
INSTRUÇÕES TÉCNICAS 
SOBRE A PROGRAMAÇÃO 
DE HIV E COVID-19



INTRODUÇÃO      3

SECÇÃO 1: PRINCÍPIOS PARA PROGRAMAÇÃO DE HIV E COVID-19      4

Direitos Humanos 4

Saúde pública 5

Igualdade de género 5

Abordagem centrada no indivíduo 6

Não causar danos 6

SECÇÃO 2: CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE o COVID-19 E HIV 7

A pandemia global do COVID-19 7

Infecção por COVID-19: prevenção, sintomas e tratamento disponível 8

COVID-19 e pessoas vivendo com HIV 8

SECÇÃO 3: POSSÍVEL IMPACTO DO COVID-19 NAS               10 

POPULAÇÕES MARGINALIZADAS 

Populações marginalizadas 10

Raparigas adolescentes e mulheres jovens 12

Cuidadores (formais e informais) 13

SECÇÃO 4: GUIA TÉCNICO PARA MITIGAR O IMPACTO DO COVID-19 14

Prevenção do HIV 14

Redução de danos 15

Continuidade de cuidados do HIV: Testes de HIV,  
tratamento do HIV e cuidados 16

Violência doméstica e de parceiro íntimo 18

Outras formas de violência baseada no género 20

Saúde e direitos sexuais e reprodutivos 21

Justiça económica 23

Direitos humanos 23

ÍNDICE 

Design: HD design
Foto de capa: Participantes do projecto Deep Engagement em Moçambique.
©Frontline AIDS/Peter Caton/READY/2019

http://www.hd-design.co


3

INTRODUÇÃO

As instruções técnicas sobre a programação de HIV 
e COVID-19 da Frontline AIDS são um “documento 
de trabalho” a ser usado em conjunto com a nota 
informativa da Frontline AIDS: COVID-19 e HIV.

Estas instruções técnicas destinam-se aos parceiros 
da Frontline AIDS (incluindo Frontline Global) que estão 
mitigando o impacto do COVID-19 nos seus programas 
de HIV e abordando o impacto secundário do COVID-19 
nas comunidades mais afectadas pelo SIDA.

Com o objectivo geral de fornecer orientação técnica 
sobre programação em diferentes áreas onde o 
COVID-19 e o HIV se cruzam, as instruções técnicas irão:

•	 Introduzir princípios para programação de HIV 
influenciados	por	COVID-19.

•	 Discutir algumas considerações gerais relacionadas 
o	COVID-19	e	ao	HIV.

•	 Considerar o possível impacto do COVID-19 
nas populações marginalizadas - incluindo 
trabalhadoras do sexo, pessoas que usam drogas, 
pessoas LGBT e raparigas adolescentes e mulheres 
jovens - bem como suas vulnerabilidades e novas 
necessidades	existentes	e	potenciais.

•	 Fornecer orientação para mitigar o impacto do 
COVID-19 em cada área técnica - prevenção do 
HIV, tratamento do HIV, redução de danos, saúde 
e direitos sexuais e reprodutivos (DSDR), género e 
direitos	humanos.1 

A programação centrada no indivíduo tem sido a pedra 
angular da resposta ao HIV baseada na comunidade. 
Numa época em que uma nova pandemia que varreu o 
mundo, esta é uma abordagem extremamente importante 
- descentralizada, baseada na comunidade e liderada por 
pares. Agora, mais do que nunca, é hora de ouvir e nos 
focarmos nas populações marginalizadas que - assim 
como a epidemia de HIV - estarão entre as mais afectadas 
pela actual crise de saúde pública global.. 

As restrições do COVID-19 exacerbaram os muitos 
desafios que grupos marginalizados e vulneráveis - 
incluindo pessoas vivendo com HIV, mulheres e meninas, 
trabalhadoras do sexo, pessoas LGBT, pessoas que 
usam drogas, prisioneiros e migrantes - já enfrentam 
diariamente. As suas necessidades devem estar no centro 
dos serviços - sejam eles relacionados à prevenção 
do HIV ou ao atendimento contínuo, à redução de 
danos, à violência de género, à saúde e direitos sexuais 
e reprodutivos, aos direitos humanos ou a qualquer 
intersecção destes.

As populações marginalizadas devem ser priorizadas 
nos esforços de prestação de serviços, e quaisquer 
esforços legais e regulatórios para limitar as infecções por 
COVID-19 não devem afectá-las desproporcionalmente 
ou causar danos. Os parceiros clínicos e comunitários 
que atendem a essas populações devem ser 
reconhecidos como trabalhadores-chave na prestação 
de serviços essenciais e, como tal, devem ter acesso aos 
equipamentos de protecção individual e equipamentos 
de que precisam para realizar o seu trabalho com segurança.

Para que tudo isso aconteça, precisamos apoiar a 
liderança comunitária e a participação significativa das 
comunidades afectadas na tomada de decisões que 
há muito têm sido a base da programação do HIV. Os 
membros da comunidade têm a confiança daqueles 
que nem sempre são alcançados pelos profissionais de 
saúde; eles conhecem e entendem as necessidades de 
seus pares; e são mais capazes de adaptar os serviços a 
essas necessidades. Na crise actual, mais uma vez, foram 
eles que demostraram capacidade e determinação para 
resgatar suas comunidades.

Quando intervimos, devemos garantir que as nossas 
acções inadvertidamente não ponham em risco as 
pessoas e devemos seguir os princípios de não causar 
danos. A programação baseada em direitos exige que 
avaliemos e nos preparemos para possíveis riscos de 
segurança e protecção decorrentes das nossas próprias 
acções. Isso deve ser feito em colaboração com os 
nossos parceiros.

A nossas preocupações sobre o impacto do COVID-19 
sobre os direitos das pessoas a quem servimos devem 
ser avaliadas com precisão.

Estamos lidando com violações de direitos humanos e 
limitações justificáveis de direitos por parte do Estado 
que resultam de restrições legais a movimentação de 
pessoas para controlar a epidemia, e devemos tratar cada 
uma de forma diferente. Limitações de direitos, incluindo 
divulgação do estado de saúde, quarentena forçada e 
limites às liberdades pessoais, devem ser feitas apenas de 
acordo com a lei e apenas como último recurso.

Pobreza, falta de moradia e desigualdades globais - 
muitos dos factores estruturais do HIV e de problemas 
de saúde – irão se agravar à medida que economias 
frágeis e ameaçadas lidam com o COVID-19. Precisamos 
estar atentos ao impacto nos sistemas de saúde e 
advogar para a busca de respostas abrangentes e 
financiadas que mantenham os serviços de HIV, DSDR 
e outros serviços conectados que salvam vidas - e os 
mantenham seguros. 

