites/default/files/pdf/Download%20%5BEnglish%5D_26.pdf

Cenário 1: Empoderar mulheres que vendem sexo e usam 
drogas para serem suas próprios defensoras 

Por favor, consulte as perguntas do modelo na página 17 para 
conduzir uma análise de gênero sobre profissionais do sexo que 
também usam drogas.

Há mulheres 
como eu na sua 
comunidade? se 
não, como sua 
comunidade é 

diferente?

estratégias de intervenção e práticas promissoras 

adotando uma abordagem abrangente de redução de danos 

A Redução de Danos International (RDI) recomenda os seguintes componentes 
de programação eficaz para pessoas que vendem sexo e usam drogas:21

■■ Una forças com outras organizações que trabalham com profissionais 
do sexo e pessoas que usam drogas. A colaboração e partilha de 
recursos e conhecimentos garantem que as intervenções sejam 
apropriadas para esses grupos-alvo. Sempre que possível, a RDI 
recomenda a contratação de membros das populações atendidas.

■■ Treinar educadores de pares mostrou-se promissor na 
educação de populações difíceis de alcançar.

■■ Concentrar intervenções nos serviços de redução de danos, incluindo trocas 
de seringas, distribuição de preservativos e aconselhamento sem julgamentos.

■■ Criar espaços seguros para esses grupos, especialmente em 
países e comunidades com discriminação pronunciada e leis 
punitivas, onde o abuso policial é um risco particular.

■■ Concentre-se em capacitar esses grupos para serem seus próprios 
defensores dos direitos humanos e dar a eles as informações 
necessárias para reduzir o risco de transmissão do HIV.

Além disso, o aumento da renda e o controle melhor sobre o dinheiro que 
ganham ajudarão as profissionais do sexo a recusar sexo de alto risco ou 
clientes perigosos – aumentar as habilidades para administrar dinheiro, 
encaminhar profissionais do sexo para opções alternativas de geração de 
renda e planificar o futuro são algumas estratégias que podem ajudar.

http://www.harm-reduction.org/sites/default/files/pdf/Download%20%5BEnglish%5D_26.pdf
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22. Deshko T. (2015), ‘HIV Reduction Among Women Who Inject Drugs Can Be Achieved Through Women-Specific 
Programs and Global Targets: A Model From Ukraine, Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. Vol 69: S98-S99. 
Disponível em: http://journals.lww.com/jaids/Fulltext/2015/06011/HIV_Reduction_Among_Women_Who_Inject_Drugs_Can_
Be.4.aspx.

23. ONUSIDA (2014), ‘Women living with HIV speak out against violence: A collection of essays and reflections 
of women living with and affected by HIV. Disponível em: www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/
womenlivingwithhivspeakout_en.pdf

24. Baral S., et al. (2012), ‘Burden of HIV among female sex workers in low-income and middle-income countries: a 
systematic review and meta-analysis’. The Lancet Infectious Disease, Vol 12 (7): 538-549.

adopting a comprehensive harm reduction approach

Na Europa Oriental, cerca de 20 a 50% das mulheres que injectam drogas 
também vendem sexo, o que requer respostas que abordem todo o escopo de 
suas preocupações, necessidades e direitos. A campanha da Rede de Redução 
de Danos da Eurásia, “Mulheres contra a Violência”, estende a mão a todas 
as mulheres que usam drogas incluindo profissionais do sexo, em uma ampla 
iniciativa de defesa de vários países. A campanha de três anos enfoca o combate 
à violência policial em 16 cidades da Europa Oriental e Ásia Central, denunciando 
a violência policial contra as mulheres que usam drogas; fomentar o diálogo entre 
mulheres que usam drogas e tomadores de decisão da comunidade; e monitorar 
a implementação dos compromissos do governo para lidar com a violência.

www.harm-reduction.org/actions/women-against-violence

Alliance for Public Health (APH), a Alliance OL na Ucrânia, foca em um pacote 
de redução de danos de serviços para pessoas que injectam drogas, o que 
inclui distribuição de agulhas e preservativos, bem como aconselhamento e 
testes para HIV e outras DTSs. Para acessar populações difíceis de alcançar, 
a APH também usa clínicas móveis, colegas, referências, treinamento 
profissional e oportunidades de emprego. APH adotou abordagens sensíveis 
ao gênero, incluindo assistência infantil de curto prazo; foco, aconselhamento 
e treinamento de pares focados na mulher; grupos de apoio entre pares para 
mulheres que injectam drogas; e redução de danos ao gênero (incluindo 
fornecimento de agulhas para mulheres que usam drogas injetáveis). A APH 
concentrou-se em mulheres que injectam drogas que também estão envolvidas 
em trabalho sexual e reduziram com sucesso novas infecções por HIV.22

http://aph.org.ua/en/home/

informações básicas: as evidências 

De acordo com o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV / AIDS 
(UNAIDS), aproximadamente 12,7 milhões de pessoas injectam drogas, das 
quais 12% vivem com HIV.23 As trabalhadoras do sexo representam até 7,4% 
da população, dependendo da região. Um estudo de 2012 descobriu que, 
em média, a prevalência do HIV entre trabalhadoras do sexo é de 12%.24 

No entanto, embora ambos os grupos sejam considerados populações-chave mais 
afectadas pelo HIV, poucas intervenções abordam as múltiplas vulnerabilidades 
ao HIV para mulheres que injectam drogas e profissionais do sexo de todos os 
gêneros, ou os outros riscos que enfrentam – particularmente violência pela polícia 
ou clientes, serviços jurídicos inadequados ou educação para si ou para seus filhos.

Poucas  
intervenções endereçam 

multiplas vulnerabilidades 
para o HIV para Mulheres 

que injectam drogas e 
trabalhadoras de sexo.

http://journals.lww.com/jaids/Fulltext/2015/06011/HIV_Reduction_Among_Women_Who_Inject_Drugs_Can_Be.4.aspx
http://journals.lww.com/jaids/Fulltext/2015/06011/HIV_Reduction_Among_Women_Who_Inject_Drugs_Can_Be.4.aspx
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/womenlivingwithhivspeakout_en.pdf 
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/womenlivingwithhivspeakout_en.pdf 
http://www.harm-reduction.org/actions/women-against-violence
http://aph.org.ua/en/home/
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informações básicas: as evidências 

Uma revisão de estudos de 2013 revelou que mais de metade das trabalhadoras 
do sexo na Letónia e em Portugal também injectavam drogas.25 Isso ilustra 
que as trabalhadoras do sexo que injectam drogas enfrentam um risco 
elevado de contrair o HIV.26 Um estudo na China descobriu que 35,5% das 
trabalhadoras do sexo que também injectavam drogas viviam com o HIV. 
Da mesma forma, pesquisas na Índia concluíram que as taxas de HIV entre 
trabalhadoras do sexo que injectam drogas eram 9,4 vezes mais altas do 
que mulheres trabalhadoras de sexo que não injectavam drogas.27

A pesquisa também mostra que as mulheres que usam drogas experimentam 
riscos diferentes para os homens. Na África do Sul, um estudo descobriu que os 
homens exercem mais controle sobre as drogas e as transações sexuais do que 
as mulheres, com as mulheres trabalhadoras do sexo que usam drogas sendo 
controladas em grande parte por gerentes do sexo masculino que ameaçam 
mulheres com perda de abrigo ou violência se não ganhar dinheiro suficiente. As 
drogas são usadas para aumentar a resistência para o trabalho sexual, aumentar 
o prazer sexual ou lidar com o stress do trabalho sexual. Mulheres trabalhadoras 
do sexo que injectam drogas podem decidir não usar preservativos para ganhar 
mais dinheiro, ou podem obter drogas directamente em troca de seus serviços.28

Muito pouco se sabe sobre os jovens que injectam drogas e também vendem sexo. 
Ter menos de 18 anos torna a pessoa mais vulnerável – não apenas por causa de 
sua idade – mas também devido a estruturas legais, fatores sociais, econômicos  
e ambientais.

25. Platt L., Jolley E., Rhodes T., et al. (2013), ‘Factors mediating HIV risk among female sex workers in Europe: a 
systematic review and ecological analysis’. BMJ Open 2013,Vol 3, e002836. doi: 10.1136/bmjopen-2013- 002836 

26. Jia et al. (2010), ‘The HIV Epidemic in Yunnan Province, China, 1989–2007’. Journal of Acquired Immune Deficiency 
Syndrome. Vol 53, Suppl 1, February 2010: S34-40. doi: 10.1097/QAI.0b013e3181c7d6ff

27. ONUSIDA, (2014), ‘Women living with HIV speak out against violence.’

28. Needle et al. (2008), ‘Sex, drugs, and HIV: Rapid assessment of HIV risk behaviors among street-based drug using 
sex workers in Durban, South Africa’. Social Science & Medicine, Vol 67(9), November 2008: 1447-1455. https://doi.
org/10.1016/j.socscimed.2008.06.031.

