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“As estratégias relativas ao VIH/SIDA estão intimamente
associadas à defesa dos grandes valores europeus de segurança
humana e protecção dos direitos humanos, incluindo os direitos
sexuais e reprodutivos, os direitos das minorias e os direitos
fundamentais dos migrantes, dos refugiados e das pessoas
deslocadas”.

“A Comunidade apoiará a execução integral de estratégias
destinadas a promover a saúde sexual e reprodutiva e os direitos
afins, e conjugará a luta contra o VIH/SIDA com acções de apoio
neste domínio.”

“Nós, Chefes de Estados e de Governos e representantes de
Estados e Governos a participarmos na revisão do progresso
alcançado na realização das metas definidas na Declaração de
Compromisso sobre VIH/SIDA a 31 de Maio e 1 de Junho de
2006 (…) enfatizamos a necessidade de reforçar as ligações e
coordenação políticas e programáticas entre VIH/SIDA, saúde
sexual e reprodutiva e planos e estratégias nacionais de desen-
volvimento, incluindo estratégias de erradicação da pobreza, e a
contemplar, onde apropriado, o impacto do VIH/SIDA nos
planos e estratégias nacionais de desenvolvimento.”

Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu
relativa à luta contra o VIH/SIDA na União Europeia

e nos países vizinhos, 2006-2009

Parágrafo 94 da Declaração conjunta do Conselho e dos representantes dos
Governos dos Estados-Membros reunidos no Conselho, do Parlamento Europeu

e da Comissão sobre política de desenvolvimento da União Europeia:
“ O consenso Europeu”, 2006/C 46/01

Parágrafos 1 e 21 da Declaração Política da Reunião de Alto Nível sobre SIDA da
UNGASS de 31/05/2006 a 02/06/2006

“Temos que assegurar de que os programas de saúde sexual e
reprodutiva façam parte dos planos nacionais da SIDA de todos
os países. Esta recomendação vem directamente dos especia-
listas do Projecto Milénio das Nações Unidas. (…)

Ao ligar os serviços de saúde reprodutiva aos serviços do VIH,
poupamos dinheiro, e mais importante, poupamos vidas.”

“O VIH/SIDA e a Saúde Sexual e Reprodutiva estão intimamente
ligados. Cerca de 50% de todas as infecções são em raparigas e
mulheres”.

Thoraya Ahmed Obaid, Directora Executiva do UNFPA

Dr. Peter Piot, Director Executivo da UNAIDS

95% das pessoas infectadas com VIH/SIDA vive em países em
desenvolvimento e, mais de metade destas, na África
Subsaariana. Apesar da sua dimensão mundial, a pandemia
afecta, sobretudo, os países mais pobres. Nos países em
desenvolvimento, cujos níveis de pobreza são alarmantes,
observa-se um excasso, ou mesmo inexistente, acesso a
serviços de informação e saúde essenciais.

É necessário um esforço conjunto e concertado entre
Governos, Agências Internacionais e Regionais, ONG's, Insti-
tuições Locais e Líderes de Opinião através de estratégias de
cooperação e parceria para mudar esta realidade.

________________________

A pandemia do VIH/SIDA é uma catástrofe a nível

global responsável por 25 milhões de mortes em todo

o mundo e mais de 40 milhões de pessoas a viver com

VIH.

Muitos países continuam a não ter estruturas nem

programas adequados às necessidades das

populações.

A P F - A S S O C I A Ç Ã O P A R A O P L A N E A M E N T O D A F A M Í L I A

Na África Subsaariana, 76% dos jovens seropositivos dos 15
aos 24 anos são do sexo feminino e 57% dos adultos
seropositivos são mulheres. A grande maioria das mulheres a
viverem com VIH/SIDA encontra-se em idade produtiva,
situação que afecta toda uma dinâmica familiar, social e
económica.

Em muitos países, particularmente nos países em desenvol-
vimento, a mulher desempenha um papel nuclear na família e
na comunidade, competindo-lhe a subsistência da família e
da própria comunidade através da obtenção de alimentos,
água e outros recursos materiais e humanos, de realçar entre
estes últimos, as dimensões sócio-afectivas de amor e carinho
bem como a passagem de competências às gerações futuras,
nomea-damente às raparigas.A debilitação física e, no último
estadio, a morte de uma mulher com VIH/SIDA acarreta
consequências graves a todos os níveis, privando a família e
comunidade do seu núcleo, e resultando num número
inaceitável de crianças órfãs (15 milhões a nível mundial e 12
milhões só em África).

Em algumas comunidades, práticas tradicionais como a
Mutilação Genital Feminina (MGF) que afectam milhares de
raparigas e mulheres todos os anos, para além de uma
violação dos direitos humanos fundamentais, da mulher e da
criança, são uma potencial fonte de transmissão do
VIH/SIDA.

Muitas dessas mulheres acabam por ser vítimas de uma série
de violações de direitos humanos: discriminação, violência,
exclusão social, desemprego, abandono...