 

1 Este é um documento de trabalho que será actualizado à medida que ganhar-
mos mais experiência juntamente com os parceiros na programação de HIV no 
contexto	do	COVID-19.	Tópicos	como	co-infecções	por	HIV	/	TB	e	HIV	/	VHC,	
entre outros, ainda não foram incluídos porque estamos buscando a experiência 
de	parceiros	para	incluir	e	actualizar	esta	orientação	técnica.	Por	favor,	entre	
em	contacto	com	innovation@frontlineaids.org	se	quiser	contribuir	e	fazer	
comentários.

https://www.frontlineaids.org/resources/information-note-covid-19-and-hiv/
https://www.frontlineaids.org/resources/information-note-covid-19-and-hiv/
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devem ser por um período limitado, proporcionais, 
necessárias, baseadas em evidências e prorrogadas 
por um tribunal por forma a serem consideradas 
legítimas.3 Os Estados também devem tomar medidas 
para amortecer o impacto negativo dessas acções com 
serviços de apoio médico, financeiro e social. Excepções 
às restrições devem ser consideradas quando 
necessário para aqueles com maior probabilidade 
de experimentar sofrimento desproporcional como 
resultado de restrições gerais; as restrições gerais 
devem ser evitadas sempre que possível.

A nossa missão continua se concentrando em garantir 
que os actores estatais garantam progressivamente 
o direito à saúde para todos, de forma igual. O direito 
à saúde é a afirmação de que todos têm direito a 
cuidados de saúde acessíveis, disponíveis, adequados 
e de qualidade, independentemente de quem são, 
de onde são e o que fazem. Também requer que 
os Estados tenham a responsabilidade de garantir 
progressivamente o direito à saúde, na medida em que 
os recursos permitirem e onde não for possível prover 
para todos, o Estado deve priorizar as comunidades mais 
necessitadas, com o envolvimento dessas comunidades 
no processo de priorização. 

À medida que esta nova epidemia aumenta a 
marginalização (e “marginaliza” ainda mais os que já 
estavam marginalizados), é crucial que denunciemos 
publicamente práticas ilegais, como medidas de 
criminalização. Ademais, devemos apoiar comunidades 
sob ameaça e garantir que a nossa própria programação 
em cada etapa siga consistentemente princípios 
baseados em direitos. Para tal, devemos pesar 
razoavelmente os imperativos de saúde pública, por 
um lado, e o avanço dos direitos humanos, por outro. 
Devemos apenas aceitar as limitações de direitos de 
nós mesmos e de terceiros quando for absolutamente 
necessário para atender a uma necessidade de saúde 
pública e apenas na medida necessária para atendê-la.

DIREITOS HUMANOS 

Trabalhar com a sociedade civil para promover direitos 
e remover barreiras aos serviços relacionados ao HIV 
continua no centro da nossa programação e advocacia:  
A nossa crença de que as vidas de todos os seres 
humanos têm igual valor permanece no centro de toda 
a nossa programação e trabalho de influência, e temos 
como premissa central que o avanço dos direitos não 
é apenas bom, mas também, necessário para acabar 
com o SIDA. Essa abordagem deve estar centrada 
em evidências, empoderamento e envolvimento da 
comunidade.2  A tomada de decisões deve ser baseada 
em evidências confiáveis do que funciona melhor, 
e não em agendas orientadas por políticas que são 
frequentemente contraproducentes e comprometem a 
resposta à COVID-19.

O COVID-19 não deixou inabalado nenhum direito 
ou necessidade humana, e os nossos programas 
devem considerar e responder de forma a ‘encontrar 
as pessoas onde elas estão’. Os direitos humanos 
estão inerentemente ligados. Para abordar os direitos 
de acesso a serviços relacionados ao HIV também 
é necessário abordar, na medida do possível, outros 
direitos e necessidades afectados. Isso pode ser feito por 
meio da nossa própria intervenção directa, mas também, 
responsabilizando os governos pelo fornecimento de 
bens e serviços básicos e essenciais.

O estado, como detentores de deveres finais, continua 
responsável pelo avanço dos direitos humanos e pela 
manutenção do Estado de direito: as instituições do 
Estado representadas por actores governamentais 
devem fazer tudo o que puderem dentro dos limites 
de seus recursos para respeitar, proteger e promover 
os direitos de indivíduos e comunidades a que servem. 
Continua sendo nossa responsabilidade como actores 
da sociedade civil e detentores de direitos garantir 
que os actores estatais sigam o devido processo e o 
Estado de Direito ao limitar direitos (como restringir a 
movimentação de pessoas e capacidade de adquirir 
sustento) a fim de controlar a epidemia. Tais restrições 

SECÇÃO 1  
PRINCÍPIOS PARA 
A PROGRAMAÇÃO 
DO HIV E COVID-19

2	 Direitos	na	Época	de	COVID-19:	Lições	do	HIV	para	uma	resposta	eficaz	liderada	
pela	comunidade.	Maio	de	2020.	https://www.unaids.org/sites/default/files/
media_asset/human-rights-and-covid-19_en.pdf

3	 Ibid.

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/human-rights-and-covid-19_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/human-rights-and-covid-19_en.pdf
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Uma resposta de saúde pública ao HIV e o COVID-19 
preocupa-se principalmente com o bem-estar das 
pessoas que vivem com o HIV e de qualquer pessoa que 
esteja em alto risco de contrair o HIV. Ela reconhece os 
parceiros clínicos e comunitários como actores essenciais. 
Garante que os implementadores de serviços tenham 
acesso a equipamentos de protecção individual (EPI) e 
suprimentos, e estejam habilitados para trabalhar com as 
licenças necessárias durante as condições de lockdown.

IGUALDADE DE GÉNERO

A igualdade de género é um direito humano 
reconhecido. No entanto, a desigualdade de 
género continua a ser uma grande barreira para o 
desenvolvimento humano e, no contexto do HIV, 
mulheres e raparigas são desproporcionalmente 
impactadas por causa de seu status cultural, social 
e económico desigual na sociedade. Além disso, 
as mulheres normalmente desempenham a maior 
parte dos cuidados - tanto informalmente em casa 
e na comunidade quanto na economia formal como 
trabalhadoras de saúde. Da mesma forma, o COVID-19 
afectará as pessoas de forma diferente dependendo da 
sua identidade de género entre vários outros factores 
socioeconómicos (riqueza, idade, estado de saúde, 
geografia, sexualidade, raça), que podem igualmente 
aumentar a vulnerabilidade ao HIV e SIDA, bem como a 
outros problemas associados a DSDR. 

