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Prefácio

É actualmente aceite, que o VIH não é somente um assunto de saúde, de vida ou de morte mas, 

é também um assunto de direitos humanos e de desenvolvimento. Uma abordagem baseada 

unicamente nos aspectos de saúde, ignora a dimensão social, cultural, económica e a dimensão dos 

direitos humanos desta infecção. O VIH, não é apenas impulsionado pelas desigualdades de género, 

como também as acentua. O impacto do VIH e do SIDA sobre as mulheres e as raparigas, incide sobre 

todos os papéis que lhe são socialmente atribuídos sendo estes os papéis produtivos, reprodutivos e 

da comunidade. Mulheres e raparigas são afectadas como pessoas, como mães e como encarregadas 

de prestar cuidados. Para além de poderem ser infectadas pessoalmente, correm também o risco 

de infectar os seus filhos durante a gravidez, o parto ou a amamentação; realizam ainda, a maior 

parte dos cuidados aos doentes. Consequentemente, elas suportam a maior parte do impacto social, 

económico e psicológico da doença.

A brochura advoga um novo olhar sobre a dimensão do género na doença e no envolvimento das 

pessoas e das organizações, numa abordagem sensível ao género e numa perspectiva positiva 

de transformação das relações de género em prol das mulheres. Esperamos que ela seja mais um 

instrumento na luta pela conquista da igualdade e da cidadania plena das mulheres angolanas.

O êxito das intervenções em prol das mulheres, dependem do compromisso dos gestores, dos 

profissionais de saúde e da participação activa da comunidade para que as diferentes necessidades 

das mulheres sejam contempladas na planificação que é realizada a todos os níveis.

Camara Bilali

Coordenador da ONUSIDA em Angola                       

Kourtoum Nacro

Representante do UNFPA em Angola

Junho, 2012
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Apresentação
Estima-se que existam 2,4 mulheres infectadas por cada homem infectado em Angola. Os riscos 
que correm especificamente as mulheres, são profundamente ancorados nas relações de género 
desiguais, que definem papéis masculinos e femininos tanto nas relações sexuais como na vida 
pública e na sociedade em geral. Se muitas mulheres não são capazes de negociar o seu poder e a 
sua posição social na vida pública, na intimidade da sexualidade onde muitas vezes se espera que 
elas paguem pelo tecto ou pelos alimentos que recebem, elas não estão na melhor posição para 
recomendar o uso do preservativo, o meio mais eficiente na prevenção da infecção pelo VIH.

Esta brochura, tem por objectivo fornecer informação sobre as razões da alta prevalência do VIH em 
mulheres e raparigas. Também explica os direitos sexuais e reprodutivos das raparigas e das mulheres 
e sugere actividades direccionados a limitar e reduzir a incidência, a prevalência e o impacto do VIH 
sobre as mulheres.

Este instrumento, pretende facilitar a advocacia para líderes e decisores, fornecendo informação para 
a sensibilização e mobilização e a ampliação de intervenções relacionadas com a proliferação da 
infecção numa perspectiva multi-sectorial, com particular ênfase nas desigualdades das raparigas 
e mulheres no contexto do VIH/SIDA. As tarefas para o seu desenvolvimento foram amplamente 
abrangentes. Por um lado realizou-se pesquisa documental baseada na revisão da literatura sobre 
direitos sexuais e reprodutivos. 

A evidência da realidade foi baseada em entrevistas feitas em Luanda, Luena e Huambo, com 
representantes de várias organizações nacionais e internacionais trabalhando para mitigar o VIH, 
em prol dos direitos das mulheres ou no âmbito das ciências sociais. Foram também consultados, 
terapeutas tradicionais, líderes tradicionais e políticos de ambos os sexos.

As actividades mais reveladoras das vivências das raparigas e mulheres que vivem com a infecção 
do VIH, foram as reuniões de grupos focais com mulheres vivendo com VIH nestas três cidades e 
com homens em Luanda. No Luena, rapazes e raparigas foram ouvidos em grupos focais do mesmo 
sexo. Foram também realizadas, visitas aos CATVs, no Huambo e Luena. Nas províncias do Moxico 
e Huambo a Sra Rosa Pedro, Directora Nacional da ONG Mwenho, mapeou com as representantes 
provinciais e membros locais, a situação das mulheres vivendo com VIH nas respectivas províncias.

Uma primeira versão desta brochura foi elaborada sintetizando as informações e os depoimentos 
recolhidos. Posteriormente, foi distribuída a todas as pessoas consultadas via e-mail, para recolher 
os seus contributos e enriquecimento do documento. A adequação foi realizada numa reunião para 
afinar e harmonizar ideias.

A brochura reflecte os trabalhos de campo desenvolvidos em estadias curtas nas cidades do Huambo 
e Luena e sem dúvida outros trabalhos do género podem beneficiar destes resultados e se possível 
com mais ampla abrangência.



11

O rosto do VIH e SIDA em Angola

Protocolo da sAdC1  sobre género e desenvolvimento (2008)

“Os Estados Partes, deverão assegurar que as políticas e os programas 
(sensíveis ao género, para assegurar a prevenção, o tratamento e a 
prestação de cuidados e apoio) tenham em conta o estatuto desigual 
das mulheres, em particular a vulnerabilidade das meninas, assim 
como as práticas nocivas e os factores biológicos que resultam em 
que as mulheres constituam a maior parte das pessoas infectadas e 
afectadas pelo VIH e SIDA”.

1A SADC é  a organização sub-regional de integração económica dos países da África Austral. O Protocolo foi 
assinado pelos Chefes de Estados ou de Governos dos seguintes paises: República da África do Sul, de Angola, 
Botswana, República Democrárica do Congo, Lesotho, Madagáscar, Malawi, Maurícias, Moçambique, Namíbia, 
Swazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwé.
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1.	 	A	SITUAÇÃO	GERAL	DA	TRANSMISSÃO	DO	VIH		

A transmissão do VIH está amplamente relacionada com a sexualidade 
humana, embora não exclusivamente. Em Angola, as pessoas começam 
as relações sexuais em idade muito jovem. Os adolescentes obtêm as 
informações sobre a sexualidade de seus amigos e colegas. Na maior 
parte das vezes não têm o apoio da família, da escola ou de instituições na 
comunidade. Também muitas vezes, esses relacionamentos são tidos com 
várias parceira/os sem responsabilidade e sem a protecção do preservativo. 
Como veremos mais adiante, existe uma selectividade da infecção do VIH 
segundo o sexo, que afecta maioritariamente as mulheres, e em certas faixas 
etárias. 