A História da Paciente 

Paciente estava voltando para casa de um bar local conhecido por estar aberto 
à comunidade LGBTI quando três homens a pararam e a empurraram para 
um beco. Eles disseram que iriam fazê-la lembrar que ela era uma mulher e a 
estupraram. Depois do ocorrido ela estava com medo, porém foi à polícia para 
denunciar o crime. O policial com quem ela falou não registrou o boletim de 
ocorrência, perguntando o que ela havia feito para encorajar seus agressores. 
Seis meses depois, Paciente realizou teste para HIV e obteve resultado positivo 
para o exame no centro de saúde local. Ao receber os resultados, ela não sabia 
o que fazer. O médico disse a ela para informar todos os seus parceiros sexuais 
– ou seja, seus parceiros masculinos. Ninguém disse nada sobre como isso 
poderia afectar sua namorada, e ela estava com medo de como sua namorada 
reagiria às notícias. Ela assumiu, com base nas informações disponíveis, 
que, como o vírus não podia ser transmitido através de sexo lésbico, ela não 
precisava revelar nem o estupro nem o status de portador de HIV à namorada.

Cenário 2: Aumentar a conscientização pública e incluir 
mulheres que fazem sexo com mulheres quando falamos de HIV 

Há mulheres 
como eu na sua 
comunidade? se 
não, como sua 
comunidade é 

diferente?

https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.06.031
https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2008.06.031
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Por favor, consulte as perguntas do modelo na página 17 para conduzir 
uma análise de gênero sobre mulheres que fazem sexo com mulheres.

estratégias de intervenção e práticas promissoras 

Garantir que mulheres que fazem sexo com mulheres tenham acesso a informações 
precisas e sem julgamentos sobre o risco de HiV 

As informações limitadas sobre o HIV entre mulheres que fazem sexo com 
mulheres podem levar algumas lésbicas e outras mulheres que fazem sexo com 
mulheres a praticar comportamentos que as colocam em risco de transmissão 
do HIV. Algumas mulheres que fazem sexo com mulheres injectam drogas e 
podem compartilhar agulhas; outras são profissionais do sexo, fazem sexo 
com homens seropositivos e / ou pessoas que injectam drogas. Os serviços 
para homens que fazem sexo com homens ou mulheres heterossexuais 
muitas vezes não se sentem seguros ou apropriados para lésbicas e outras 
mulheres que fazem sexo com mulheres. Isto é agravado pela desigualdade 
de gênero e estigma e discriminação contra lésbicas e outras mulheres que 
fazem sexo com mulheres, incluindo violência sexual e de gênero, que é 
supostamente muito prevalente entre esta comunidade. Os provedores de 
serviços precisam, portanto, disseminar algumas informações básicas:

■■ sexo entre mulheres é de baixo risco para o HIV, mas não sem risco

■■ o uso de brinquedos sexuais ou dedos sem camisinha aumenta o risco de HIV 
entre parceiros sexuais, onde um parceiro é seropositivo e o outro seronegativo

■■ sexo oral sem uma barreira, especialmente quando um parceiro sexual 
está menstruando aumenta o risco de transmissão do HIV.29

29. Women’s Institute at Gay Men’s Health Crisis (2009). Disponível em: http://www.gmhc.org/files/editor/file/GMHC_lap_
whitepaper_0609.pdf 

30. WHO (2013), ‘16 Ideas for addressing violence against women in the context of HIV epidemic: a programming tool’. 
Disponível em: www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw_hiv_epidemic/en/

31. Lynch I. and Clayton M. (2014), ‘“I never thought lesbians can be infected”: Women who have sex with women and HIV 
risk’. Disponível em: http://triangle.org.za/wp-content/uploads/2015/04/wsw-hiv-triangle-project-research-brief-2.pdf

Prevenção e enfrentamento da violência 
sexual e de gênero no contexto do HiV 

■■ A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o 
ONUSIDA identificaram quatro vias críticas 
que criam ligações causais entre a violência 
contra as mulheres (VCM) e o HIV. Uma revisão 
das intervenções que mostram resultados 
positivos na prevenção ou no enfrentamento da 
VCM e/ou do HIV mostrou que a programação 
bem-sucedida se enquadra em quatro áreas 
estratégicas: empoderamento econômico de 
mulheres e meninas; abordar as normas de 
gênero e sociais (inclusive trabalhando com 
homens e meninos); integração de serviços de 
VCM e HIV; e criar um ambiente legal favorável.30

consciencialização e criação de espaços 
seguros para pessoas da comunidade LGBti 

A organização sem fins lucrativos Triangle Project 
é uma organização de direitos humanos que 
trabalha na Cidade do Cabo e em outras partes 
do Cabo Ocidental na África do Sul há mais de 
20 anos. Sua abordagem holística leva em conta 
os múltiplos fatores que colocam as pessoas em 
risco de contrair o HIV. O projecto oferece serviços 
de saúde e aconselhamento, educação pública 
e pesquisa, e lidera os esforços de defesa do 
governo. O Projecto Triângulo também ajuda os 
membros da comunidade LGBTI a criar centros 
activistas para eles, seus parceiros e suas famílias. 
Esses locais são chamados de espaços seguros 
e actualmente existem 14 em operação.31

https://triangle.org.za/

São muitos os 
factores que nos 

poem em risco para 
o HIV, e ainda muitas 
vezes deixamos de 
fora o nosso plano 

de serviços.

http://www.gmhc.org/files/editor/file/GMHC_lap_whitepaper_0609.pdf
http://www.gmhc.org/files/editor/file/GMHC_lap_whitepaper_0609.pdf
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw_hiv_epidemic/en/
http://triangle.org.za/wp-content/uploads/2015/04/wsw-hiv-triangle-project-research-brief-2.pdf
https://triangle.org.za/
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informações básicas: a evidência 

Há uma falta de pesquisa forte que documente a prevalência do HIV entre mulheres 
que fazem sexo com mulheres devido à percepção errônea de que elas não estão 
em risco – mas isso nem sempre é o caso.

Um estudo de 2013 em quatro países da África Austral descobriu que 9,6% das 
mulheres que fazem sexo com mulheres viviam com o HIV.32

As mulheres que fazem sexo com mulheres são muitas vezes excluídas das 
conversas sobre o HIV. Mulheres que fazem sexo com mulheres, incluindo aquelas 
que se identificam como lésbicas e bissexuais, podem estar em risco de contrair 
o HIV devido a vários fatores, incluindo: relações sexuais com parceiros do 
sexo oposto, transfusões de sangue, trabalho sexual, uso de drogas injectáveis, 
inseminação artificial e exposição profissional.33 Uma em cada cinco mulheres que 
fazem sexo com mulheres no Quirguistão relatou ter feito sexo com um homem 
durante os seis meses anteriores, com apenas metade usando preservativos.34

As mulheres que se identificam como lésbicas e se envolvem em trabalho sexual 
podem participar de práticas sexuais mais arriscadas com parceiros do sexo 
masculino.35 Um estudo com 72 mulheres HIV positivas que fazem sexo com 
mulheres descobriu que 21 estavam actualmente casadas com homens e 47 
relataram ter filhos.36 Na África do Sul, a violação em grupo por homens que visam 
mulheres que fazem sexo com mulheres devido às suas preferências sexuais é 
também um factor de risco significativo.37

Pelo menos 76 países criminalizam o contacto consensual entre pessoas do 
mesmo sexo. Esses quadros legais discriminatórios dificultam muito o acesso às 
mulheres que fazem sexo com mulheres, assim como homens que fazem sexo 
com homens e pessoas trans. É em parte devido a essa marginalização que 
permanecem lacunas significativas nos serviços e nas pesquisas nessa área. Existe 
uma falta de formação para os profissionais de saúde especificamente concebidos 
para responder às necessidades das mulheres que fazem sexo com mulheres. 
Isso levou à recusa do tratamento ou à retenção de informações pessoais, como a 
orientação sexual do profissional de saúde, a fim de evitar discriminação.38

32. Sandfort T. et al. (2013), ‘Forced sexual experiences as risk factor for self-reported HIV infection among southern African 
lesbian and bisexual women’. PLoS One. 2013, Vol 8(1): e53552. Epub 2013 Jan 9. doi: 10.1371/journal.pone.0053552.