SAÚDE PÚBLICA 

A saúde pública é a ciência que protege e melhora a 
saúde das pessoas e das comunidades em que vivem. 
Portanto, trata-se de abordar os determinantes da saúde 
precária e o impacto das doenças e enfermidades ao 
nível da população. Por isso, saúde pública significa 
também promover a equidade, qualidade e acessibilidade 
dos serviços de saúde que, juntamente com os direitos 
humanos, formam os pilares da resposta global em saúde.

A emergência de saúde global devido o COVID-19 
em muitos países comprometeu gravemente as 
capacidades dos sistemas de saúde protegerem a 
saúde das pessoas e das comunidades em que vivem. 
A resposta até agora tem sido principalmente uma 
resposta de saúde pública onde foram impostas às 
populações limitações da movimentação de pessoas, 
restrições de viagem e medidas de lockdown geral de 
modo a deter e conter o vírus do COVID-19.4

A resposta ao HIV é também uma resposta de saúde 
pública e inclui serviços de prevenção, tratamento e 
cuidados de HIV para populações marginalizadas e 
vulneráveis. É importante ressaltar que, como o HIV 
afecta desproporcionalmente mulheres, raparigas e 
pessoas marginalizadas5, a pandemia do COVID-19 
ameaça exacerbar a sua marginalização e capacidade 
de aceder os serviços de que precisam para se 
manterem saudáveis.

4	 CDC	Foundation	(S/D)	O	que	é	saúde	pública?	Acedido	em	16	de	Julho	de	2020.	
https://www.cdcfoundation.org/what-public-health

5 Trabalhamos com pessoas marginalizadas a quem foi negada a prevenção, , o 
tratamento e os cuidados do HIV simplesmente por causa de quem são e de 
onde	vivem.	Isso	inclui	pessoas	vivendo	com	HIV,	trabalhadoras	do	sexo,	pessoas	
que usam drogas, pessoas transexuais, gays e outros homens que fazem sexo 
com	homens,	bem	como,	raparigas	e	mulheres	adolescentes.

ORGANIZAÇÃO 

ONU	Mulheres

Escola de Saúde Pública Johns 
Hopkins - Grupo de Trabalho 
sobre Género e COVID-19

Federação Internacional de 
Planeamento Familiar

Coalizão de Feministas pela 
Mudança	Social	(COFEM)

Rede de Género e 
Desenvolvimento - Respostas 
Feministas ao COVID-19

Conexões de Desenvolvimento 
(DVCN)

FONTES DE INFORMAÇÃO ÚTEIS SOBRE O COVID-19, GÉNERO, HIV, DSDR E VCMR

ÁREA PRINCIPAL DE FOCO

Actualizações	em	todas	as	áreas	principais,	incluindo	violência	baseada	no	género	VBG.

Todas	as	áreas	principais.

  

Impacto do COVID-19 nos serviços de DSDR e SSR, conforme reportado pelas 

associações	membros.

Recursos	do	COVID-19	para	prevenção	e	mitigação	de	VCMR,	autocuidado	e	

cuidado	colectivo,	assistência	e	muito	mais.	

VCMR,	justiça	económica,	DSDR,	vozes	do	Sul,	humanitária,	liderança	feminista,	

militarismo,	organizações	multilaterais,	interseccionalidade,	geral.

Compilação	de	recursos	em	espanhol	sobre	o	COVID-19	e	VCMR.	Repositório	de	

recursos	sobre	o	COVID-19,	violência	contra	mulheres	e	crianças	e	temas	conexos. 
  

https://www.cdcfoundation.org/what-public-health
https://www.cdcfoundation.org/what-public-health
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response
https://docs.google.com/document/d/1_QfLS6Z90w_1rPM-jdeKC_lQXTcwA8Z4kF8Z5CerZrk/edit
https://docs.google.com/document/d/1_QfLS6Z90w_1rPM-jdeKC_lQXTcwA8Z4kF8Z5CerZrk/edit
https://docs.google.com/document/d/1_QfLS6Z90w_1rPM-jdeKC_lQXTcwA8Z4kF8Z5CerZrk/edit
https://www.ippf.org/covid19
https://www.ippf.org/covid19
https://cofemsocialchange.org/covid-19-resources-for-vaw-mitigation-and-prevention-self-and-collective-care-assistance-and-more/
https://cofemsocialchange.org/covid-19-resources-for-vaw-mitigation-and-prevention-self-and-collective-care-assistance-and-more/
https://gadnetwork.org/gadn-resources/feminist-responses-to-covid-19
https://gadnetwork.org/gadn-resources/feminist-responses-to-covid-19
https://gadnetwork.org/gadn-resources/feminist-responses-to-covid-19
https://dvcncampus.org/mod/data/view.php?id=1367 guidancenote_en.pdf
https://dvcncampus.org/mod/data/view.php?id=1367 guidancenote_en.pdf


NÃO CAUSAR DANOS

O distanciamento social e as restrições de movimento 
impostas pelos governos como parte de suas respostas 
ao COVID-19 criam ou exacerbam o potencial de dano 
em relação ao HIV. Isso poderia ser na forma de regimes 
de tratamento interrompidos; falta de acesso a serviços, 
informações e produtos básicos; maior exposição à 
violência baseada no género, bem como perda de renda, 
fragmentação das redes de apoio e encargos adicionais 
nos cuidados. 

Onde a transmissão do COVID-19 foi criminalizada, existe 
o risco de que essas leis afectem desproporcionalmente 
as populações marginalizadas que não são capazes 
de manter o distanciamento social, implementar as 
práticas de higiene ou aderir a outros regulamentos, 
como uso de máscaras e toque de recolher obrigatório. 
O princípio de não causar danos deve ser aplicado a 
quaisquer medidas que visam prevenir infecções por 
COVID-19 e deve reconhecer as necessidades relativas 
das populações vulneráveis. Além disso, os estados 
devem ser impedidos de usar regulamentos no âmbito 
do COVID-19 para aumentar a desvantagem e os danos 
que as populações marginalizadas já enfrentam. O 
nosso trabalho, portanto, inclui a monitoria dos direitos 
humanos e dos regulamentos no âmbito do COVID-19 
e a sua implementação, e devemos estar atentos ao 
potencial impacto prejudicial à saúde e ao bem-estar 
das pessoas marginalizadas.