Nesta secção, analisam-se os seguintes dados sobre o VIH, desagregados por 
sexo:

1. Quando é que os rapazes e as raparigas começam a ter relações   
 sexuais?

2. Qual é a percentagem de homens e mulheres com parceiras/os   
 extra-conjugais?

3. Quem se infecta mais entre homens e mulheres e em que faixa   
 etária ocorre a infecção?
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1. Quando é que os rapazes e as raparigas começam a ter relações 
sexuais?

Dados do Projecto HAMSET do Ministério da Saúde e Banco Mundial, indicam 
que no ano de 2009, 36,5% dos jovens do sexo masculino entre os 15 e os 24 
anos de idade, tinham já tido pelo menos uma relação sexual antes dos 15 
anos, contra 23,3% de jovens mulheres, na mesma faixa etária.

2A pesquisa realizada pelo HAMSET foi apenas em seis Províncias: Luanda, Cabinda, Cunene, K. Kubango, 
Lunda Sul, Benguela.

As raparigas começam a ter 
relações sexuais mais tarde do 

que os rapazes

Gráfico 1: Jovens dos 15-24 anos que tiveram pelo menos uma relação sexual antes dos 15 anos de idade 

Fonte: HAMSET. Citado no UNGASS, 2010: 10, 47.
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2. Qual é a percentagem de homens e mulheres com parceiros/as 
extra-conjugais?

Das pessoas casadas com idades entre 15 e 49 anos, 25,4% dos homens 
tiveram relações sexuais com parceira extraconjugal nos últimos 12 meses, 
enquanto que no caso das mulheres somente  3,2% delas disseram ter tido 
alguma relação com algum parceiro extra-conjugal (gráfico 2).

Fonte: IBEP, 2009. Citado no UNGASS 2010:10.

Fonte: HAMSET, 2007:30 e 49

Gráfico 2: População dos 15-49 anos de idade que tiveram relações sexuais com parceiro/a 
extraconjugal nos últimos 12 meses (%) 

Gráfico 3. Pessoas com parceiros/as extraconjugais por área residencial

As mulheres 

tem menos 

relações sexuais 

extra-conjugais 

do que os homens

Nas seis províncias onde o estudo do HAMSET foi realizado, excepto para as 
mulheres na faixa etária dos 25-49 anos (gráfico 3), tanto homens quanto 
mulheres na zona urbana, têm mais relações extraconjugais do que na rural. 
São também os mais novos que têm relações extraconjugais.
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(Fonte: PEN, 2010: 10)

Gráfico 4: Estimativa da prevalência de VIH por faixa etária e sexo, em 2009

A prevalência do VIH entre as mulheres, está à volta de 2,4%, enquanto 
que entre os homens é de 1,6%, como indica o gráfico 5. Estima-se que 
actualmente em Angola, existam cerca de  2,4 mulheres infectadas para 
cada homem infectado (PEN, 2010: 13).  

Gráfico 5: Projecções da prevalência estimada da epidemia, em homens e mulheres,
até ao ano de 2016

(Fonte: PEN, 2010: 10)

3. Quem se infecta mais entre homens e mulheres e em que faixa 
etária ocorre a infecção?

A pirâmide abaixo, representa a prevalência estimada de VIH por faixa etária 
e sexo. Pode-se observar que há mais mulheres infectadas do que homens. 
É possível também verificar que as mulheres são também infectadas mais 
cedo do que os homens.
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As raparigas 
e as mulheres 
são infectadas 
mais cedo 
e em maior 
proporção do 
que os rapazes 
e os homens

Na maior parte dos países da África sub-sahriana, a prevalência é maior entre 
as mulheres do que entre os homens. O gráfico 6, ilustra a situação nos países 
vizinhos de Angola.

Gráfico 6: Prevalência do VIH – Homens e Mulheres entre os 15 e os 49 anos, na região da África sub-
sahariana – 2005-2009

* Em Angola os dados apresentados são prevalências estimadas.
(Fonte: ICF MACRO, 2010: 8. Mozambique, Fonte: INSIDA 2009:14. Angola, Fonte: PEN 2010: 14)

Fonte: PEN, 2010:14

Gráfico 7: Principais modos de transmissão do VIH (%)

As relações heterossexuais não protegidas, são o principal modo de 
transmissão do VIH/ SIDA, com 79,2% de novos casos notificados de 2007 
a 2009. A transmissão de mãe a filho/a é responsável por 5,7% dos casos 
notificados. Os casos de homens que têm sexo com outros homens, perfazem 
2,1% dos casos notificados (PEN, 2010:14), gráfico 7.
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2.	A	TRANSMISSÂO	DO	VIH	NAS	MULHERES

Segundo a bibliografia consultada, à  medida que a infecção pelo VIH e 
SIDA se foi disseminando pelo mundo, a epidemia não seguiu a mesma 
trajectória nas populações, apresentando-se de maneira distinta em cada 
área geográfica e afectando diferenciados segmentos populacionais em 
momentos diversos.

Na África Sub-Sahariana, a maioria de novas infecções tem ocorrido em 
mulheres durante vários anos. Este tem sido  o motor principal do acréscimo 
de casos de infecção, significando a "feminização" da epidemia, embora o 
número de mulheres infectadas esteja a aumentar, também, em outras partes 
do mundo. São numerosas as causas pelas quais a epidemia alcança mais 
as mulheres do que aos homens: fisiológicas/anatómicas, sociais, culturais e 
também económicas.

Nesta secção, apresentam-se a seguir alguns dos aspectos de maior relevância 
para a compreensão do processo da feminização da infecção pelo VIH que 
caracteriza grandemente o sub-continente da África Austral: 

1. Porque é que as raparigas e as mulheres são fisiologica e         
anatomicamente  mais vulneráveis ?

2. Porque é que as mulheres são infectadas mais precocemente e em 
maior proporção do que os homens?

3. Porque é que as raparigas são infectadas mais cedo do que os rapazes?
4. Será que homens e mulheres são afectados pelo VIH da mesma forma? 
5. Será que homens e mulheres sofrem igualmente as consequências do 

acto sexual?
6. Porque é que as raparigas e as mulheres são socialmente mais 

vulneráveis?
7. Porque é que muitas mulheres são infectadas nas relações sexuais 

desprotegidas com os próprios maridos ou parceiros estáveis?
8. Será que os homens e as mulheres têm os mesmos conhecimentos em 

relação ao VIH?
9. Porque é que a violência contra a mulher limita o seu controlo sobre a 

sua saúde sexual e reprodutiva e a coloca em situação de risco?
10. Quem sofre a maior discriminação?