33. Mora and Monteiro (2010), ‘Vulnerability to STIs/HIV: sociability and the life trajectories of young women who have sex 
with women in Rio de Janeiro”. Cult Health Sex. 2010 Jan;12(1):115-24. doi: 10.1080/13691050903180471.

34. Alisheva D et al. (2007), ‘Access to Health Care for LGBT People in Kyrgyzstan’. Sexual Health and Rights Project 
(SHARP) Soros Foundation–Kyrgyzstan.

35. Roberts A. et al. (2010), ‘Women who inject drugs: A review of their risks, experiences and needs’. Disponível em:  
www.unodc.org/documents/hiv-aids/Women_who_inject_drugs.pdf

36. Cloete A. et al. (2011), ‘Are HIV positive women who have sex with women (WSW) an unrecognized and neglected HIV 
risk group in South Africa?’. Journal of AIDS and HIV Research. Vol. 3(1), pp. 1-5 January 201. www.academicjournals.org/
jahr

37. Henderson J. et al. (2011), “We women are women with a different manner”: sexual health of WSW in four Western Cape 
communities. Triangle Project. Disponível em: www.hsrc.ac.za/en/research-outputs/view/5749

38. Ndirangu, E., Evans, C. (2009), ‘Experiences of African immigrant women living with HIV in the U.K.: implications for 
health professionals’. Journal of Immigrant and Minority Health. 11(2), 108-114. Disponível em: http://ecommons.aku.edu/
eastafrica_fhs_sonam/43

http://www.unodc.org/documents/hiv-aids/Women_who_inject_drugs.pdf
http://www.academicjournals.org/jahr
http://www.academicjournals.org/jahr
http://www.hsrc.ac.za/en/research-outputs/view/5749
http://ecommons.aku.edu/eastafrica_fhs_sonam/43
http://ecommons.aku.edu/eastafrica_fhs_sonam/43
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A História de Dina 

Originalmente do Quirguistão, Dina passa quatro meses do ano em Moscovo 
trabalhando em uma fábrica de costura. Ela trabalha 12 horas por dia e 
mora com outros 40 imigrantes em um apartamento que é constantemente 
invadido por policiais que exigem pagamentos em troca de seu silêncio. 
Sua amiga, Gulmira, também mora lá com o marido, Osh. Ele é muito 
ciumento e Dina pode ouvi-lo muitas vezes espancar sua amiga na cozinha 
porque ela voltou para casa da fábrica mais tarde do que ele queria. Quando 
oficiais de imigração vêm inspecionar a fábrica, ela se esconde com as 
outras mulheres quirguizes, pois seus documentos são ilegais. Sempre 
que alguém está atrasado para o trabalho, o patrão bate nelas e desconta 
dos seus salários. Certa vez, quando Dina se atrasou, seu gerente a 
trouxe para seu escritório e a agrediu sexualmente. Ela não podia reclamar 
porque temia que ele chamasse a polícia ou se recusasse a pagá-la.

Cenário 3: Alcançar mulheres migrantes e eliminando a 
violência baseada em gênero 

Há mulheres 
como eu na sua 
comunidade? se 
não, como sua 
comunidade é 

diferente?

Por favor, consulte as perguntas do modelo na página 17 para conduzir 
uma análise de gênero sobre mulheres imigrantes e outras mulheres que 
experimentam VBG.

estratégias de intervenção e práticas promissoras 

Garantir a segurança das mulheres migrantes nos serviços de saúde 

Apesar das lacunas significativas de pesquisa, vários estudos entre mulheres 
migrantes que vivem na Europa enfatizam a importância do tratamento 
não julgador, personalizado e respeitoso dos profissionais de saúde. Esses 
estudos mostram que garantir que os profissionais de saúde mantenham 
atitudes respeitosas em relação a seus pacientes pode ter um impacto 
significativo sobre se os pacientes continuam a usar os serviços de saúde.39

Por exemplo, a Migrante Seguro + mantém uma clínica médica para migrantes 
pobres vivendo com HIV em Tijuana, México.40 A clínica oferece cuidados de 
saúde físicos e mentais integrados a algumas das pessoas mais vulneráveis da 
região fronteiriça, incluindo migrantes, deportados, pessoas que usam drogas e 
profissionais do sexo. Os serviços incluem atendimento de HIV, triagem preventiva 
e aconselhamento pré / pós-teste para HIV, ISTs, tuberculose (TB); bem como 
encaminhamentos para serviços sociais, medicamentos de prescrição básica, 
procedimentos médicos menores, avaliações de saúde mental e serviços de 
aconselhamento. Devido ao seu status temporário ou não documentado, os 
migrantes são menos propensos a acessar os serviços de saúde sem esforços 
direcionados. Entre os esforços de divulgação, o apoio entre colegas é uma 
maneira de aumentar o envolvimento dos migrantes na atenção ao HIV em todo 
o continuum de cuidados, incluindo a saúde mental e o tratamento para o vício 
em opiódes. Parcerias treinadas “navegadores / educadores” alcançam outras 
pessoas em sua comunidade. Uma nova clínica para profissionais do sexo 
masculinos, femininos e transgêneros, criada em colaboração com o Hospital Geral 
de Tijuana, oferece serviços abrangentes de prevenção ao HIV, incluindo a PrEP. 
O hospital também presta serviços para sobreviventes de VPI e violência sexual.

39. Ndirangu, E. and Evans, C. (2009), ‘Experiences of African immigrant women living with HIV in the UK: implications for 
health professionals’. Journal of Immigrant and Minority Health, Vol 11(2): 108-114. Disponível em: http://ecommons.aku.
edu/eastafrica_fhs_sonam/43

40. The Elton John AIDS Foundation, http://newyork.ejaf.org/2016-grants

http://ecommons.aku.edu/eastafrica_fhs_sonam/43
http://ecommons.aku.edu/eastafrica_fhs_sonam/43
http://newyork.ejaf.org/2016-grants
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43. See Aidsmap, www.aidsmap.
com/The-majority-of-migrants-
living-with-HIV-in-Europe-may-
have-acquired-HIV-in-their-new-
country/page/3008928/

44. UNDP (2008), ‘HIV 
Vulnerabilities Faced by Women 
Migrants: from Asia to the Arab 
States’.

45. Bandyopadhyay M. and 
Thomas J. (2002), ‘Women migrant 
workers’ vulnerability to HIV 
infection in Hong Kong’. AIDS 
Care, 2002, Aug, Vol 14(4): 509-21. 
Disponível em: www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/12204153

mudando as relações de poder e normas de gênero prejudiciais para prevenir a 
violência praticada pelo parceiro íntimo 

Um estudo de uma intervenção comunitária de prevenção da violência – SASA! – em 
Uganda, descobriu que a intervenção levou a uma aceitação social significativamente 
menor da VPI entre mulheres e homens; maior aceitação por mulheres e homens 
de que as mulheres podem recusar o sexo; e níveis mais baixos de VPI sexual e 
física no ano passado. As mulheres vítimas de violência tinham maior probabilidade 
de receber apoio da comunidade. SASA! promove uma nova e ousada análise do 
poder e demonstra como todos nós temos o poder de criar mudanças. Ele fornece 
às organizações uma estrutura conceitual sólida para discutir os vínculos entre a 
VCM e o HIV e a estrutura na qual implementar programas criativos e abrangentes. 
SASA! é projetado para alcançar um amplo espectro de partes interessadas e é para 
organizações que tradicionalmente lidam com VCM, bem como agências de HIV.

http://raisingvoices.org/sasa 

Desde 1995, o programa de treinamento em Uganda, Stepping Stones, forneceu 
um currículo que se concentra na construção de habilidades de comunicação 
e relacionamento no contexto do HIV, com o objetivo expresso de reduzir a 
violência contra a mulher. Essa abordagem baseada em direitos tem sido usada 
em mais de 60 países em todo o mundo. Em 2016, foi lançado um currículo 
actualizado – o Stepping Stones Plus – que aborda problemas de VBG, SDSR 
e tratamento e adesão. As lições são projectadas para serem adaptadas a uma 
variedade de contextos e comunidades e entre gêneros, religiões e gerações. 