        

ABORDAGEM CENTRADA NO INDIVÍDUO

Embora existam muitas maneiras de definir abordagens 
centradas no indivíduo, todas elas são baseadas em 
princípios comuns, como capacitar e informar os 
beneficiários para que possam participar na tomada de 
decisões conjunta; adaptar serviços para se adequar ao 
seu contexto; respeitar as suas preferências; e adaptar e 
ligar os serviços por forma a garantir que todas as suas 
necessidades (físicas, emocionais e psicológicas) sejam 
atendidas. Os programas comunitários e conduzidos por 
pares, especialmente os programas para populações 
marginalizadas, devem sempre usar uma abordagem 
centrada no indivíduo, e a epidemia do COVID-19 não  
é excepção. Isso se traduz em um trabalho programático 
e de advocacia que leva em consideração as múltiplas 
identidades, realidades, prioridades, oportunidades  
e riscos que os indivíduos enfrentam ao longo de  
suas vidas.

A nossa abordagem não irá rotular as pessoas como um 
grupo homogéneo, mas buscará entender as realidades 
complexas das vidas dos indivíduos e adaptar as 
respostas a essas nuances, e não o contrário.
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Voluntários treinados pelo Centro de Direitos Humanos e 
Reabilitação ajudam a reduzir a discriminação e a violência 
em um campo de refugiados no Malawi.
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A PANDEMIA GLOBAL DO COVID-19 

A pandemia do COVID-19 é uma crise de saúde global 
e uma das maiores emergências que o mundo já 
enfrentou desde a Segunda Guerra Mundial. Desde 
o seu surgimento na Ásia no final de 2019, o vírus se 
espalhou para todos os continentes, com excepção da 
Antártica. Em meados de Junho de 2020, com casos 
ainda aumentando diariamente na África, nas Américas 
e na Europa, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
reportava mais de oito milhões de casos de COVID-19 e 
mais de 430.000 mortes.

A fim de desacelerar e, em última análise, interromper 
a propagação do vírus, os países iniciaram grandes 
programas de teste e tratamento, rastreando contactos, 

impondo restrições de viagem e colocando cidadãos 
em quarentena. Os países mais afectados por COVID-19 
também fecharam escolas e universidades e cancelaram 
eventos e reuniões que envolvem aglomerado de pessoas.

No entanto, o COVID-19 não é apenas uma crise de 
saúde. O impacto do vírus nos sistemas nacionais de 
saúde e o lockdown e as medidas de restrição postas em 
prática para prevenir a sua propagação têm o potencial 
de causar danos de curto e longo prazo ao contexto 
social, económico e político. Muitas comunidades 
em todo o mundo foram fortemente afectadas por 
COVID-19. Milhões de pessoas perderam empregos e 
renda. Os países que dependem fortemente do turismo 
já estão enfrentando anos de recessão económica. 
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SECÇÃO 2 
CONSIDERAÇÕES GERAIS  
SOBRE O COVID-19 E HIV

Alcance móvel pela Convictus, 
uma organização que apoia 

usuários de drogas na Ucrânia.
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COVID-19 E PESSOAS QUE 
VIVEM COM O HIV 

No momento, não se sabe se as pessoas que vivem com 
HIV têm um risco aumentado de infecção por COVID-19. 
Pessoas com doença avançada do SIDA - aqueles com 
baixa contagem de CD4 e alta carga viral e aqueles que 
não estão recebendo tratamento anti-retroviral (TARV) - 
têm um alto risco de infecções no geral. Não se sabe se a 
imunossupressão causada pelo HIV colocará uma pessoa 
em maior risco de contrair o COVID-19 e, por esta razão 
e até que haja mais informações, devem ser adoptadas 
precauções adicionais para todas as pessoas com HIV 
avançado ou HIV mal controlado.

Da mesma forma, não há evidências de que o risco 
de infecção seja diferente entre as pessoas que vivem 
com HIV e estão clínica e imunologicamente estáveis 
em tratamento anti-retroviral quando comparadas 
com a população em geral. Algumas pessoas vivendo 
com HIV podem ter factores de risco conhecidos 
para complicações com o COVID-19, como diabetes, 
hipertensão e outras doenças não transmissíveis e, 
como tal, podem ter risco aumentado de COVID-19 não 
relacionado ao HIV.

As pessoas vivendo com HIV devem se proteger (e 
proteger aqueles ao seu redor) de contrair o COVID-19, 
empregando as mesmas medidas básicas de protecção 
recomendadas para todos. Essas incluem:

•	 Lavar as mãos com frequência e limpar 
completamente com água e sabão ou usar um gel à 
base de álcool para matar os vírus que podem estar 
nas	mãos	das	pessoas.

•	 Manter	o	distanciamento	social	(pelo	menos	um	
metro	/	três	pés)	entre	as	pessoas,	e	especialmente	
quem estiver tossindo ou espirrando, é fundamental 
para	evitar	a	inalação	de	gotículas.

•	 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca, pois, uma vez 
contaminadas, as mãos podem transferir o vírus 
para	os	olhos,	nariz	ou	boca.	A	partir	daí,	o	vírus	
pode	entrar	no	corpo.

•	 Praticar higiene respiratória cobrindo a boca e o 
nariz com o cotovelo dobrado ou lencinho ao tossir 
ou espirrar e, em seguida, descartar o lencinho 
usado	imediatamente.

•	 Ficar	em	casa	se	não	se	sentir	bem.	Se	tiver	febre,	
tosse	e	dificuldade	para	respirar,	ligue	para	o	
serviço	de	saúde	e	procure	atendimento	médico.	
Siga	as	instruções	da	autoridade	de	saúde	local.

INFECÇÃO POR COVID-19: PREVENÇÃO, 
SINTOMAS E TRATAMENTO DISPONÍVEL

A doença por coronavírus, ou COVID-19, é uma doença 
causada por um vírus pertencente a uma grande família 
de vírus, chamados de coronavírus. O vírus que causa 
o coronavírus pode afectar animais e humanos. Em 
humanos, o vírus pode causar infecções respiratórias 
desde o resfriado comum até condições mais graves, 
como pneumonia, síndrome respiratória aguda grave e, 
às vezes, pode levar a morte.

Os sintomas mais comuns do COVID-19 são febre, 
cansaço e tosse seca. Algumas pessoas podem sentir 
dores, coriza, dor de garganta, diarreia e perda de 
olfacto e paladar. Esses sintomas são geralmente leves e 
começam gradualmente. 