O rosto do VIH e SIDA em Angola

1818

“O marido não quer que você 

estuda! Só quer educar os seus 

filhos e o tempo passa e você fica 

parada” 

(Mulher seropositiva, Luena).

1. Porque é que as raparigas e as mulheres são fisiológica e 
anatomicamente mais vulneráveis ?

•	 O sémen tem um maior grau de carga viral do que o fluído vaginal.
•	 O sémen fica na vagina da mulher durante horas após a relação sexual.
•	 A mulher tem uma maior superfície exposta à fricção, durante a relação 

sexual.
•	 A mucosa do canal vaginal, é mais sensível do que a pele do pénis.
•	 O canal vaginal da menina não está completamente desenvolvido , o que 

o torna mais susceptível à fricção, durante o acto sexual.
•	 Nas mulheres, a sintomatologia de muitas ITSs demora a aparecer e 

por isso há uma maior exposição às úlceras genitais que facilitam a 
transmissão do vírus3 .

2. Porquê é que as mulheres são infectadas mais precocemente e 
em maior proporção do que os homens?

Além de factores biológicos que predispõem à infecção pelo VIH, existem 
factores económicos, culturais, religiosos, legais e políticos que influenciam 
a possibilidade de as raparigas e mulheres exercerem os seus direitos à: 

•	 integridade corporal, 
•	 autonomia pessoal, 
•	 igualdade e 
•	 diversidade.
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“Para que as mulheres possam exercer os seus direitos, devem existir 
certas condições sociais. Em lugares onde não há possibilidade de 
acesso à informação, à educação, às alternativas económicas e sociais, 
muitas vezes a única alternativa que é apresentada à rapariga é a de 
casar e ter filhos. Nestas situações, a noção de liberdade individual 
ou de autonomia feminina, está restringida. A mulher, toma decisões 
numa situação de constrangimento (Corrêa e Petchesky, 1996)”.

•	 As mulheres, arcam com as maiores consequências do sexo, tais como a 
gravidez, as ITS e o VIH mas apesar disso, muitas vezes estão ausentes as 
condições que permitiriam o exercício dos seus direitos.

•	 A iniquidade no acesso aos recursos por parte das mulheres, implica 
iniquidade de poder e menos controlo sobre a sua sexualidade e 
reprodução, e consequentemente, mais vulnerabilidade ao VIH.

3. Porque é que as raparigas são infectadas mais cedo do que os 
rapazes?

•	 No contexto actual, as jovens têm relações sexuais com homens mais 
velhos, que têm maior probabilidade de estarem infectados e de, 
consequentemente, as infectarem. Isso aconteceria em muito menor 
escala se elas se relacionassem somente com rapazes da sua idade.

•	 As relações sexuais inter-geracionais em troca de benefícios financeiros, 
bens materiais ou estatuto social para as adolescentes, é um fenómeno 
difuso e envolve indivíduos do sexo masculino dos diferentes sectores 
económicos e das várias camadas da sociedade. Porém, este fenómeno 
tende a incidir mais nas camadas mais abastadas. 

•	 As relações sexuais inter-geracionais em troca de benefícios, envolvem 
também jovens mulheres dos diferentes grupos sociais, inclusive as mais 
educadas. A relação sexual pode ser pontual, de média, ou de longa 
duração. Geralmente ambos (tanto o homem como a rapariga) têm um/a 
outro/a parceiro/a.
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3 Adaptado de UNAIDS. 2000. Report on the Global HIV/AIDS. Geneva: UNAIDS.

•	 O envolvimento sexual dos homens com as adolescentes, prende-se 
com um conjunto de motivos, entre os quais uma maior erotização da 
sexualidade com a jovem do que com a mulher adulta. Existe também 
uma cultura sexual que considera o acto sexual masculino como 
uma necessidade biológica, uma demonstração de poder económico 
e incentiva a procura duma multiplicidade de parceiras sexuais, 
valorizando as mais jovens. 

•	 A esta cultura sexual, soma-se o facto de os homens terem mais acesso 
a trabalho assalariado e à riqueza material sem que, em contrapartida, 
sejam obrigados a cumprir a responsabilidade de cuidar da sua família, 
dos seus/suas filhos/as, de lhes dar pensão alimentar, o que favorece 
comportamentos sexuais irresponsáveis. 

•	 Com a introdução da sociedade de consumo, as jovens vêm as suas 
necessidades e aspirações aumentarem sem que sejam educadas 
no sentido de definir as suas prioridades ou de encontrar formas de 
satisfação dos seus desejos independentemente do homem e sem ser 
através da sua sexualidade. 

“O homem considera a sua mãe 
como uma rainha, e a sua filha 
como uma princesinha. Ambas 
são intocáveis. A filha dele é 
uma coisa perfeita, o brinquedo 
dele. Mas quando se trata da 
filha dos outros aí tudo muda! 
Porque é que ele não considera 
a sua esposa e as jovens 
raparigas como ele considera a 
sua mãe e sua filha”? (Mulher, 
dirigente de organização que 
trabalha para a igualdade de 
género, Luanda).

4. Será que homens e mulheres são afectados/as pelo VIH da 
mesma forma?

•	 As raparigas, órfãs de ambos os pais, são mais susceptíveis de deixar a 
escola (33%) de que os rapazes (15%) na mesma situação (IBEP, 2009 
citado no UNGASS 2010:45).

•	 As raparigas e as mulheres, são quem mais cuida dos doentes, sem ter 
para isso uma preparação específica , correndo consequentemente 
o risco de serem infectadas. Elas suportam também, sem preparação 
para tal, a maior parte do peso emocional de cuidar dos doentes. Para 
tal, assumem a maior parte do peso económico da família, sacrificando 
os seus estudos, as suas carreiras profissionais ou as suas actividades 
de rendimento, porque a sociedade considera que é responsabilidade 
das mulheres cuidar dos doentes.

•	 Quando se fala do envolvimento da comunidade na mitigação do 
impacto do VIH refere-se, quase sempre, ao trabalho não remunerado 
que as mulheres realizam.

•	 Muitas vezes, as organizações governamentais, religiosas e o Estado, 
reforçam o estereótipo de que tratar dos doentes é responsabilidade 
das mulheres. Pouco se faz para que os homens participem nos 
cuidados aos doentes e que a igualdade neste tipo de cuidados, seja 
promovida. 