Baseia-se na crença de que comunidades inteiras são afectadas pelo HIV e que, 
portanto, terá o apoio colectivo da comunidade para responder. As oficinas usam 
aprendizado não formal e abordagens participativas para incentivar os participantes 
a compartilhar suas experiências de vida e explorar resultados alternativos para 
situações desafiadoras.

http://steppingstonesfeedback.org

informações básicas: as evidências 

Em todo o mundo, um terço de todas as mulheres sofreram violência sexual 
por VPI e / ou por não parceiros durante a sua vida. Um estudo recente 
entre mulheres (15-49) em Uganda descobriu que aqueles que sofreram 
VPI tinham 55% mais chances de estar vivendo com HIV.41 A violência em 
um relacionamento coloca as mulheres em risco adicional de contrair o HIV. 
Um estudo realizado no Chile constatou que as mulheres que sofreram VPI 
tinham grande probabilidade de ter relações sexuais com um parceiro cujo 
status de HIV era desconhecido, além de fazer sexo sem preservativo.42 

Um estudo sobre migrantes vivendo com HIV na Europa constatou que a maioria 
dos migrantes contraiu o HIV no país de destino, não em seu país de origem.43 
Uma análise das mulheres migrantes da Ásia que viajam para os Estados Árabes, 
incluindo as mulheres retornadas que vivem com o HIV, descobriu que essas 
mulheres têm pouco acesso a informações básicas sobre o HIV.44 A discriminação 
nos centros de saúde e em outros lugares torna as trabalhadoras migrantes 
ainda mais vulneráveis. Uma pesquisa com mulheres migrantes em Hong Kong 
revelou que 77% dos entrevistados relataram que se sentiram discriminados 
em Hong Kong, dos quais 42% se sentiram discriminados nos hospitais.45

Migrantes vivendo com 
HIV na Europa muitas 
vezes contraem o HIV 
nos seus Paises de 

destino, não nos seus 
paises de origem.

41. Kouyoumdjian F. et al. (2013), ‘A Systematic Review of the Relationships between Intimate Partner Violence and  
HIV/AIDS’, Plos One, Nov 25, 2013. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0081044

42. Miner et al. (2011), ‘Intimate partner violence and HIV risk behaviors among socially disadvantaged Chilean women’. 
Violence Against Women, Apr, Vol 17(4): 517-31. Epub 2011 Apr 11. doi: 10.1177/1077801211404189

http://www.aidsmap.com/The-majority-of-migrants-living-with-HIV-in-Europe-may-have-acquired-HIV-in-their-new-country/page/3008928/
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http://www.aidsmap.com/The-majority-of-migrants-living-with-HIV-in-Europe-may-have-acquired-HIV-in-their-new-country/page/3008928/
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A História de Nurul 

Nurul revelou para sua família que era trangênera quando tinha 17 anos. Sua família 
a expulsou e ela começou a vender sexo para se sustentar. Constante assédio 
policial e abuso por clientes deixaram Nurul deprimida e assustada. Ela tentou 
encontrar outro emprego – desta vez em um restaurante local – mas foi recusada 
porque todos os seus documentos legais eram para um homem com um nome 
diferente. É ilegal em seu país que um homem pose publicamente como mulher, e 
no ano passado uma de suas amigas foi presa em um ataque do governo. Um mês 
atrás, Nurul foi estuprada e espancada por um cliente que tentou matá-la quando 
descobriu que ela era transgênera. Ela não podia ir à polícia porque tinha medo 
de ser presa. Com medo de ter sido exposta ao HIV, ela foi ao posto de saúde 
para fazer o teste, mas o agente de saúde zombou dela, recusando-se a chamá-
la pelo nome feminino. Ela acabou saindo sem o PEP que ela esperava receber.

Cenário 4: Aumentar o suporte e os serviços para pessoas 
transgêneras, incluindo aqueles que vendem sexo 

Por favor, consulte as perguntas do modelo na página 17 para conduzir 
uma análise de gênero sobre as pessoas trans que vendem sexo.

Há mulheres 
como eu na sua 
comunidade? se 
não, como sua 
comunidade é 

diferente?

estratégias de intervenção e práticas promissoras 

Garantir o acesso a serviços sem julgamento para pessoas trans 

O estigma e a discriminação contra mulheres trans e trabalhadoras do sexo 
transgênero são comuns. Mulheres trans e trabalhadoras do sexo são alvos 
frequentes de violência e assédio pela polícia e membros de suas comunidades. 
Como resultado, os provedores de serviços precisam alcançar essa população 
e assegurar-lhes que receberão tratamento adaptados, sem julgamentos, 
qualificado, personalizado e respeitoso pelos profissionais de saúde. É vital 
que os provedores estejam bem informados sobre o impacto dos tratamentos 
hormonais e / ou procedimentos médicos realizados por muitas pessoas 
trans. Além disso, dados os níveis de assédio e violência enfrentados pelas 
mulheres trans e profissionais do sexo, os provedores de saúde precisam 
garantir a confidencialidade para seus clientes trans e profissionais do sexo. 

criando espaços de diálogo seguros para pessoas trans compartilharem 
experiências e conhecimentos 

As pessoas transgêneras são geralmente consideradas um grupo de difícil 
acesso, em parte devido à natureza tipicamente insular de seus círculos 
sociais. Para resolver esse problema, o projeto TBLz Sexperts, na Tailândia, 
criou uma plataforma on-line para pessoas transgêneras para falar sobre 
tópicos de interesse, desde moda a sexo até socialização. É fornecido 
aconselhamento sobre práticas sexuais mais seguras, particularmente a 
prevenção do HIV. As mensagens vêm de dentro da comunidade, permitindo 
que pessoas transgêneras compartilhem videoclipes e outros conteúdos, além 
de validar mensagens de sexo seguro para outros membros da comunidade. 
A plataforma permite o aconselhamento de pares e a discussão de questões 
de direitos humanos enfrentados por pessoas trans na Tailândia.46 

www.facebook.com/TLBzSexperts/ 

46. To read more about TBLz Sexperts! project, see: www.digitalcultureandeducation.com/uncategorized/chaiyajiy_html/

https://www.facebook.com/TLBzSexperts/
http://www.digitalcultureandeducation.com/uncategorized/chaiyajiy_html/


2. anáLise de Gênero na Prática | 27 

defendendo a reforma de leis punitivas que criminalizam o comportamento de 
pessoas do mesmo sexo 

O programa Pehchan da Alliance para o HIV / SIDA da Índia visa reforçar as 
capacidades dos HSH e das comunidades transgêneras e hijra. A campanha 
“207 contra 377” do programa reúne 207 organizações para protestar contra 
a Secção 377 do Código Penal Indiano, que criminaliza a homossexualidade. 
A seção 377 foi confirmada em 2013 pelo Supremo Tribunal. Em resposta, 
a campanha organizou equipes em nível local para monitorar e relatar as 
barreiras relacionadas aos direitos humanos para o HIV e serviços de saúde. 
Em 2015, a campanha também contribuiu com sucesso para a aprovação da 
Lei dos Direitos de Transgêneros na Câmara Alta do Parlamento Indiano. 

www.allianceindia.org/our-work/pehchan/

47. ONUSIDA (2014), The Gap Report. Disponível em: http://files.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/
unaidspublication/2014/UNAIDS_Gap_report_en.pdf

48. Silva-Santisteban A. et al. (2012), ‘Understanding the HIV/AIDS epidemic in transgender women of Lima, Peru: results 
from a sero-epidemiologic study using respondent driven sampling’. AIDS and Behavior, 2012 May, Vol 16(4): 872-81. doi: 
10.1007/s10461-011-0053-5.

49. Stahlman S. et a., (2016), ‘Characterizing the HIV risks and potential pathways to HIV infection among transgender 
women in Côte d’Ivoire, Togo and Burkina Faso’. Journal of the International AIDS Society. 2016, Vol 19, Suppl 2: 20774. 
Published online 2016 Jul 17. doi: 10.7448/IAS.19.3.20774.

informações básicas: as evidências 

As pessoas transgêneras geralmente não se sentem seguras e protegidas 
em suas próprias casas. Na América Latina, por exemplo, entre 44 e 70% 
das mulheres transgêneras foram expulsas ou sentiram a necessidade de 
deixar suas casas.47 Eles também são mais propensos a serem vítimas de 
violência. De acordo com o relatório Transgender Europe’s Trans Murder 
Monitoring, 2.016 pessoas trans e com diversidade de gêneros foram 
mortas entre 2008 e 2015. Esse número provavelmente não está sendo 
relatado. Mais de 1.500 dessas mortes foram relatadas na América Central 
e do Sul e 65% de todos os assassinados eram profissionais do sexo.

