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O que falam algumas das 
evidências sobre 
prevenção de HIV 

Questão Resposta em
situação de não-
excitamento(%)

Resposta em
situação de 
excitamento
(%)

Você se imagina…ficando atraído por
alguém de 12 anos de idade?

23 46

…fazer sexo com uma mulher de 60 anos? 7 23

Só beijar é frustrante? 41 69

Camisinha diminui o prazer sexual? 66 78

Você sempre usaria camisinha se você não
soubesse a história sexual de seu parceiro?

88 69

Você usaria camisinha mesmo se você
tivesse medo que a mulher mudasse de 
idéia quando você fosse pegá-la?

86 60
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Impacto de uma doença na família no 
comportamento sexual reportado pela 
profissional

Comportamento Mudança na probabiliade de 
comportamento (%) em dias
nos quais um membro da
família adoece

Ver um cliente 3.2

Fazer sexo anal 21.7

Fazer sexo sem proteção 20.6

 Nós realmente entendemos porque as 
pessoas agem do jeito que agem ?

 Prevenção em HIV / AIDS é baseada em saber 
a resposta certa

 As pessoas fazem o que elas sabem que é 
“certo”?

 Se somente conhecimento não é suficiente, 
será que não precisamos repensar qual é a 
melhor forma de melhorar a prevenção?
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 Transferências condicionais

 Bolsas para ficar na escola Kenya, Malawi

 Transferências condicionais em estar HIV negativo 
Tanzania…resultados pendentes

 Seguro de saúde para profissionais do sexo?...

 Estratégias pré-acordadas
▪ Colocar preservativos em quartos de hotel(Eritrea)

▪ Abstinência?

▪ Transporte de preservativos?

O que tem sido testado

 Estratégias de comunicação

 Mobilização social versus colega-a-colega no 
Senegal

 Comunicação nas escolas no Quênia

 Transferências condicionais

 Transferências condicionais em espécie no Quênia

 Transferências condicionais em dinheiro no Malawi

 Área médica 

 Circuncisão no Quênia, África do Sul e Uganda
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Comunicação no Senegal:
Colega-a-colega vs. mobilização social tradicional

 Desenho Experimental
 Dados administrativos de distritos de saúde
 Impacto do financiamento de organizações 

comunitárias para aumentar os teste voluntários e 
aconselhar e modificar o comportamento dos 
indivíduos HIV positivos.

 Dois grupos de tratamento: 

 HIV/AIDS sensibilização utilizando técnicas tradicionais de 
mobilização social

 Novo mecanismo de “colegas-mentores”

 Controle:  Distritos de saúde que não receberam 
fundos. 

Resultados no Senegal 
Sakho, Arcand 2010

 Colegas mentores dobra o número de indivíduos 
que fazem o teste, que pegam aconselhamento pré-
teste e que pegam os resultados do teste

 Mobilização social tradicional é ineficaz
 Ambos aumentam o número de pessoas com 

parceiros HIV positivo que fazem o teste
 Mobilização social tradicional é mais eficaz do que 

colegas mentores para isto
 Ambos aumentam significativamente o número de 

indivíduos HIV positivos que seguem 
aconselhamento pós-teste



5

Quênia: prevenção de HIV nas escolas
(Duflo (2006), Duflo, Dupas, Kremer, Sinei (2006), Dupas (2009)

1. Currículo escolar focado em “evitar riscos”(i.e. 
abstinência antes do casamento, sem camisinhas); todos
os estudantes recebem educação sobre HIV/AIDS

2. Aprendizado ativo de HIV: debates estudantis e 
concursos de redação

3. Redução dos custos de permanecer na escola: Provisão
uniforme ($6,00 por estudante)

4. Risco relativo da campanha: 
 Os alunos mostraram prevalência de HIV no Quênia, 

desagregadas por idade e sexo.

 Exibição de "Sarah, o Trap" alertando sobre os perigos do "Sugar 
Daddies"

 Grupo de discussão sobre sexo inter-geracional. 

Prevalência agregada por idade

Idade 15-19 20-24 25-29 30-39

Feminina 22% 36% 35% 32%

Masculina 4% 13% 28% 32%

Teoria de Intervenção: Garotas irão calcular o trade-off

entre a riqueza dos seus parceiros, e seu risco de infecção.
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Resultados no Quênia

Treinamento

de 

professores

Nenhum impacto em gravidez

Aumenta o conhecimento dos estudantes sobre HIV

Se grávida, mais provável de ser casada.

Pensamento

crítico

Aumenta conhecimento e uso de camisinha reportado

Nenhuma mudança em atividade sexual reportada

Redução de 

custo

Reduz taxa de evasão em 17% (garotos), 14% 

(garotas)

Reduz casamento adolescente em 9% para garotas

Reduz gravidez em 12%

Risco

Relativo

28% de diminuição de gravidez; Mais atividade sexual 

reportada entre os garotos; Nenhum aumento de 

gravidez entre casais adolescentes;

61% menos gravidez inter-geracional

Malawi: transferência condicional de 
renda. Baird, Chirwa, McIntosh and Ozler (2009)

 O programa de Transferência de Renda  de 
Zomba é uma intervenção de transferência 
condicional de renda em curso, randomizada.

 O alvo são mulheres jovens no Malawi 
 $10/mês de incentivos em forma de taxas 

escolares e transferências de renda para 
garotas que estão na escola permanecer nela, 
e para as que evadiram recentemente 
retornarem à escola. 
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Resultados no Malawi : PCTR reduz 

atividade sexual, gravidez de adolescentes e 
casamentos precoces

 Diminui gravidez de adolescentes e 
casamentos precoces

 Diminui atividade sexual reportada
 Para os que estavam fora da escola no 

momento da linha de base

 40% menor probabilidade de se casar

 30% menor probabilidade de gravidez

 Incidência 38% menor de início de atividade 
sexual.

Transferências em espécie no 
Quênia 

 Reduz custo de permanecer na escola: 
provisão uniforme($6 por aluno)

 Resultados

 Reduz taxa de evasão em 17% (garotos), 14% 
(garotas)

 Reduz casamento adolescente em 9% para 
garotas

 Reduz gravidez em 12%
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Circuncisão Masculina

 Homens heterossexuais adultos HIV-negativos 
voluntários são escolhidos aleatoriamente para: 

 Circuncisão feita por médico treinado em uma clínica 
ou;

 Circuncisão atrasada

 Todos os participantes foram extensivamente 
aconselhados na prevenção do HIV e em técnicas 
de redução de risco. 

Resultados da Circuncisão 
Masculina

 Africa do Sul

 3,274 homens não circuncisados, com idade entre 18-24 anos

 60% redução de contágio de HIV  (20 homens no tratamento vs. 
49 no controle)

 Comportamento sexual arriscado aumentou no grupo dos 
circuncisados

 Kisumu, Quênia

 2,784 homens HIV-negativos 

 53% redução de contágio de HIV 

 Rakai, Uganda

 4,996 homens HIV-negativos 

 48% redução de contágio de HIV 
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Conclusões

 Transferência condicional é eficaz
 Necessidade de ter comunicação correta
 A circuncisão é mais eficaz na redução de 

transmissão

Obrigada!