A mulher e a 

rapariga, são 

também mais 

afectadas pelo 

VIH
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Convenção sobre a eliminação de todas as Formas de 
descriminação Contra as mulheres5 (CedAW-1979)

Artigo 5:
Os Estados signatários deverão adoptar todas as medidas necessárias: 
a)modificar os padrões sócio-culturais de conduta de homens e 
mulheres, com vista a alcançar a eliminação de preconceitos e 
práticas consuetudinárias e de qualquer outra índole que estejam 
baseadas na ideia de inferioridade ou superioridade de qualquer 
dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e mulheres, 
a afectação de recursos de apoio psicológico a estes, assim como 
promover o envolvimento dos homens na prestação de cuidados e 
apoio às pessoas que vivem com o VIH e SIDA.

5A convenção foi assinada por 99 paises. Angola assinou em 17 de Setembro de 1986. http://treaties.un.org/
Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&lang=en (consultado no dia 18/10/2011).

O Protocolo da sAdC sobre género e desenvolvimento (2008)

Os Estados Partes deverão até 2015 :
•	 Desenvolver e implementar políticas e programas que visem 

assegurar o conhecimento apropriado do trabalho realizado 
pelos prestadores de cuidados, cuja maioria é constituída por 
mulheres, a afectação de recursos de apoio psicológico a estes, 
assim como promover o envolvimento dos homens na prestação 
de cuidados e apoio às pessoas que vivem com o VIH e SIDA.

5. Será que homens e mulheres sofrem igualmente as 
consequências do acto sexual?

•	 São as mulheres que arcam com o risco da gravidez e os encargos de ter 
filhos e de criar uma criança. São também as mulheres, mais do que os 
homens, que carregam a maior carga de doenças reprodutivas. 
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As mulheres sofrem mais as consequências 
do acto sexual do que os homens e são mais 
discriminadas

•	 Políticas ou formas de corrupção que exigem pagamento pelos serviços 
de saúde prestados, sobrecarregam essencialmente as mulheres. São 
elas que se dirigem aos centros de saúde para cuidar dos aspectos 
relacionados com a sua saúde, bem como a dos seus filhos e filhas, numa 
situação em que são sub-remuneradas e portanto, carregam um fardo de 
responsabilidade desproporcional em relação aos homens. 

•	 O acesso aos serviços de saúde, é apenas um dos determinantes da saúde 
em geral. Para além da herança genética, outros factores determinantes 
da saúde incluem a renda, a educação, a habitação e as condições sócio-
económicas em geral. Se a mulher tem menos acesso que o homem a 
estes recursos, a sua saúde está mais em risco que a deste. Como, para  
além de cuidar dela mesma, ela cuida muitas vezes sozinha da saúde dos 
seus/suas filhos/as, ela sofre a discriminação de uma maneira agravada.

•	 Se a mulher não têm acesso a aconselhamento sobre contracepção, a 
serviços de saúde sexual e reprodutiva ou a tratamento para doenças 
sexualmente transmissíveis, ela está mais sujeita à gravidezes não 
desejadas e à infecções transmitidas sexualmente. Ou seja, ela sofre 
esta ausência de informação de forma agravada em relação ao homem, 
porque as suas necessidades são maiores e mais específicas.

•	 Quando uma disposição legislativa ou uma directriz, requer que as 
mulheres obtenham o consentimento dos seus cônjuges como condição 
prévia para o tratamento, tal constitui uma discriminação. 

•	 Existe discriminação também quando uma disposição exige que as 
raparigas menores de idade obtenham o consentimento dos seus pais 
para aceder aos serviços de planeamento familiar, enquanto que os 
rapazes menores de idade não precisam de tal autorização. Embora 
aparentemente neutra, tal medida impacta negativamente sobre as 
mulheres.
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6. Porque é que  muitas mulheres são infectadas nas relações 
sexuais desprotegidas com os próprios maridos ou parceiros 
estáveis?

•	 Como a proporção de mulheres que têm pelo menos um parceiro extra-
conjugal ou não coabitante, é claramente inferior à proporção de homens 
que têm pelo menos uma parceira extra-conjugal ou não coabitante, 
podemos concluir que uma grande proporção de mulheres infectadas, 
foi infectada pelo seu parceiro estável.

•	 Dentro do casamento, ou com um parceiro estável, existe pouco o hábito 
de usar o preservativo como um meio de prevenção da gravidez não 
desejada e das doenças transmitidas sexualmente.

“Como vou me proteger dentro do 
casamento? Não vou conseguir! 
Com os outros homens posso 
conseguir usar preservativos, 
mas com o marido não posso” 
(Mulher seropositiva, de cerca 35 
anos de idade. Luena).

“Se o meu marido não quer usar 
preservativo o que posso fazer? 
Talvez me separar dele ou deixar 
de ter relações sexuais com ele” 
(Mulher seropositiva 50 anos, 
regressada da Zâmbia, casada. 
Ela está convencida de que o 
marido é também seropositivo 
mas não consegue 
convencê-lo a fazer o teste e a 
usar o preservativo. Luena).

“Se é o marido que trabalha 
e que traz dinheiro para casa, 
como é que ele vai aceitar o meu 
conselho de usar o preservativo 
comigo”? (Mulher seropositiva, 
Luena).

“Os homens são cristãos 
quando diz respeito ao uso 
do preservativo, mas já não 
são cristãos quando se trata 
da fidelidade. Cada um usa a 
religião para o que lhe interessa” 
(Mulher seropositiva. Luanda).

7. Porquê é que as raparigas e as mulheres são socialmente mais 
vulneráveis?

•	 As mulheres, têm menos acesso a todos os tipos de recursos (informação, 
educação, trabalho, terra, etc.) e por isso, em qualquer faixa etária, elas 
encontram-se à partida numa posição vulnerável que prejudica o seu 
pleno acesso aos direitos económicos básicos, bem como aos seus 
direitos sexuais e reprodutivos.

•	 O quadro jurídico formal (normas ligadas à violência sexual, acesso ao 
sustento alimentar para os filhos, etc.) que visa proteger as mulheres 
contra as várias formas de discriminação é pouco aplicado, o que prejudica 
a sua auto-estima, a sua autonomia económica e sua integridade física.

•	 Os valores sociais que definem um papel activo para o homem e o rapaz 
na iniciativa sexual, valorizam uma sexualidade com várias parceiras e 
colocam-nos (tanto a eles como às suas famílias) numa situação de risco. 