As pessoas transgêneras são desproporcionalmente afectadas pelo HIV. Na 
Malásia, por exemplo, das cerca de 20 mil pessoas transgêneras, 9,7% vivem com 
HIV, em comparação com apenas 0,05% da população adulta nacional. Um estudo 
no Peru descobriu que, de 450 mulheres trans, 30% estavam vivendo com HIV, 
sugerindo que as mulheres trans são o grupo mais vulnerável ao HIV no Peru.48

Existe uma notável falta de dados sobre as populações transgênero, especialmente 
mulheres transgêneras. Em muitos casos, onde as estatísticas de HIV são 
compiladas, as mulheres transgêneras estão incluídas na mesma categoria que os 
HSH. Isso não apenas nega sua identidade de gênero, mas também não reconhece 
suas necessidades e vulnerabilidades específicas. Um dos poucos estudiosos.49 
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A História de Maria 

Maria suspeitava que ela fosse diferente. Desde que ela se lembrava, ela e os 
pais tomavam o remédio todos os dias, mas a irmã não. Maria sentiu como 
se estivesse sempre ficando doente, mas não sabia por quê. Quando ela 
teve meningite aos 12 anos, ela perdeu muito peso e demorou muito tempo 
para se recuperar. Então, quando ela tinha 16 anos, sua mãe finalmente lhe 
contou a verdade: que ela e seus pais viviam com o HIV. Ela não sabe com 
quem pode falar sobre seu status, além de seus pais, e tem medo do que 
seus amigos dirão quando descobrirem. Às vezes, ela fica cansada de tomar o 
remédio e deseja ser como sua irmã e outras crianças “normais”. Na escola, a 
professora falou sobre sexo e sobre a importância de se abster de sexo antes 
do casamento – mas isso a deixou com mais perguntas do que respostas. Sua 
mãe disse a ela que era melhor ficar longe dos meninos. Mas isso não ajuda 
Maria a lidar com seus novos sentimentos. Algumas de suas amigas estão 
fazendo sexo com seus namorados, e seus namorados compram presentes e 
ajudam a pagar livros e materiais escolares. Ontem, a amiga de Maria, Rosário, 
disse a ela que começou a fazer sexo com o namorado. Ela orgulhosamente 
explicou a Maria como eles foram ao centro de saúde para fazer o teste das 
ISTs juntos, compartilharam seus resultados e depois compraram preservativos 
em preparação. Maria preocupada que ela nunca seria capaz de fazer isso. 
Ela quer se casar e ter uma família um dia, mas sente que isso é impossível.

Cenário 5: Apoiar adolescentes e jovens vivendo com HIV e 
aumentar o acesso à educação em SSR 

Por favor, consulte as perguntas do modelo na página X para conduzir 
uma análise de gênero em adolescentes vivendo com HIV.

estratégias de intervenção e práticas promissoras 

Garantir serviços amigáveis à juventude de sdsr para adolescentes e jovens 

Os serviços de HIV e SDSR precisam ser responsivos às necessidades dos 
adolescentes e jovens para torná-los atraentes para o uso, acessíveis e 
aceitáveis. Isto significa abordar as atitudes estigmatizantes de todo o pessoal 
das instalações de saúde (não apenas os provedores de serviços, mas também 
os recepcionistas e o pessoal auxiliar); Fornecer informação de qualidade de 
forma atrativa, acessível e relevante para os jovens; e abordar as barreiras 
colocadas pela distância, custo, transporte, autonomia/independência limitada 
e idade legal de consentimento para o acesso aos serviços, bem como as 
necessidades educacionais e sociais dos jovens. Evidências sugerem que:

■■ sessões de apoio ao tratamento do HIV voltadas para o adolescente e 
sensíveis ao gênero podem aumentar a adesão entre adolescentes

■■ fornecer serviços clínicos que sejam sensíveis ao gênero e amigáveis aos 
jovens, convenientemente localizados, acessíveis, confidenciais e sem 
julgamentos, pode expandir o uso de serviços clínicos de saúde reprodutiva, 
incluindo serviços de testagem e aconselhamento e tratamento de HIV

■■ A distribuição amigável de preservativos pode ajudar os jovens a 
se sentirem mais à vontade para acessar os preservativos
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■■ A integração do teste e aconselhamento sobre o HIV nos 
serviços de SSR existentes para os jovens pode levar a uma 
maior aceitação do teste e aconselhamento para jovens com 
idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos.

■■ os requisitos de idade de consentimento e os requisitos obrigatórios de 
consentimento dos pais limitam as decisões dos adolescentes ao acesso ao 
teste de HIV e inibem o uso de serviços de saúde sexual dos adolescentes.51 

Promovendo a liderança de mulheres e meninas e desafiando normas e 
estereótipos de gênero 

Levar em consideração as necessidades e vulnerabilidades específicas 
do HIV de meninas e mulheres jovens aumentará a eficácia das 
intervenções. Isso inclui estratégias de prevenção específicas de meninas, 
promovendo a liderança de meninas e aumentando a responsabilidade 
dos meninos por garantir a saúde e a segurança, entre outros.

Programa integrado de HIV e SDSR liderado por pares para adolescentes e jovens 

Em Uganda, o programa Link Up da Alliance International para HIV / Aids capacitou 
os jovens a assumir o controle de sua saúde e direitos sexuais e reprodutivos. 
Trabalhando através de um consórcio de organizações locais, regionais e 
internacionais, a Link Up se concentrou em promover a liderança de jovens 
construindo suas habilidades e dando-lhes a oportunidade de fazer a diferença 
em suas próprias comunidades – através de programas de orientação e educação 
de pares. Eles também conseguiram alcançar mais de 296.000 jovens através de 
serviços integrados de SDSR / HIV, incluindo serviços de planeamento familiar e 
aconselhamento e testes voluntários. Esses esforços foram reforçados através da 
capacitação técnica com provedores locais de saúde e extensionistas de saúde.52 

www.aidsalliance.org/our-impact/link-up

50. What works for women & girls. www.whatworksforwomen.org/chapters/9-Prevention-and-Services-for-Adolescents-
and-Young-People/sections/25-Increasing-Access-to-Services/evidence#s-757 

51. ONUSIDA (2014), The Gap Report. Disponível em: http://files.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/
unaidspublication/2014/UNAIDS_Gap_report_en.pdf

52. To read more about the International HIV/AIDS Alliance’s approach to adolescents and young people, see: www.
aidsalliance.org/our-priorities/164-adolescents-and-young-people 

53. See: UNICEF https://data.unicef.org/topic/hivaids/adolescents-young-people/#

54. UNICEF (2016), ‘United Nations Children’s Fund, For Every Child, End AIDS – Seventh Stocktaking Report’. New York: 
UNICEF. Disponível em: https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2016/12/HIV-and-AIDS-2016-Seventh-Stocktaking-
Report.pdf

55. ONUSIDA (2014), The Gap Report. 

informações básicas: as evidências 

Segundo a ONUSIDA, os adolescentes são o único grupo a experimentar um 
aumento nas mortes relacionadas ao SIDA nos últimos sete anos. Dos 2,1 milhões 
de adolescentes que vivem com o HIV, 1,7 milhões vivem na África subsaariana.53 

As raparigas são desproporcionalmente afectadas pelo HIV. Em países de 
alta prevalência, elas podem ser duas a três vezes mais propensos a serem 
infectadas do que os meninos.54 Na África Subsaariana, apenas 10% dos 
homens jovens e 15% das mulheres jovens (com idade entre 15 e 24 anos) 
estão cientes do seu estado de HIV. Duas em cada três pessoas com menos 
de 14 anos não têm acesso ao tratamento do HIV em todo o mundo.55 
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O que há de diferente em adolescentes?
Os adolescentes são únicos em seu desenvolvimento, sua saúde e 
suas necessidades sociais; portanto, seus requisitos de serviço são 
diferentes. As mudanças desenvolvimentais experimentadas durante a 
adolescência fazem dela uma das etapas da vida que mais se modificam 
rapidamente. Essas mudanças afectam a saúde dos adolescentes, não 
apenas durante a adolescência, mas também durante toda a sua vida.

Aprender com o projecto Link Up é encapsulado em uma variedade 
de ferramentas, estudos de caso, resumos de questões e guias 
de workshops, que apoiam a programação, prestação de serviços 
e advocacia com e para adolescentes e jovens adultos. 

O programa adolescente da Alliance – READY: Adolescentes e Jovens Resilientes 
e Capacitados – baseia-se no trabalho do Link Up e é o atual foco de trabalho 
da Alliance com adolescentes e jovens vivendo com e mais afectados pelo HIV.

READY+ é um programa de quatro anos na África Austral que atingirá 30.000 
adolescentes e jovens vivendo com o HIV em Moçambique, Suazilândia, 
Tanzânia e Zimbabwé. Proporciona educação em HIV e SDSR, apoio de pares 
e serviços integrados de HIV/SDSR e saúde mental de alta qualidade. Também 
apóia os jovens a participarem de atividades locais, nacionais e globais de 
defesa da SSR / HIV para abordarem as barreiras estruturais ao acesso aos 

serviços de SSR e à realização de seus direitos sexuais e reprodutivos.