Algumas pessoas ficam infectadas, mas não 
desenvolvem quaisquer sintomas ou não se sentem mal. 
A maioria das pessoas (cerca de 80%) se recupera da 
doença sem precisar de tratamento especial. Cerca de 
uma em cada seis pessoas que contraem o COVID-19 
fica gravemente doente e desenvolve dificuldade 
respiratória. Idosos e pessoas com problemas de saúde 
subjacentes, como hipertensão, problemas cardíacos 
ou diabetes, têm maior probabilidade de desenvolver 
doenças graves. As pessoas com febre, tosse e 
dificuldade respiratória devem procurar atendimento 
médico.

As pessoas podem contrair o COVID-19 de outras 
pessoas com o vírus. A doença pode ser transmitida de 
pessoa para pessoa através de pequenas gotículas do 
nariz ou da boca que se propagam quando uma pessoa 
com COVID-19 tosse ou expira. Essas gotículas caem em 
objectos e superfícies ao redor da pessoa. Outros podem 
então contrair o COVID-19 tocando esses objectos ou 
superfícies e, em seguida, tocando nos olhos, nariz ou 
boca. As pessoas também podem contrair a doença 
respirando gotículas de uma pessoa com COVID-19  
que tosse ou expira gotículas. Portanto, é importante 
ficar a mais de um metro (três pés) de distância de uma 
pessoa doente.

Actualmente, não há medicamentos licenciados para o 
tratamento ou prevenção do COVID-19. Embora estejam 
a ser realizados vários ensaios com medicamentos, 
actualmente não há provas de que qualquer 
medicamento possa curar ou prevenir o COVID-19.  
A OMS está a coordenar os esforços para desenvolver  
e avaliar medicamentos para tratar o vírus.

Para obter mais informações gerais sobre o COVID-19, 
consulte este artigo da OMS. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Para manter uma boa saúde mental durante uma 
epidemia, considere também as seguintes dicas:

•	 Faça exercícios diariamente (por exemplo, ioga, tai 
chi, alongamento) e tente manter um estilo de vida 
saudável (incluindo uma dieta adequada, sono, 
exercícios e contacto social com entes queridos em 
casa, mesmo virtualmente), especialmente se você 
tiver	que	ficar	em	casa.

•	 Reduza o tempo gasto procurando informações (1 a 
2	vezes	por	dia,	em	vez	de	a	cada	hora).

•	 Reduza o tempo gasto ouvindo reportagens 
alarmantes e assistindo conteúdos desconfortantes 
na	TV.

•	 Use as habilidades que você usou no passado 
durante os momentos difíceis para controlar suas 
emoções	durante	este	surto.

Para obter mais informações sobre o COVID-19 e HIV, 
consulte este artigo da UNAIDS  e o Relatório do Comité 
Permanente Interagências da ONU.

Além disso, as pessoas que vivem com HIV podem se 
preparar para uma possível epidemia de COVID-19 no 
seu país, implementando as seguintes cinco acções:

1 Garantir	um	amplo	suprimento	de	TARV.	
Recomenda-se ter disponível o tempo todo 
suprimentos	para	pelo	menos	30	dias.

2 Se você sofre de qualquer outra doença, como 
hipertensão, doenças pulmonares ou cardíacas, 
asma, diabetes, tuberculose, malária, ou se tiver 
qualquer outra condição de saúde subjacente, 
certifique-se	de	ter	um	bom	suprimento	de	 
todos os medicamentos de que precisa para  
se	manter	saudável.	Agora	é	a	hora	de	garantir	 
que as suas condições subjacentes estejam  
muito bem controladas e que você esteja o mais  
saudável	possível.

 3 Se possível, mantenha as vacinas em dia, 
especialmente as vacinas contra doenças 
respiratórias	como	gripe	e	pneumonia	bacteriana.

4 Estabeleça um plano de cuidados clínicos caso 
precise, especialmente se você for solicitado a 
se manter em isolamento ou se for colocado em 
quarentena.	Dependendo	de	onde	você	vive,	
poderá considerar procurar atendimento médico 
via telefone ou usar opções de telemedicina (por 
exemplo, por meio de portais on-line de médicos  
ou	vídeo	ao	vivo).

 5 Mantenha	uma	boa	rede	social,	mas	remotamente.	
Mantenha	contacto	com	seus	amigos	e	familiares.	
Estar conectado com as pessoas ao seu redor é 
uma das coisas mais importantes que pode fazer 
para se preparar, responder e se recuperar de uma 
emergência.	O	contacto	social	também	nos	ajuda	a	
permanecer mentalmente saudáveis e a lutar contra 
o	tédio.

Visto que as medidas de prevenção do COVID-19 
podem forçar as pessoas a passar longos períodos em 
casa, é importante aprender a cuidar da sua própria 
saúde mental. É normal sentir-se triste, angustiado, 
preocupado, confuso, com medo ou com raiva durante 
uma crise. As pessoas vivendo com HIV podem 
apresentar maiores níveis de estresse ou ansiedade. Se 
isso acontecer, converse com pessoas de sua confiança, 
entre em contacto com seus amigos e familiares. 
Se você se sentir solitário, considere falar com um 
profissional de saúde, um assistente social ou outra 
pessoa de confiança na sua comunidade (por exemplo, 
líder religioso ou ancião da comunidade).

https://www.unaids.org/en/covid19
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing
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POPULAÇÕES MARGINALIZADAS

As populações marginalizadas são as populações de 
maior risco e mais afectadas pelo HIV. Essas populações 
enfrentam uma série de barreiras no acesso e na adopção 
sustentada da prevenção, tratamento e cuidados do HIV. 
Essas barreiras também influenciam o seu acesso aos 
serviços de saúde, incluindo a triagem, teste e tratamento 
de COVID-19. Além do acesso à saúde, as trabalhadoras 
do sexo, homens que fazem sexo com homens e gays, 
pessoas transexuais e de género diverso e pessoas  
que usam drogas são frequentemente criminalizados 
e / ou desproporcionalmente visados por leis e 
regulamentos punitivos.

Os regulamentos do COVID-19 exacerbaram os muitos 
desafios que as pessoas marginalizadas enfrentam 
– as trabalhadoras do sexo e suas famílias não têm 
sustento; pessoas usuárias de drogas (PUD) estão 
enfrentando graves riscos para a saúde devido à 
abstinência e aumento do risco de acesso a drogas 
ilícitas; e as populações de lésbicas, gays, bissexuais e 
transgéneros (LGBT) estão confinadas em suas casas, 
onde podem enfrentar violência. Factores estruturais 
inibem a capacidade das populações marginalizadas de 
se protegerem de crises de saúde pública (e outras) e, na 
maior parte, essas populações estão sobre-representadas 
em grupos economicamente marginalizados, socialmente 
isolados, excluídos e invisíveis.