•	 Os valores sociais que definem para a mulher um papel sexual passivo 
e que a levam a sentir-se e a comportar-se como um objecto sexual, 
encorajando o uso do seu corpo como uma alternativa de subsistência, 
colocam-nas também (tanto a elas como à sua família) numa situação de 
risco.

•	 O uso de produtos para secar e contrair a vagina da mulher, que propicia 
uma maior fricção durante o acto sexual, também aumenta os riscos de 
contrair o VIH.
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Gráfico 8: Jovens que conhecem os cinco modos de prevenção  da transmissão do VIH,
por sexo e faixa etária (%)

(Fonte: IBEP, 2009 citado no UNGASS, 2010: 47)

•	 O menor ênfase no preservativo feminino do que no masculino, ao 
colocar os meios de protecção maioritariamente sob a responsabilidade 
do homem, reduz a possibilidade de a mulher exercer o direito à sua 
protecção.

O Protocolo da sAdC sobre género e desenvolvimento, 
adoptado em 2008, estipula que:

“Direitos sexuais e reprodutivos” significam os direitos humanos 
universais relativos à sexualidade e reprodução, incluindo a 
integridade sexual e a segurança da pessoa, o direito a escolhas 
reprodutivas livres e responsáveis, o direito à informação sexual 
baseada no conhecimento científico e o direito a cuidados de saúde 
sexual e reprodutiva.

8. Será que os homens e as mulheres têm os mesmos 
conhecimentos em relação ao VIH?

No gráfico 8, podemos verificar que as mulheres, têm menos conhecimentos 
sobre os métodos de prevenção do VIH do que os homens. As mulheres da 
faixa etária entre os 15 e os 19 anos, são as que menos conhecimentos têm 
(23,9%). Quem mais conhecimentos tem sobre estas questões, são os homens 
entre os 20 e os 24 anos de idade (39%) (IBEP, 2009 citado no UNGASS 2010: 
47).
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Gráfico 9: Conhecimento de um lugar para fazer o teste do VIH

Fonte: IBEP, 2009. Citado no UNGASS 2010:10.

9. Porque é que a violência contra a mulher limita o seu controlo 
sobre a sua saúde sexual e reprodutiva e a coloca em situação de 
risco?

Em Luanda, um estudo com 750 mulheres revelou que 39% já haviam sofrido 
violência moderada, 40% violência severa ou grave e 27% violência sexual 
(UNICEF, UNDP e UNFPA, 2006).

Uma pesquisa realizada pela OSISA (Lucrécia et al., 2008) em 15 escolas das 
províncias de Luanda, Huila, Benguela, Huambo e Namibe, com raparigas 
com idades compreendidas entre os 13 e os 18 anos, indica que 43% destas 
já haviam sido vítimas de violência física, 11% de violência sexual e 41% de 
violência psicológica.

O conhecimento sobre o VIH é menor entre as 
raparigas e mulheres do que entre os rapazes e 
homens da mesma faixa etária

Enquanto 57,5% dos homens conhece um lugar onde se pode fazer o teste 
de VIH, somente  52% de mulheres têm este conhecimento (gráfico 9)
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“Para muitas meninas 
e mulheres, as mais 
severas violações de seus 
direitos humanos estão 
profundamente enraizadas 
no sistema familiar, regido 
por normas comunitárias 
de privilégios masculinos 
frequentemente justificados 
por doutrinas religiosas ou 
apelos a costumes e tradições” 
(Dixon-Mueller, 1993, citado 
em Corrêa e Petchesky1996,: 
156).

Lei Contra a Violência Doméstica4 

lei Contra a Violência doméstica4

2. A violência doméstica classifica-se em:

a) violência sexual - qualquer conduta que obrigue a presenciar, a 
manter ou participar de relação sexual por meio de violência, coacção, 
ameaça ou colocação da pessoa em situação de inconsciência ou de 
impossibilidade de resistir;

b) violência patrimonial - toda a acção que configure a retenção, a 
subtracção, a destruição parcial ou total dos objectos, documentos, 
instrumentos de trabalho, bens móveis ou imóveis, valores e direitos 
da vítima;

c) violência psicológica - qualquer conduta que cause dano 
emocional, diminuição de auto-estima ou que prejudique e perturbe 
o pleno desenvolvimento psico-social;

d) violência verbal - toda a acção que envolva a utilização de 
impropérios, acompanhados ou não de gestos ofensivos, que tenha 
como finalidade humilhar e desconsiderar a vítima, configurando 
calúnia, difamação ou injúria;

e) violência física - toda a conduta que ofenda a integridade ou a 
saúde corporal da pessoa;

f) abandono familiar - qualquer conduta que desrespeite, de forma 
grave e reiterada, a prestação de assistência nos termos da lei.

4(Lei n.º 25/11 de 14 de Julho)

A violência contra a mulher, é um grave 
obstáculo ao desenvolvimento total da sua 
potencialidade.
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As mulheres, tendem a sofrer a maior 
discriminação relacionada com o VIH

“Eu apanhei o VIH do meu 
marido, só que ele descobriu 
depois de mim. Ele me denunciou 
na família dele. Mas, mais 
tarde ele ficou doente e ele 
ficou sabendo. Agora sou eu a 
cuidar dele porque ele não tem 
a minha coragem, não vai nos 
grupo de apoio ele está muito 
em baixo” (Mulher seropositiva 
de cerca 45 anos, casada com um 
seropositivo, Luanda).

“No inicio, o VIH foi associado com 
a prostituição. Assim, quando 
revelamos o nosso estatuto 
seropositivo as pessoas nos tratam 
como se fossemos vadias enquanto 
não, nunca fizemos isso” (Mulher 
seropositiva, Luanda).

Antes de eu descobrir que eu tinha 
esta doença o meu pai disse: “Na 
minha família se alguém tem esta 
doença, pode ser o meu filho ou 
o meu irmão qualquer pessoa eu 
queimo”. Assim quando descobri 
o meu estatuto (seropositivo) 
não disse para ninguém. Em casa 
ninguém sabe! Ninguém! Só aqui 
as outras mulheres do grupo de 
apoio sabem (Mulher grávida 
seropositiva, cerca de 20 anos numa 
relação com um parceiro com quem 
tem uma filha. O parceiro vive na 
Zambia com uma outra mulher. 
Luena).