READY Teens concentram-se na faixa etária de 10 a 
19 anos vivendo com e mais afectados pelo HIV em 

Burundi, Etiópia e Uganda. O projecto reconhece 
especialmente as vulnerabilidades e marginalização 
experimentadas por adolescentes de populações-chave, 
incluindo adolescentes vivendo com HIV, vendendo 
sexo, usando drogas e de minorias sexuais.

READY to LEAD está construindo a liderança de 
meninas adolescentes e mulheres jovens no Zimbábwe, 

em resposta à contínua falta de espaço para mulheres e 
meninas na tomada de decisões que afectam suas vidas. 

Construirá um quadro de 100 jovens mulheres, que, por sua 
vez, serão mentoras de outras mil pessoas para construir seu 

conhecimento pessoal e agência para fazer escolhas mais saudáveis.
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Background information: the evidence 

O acesso à educação sexual abrangente é muitas vezes deficiente dentro e 
fora da escola, levando a equívocos perigosos sobre sexo e sexualidade. Um 
estudo de 2011 na Nigéria descobriu que os meninos temiam que o atraso no 
sexo afectasse sua capacidade de praticar sexo mais tarde na vida; enquanto as 
meninas sentiam que o sexo precoce asseguraria seu desenvolvimento sexual 
fisiológico.56 Outro estudo descobriu que as meninas em Uganda começam a 
receber pressão por sexo assim que seus seios começam a se desenvolver.57

Vários países têm experimentado diferentes maneiras de responder. Por exemplo, a 
África do Sul fornece serviços de saúde dentro das escolas como forma de atingir 
os adolescentes.58 Em 2012, 3.242 alunos que consentiram em cinco escolas 
secundárias do sector público selecionadas aleatoriamente na África do Sul rural 
foram testadas para o HIV. Este esforço demonstra a viabilidade de fornecer 
aconselhamento e testagem para o HIV a partir de escolas ligadas a serviços de 
testagem e aconselhamento para o HIV dentro de clínicas de cuidados primários.59 

O teste de HIV nas escolas pode permitir que meninas adolescentes tenham 
acesso ao teste de HIV antes de sua primeira gravidez, enquanto a abordagem 
actual do teste de HIV durante o atendimento pré-natal perde essa oportunidade.60

A pesquisa em Uganda, realizada pelo Population Council como parte do 
Link Up Project (ver acima), mostrou que os jovens entre 10 e 24 anos têm 
opiniões e normas de gênero injustas; no entanto, entre os adolescentes mais 
jovens (10-14 anos), esses pontos de vista eram mais injustos do que entre 
os mais velhos. Os resultados apontam para a necessidade de informações 
e programas sobre HIV e SDSR que abordem e desafiem as normas injustas, 
e sejam adaptados à faixa etária mais jovem. Há uma importante janela de 
oportunidade para influenciar essas normas em um momento em que os 
processos de socialização do adolescente estão em andamento e antes 
que essas visões se manifestem em resultados negativos da saúde.61 

56. Oladepo O. and Fayemi M.M. (2011), ‘Perceptions about sexual abstinence and knowledge of HIV/AIDS prevention 
among in-school adolescents in a western Nigerian city’. BMC Public Health. 201111:304. https://doi.org/10.1186/1471-
2458-11-304

57. Nobelius et al. (2010), ‘Delaying sexual debut amongst out-of-school youth in rural southwest Uganda’. Culture, health & 
sexuality, 2010 Aug: Vol 12(6): 663-76. doi: 10.1080/13691051003768132

58. UNFPA (2014), ‘Operational Guidance for Comprehensive Sexuality Education: A focus on Human rights and Gender’. 
Disponível em: www.unfpa.org/publications/unfpa-operational-guidance-comprehensive-sexuality-education

59. Kharsany A.B. et al. (2014), ‘HIV infection in high school students in rural South Africa: role of transmissions among 
students’. AIDS Research and Human Retroviruses, 2014 Oct, Vol 30(10): 956-65. epub 2014 Sep 4. doi: 10.1089/
AID.2014.0110. 

60. Kurth A. et al. (2015), ‘HIV testing and linkage to services for youth’. Journal of the International AIDS Society, Vol 18, 
19433. doi:10.7448/IAS.18.2.19433

61. Vu L.et al. (2016), ’Inequitable gender norms from early adolescence to young adulthood in Uganda: Tool Validation and 
Differences Across Age Groups’. Journal of Adolescent Health, 2017, Vol 60: S15-S21. Disponível em: www.jahonline.org/
article/S1054-139X(16)30376-7/pdf. See also: www.popcouncil.org/uploads/pdfs/2016HIV_LinkUp_UgandaKAP-Brief.pdf
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História de Marjorie 

Marjorie não sabia por quê seus bebês continuavam morrendo. Muitas 
outras mulheres da família e da comunidade tiveram bebês em casa e quase 
nunca tiveram problemas. O marido dela disse que ele não tinha dinheiro 
para mandá-la para a clínica, e ela não podia pagar pelo transporte sozinha. 
Depois que o segundo filho morreu, o marido de Marjorie também adoeceu. 
A família gastou os escassos recursos que tinham para levá-lo ao curandeiro 
tradicional da comunidade. O que Marjorie não sabia era que o marido às 
vezes se envolvia em actividade sexual com outros homens – algo que ele 
achava que devia manter escondido de sua esposa, família e comunidade. 
Quatro meses depois de adoecer, o marido dela estava morto. Marjorie, 
grávida pela terceira vez, começava a mostrar sinais da mesma doença. 
Ela estava preocupada que não tivesse dinheiro para procurar tratamento 
médico para si mesma e estava preocupada com o bem-estar de seu bebê.

Cenário 6: Alcançar as parceiras femininas de homens que 
fazem sexo com homens, com prevenção, tratamento e 
cuidados para elas e seus filhos

Por favor, consulte as perguntas do modelo na página 17 para 
conduzir uma análise de gênero em mulheres cujos parceiros do 
sexo masculino também fazem sexo com outros homens.

estratégias de intervenção e práticas promissoras 

Prevenção da transmissão vertical e manutenção da saúde das mães 

Para prevenir novas infecções por HIV em crianças e reduzir a mortalidade 
materna relacionada ao HIV, as mulheres devem ter acesso a serviços 
integrados de HIV e SSR. Isso abrange aconselhamento e testagem para 
HIV, planejamento familiar baseado em direitos (incluindo preservativos 
para dupla protecção contra o HIV e gravidez indesejada), serviços de 
saúde materna, prevenção e gestão de violência baseada em gênero e 
infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e terapia anti-retroviral.

Abordar o potencial de abandono, abuso e violência por parceiros íntimos após o 
teste de HIV – e/ou medo deles – pode levar a uma maior divulgação e tratamento.

É importante promover a participação masculina através de aconselhamento de 
casais ou grupos de apoio de pares, garantindo o consentimento e a segurança 
das parceiras do sexo feminino, bem como que as mulheres que optam por não 
envolver um parceiro masculino não sejam prejudicadas por essa promoção.

Há mulheres 
como eu na sua 
comunidade? se 
não, como sua 
comunidade é 

diferente?
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Programação com e para homens que fazem sexo com homens 

O UNFPA desenvolveu diretrizes para abordagens eficazes de programas, 
comparando programas realizados para homens que fazem sexo com 
homens e aqueles com homens que fazem sexo com homens.62 Programar 
que é para homens que fazem sexo com homens é frequentemente 
considerado prescritivo, paternalista e tokenístico. Esses tipos de 
abordagens normalmente monitoram apenas o número de bens e serviços 
entregues. Em contraste, os programas que trabalham com homens 
que fazem sexo com homens são colaborativos e participativos. 