SECÇÃO 3  
POSSÍVEL IMPACTO DO COVID-19   
EM POPULAÇÕES MARGINALIZADAS

©
 Jaso

n
 F

lo
rio

 p
ara a Fro

ntlin
e

 A
ID

S

Concurso Miss Diamond, organizado pela Guyana Trans United.
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Recomendações:

1 Acabar com as leis punitivas e a criminalização - 
descriminalizar o trabalho sexual consensual entre 
adultos, o sexo consensual entre adultos do mesmo 
sexo, a criminalização da transmissão do HIV e as 
leis	punitivas	contra	o	uso	de	drogas.

2 Apoiar serviços baseados na comunidade, 
liderados por pares e garantir que os trabalhadores 
comunitários de saúde tenham acesso ao EPI e 
sejam	reconhecidos	como	profissionais	essenciais.

3 Apoiar os esforços para construir redes de 
referência mais amplas, regimes de tratamento 
mais	flexíveis	e	de	longo	prazo	que	permitem	às	
populações móveis colectar ou reabastecer os seus 
medicamentos.

4 Aumentar	a	flexibilidade	na	concessão	de	doações	
para	permitir	maior	agilidade	nas	respostas.

5 Apoiar os esforços de advocacia das trabalhadoras 
do sexo, PUD e organizações LGBT para garantir 
que sejam incluídas nas estruturas de tomada 
de decisão sobre as respostas do COVID-19, por 
exemplo, no desenvolvimento de regulamentos e 
gastos do sistema de saúde, e inclusão de actores 
do HIV quando o sistema de agrupamento for 
activado	para	resposta	humanitária	de	emergência.

6 As populações marginalizadas devem ser 
especificamente	incluídas	em	quaisquer	medidas	
de alívio social, tais como, mas não se limitando à 
distribuição de alimentos, abastecimento de água, 
suprimentos de saneamento e outros serviços 
básicos.

7 Apoiar as populações marginalizadas para 
documentar abusos dos direitos humanos e 
desenvolver	estratégias	de	advocacia	em	resposta.

8 Concentrar-se primeiro nas pessoas que estão mais 
atrás	na	resposta	ao	HIV.	Pessoas	que	fazem	sexo	
por dinheiro, pessoas transexuais e não-binárias, 
homens que fazem sexo com homens e gays e 
pessoas usuárias de drogas devem ser priorizados 
nos	esforços	de	prestação	de	serviços.	Quaisquer	
esforços legais e regulamentares para limitar as 
infecções por COVID-19 não devem afectar ou 
visar desproporcionalmente essas populações ou 
causar-lhes	danos.

O imperativo de remover as leis e regulamentos 
punitivos que visam as populações marginalizadas é 
mais urgente do que nunca. Essas leis e regulamentos 
são estigmatizantes e discriminatórios e sua continuação 
torna difícil mudar atitudes e comportamentos que 
impedem o progresso para acabar com o SIDA. Embora 
alguns países tenham tomado a medida louvável de 
libertar infractores não violentos de prisões superlotadas, 
as leis que resultam na prisão e encarceramento de 
usuários de drogas, trabalhadoras do sexo e outras 
pessoas marginalizadas permanecem em vigor.

O COVID-19 e as medidas de lockdown tomadas em 
muitos países fizeram com que os serviços essenciais 
de prevenção, testagem e tratamento do HIV fossem 
interrompidos, severamente restringidos ou tornados 
menos acessíveis. Os centros de tratamento de 
substituição de opióides (OST) em Maputo, Moçambique, 
e Nairobi, Quénia, pararam de induzir novos clientes e os 
clientes actuais ainda têm que vir à clínica diariamente, 
apesar dos serviços de transporte reduzidos e outras 
medidas de lockdown. Em Kampala, Uganda, as 
opções de transporte também limitaram gravemente o 
acesso aos serviços de prevenção e tratamento do HIV, 
enquanto a data prevista para o início do TSO foi adiada. 
Na Nigéria, as interrupções na cadeia de abastecimento 
atrasaram o início dos primeiros programas de agulhas 
e seringas (PTS). Na África do Sul, o teste de TB e a 
detecção de casos diminuíram significativamente. 

Embora muitos países tenham conseguido fornecer 
muitos suprimentos de tratamento para populações 
marginalizadas, o impacto das regulamentações 
do COVID-19 resultou em deslocamento e é uma 
preocupação que muitas pessoas possam desistir do 
acompanhamento, na medida em que o seu suprimento 
de três meses de medicamentos acaba. Na Indonésia, 
embora a dispensação por vários meses seja permitida, 
em alguns lugares as pessoas que vivem com HIV 
ainda não têm acesso ao TARV semanalmente devido à 
falta de estoque. Devido a essas e outras interrupções, 
é esperado um aumento nas novas infecções por 
HIV, bem como uma possível deterioração na saúde 
das pessoas cujo tratamento com TARV e TB foi 
interrompido. Portanto, é essencial continuar a apoiar, 
fornecer recursos e expandir os serviços conduzidos 
pela comunidade e liderados por pares para alcançar as 
populações marginalizadas com prevenção, tratamento 
e cuidados de HIV e TB, e garantir que esses serviços 
sejam integrados com as respostas ao COVID-19 quando 
apropriado.

 

 



12

Recomendações:

1 Fornecimento de pacotes de dados para raparigas 
adolescentes e mulheres jovens para garantir que elas 
possam continuar a aceder os serviços de apoio de 
pares	através	do	telefone.11

2 Envolvimento	significativo	de	raparigas	adolescentes	
e mulheres jovens em espaços de tomada de decisão 
para garantir que a reprogramação em torno do 
COVID-19 toma em consideração as suas vozes, 
necessidades	e	realidades	vividas.