Os maiores problemas que temos 
é a falta de assistência medico-
medicamentosa. Não tem médico 
para nos atender há 8 meses, 
não há pediatra há 3 meses. Só 
conseguimos fazer a contagem 
do CD4 com grande dificuldade 
e com muita insistência. Somos 
discriminadas pelos médicos e as 
enfermeiras” (Mulher seropositiva, 
Huambo).

O Protocolo da sAdC sobre género e desenvolvimento 
(2008)

Os Estados Partes deverão até 2015 :
•	 Desenvolver e implementar políticas e programas que visem 

assegurar o conhecimento apropriado do trabalho realizado 
pelos prestadores de cuidados, cuja maioria é constituída 
por mulheres, a afectação de recursos de apoio psicológico a 
estes, assim como promover o envolvimento dos homens na 
prestação de cuidados e apoio às pessoas que vivem com o 
VIH e SIDA.

10. Quem sofre a maior discriminação?

Quanto menos as pessoas falam da sua seropositividade, mais espaço há 
para o medo e mais forte é a descriminação. Como as mulheres procuram 
mais os serviços de saúde do que os homens, elas tendem a ser testadas 
antes dos seus parceiros e a assumir com coragem a responsabilidade 
de mostrar a cara.

Enquanto apenas 6,4% dos homens entre os 15 e os 49 anos de idade 
fizeram os testes e souberam o resultado, 11,9% de mulheres na mesma 
faixa etária, o fizeram (IBEP, 2009 citado no PEN 2010 e UNGASS 2010: 
32).

Nas organizações de pessoas vivendo com o VIH, há mais mulheres 
activistas do que homens. 

Conclusão

Evidencia-se a necessidade de discriminar melhor as características 
culturais, sociais, económicas, psicológicas, comportamentais e 
subjectivas das mulheres em Angola, no sentido de apreender melhor 
como estas dimensões se articulam e propiciam o crescimento da nossa 
epidemia. 

No entanto, o grande tema que deve de ser amplamente desenvolvido 
é o do empoderamento das mulheres para que estejam em situação 
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“Eu estava muito mal e por causa 
da gravidez fui para a maternidade. 
Quando expliquei ao médico que 
era seropositiva ele começou a 
dizer: “Você vai morrer, porque 
você quer ter um filho? Porquê é 
que você está grávida? Eu vou te 
baixar porque você está a morrer 
e você não vai ter filho.” Eu vivo 
com o VIH há seis anos e estou 
fazendo o tratamento para não 
transmitir o vírus à minha criança. 
Muitos médicos e enfermeiros não 
sabem lidar connosco e tendem 
a nos tratar pior de que os outros 
doentes. Eles querem gasosa, mas 
connosco é pior! Tenho medo no dia 
do parto de calhar com este médico. 
O que vai ser de mim se acontecer”? 
(Mulher seropositiva, grávida de 
4 meses, vivendo com um homem 
seropositivo depois do primeiro 
marido a ter deixada quando ficou 
doente. Huambo).

de viver a sua sexualidade e a reprodutividade que desejam, sem risco de 
tipo nenhum e sem consequências de longo prazo devido ao facto de terem 
filhos não desejados.

A infecção pelo VIH, e mais ainda a feminização da transmissão do VIH, vai 
além dos factos médicos e clínicos e é inserida no funcionamento social, no 
quadro da desigualdade de género e inequidade social que age contra a 
mulher.
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3.	OS	DESAFÍOS	DA	FEMINIZAÇÃO	DA	TRANSMISSÃO	
DO	VIH

A construção de uma resposta integrada para a redução dos contextos de 
vulnerabilidade que deixam as mulheres mais susceptíveis à infecção pelo 
vírus do VIH e outras doenças transmitidas sexualmente, é um importante 
marco histórico de fortalecimento da actuação no campo dos direitos das 
mulheres, da promoção da saúde e da prevenção.

Enfrentar a epidemia do VIH exige que os esforços se concentrem na 
redução dos factores de ordem social, individual e programática que 
implicam a limitação de acesso à informação, à prevenção, ao diagnóstico 
e ao tratamento. Essas limitações, somadas aos aspectos socioculturais 
relacionados às desigualdades de género, se constituem como os principais 
desafios. 

O cenário actual demonstra claramente que para fazer face à epidemia 
nas mulheres, deve ser feita a análise e tratamento adequado de todas as 
variáveis e factores a ela associados. Portanto, uma resposta intersectorial 
e de mobilização comunitária exige um forte compromisso dos diferentes 
actores sociais que compõem o quotidiano das políticas públicas e do 
controle social.

O cenário favorável para avançar na redução da feminização do VIH deve 
levar em conta quatro eixos principais, ilustrados pelas seguintes perguntas:

•	 Como podemos elaborar estratégias para que as jovens e as mulheres 
reduzam a sua vulnerabilidade perante a infecção do VIH?

•	 Como convencer os homens a ter relações sexuais seguras e sem fazer 
correr riscos à sua família?

•	 Como mudar a situação, quando as mulheres não podem impor-se face 
ao comportamento dos seus parceiros ou por medo de ficar sem tecto, 
sem recursos financeiros e com a responsabilidade dos/as filhos/as?

•	 Como ajudar as jovens a acreditar que elas tem um futuro que não 
depende de relações sexuais em troca de benefícios?

A primeira pergunta remete-nos para a necessidade de alterações no quadro 
das práticas sociais; a segunda, para o envolvimento dos homens nos temas 
de género e conciensalização das relações sexuais desprotegidas; a terceira, 
para o  empoderamento das mulheres no âmbito do exercício da sua 
sexualidade e controlo do seu corpo;  a quarta, para o especial énfase que 
deve ser dado em todos os âmbitos, para que mulheres e homens possam 
ter acesso efectivo à serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo o 
planeamento familiar.
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O Protocolo da sAdC sobre género e desenvolvimento (2008)

Os Estados Partes deverão tomar medidas tendentes a desencorajar os 
meios de comunicação social de:

•	 Retratar as mulheres como impotentes vítimas de violência e abuso
•	 Degradar ou explorar as mulheres, em especial na área do 

entretenimento e da publicidade, e debilitar o seu papel e posição 
na sociedade

•	 Reforçar a opressão e os estereótipos de género

Os Estados Partes deverão encorajar os meios de comunicação social 
a darem igual voz às mulheres e aos homens em todas as áreas de 
cobertura, bem como a aumentarem o número de programas para  as 
mulheres sobre temas que tratem especificamente de género e que 
desafiem os estereótipos de género.