Eles enfatizam o aproveitamento do conhecimento e das habilidades dentro 
da comunidade, e trabalham com homens que fazem sexo com homens 
como parceiros iguais para determinar o que fazer e como fazê-lo. Sua 
abordagem de monitoria e avaliação se concentra mais na qualidade, 
segurança, acessibilidade e aceitabilidade dos serviços, em vez de apenas 
olhar para o número de bens fornecidos. É uma abordagem que é bem-
sucedida porque forja relacionamentos dentro das comunidades de homens 
que fazem sexo com homens, enquanto também constrói redes de apoio 
entre essas comunidades e outras organizações e provedores de serviços.

normas sociais desafiadoras em torno da sexualidade do mesmo sexo 

Reduzindo a homofobia também pode reduzir o número de homens que 
fazem sexo com homens e, ao mesmo tempo, ter parceiras do sexo feminino. 
A pesquisa mostrou que a estigmatização da homossexualidade pressiona 
os homens a entrarem em casamentos heterossexuais como forma de 
se conformarem à pressão social e às normas tradicionais de gênero.63 A 
homofobia e o medo de revelar sua identidade sexual também demonstraram 
ser uma barreira significativa ao fornecimento de serviços de SSR para 
parceiras do sexo feminino de homens que fazem sexo com homens.64

melhorar o acesso ao serviço para homens que fazem sexo com homens 

Klinika Bernardo, da Sundown Clinics, em Quezon City, Metro Manila, definiu 
seu horário para maximizar sua acessibilidade para homens que fazem sexo 
com homens.65 Seus clientes são principalmente homens gays, outros homens 
que fazem sexo com homens e pessoas transgêneras. Até o final de 2014, 
Klinika Bernardo realizou mais de 2.500 testes, com pouco mais de 200 clientes 
diagnosticados com HIV. A rede de contactos de colegas da clínica leva os 
serviços de testes rápidos para celular aos pontos de vida noturna gay de 
Quezon City. Também aumenta a consciencialização com outros membros da 
comunidade, como grupos religiosos, líderes religiosos e funcionários da polícia 
local e do governo, a fim de ajudá-los a entender a importância da aceitação 
social para alcançar as metas de saúde pública da cidade. Klinika Bernardo 
provou tanto sucesso que uma segunda clínica foi inaugurada em 2015.

62. UNFPA (2015), ‘Implementing comprehensive HIV and STI programmes with men who have sex with men: practical 
guidance for collaborative interventions’. Disponível em: www.unfpa.org/publications/implementing-comprehensive-hiv-
and-sti-programmes-men-who-have-sex-men#sthash.u4U8R7Rs.dpuf

63. Beyrer, C. et al. (2010). ‘Bisexual Concurrency, Bisexual Partnerships and HIV among Southern African Men Who 
Had Sex with Men’. Sexually Transmitted Infections, Vol 86(4): 323-327. Disponível em: https://jhu.pure.elsevier.com/en/
publications/bisexual-concurrency-bisexual-partnerships-and-hiv-among-southern-3

64. UNDP India, (2012), ‘A report on: Addressing the SRH needs of MSM and their female partners using existing SRH 
facilities and/or working in collaboration with existing organizations’.

65. To read more about Klinica Bernardo, see: ONUSIDA (2015), ‘On the fast-track to end AIDS by 2030: focus on location 
and population’, pp 87-88. Disponível em: www.unaids.org/en/resources/documents/2015/FocusLocationPopulation

Homofobia 
torna dificil para 

nos falarmos 
abertamente com 
as nossas familias 
especialmente as 
nossas esposas.

recurso chaves

Para intuições 
chave do trabalho 
da alliance com 
programa de 
direitos e saude 
sexual dos homens 
(sHarP) no Kenya, 
tanzania, uganda 
e Zimbabwe, visite: 
www.aidsalliance.
org/our-impact/the-
sharp-programme/
key-insights

http://www.unfpa.org/publications/implementing-comprehensive-hiv-and-sti-programmes-men-who-have-sex-men#sthash.u4U8R7Rs.dpuf
http://www.unfpa.org/publications/implementing-comprehensive-hiv-and-sti-programmes-men-who-have-sex-men#sthash.u4U8R7Rs.dpuf
https://jhu.pure.elsevier.com/en/publications/bisexual-concurrency-bisexual-partnerships-and-hiv-among-southern-3
https://jhu.pure.elsevier.com/en/publications/bisexual-concurrency-bisexual-partnerships-and-hiv-among-southern-3
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2015/FocusLocationPopulation
http://www.aidsalliance.org/our-impact/the-sharp-programme/key-insights
http://www.aidsalliance.org/our-impact/the-sharp-programme/key-insights
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http://www.aidsalliance.org/our-impact/the-sharp-programme/key-insights
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MenCare +, uma intervenção baseada na comunidade no Brasil, Indonésia, 
Ruanda e África do Sul, envolve jovens de 15 a 35 anos para encorajá-los a 
serem participantes positivos e ativos em sua própria saúde e na saúde de seus 
parceiros e filhos. Eles realizam sessões de educação em grupo com jovens, 
casais e pais em sessões de grupo sobre igualdade de gênero, saúde e direitos 
sexuais e reprodutivos, saúde materno-infantil, paternidade e cuidados, e usam 
grupos de reflexão com homens que usaram violência com suas parceiras.

https://men-care.org/ 

66. Beyrer C. et al. (2011), Expanding the space: inclusion of most-at-risk populations in HIV prevention, treatment, and care 
services. BaJ Acquir Immune Defic Syndr, 2011, Aug, Vol 57 Suppl 2: S96-9. doi: 10.1097/QAI.0b013e31821db944

67. Comrie-Thomson L. et al. (2015), ‘Challenging gender inequity through male involvement in maternal and newborn 
health: critical assessment of an emerging evidence base’. Culture, Health and Sexuality, 2015, Vol 17 Suppl 2: S177-89. 
Epub 2015 Jul 10. doi: 10.1080/13691058.2015.1053412.

68. Ramirez-Ferrero E. and Lusti-Narasimhan M. (2012), ‘The role of men as partners and fathers in the prevention of 
mother-to-child transmission of HIV and in the promotion of sexual and reproductive health’. Reproductive Health Matters, 
2012 Dec, Vol 20 Suppl 39: 103-9. doi: 10.1016/S0968-8080(12)39642-0.

69. Falnes E.F. et al. (2011), ‘“It is her responsibility”: partner involvement in prevention of mother to child transmission of 
HIV programmes, northern Tanzania’. Journal of the International AIDS Society, 2011 Apr 26, Vol 14(21). doi: 10.1186/1758-
2652-14-21.

informações básicas: as evidências 

A criminalização e o estigma da conduta entre pessoas do mesmo sexo colocam 
os homens que fazem sexo com homens e suas parceiras em maior risco, 
resultando em medo e discriminação quando recebem serviços de saúde. Em 
uma revisão de estudos de 2011 sobre o assunto, homens que fazem sexo com 
homens em Malawí, Namíbia e Botswana foram encontrados com probabilidade 
quase quatro vezes maior de sentir medo e 46 vezes mais probabilidade de 
denunciar discriminação quando recebem tratamento anti-retroviral.66

Este receio de discriminação e falta de confiança nos provedores de serviços 
impede que as populações-chave obtenham os serviços de que necessitam.

A questão de como os parceiros do sexo masculino devem ser envolvidos na 
saúde materna deve ser abordada através de uma lente de gênero, mas isso nem 
sempre é refletido na programação. Uma revisão da desigualdade de gênero por 
meio do envolvimento masculino na saúde materna observou 13 estudos que 
discutiram a principal percepção dos homens como guardiões da saúde da mulher 
que poderiam então ser usados para instigar a mudança em suas parceiras.67

Embora pareça claro que há uma necessidade de ajudar a construir a capacidade 
das mulheres de influenciar a tomada de decisões familiares sobre sexo e saúde, 
não se sabe o suficiente sobre as relações interpessoais no contexto do HIV. 
Muito pouco também é conhecido sobre como melhorar a comunicação dentro 
de casais sobre tópicos sensíveis, incluindo risco, sexo e transmissão.68

Um estudo de 2011 com 426 mulheres grávidas na Tanzânia descobriu que 
78,6% das mulheres achavam que precisavam da permissão de seus parceiros 
para fazer um teste de HIV. Esposas grávidas foram socialmente pressionadas 
a se absterem de usar preservativos, que pareciam estar enraizadas na crença 
de que o marido deveria ser responsável pela tomada de decisões.69
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informações básicas: as evidências

Um estudo recente de 2014 com 1.951 mulheres grávidas no 
Zimbábwe que revelou seu status de HIV descobriu que o controle 
masculino da tomada de decisão sexual das mulheres estava 
associado à violência interpessoal durante a gravidez.70

Também é claro que o estigma e a homofobia tornam as parceiras femininas 
de homens que fazem sexo com homens um grupo particularmente 
vulnerável e muitas vezes negligenciado. Estereótipos sobre gênero e 
sexualidade dificultam o reconhecimento de que, muitas vezes, os homens 
podem se identificar como heterossexuais enquanto ainda praticam a 
conduta de pessoas do mesmo sexo. Por exemplo, em um estudo de 2009 
de homens que fazem sexo com homens na República Islâmica do Irã, 
51,8% dos participantes relataram ter se casado e 87,7% relataram ter tido 
uma relação sexual íntima com uma mulher nos últimos seis meses.71

70. Shamu S. et al. (2014), ‘Intimate Partner Violence after Disclosure of HIV Test Results among Pregnant Women in 
Harare, Zimbabwe’. Plos One. Disponível em: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0109447

71. Eftekhar M. et al, (2008), High risk behavior and HIV/AIDS prevalence among men having sex with men: the first report 
from Iran. AIDS 2008-XVII International AIDS Conference. Mexico City, Mexico.