Torna-se imprescindível abordar as questões de género
integradas nos direitos e saúde sexuais e reprodutivos, a fim
de anular a vulnerabilidade das mulheres por razão de
género, nomeadamente através da negociação do uso do
preservativo (incluindo a promoção do preservativo
feminino).

“Com mais de 20 anos de pandemia, todas as pessoas
deveriam já saber como prevenir a infecção por VIH”.

Nenhum país, nenhum líder, poderá dizer que em 2006 não
conhecia a realidade humana do VIH/SIDA, a dimensão da
ameaça, ou o que precisa de ser feito.”

Thoraya Ahmed Obaid, Directora Executiva do UNFPA

Jan Eliasson, Presidente da Assembleia na Reunião

“

Rui Manique Marques,
Psicólogo, pós graduado em Medicina Sexual
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Neste sentido, em 2001, líderes mundiais de 189 nações
reunidos na primeira Sessão Especial sobre VIH/SIDA da
Assembleia-geral das Nações Unidas (UNGASS), adoptaram
a Declaração de Compromisso sobre VIH/SIDA, reconhe-
cendo que a pandemia da SIDA constitui uma

. A Declaração de Compromisso aborda dez priori-
dades, desde a prevenção ao tratamento passando pelo
financiamento ao combate à SIDA, integrando o Objectivo de
Desenvolvimento do Milénio que visa travar e reverter a
pandemia do VIH/SIDA até ao ano de 2015. Juntamente com
os oito Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) -
que contemplam desde a redução para metade da pobreza
extrema ao providenciar o acesso a educação básica univer-
sal, até ao ano de 2015 - reflectem um plano de acção acor-
dado por todos os países do mundo e por todas as principais
instituições de desenvolvimento.

Serviços de saúde eficazes e acessíveis, nomeadamente
serviços de saúde materno-infantil são igualmente impor-
tantes na prevenção da transmissão vertical (mãe-filho/a) do
VIH/SIDA, uma das principais vias de transmissão nos países
em desenvolvimento e a principal causa de infecção na
criança.

A comu-
nidade internacional, bem como agências internacionais
como o UNFPA, a OMS e a UNAIDS são apologistas e defen-
sores da ligação óbvia entre a saúde sexual e reprodutiva e o
VIH/SIDA e da integração dos respectivos serviços, em confor-
midade com o anunciado e reiterado na Cimeira Mundial do
Milénio de 2005, na qual líderes mundiais identificaram o

O VIH/SIDA encontra-se associado à saúde sexual e repro-
dutiva, pelo que a promoção dos direitos e da saúde sexual e
reprodutiva é uma questão essencial no combate a esta
pandemia, com enfoque na prevenção, cujos programas
deverão integrar a informação, a formação e acessibilidade a
serviços e meios de prevenção. Deverão, ainda, contemplar as
questões de género, pobreza e exclusão social, factores
potenciadores de uma pobre saúde sexual e reprodutiva e
por conseguinte da propagação do VIH/SIDA.

“emergência
global e um dos mais formidáveis desafios à vida e dignidade
humanas”

ma maior interacção e integração entre programas e
serviços de saúde sexual e reprodutiva e os programas de luta
contra o VIH/SIDA traz benefícios quer a nível da saúde, quer
a nível dos direitos humanos e do desenvolvimento.

Mais de 75% das infecções por VIH são contraídas por

contactos sexuais ou por via vertical (mãe-filho/a)

U

acesso universal à saúde sexual e reprodutiva como uma
componente fundamental do combate ao VIH/SIDA e ao
cumprimento dos ODM .1

Apesar dos avanços observados nos cuidados de saúde e nos
tratamentos, com destaque para a introdução, em 1996, da
terapia HAART/TAE , cada ano que passa mais pessoas
morrem devido à SIDA. Caso não haja acesso a tratamento, a
UNAIDS estima que, em 2015, 74 milhões de pessoas terão
perdido a vida. Estes factos reforçam a necessidade de
programas eficazes e acessíveis de prevenção, a principal
estratégia para travar e reverter a pandemia. A UNAIDS Policy
Position Paper “Intensifying HIV Prevention” cita os Princípios
da Prevenção Eficaz do VIH/SIDA:

2

Cada ano que passa mais pessoas são infectadas com

VIH do que no ano anterior.

Os esforços dever-se-ão basear na promoção, pro-
tecção e respeito pelos direitos humanos, incluindo a
igualdade de género;

Os programas deverão ser diferenciados e adaptados
localmente ao contexto epidemiológico, social, eco-
nómico e cultural;

As acções deverão ser devidamente fundamentadas
e evidenciadas e o investimento para expandir a base
de evidência deverá ser reforçado;

Os programas deverão ser alargados e abrangentes;

As intervenções bem como a pesquisa e desenvol-
vimento de novas tecnologias requerem um esforço
sustentado no tempo;

Os programas de prevenção do VIH deverão ser de
escala, intensidade e abrangência suficientes para
garantir a sua eficácia;

A participação daqueles para quem os programas de
prevenção do VIH são planeados é fundamental.