A necessidade de desenvolver uma cultura de Saúde e de 
autonomia das mulheres

As barreiras ao avanço das mulheres e a obstrução à consecução da igualdade 
de oportunidades estão, em parte, ligadas à incapacidade de promover a 
mudança de mentalidade e atitudes, bem como de intervir nas estruturas 
tradicionais e institucionais que limitam a igualdade de direitos das mulheres.

No avanço pelo controlo da feminização da infecção pelo VIH, resulta urgente 
que as mulheres possam tomar as decisões que têm a ver com a sua saúde e 
o seu corpo. As mulheres devem poder usar contraceptivos e preservativos 
e não ficarem expostas a episódios de violência por parte dos seus parceiros 
sexuais, temporários ou permanentes, que argumentam humilhação pelo 
uso destes, entre outras coisas.

As mulheres devem poder ter acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva 
sem que o parceiro deva “dar permissão” para isso. Também, as raparigas 
devem de ter o poder para não engravidar nas suas primeiras relações 
sexuais. 
A luta pela igualdade de género é de homens e mulheres.

Acesso efectivo de mulheres e homens a serviços de saúde sexual 
e reprodutiva, incluindo o planeamento familiar.

É importante mudar os comportamentos de homens e mulheres mas 
também é importante garantir que todo homem e toda mulher possa ter 
acesso oportuno, adequado e economicamente acessível à serviços de saúde 
reprodutiva, incluindo o planeamento familiar, e aos preservativos como o 
meio mais eficiente para evitar a infecção pelo VIH.
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A discussão aberta sobre  práticas sociais que colocam  homens e 
mulheres em risco de contrair o VIH: 

Existe um conjunto de práticas sociais nocivas pelas quais as pessoas 
desenvolvem atitudes ou acções que, embora aceites socialmente, implicam 
prejuízos  para outros, danos físicos ou morais. Nesse contexto, a possibilidade 
de maior infecção  para as mulheres não é um efeito directo mas decorre por 
vezes  das implicações de tais práticas. 

Dentre as práticas mais comuns em Angola, citamos:

•	 Casamentos arranjados 
•	 Casamento de menores
•	 Relações inter-geracionais (entre pessoas que tem 10 anos ou mais de 

diferença) 
•	 Violação dentro do casamento
•	 Oferta da mulher a um visitante
•	 Dificuldade de usar o preservativo na relação sexual com o marido ou o 

parceiro
•	 Uso de produtos vaginais
•	 Poligamia formal e informal (ter várias parceiras oficiais)
•	 Ter vários/as parceiros/as
•	 Levirato (casamento com irmão do marido falecido).

As práticas anteriores geralmente implicam pouco cuidado com a transmissão 
do VIH e maior risco de infecção para as mulheres.

Existem também outras práticas nocivas como os tratamentos envolvendo 
a relação sexual desprotegida com um parceiro ocasional (caso dos rapazes 
depois da circuncisão, dos/as viúvos/as ou para tratar algumas doenças, etc.), 
falta de cuidados no manuseamento de objectos perfurantes e cortantes ou 
a troca de sangue como forma de tratamento tradicional. Constata-se assim a 
necessidade de envolver os/as terapeutas tradicionais, parteiras tradicionais, 
líderes tradicionais do sexo masculino e feminino na discussão dos riscos 
de algumas práticas culturais, para buscar alternativas viáveis através do 
diálogo e visando promover a complementaridade entre a bio-medicina e a 
medicina tradicional angolana.
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O Protocolo da sAdC sobre género e desenvolvimento (2008)

A legislação sobre o casamento deverá garantir que:

•	 Nenhuma pessoa com idade inferior a 18 anos contraia casamento, 
salvo disposição em contrário expressa na lei, atendendo sempre 
o melhor interesse e bem-estar da criança;

•	 Todos os casamentos sejam celebrados com o livre e pleno 
consentimento de ambas as partes.

Os Estados Partes deverão decretar e adoptar medidas legislativas e 
de outra índole apropriadas para garantir que os cônjuges, em caso de 
separação, divórcio ou anulação do seu casamento:
•	 Tenham direitos e deveres recíprocos para com os seus filhos, 

sempre no supremo interesse destes.

Os Estados Partes deverão promulgar legislação e fazê-la cumprir, de 
modo a garantir que:
•	 As viúvas não sejam sujeitas a tratamento desumano, humilhante 

ou degradante.

Os Estados Partes deverão:
•	 Garantir que os agentes de violência baseada no género, incluindo 

a violência doméstica, a violação sexual, o femicídio, o assédio 
sexual, a mutilação genital feminina e todas as outras formas de 
violência baseada no género, sejam julgados por um tribunal 
competente.

Os Estados Partes deverão, até 2015, assegurar que as leis sobre violência 
baseada no género prevejam testes, tratamento e cuidados abrangentes 
de crimes sexuais, incluindo: 
•	 Contracepção de emergência;
•	 Acesso imediato à profilaxia pós-exposição em qualquer 

estabelecimento de saúde, a fim de reduzir a possibilidade de 
transmissão do VIH; e

•	 Prevenir o início de infecções transmitidas sexualmente.
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O envolvimento dos homens e dos rapazes na transformação das 
relações de género. 

Se, por um lado, se desenvolveram esforços (mesmo que insuficientes e com 
limitado resultado) visando fornecer informações e dar poder às mulheres 
para negociar a sua vida sexual e reprodutiva, é necessário reconhecer 
que poucas intervenções têm sido dedicadas à mudança dos modelos de 
masculinidade. 

Os modelos de masculinidade existentes, são negativos também para os 
homens e colocam-nos, tanto como às suas parceiras, em maior risco de 
contrair ITS e VIH.

Consideramos que olhar para a saúde sexual e reprodutiva numa perspectiva 
de género e intervir sobre as relações de poder em jogo, é a chave para o 
sucesso das intervenções nesta área. Homens e mulheres, devem trabalhar 
juntos para desafiar os modelos de género prejudiciais e para acabar com 
todas as formas de violência baseada no género.

É necessário promover a responsabilidade dos homens para com os seus/
suas filho/as e relativamente aos cuidados para com os seus familiares e 
apoiar organizações de homens que trabalhem no sentido de modificar 
as atitudes e comportamentos dos homens e dos rapazes e as relações de 
poder desiguais entre os homens e as mulheres.

São necessárias iniciativas nas comunidades, nas escolas, nas empresas e nos 
meios de comunicação social visando:

•	 A promoção de comportamentos sexuais saudáveis
•	 A promoção de relações saudáveis
•	 A discussão dos assuntos culturais nas relações de género
•	 A incorporação de perspectiva de género nas discussões académicas e 

escolares
•	 A promoção de práticas para a prevenção das ITS.