3 Para os pais e cuidadores, criar um espaço seguro 
no lar por meio do amor e do apoio, fortalecendo 
as relações familiares e atentando para as dúvidas, 
medos e preocupações dos rapazes e raparigas 
adolescentes	durante	esta	fase.12 13

4 Para pais e encarregados de educação, ser exemplo 
na divisão equitativa das tarefas domésticas para 
garantir que os rapazes adolescentes e os homens 
jovens contribuam tanto quanto as raparigas 
adolescentes	e	as	mulheres	jovens.14

 5 Apoio	aos	pais	e	/	ou	fornecimento	de	equipamentos	
/	pacotes	de	dados	para	raparigas	adolescentes	e	
mulheres jovens para que permaneçam engajadas 
no sistema educacional se as escolas tiverem sido 
interrompidas.15

6 Continuação dos serviços de informação sobre 
SDSR (presencial ou virtual) para rapazes e raparigas 
adolescentes, e homens e mulheres jovens, em 
formatos adequados à idade para reforçar as 
mensagens de consentimento, tomada de decisão 
conjunta	e	sexo	seguro.16

7 Continuação de serviços cruciais de abuso infantil 
e violência doméstica (presencial ou virtual), como 
linhas de apoio, para que raparigas adolescentes 
e mulheres jovens possam continuar a denunciar a 
violência e receber apoio, como aconselhamento ou 
abrigo.17 

Los esfuerzos continuados para llegar  

RAPARIGAS ADOLESCENTES 
E MULHERES JOVENS 

Raparigas adolescentes e mulheres jovens têm 
vulnerabilidades ao HIV (tanto biológica quanto sociais) 
e são desproporcionalmente impactadas pelo HIV.6 As 
normas de género restringem as escolhas e a agência de 
raparigas adolescentes e mulheres jovens em relação à 
sua saúde e direitos sexuais e reprodutivos.7 8 Isso inclui 
acesso limitado à educação sexual abrangente,9 altos 
níveis de coerção no início da vida sexual,10 autonomia 
limitada no acesso aos serviços de forma confidencial 
e violência baseada no género, entre outros. Para as 
mulheres que vivem com HIV, as normas de género 
também podem restringir o acesso e a disponibilidade de 
tratamento para comorbidades como o câncer cervical.

A crise do COVID-19 criou restrições adicionais para 
raparigas adolescentes e mulheres jovens que estão 
associadas as normas de género e vulnerabilidade ao 
HIV. Por exemplo, a interrupção da educação de pares 
e divulgação de DSDR, em combinação com opções 
de transporte limitadas, podem limitar ainda mais o 
acesso das mulheres a informações e serviços que por 
sua vez, podem aumentar as gravidezes indesejadas, 
infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) não tratadas 
e contaminação pelo HIV. Da mesma forma, as redes de 
apoio ao tratamento para a adesão ao TARV podem ter 
sido interrompidas, as responsabilidades domésticas 
provavelmente aumentaram e, para muitas mulheres 
jovens que trabalham nos sectores informais, o COVID-19 
significou perda de renda e insegurança alimentar. Em 
alguns países, o lockdown também contribuiu para o 
aumento de casos reportados de violência doméstica 
e de violência praticada por parceiro íntimo, os quais 
contribuem para que as mulheres contraiam o HIV, além 
do impacto nos DSDR e na saúde mental.

Por favor, consulte as seções sobre cuidadores (formais 
e informais), violência doméstica e por parceiro íntimo, 
saúde e direitos sexuais e reprodutivos (DSDR) e justiça 
económica para obter mais informações sobre como 
as raparigas adolescentes e mulheres jovens foram 
afectadas.

6 UNAIDS	(2019)	Mulheres	e	HIV	-	Um	foco	em	raparigas	adolescentes	e	mulheres	
jovens.	https://www.unaids.org/en/resources/documents/2019/women-and-
hiv 

7 UNFPA	(2012)	Da	Infância	à	Mulher:	Atendendo	às	Necessidades	de	Saúde	Sexu-
al	e	Reprodutiva	de	Raparigas	Adolescentes.	 https://www.unfpa.org/sites/
default/files/resource-pdf/EN-SRH%20fact%20sheet-Adolescent.pdf

8 Dessalegn	Y	et	al.	(2019)	Saúde	sexual	e	reprodutiva	de	adolescentes	na	África	
subsaariana:	quem	fica	para	trás?	(2019) https://gh.bmj.com/content/bm-
jgh/5/1/e002231.full.pdf

9 UNESCO	(2016)	Fortalecendo	a	Educação	na	África	Ocidental	e	Central	por	meio	
da	Melhoria	da	Saúde	Sexual	e	Reprodutiva	do	Aluno.	https://unesdoc.unesco.
org/ark:/48223/pf0000247151

10 Ann	M.	Moore,	Kofi	Awusabo-Asare,	[...]	e	Akwasi	Kumi-Kyereme	(2007)	Primeiro	
Sexo	por	coacção	entre	Meninas	Adolescentes	na	África	Subsaariana:	Prevalên-
cia	e	Contexto,	Jornal	Africano	de	Saúde	Reprodutiva.	https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC2367148/

11	Africaid	apoiando	CATS	com	pacotes	de	dados	para	continuar	o	apoio	de	pares.	
Frontline	AIDS	(2020)	Newsletter	READY	#	7,	Edição	COVID-19,	Parte	1.		
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2019/11/READY-newsletter-7-
part-1.pdf

12	Frontline	AIDS	(2020)	COVID-19	e	Género:	Um	Guia	para	Pais	e	Cuidadores.	
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-and-gender-
parents-A4-folded-to-A5-Web-ready-single-pages.pdf

13	REPSSI	apelando	a	um	maior	envolvimento	dos	homens	no	agregado	familiar.	
Frontline	AIDS	(2020),	Newsletter	READY	#	7,	Edição	COVID-19,	Parte	2.	https://
frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/READY-newsletter-7-part-2.pdf

14		Frontline	AIDS	(2020)	COVID-19	e	Género:	Um	Guia	para	Pais	e	Cuidadores.	
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-and-gender-
parents-A4-folded-to-A5-Web-ready-single-pages.pdf

15	Ibid.
16	Frontline	AIDS	(2020)	COVID-19	e	Género:	Um	Guia	para	Adolescentes	e	Jovens.	
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-and-gender-
parents-A4-folded-to-A5-Web-ready-single-pages.pdf

17	Ibid.

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2019/women-and-hiv
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2019/women-and-hiv
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/EN-SRH%20fact%20sheet-Adolescent.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/EN-SRH%20fact%20sheet-Adolescent.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/1/e002231.full.pdf
https://gh.bmj.com/content/bmjgh/5/1/e002231.full.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247151
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247151
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247151
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2367148/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2367148/
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2019/11/READY-newsletter-7-part-1.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2019/11/READY-newsletter-7-part-1.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-and-gender-parents-A4-folded-to-A5-Web-ready-single-pages.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-and-gender-parents-A4-folded-to-A5-Web-ready-single-pages.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/READY-newsletter-7-part-2.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/READY-newsletter-7-part-2.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-and-gender-parents-A4-folded-to-A5-Web-ready-single-pages.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-and-gender-parents-A4-folded-to-A5-Web-ready-single-pages.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-and-gender-parents-A4-folded-to-A5-Web-ready-single-pages.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/06/Covid-19-and-gender-parents-A4-folded-to-A5-Web-ready-single-pages.pdf
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Recomendações: 

1 Garantir a disponibilidade de equipamento de 
protecção individual adequado, inclusive para 
voluntários de saúde comunitária e ajudadores 
de pares nas clínicas, instituições de cuidados e 
ambientes	comunitários.	Garantir	o	fornecimento	de	
uma variedade de acessórios, incluindo em tamanhos 
adequados	para	mulheres.