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0109447
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As seguintes definições são adaptadas da 
Abordagem da Alliance à Igualdade de Gênero.

Análise de gênero: Uma forma de análise 
social, econômica, cultural e política usada 
para identificar, compreender e descrever 
as diferenças de gênero e a relevância dos 
papéis de gênero e da dinâmica de poder 
em aspectos definidos da vida. A análise 
de gênero geralmente envolve examinar o 
impacto diferente de políticas e programas de 
desenvolvimento sobre mulheres, homens e 
pessoas trans em um contexto específico. 

Direitos sexuais e reprodutivos: Segundo a 
Amnistia Internacional, os direitos sexuais e 
reprodutivos assentam no pressuposto de que 
todas as pessoas têm direito a uma vida sexual 
saudável, segura, consensual e prazerosa; 
controlar seus corpos e ter informações precisas 
e suficientes para usar na tomada de decisões 
e na busca de comportamentos saudáveis; 
e ter serviços acessíveis e viáveis que os 
mantenham saudáveis, não apenas quando 
estiverem grávidas, mas antes e depois – e 
mesmo que escolham nunca engravidar.

Discriminação de gênero: o tratamento sistemático 
e desfavorável de alguns indivíduos com base 
em seu gênero (real ou percebido), que lhes 
nega direitos, oportunidades ou recursos. 

Estruturas de análise de gênero: Ferramentas 
de passo a passo para realizar análises de 
gênero, que ajudam a colocar questões, 
analisar informações e desenvolver 
estratégias para aumentar a participação 
de mulheres, homens e pessoas trans.

Gênero: O conjunto de papéis e relações socialmente 
construídos, traços de personalidade, 
atitudes, comportamentos, valores, poder 
relativo e influência que a sociedade atribui 
a dois sexos numa base diferente. Enquanto 
o sexo é entendido como determinado pela 
biologia, o gênero é uma identidade adquirida 
que é aprendida, muda com o tempo e 
varia amplamente dentro e entre culturas. 
O gênero não se refere apenas a mulheres 
ou homens, mas ao relacionamento e à 

dinâmica de poder entre eles. É inclusivo de 
todos os gêneros, com uma compreensão 
do gênero como um espectro ou círculo.

Gênero responsivo: Políticas, programas ou módulos 
de treinamento responsivos a gênero reconhecem 
e tentam desfazer ou corrigir as maneiras 
pelas quais as diferenças de gênero foram 
traduzidas em discriminação e desvantagens.

Igualdade de gênero: Refere-se à capacidade de 
todos os seres humanos – independentemente 
de sexo ou gênero – de alcançar seu potencial 
e fazer escolhas sem limitações estabelecidas 
por estereótipos, papéis de gênero, normas 
ou preconceitos rigidamente atribuídos. A 
igualdade de gênero é um direito humano 
reconhecido. Isso significa que os diferentes 
comportamentos, aspirações e necessidades 
das mulheres e meninas em particular são 
valorizadas de forma igual. Isso também 
significa que não há discriminação com base 
no gênero de uma pessoa na alocação de 
recursos ou benefícios, ou no acesso a serviços. 
A igualdade de gênero pode ser medida em 
termos de oportunidades iguais ou resultados.

Integração de gênero: Uma estratégia para 
reconhecer várias preocupações e experiências 
como resultado da desigualdade de gênero 
e levar isso em conta no desenvolvimento de 
todos os aspectos da programação por meio da 
análise de gênero. O objectivo é garantir que as 
respostas ao desenvolvimento, à saúde e aos 
direitos humanos sejam baseadas na revogação 
das desvantagens baseadas no gênero como 
parte integral do desenho, implementação, 
monitoria e avaliação de políticas e programas.

LGBTI: Um acrônimo para lésbica, gay, 
bissexual, transgênero e intersexual. LGBTI 
pode se referir a pessoas individuais ou 
a uma comunidade de pessoas.

Mulheres e meninas em toda a sua diversidade: 
refere-se a todas as mulheres e meninas, 
reconhecendo as diferenças e, muitas vezes, 
sobrepondo e cruzando identidades entre elas. No 
contexto da Alliance, ela tem um foco específico 
em mulheres vivendo com HIV, mulheres 

anexo 1: Glossário
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jovens, mulheres que fazem sexo, mulheres 
em relacionamentos do mesmo sexo, pessoas 
trans, mulheres que usam drogas e mulheres 
que são parceiras sexuais de homens que fazem 
sexo com homens, homens vivendo com HIV, 
homens que usam drogas e pessoas trans.

Orientação sexual: refere-se à capacidade 
de cada pessoa de ter profunda atracção 
emocional e sexual e relações íntimas e 
sexuais com indivíduos de um sexo diferente, 
o mesmo sexo ou mais de um sexo.

Sexualidade: Um aspecto central do ser humano 
ao longo da vida. Abrange sexo, identidades 
e papéis de gênero, orientação sexual, 
erotismo, prazer, intimidade e reprodução. 
A sexualidade é experimentada e expressa 
em pensamentos, fantasias, desejos, 
crenças, atitudes, valores, comportamentos, 
práticas, papéis e relacionamentos.

Transgênero: Um termo genérico para pessoas 
cuja identidade e / ou expressão de gênero é 
diferente das expectativas culturais baseadas 
no sexo que lhes foi atribuído no momento 
do nascimento. Ser transgênero não implica 
qualquer orientação sexual específica: pessoas 
transgêneras podem se identificar como 
heterossexuais, gays, lésbicas, bissexuais etc.

Transformação de gênero: Uma resposta de HIV 
com transformação de gênero não apenas 
busca abordar os aspectos específicos 
de gênero do HIV, mas também mudar as 
estruturas, instituições e relações de gênero 
existentes para aquelas baseadas na igualdade 
de gênero. Programas transformadores de 
gênero reconhecem e abordam as diferenças 
de gênero. Eles vão um passo além, criando 
as condições pelas quais pessoas de todos os 
gêneros podem examinar os aspectos prejudiciais 
das normas de gênero, especialmente para 
mulheres e meninas. Esses programas também 
experimentam novos comportamentos para criar 
papéis e relacionamentos mais equitativos.

Violência baseada em gênero (VBG): Violência 
dirigida a um indivíduo com base nas expectativas 
sociais de masculinidade e feminilidade 
dessa pessoa. Inclui abuso físico, sexual e 
psicológico; ameaças; coerção; privação de 
liberdade; e privação econômica, seja na vida 
pública ou privada. Mulheres e meninas são 
as que estão em maior risco e mais afectadas 
pela VBG. Consequentemente, os termos 
“violência contra as mulheres” e “violência 
baseada no gênero” são frequentemente 
utilizados de forma intercambiável. Meninos 
e homens também podem experimentar a 
VBG, assim como as minorias sexuais e de 
gênero. As pessoas trans são alvos frequentes 
de VBG, geralmente do tipo mais extremo.
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Série de Guia de Boas Práticas
este guia é um dos guias de boas práticas produzido pela international 
HiV/aids alliance em colaboração com organizações parceiras. 
esta série junta perícia da nossa programação global de HiV a nível 

comunitário para definir e orientar boas práticas em várias áreas técnicas, incluindo:

■■ Programação de HiV para adolescentes 

■■ HiV e direitos humanos

■■ Programação de HiV centrada na família para crianças

■■ maior envolvimento de pessoas vivendo com HiV (GiPa)

■■ HiV e uso de drogas

■■ empregar pessoas que usam drogas

■■ integração de HiV e saúde sexual e reprodutivos e direitos

■■ integração de tB e HiV baseada na comunidade

Guias de Boas Práticas da aliança:

■■ são guias fáceis de usar de como proceder

■■ visam programadores de HiV que trabalham em contextos comunitários 
em países em via de desenvolvimento e transacionais

■■ ajudam definir o que são boas práticas para 
programadores de HiV a nível comunitário.

Para baixar recursos, por favor, visite: www.aidsalliance.org/resources

http://www.aidsalliance.org/resources