“O homem é o líder, mesmo 
quando não tem poder político 
e económico. Ele é o grande 
guia da família e do país. 
Precisa da sua contribuição 
para poder lutar contra o 
VIH” (Homem, activista sobre 
saúde sexual e reprodutiva em 
Luanda).
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Mulheres seropositivas e casais seropositivos: um recurso em 
favor da luta contra o VIH

Viver com VIH é possível. No trabalho desenvolvido no campo com mulheres 
seropositivas ficou claro que uma das lições é a experiência compartilhada. 
No relacionamento entre iguais, mulheres com mulheres podem transmitir 
suas experiências e ajudar outras mulheres  a reduzir a sua exposição ao risco 
de contrair o VIH.

No caso das organizações de mulheres existentes, é desejável desenvolver 
estratégias de fortalecimento das suas capacidades no trabalho que 
desenvolvem para a igualdade de género. Tratando-se das organizações de 
mulheres vivendo com o VIH, elas podem ser suportadas para que  promovam 
os direitos sexuais e reprodutivos e igualdade entre homens e mulheres em 
todas as esferas da sociedade.

A seguir mencionamos actividades que podem  envolver as organizações de 
mulheres seropositivas:

•	 Sensibilização dos jovens e adultos de ambos os sexos sobre o VIH, formas 
de transmissão e protecção, mudanças de atitudes e comportamentos 
perante a sexualidade, a masculinidade e a feminilidade

•	 Recolha e uso de dados sobre como a epidemia afecta as mulheres e as 
raparigas, de forma a monitorar os programas e o seu impacto sobre os 
direitos humanos, contribuindo assim para a recolha de dados sensíveis 
ao género a nível nacional e a definição de políticas

•	 Divulgação da legislação nacional (incluindo a Lei Contra a Violência 
Doméstica, a Lei da Terra) e internacional que promove os direitos sexuais 
e reprodutivos e a igualdade do homem e da mulher

•	 Apoio às viúvas garantindo os seus direitos à herança e à terra e na 
recolha de dados sobre este aspecto

•	 Discussão entre utente e provedor a todos os níveis onde existem 
estruturas de resposta ao VIH, inclusive nas Unidades Sanitárias, de forma 
a garantir que as perspectivas das mulheres sejam ouvidas em fazer a 
contagem de CD4 onde necessário

•	 Trabalho remunerado nos CATVs

•	 Trabalho remunerado nas maternidades para contribuir para o aumento 
da aderência das mulheres na prevenção da transmissão vertical

•	 Criação e manutenção de Grupos de Apoio Mútuos de mulheres e 
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“O maior problema das mulheres 
seropositivas é a falta de 
educação e a falta de emprego. 
Porque temos um nível de 
educação baixo, só podemos 
ser empregadas domésticas. 
Quando começamos a faltar por 
causa da doença ou dizemos que 
temos VIH, eles nos despedem. 
Os nossos parceiros também nos 
deixam e aí nem temos onde 
dormir e o que comer” (Mulher 
seropositiva, ex-trabalhadora de 
sexo. Luanda).

“Os Grupos de Apoio Mútuo 
são muito importantes para 
falarmos. Cada um fala de si, um 
de cada vez e os outros também 
comentam. A gente procura 
aconselhar para continuar o 
tratamento” (Mulher, activista 
da Mwenho. Luena).

homens, de forma a garantir que se possam encontrar estratégias para 
estes se protegerem de novas infecções e encontrarem o apoio emocional 
e económico necessário

•	 Actividades de alfabetização e actividades lucrativas na formação 
cultural, empoderamento, habilidades para a vida, direitos sexuais 
e reprodutivos, capacidade de negociação, uso de Tecnologias de 
Informação e Comunicação.
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Conclusões
As mulheres representam a maior proporção das pessoas com o VIH. Entre as 
raparigas a proporção é até 3 vezes mais alta. 

Os motivos por detrás desta situação, residem no facto de as mulheres e as 
raparigas correrem mais riscos na relação heterossexual do que os homens e 
os rapazes, por motivos fisiológicos, económicos e sociais. 

Factores económicos e sociais tais como a pobreza e as iniquidades 
económicas, o limitado empoderamento e a violência contra as mulheres, 
contribuem para a vulnerabilidade ao VIH. Os fracos níveis de educação, de 
acesso à terra e à herança, bem como as normas sociais relacionadas com a 
feminilidade e a masculinidade, concorrem para esta vulnerabilidade. 

Contudo, a relação entre o VIH e os factores sociais e económicos, é 
extremamente complexa, pois os dados disponíveis em Angola dos poucos 
estudos que foram realizados e apenas em algumas províncias, assim como 
alguns  dados da região, indicam também que as mulheres mais educadas 
são tão susceptíveis de serem infectadas tal como as mais pobres. Esta 
compreensão, mudou a visão anterior sobre a relação entre o VIH e a pobreza 
na região.

As mulheres, além de correrem maior risco de serem infectadas, são mais 
afectadas pela doença uma vez que são elas que fornecem a maior parte 
dos cuidados aos doentes. Elas são também mais discriminadas, e por isso 
tendem a assumir mais a sua seropositividade. As profissionais de sexo, estão 
também numa situação de maior discriminação, dados  os preconceitos 
relacionados com a sua profissão. 

Porém, o facto de que muitas mulheres serem infectadas no casamento, 
não está sendo discutido. Apesar de todos os esforços levados a cabo pelo 
Governo e a Sociedade Civil, o pessoal de saúde não está ainda devidamente 
capacitado e nem sempre adopta o comportamento adequado. As 
análises sobre a situação, não aprofundam os aspectos relacionados com a 
especificidade da situação das mulheres e das raparigas e, consequentemente, 
os programas traçados geralmente não abraçam uma perspectiva que visa a 
transformação das relações de género.



37

O rosto do VIH e SIDA em Angola

Recomendações
As propostas sugeridas, evidenciam a necessidade de se tomarem em 
consideração os riscos específicos das mulheres e das raparigas, os seus 
factores de vulnerabilidade e o impacto específico que elas encaram. Isso inclui 
a necessidade de escutar as mulheres e raparigas e de propor intervenções 
que incidam sobre uma mudança de atitude e de comportamento e não 
somente sobre a sexualidade, visando a mudança das relações sociais e 
económicas entre homens e mulheres.
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