Todos os dias, mais de 6000 jovens dos 15 aos 24 anos

infectam-se ou são infectados.

A CIPD+5 estabeleceu metas específicas para a

prevenção do VIH nos jovens, metas essas reiteradas

pela UNGASS, que urgem os Governos a assegurar

que:

O preservativo masculino e o preservativo feminino

ainda são os únicos meios de prevenção do VIH

disponíveis e eficazes para as pessoas sexualmente

activas.

As taxas de infecção por VIH em jovens dos 15 aos 24
anos sejam reduzidas em 25% nos países mais afec-
tados até 2005 e em 25% globalmente até 2010.

Até 2005 pelo menos 90%, e até 2010 pelo menos
95% dos jovens dos 15 aos 24 anos tenham acesso a
informação, formação e serviços necessários ao
desenvolvimento de competências fundamentais à
redução da sua vulnerabilidade à infecção pelo VIH.

Os preservativos são aliados indispensáveis no combate à
propagação do VIH/SIDA, integrando uma parte importante
dos programas de informação e formação em saúde sexual e
reprodutiva.

Esta faixa etária, que representa mais de metade das novas
infecções por VIH, é responsável, igualmente, pelas maiores
taxas das outras infecções sexualmente transmissíveis (cerca
de 100 milhões de casos por ano). Os jovens são uma popu-
lação particularmente vulnerável por um leque variado de
razões, sejam biológicos, sociais, culturais ou económicos.

Assim, torna-se fundamental desenvolver, implementar e
promover serviços de informação, formação e aconselha-
mento em saúde sexual e reprodutiva acessíveis e adaptados
a jovens, de forma a ir de encontro às suas necessidades e a
proporcionar-lhes os meios adequados que os capacitem
para uma sexualidade segura e saudável.

A importância da prevenção do VIH/SIDA nos jovens tem sido
uma questão reiterada em várias sedes internacionais, tais
como a CIPD + 5, os ODM e a UNGASS.

Presentemente, a maioria das metas estabelecidas para o ano
de 2005 não foram cumpridas, sendo urgente redobrar e
concertar esforços para cumprir as metas propostas para
2010.

Segundo a UNAIDS, seriam necessários cerca de 13 mil
milhões de preservativos por ano para ajudar a travar a
propagação do VIH/SIDA e de outras IST's. Um número muito
superior ao registado em 2004 (2.1 mil milhões).

Ainda em fase experimental, os microbicidas poderão, no
futuro, juntamente com os preservativos, oferecer uma
garantia de protecção eficaz contra o VIH. É fundamental que
a investigação científica seja financiada para que os micro-
bicidas surjam no mercado a curto ou médio prazo.

A UNAIDS sublinha a relação entre a acessibilidade e o uso
dos preservativos e a prevenção do VIH:

Mas distribuir preservativos só por si não é suficiente, é
preciso sensibilizar as populações para o seu uso regular nas
relações sexuais vaginais, anais e orais. Assim, é necessário
complementar os programas de distribuição com acções de
informação e sensibilização visando a mudança de compor-
tamentos e adopção de práticas de sexo seguro, bem como
actividades concertadas ao nível do marketing social e
advocacy.

A utilização do preservativo é uma peça-chave numa
abordagem alargada, eficaz e sustentável em rela-
ção à prevenção e tratamento do VIH/SIDA.

Os preservativos devem ser fácil e universalmente
acessíveis, gratuitamente ou a um preço reduzido, e
promovidos de forma a ultrapassar os obstáculos
sociais e pessoais ao seu uso.

A educação para a prevenção do VIH/SIDA e a
promoção dos preservativos devem ultrapassar os
obstáculos levantados por complexos factores
culturais, incluindo religiosos, e de género.

Os preservativos têm desempenhado um papel
importante nos esforços de prevenção do VIH em
muitos países.

Um maior acesso a tratamentos anti-retrovirais cria a
necessidade e oportunidade para uma mais rápida
promoção dos preservativos.

Cerca de metade das pessoas a viverem com VIH/SIDA

no mundo são mulheres, e o número de mulheres e

raparigas seropositivas tem aumentado em todas as

regiões do mundo.
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a educação primária universal; 3. Promover igualdade de género e capacitar as mulheres; 4. Reduzir

a mortalidade infantil; 5. Melhorar a saúde materna; 6. Combater o VIH/SIDA, a malária e outras

doenças; 7. Assegurar a sustentabilidade ambiental; 8. Desenvolver uma parceria global para o

desenvolvimento.

(2)
Highly Active Anti-Retroviral Therapy/Terapêutica de Alta Eficácia - Terapia composta por múltiplos

anti-retrovirais que é prescrita a muitas pessoas VIH positivas, mesmo antes de desenvolverem

sintomas de SIDA.
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