2 Apoiar as redes de HIV para desenvolver e 
compartilhar informações personalizadas sobre o 
COVID-19, sensíveis ao género e sensíveis ao HIV, 
incluindo informações claras e precisas e mensagens 
sobre como o COVID-19 se espalha e como os 
indivíduos, famílias e comunidades (incluindo aqueles 
que vivem e são afectados pelo HIV) podem proteger 
a	si	e	aos	outros.	Veja,	por	exemplo,	o	trabalho	da	
Aliança para a Saúde Pública na Ucrânia que está 
fornecendo informações e conselhos sobre uma 
resposta baseada nos direitos humanos para a 
redução	de	danos	durante	a	pandemia.24

3 Combater a desinformação e os mitos sobre como 
o COVID-19 se espalha e como pode ser prevenido 
ou tratado, apoiando organizações de pessoas que 
vivem e são afectadas pelo HIV para se protegerem 
em	cada	contexto	que	as	coloque	em	risco	particular.

4 Apoiar	e	financiar	redes	de	mulheres	vivendo	com	
e vulneráveis ao HIV que trabalham para lidar com 
as normas de género injustas e a carga de cuidados 
sobre as mulheres, para que possam continuar e 
adaptar	o	seu	trabalho	para	fornecer	cuidados	e	/	ou	
encorajar o cuidado de crianças de forma equitativa e 
divisão doméstica do trabalho entre todos membros 
da	família	durante	a	crise	do	COVID-19	e	além.

5 Fornecer	e	defender	acordos	de	trabalho	flexíveis	
para funcionários que trabalham de casa, 
especialmente	pais	solteiros	/	cuidadores	e	aqueles	
que fornecem apoio de pares para pessoas que 
vivem	com	HIV	e	são	vulneráveis	ao	HIV.	Prolongar	
os cuidados infantis, por exemplo, através de vagas 
na	escola	para	pais	/	encarregados	de	educação	e	
permitir que amigos, familiares e vizinhos ajudem os 
pais	que	conhecem.

6 Reavaliar os cuidados para garantir a segurança 
financeira	para	os	cuidadores	(que	são	
predominantemente mulheres) e papéis de apoio 
de pares em HIV, por meio de aumentos salariais 
ou	garantias	de	renda	básica	/	renda	mínima,	bem	
como	financiamento	baseado	em	confiança	para	
organizações	que	fornecem	apoio	de	pares.

Esforços contínuos das organizações 
para alcançar raparigas adolescentes e 
mulheres jovens

Os exemplos incluem:

•	Frontline AIDS, através do programa READY, 
criando materiais de informação apropriados para 
certas idades sobre o COVID-19 e os efeitos sobre 
o género.

•	Os educadores de pares da Youth Alive no 
Uganda continuam a contactar os seus colegas 
por telefone.

•	PEERU em Uganda equipou líderes de pares 
com EPI e bicicletas para recolher anti-retrovirais 
(ARVs) para outros jovens.

•	A Africaid Zvandiri, no Zimbabwe, transformou 
os seus grupos de apoio em grupos de apoio 
electrónico para cuidadores, crianças e jovens 
vivendo com HIV. Por meio do WhatsApp, os 
cuidadores obtêm apoio em torno do COVID-19, 
acesso a medicamentos crónicos, como lidar com 
o estresse, ansiedade e depressão, VBG, adesão à 
TARV e ligações com serviços 

•	A AMSED em Marrocos começou a incluir 
informação sobre o COVID-19 na sua resposta à 
TB e HIV para raparigas adolescentes e mulheres 
jovens.

CUIDADORES (FORMAIS E INFORMAIS) 

Em circunstâncias normais, mulheres e raparigas 
suportam uma carga desproporcional de cuidados,18 e 
isso é exacerbado durante crises de saúde como Ebola 
e COVID-19.19 Globalmente, 70% da força de trabalho 
no sector da saúde são mulheres, portanto, elas correm 
maior risco de contrair o COVID-19 por conta do seu 
trabalho. Informalmente, as mulheres também cuidam 
mais dos filhos, das tarefas domésticas e dos cuidados no 
ambiente familiar do que os homens, elas cuidam também 
de familiares idosos e doentes. Essa situação pode se 
exacerbar ainda mais devido ao lockdown, pelo facto das 
crianças não estarem na escola, haver restrições de viagens 
e compras e devido às novas práticas de higiene ou devido 
ao facto delas cuidarem de outras pessoas.20 As mulheres 
que vivem com HIV realizam muito trabalho de mobilização 
comunitária não remunerada e trabalho de apoio de 
pares21 e, durante o lockdown, elas estão adaptando o seu 
trabalho à situação de emergência22 (veja o quadro abaixo). 
A extensão das funções de cuidado das mulheres durante o 
COVID-19 ocorreu às custas de outras funções, incluindo a 
sua capacidade de conseguir sustento.23  
18 OCDE (2014) Trabalho de assistência não remunerado: o elo que faltava na 

análise das disparidades de género nos resultados do trabalho - https://www.
oecd.org/dev/development-gender/Unpaid_care_work.pdf

19 OCDE	(2020)	Mulheres	no	centro	da	luta	contra	a	crise	do	COVID-19	http://www.
oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fight-
against-covid-19-crisis-553a8269/

20 Ibid.
21 Salamander	Trust	et	al.	(2020)	The	WHAVE	Podcast	Paper	#	1.	Financie	o	que	
funciona:	financie	organizações	de	direitos	das	mulheres	lideradas	pela	 

comunidade	para	uma	resposta	eficaz,	ética	e	sustentável	ao	HIV	https://sala-
mandertrust.net/wp-content/uploads/2019/02/20200331_The_WHAVE_pa-
per1_Funding_Final.pdf

22 ICW, GNP + e YP + (2020) Vivendo de forma positiva na época do Covid-19 
https://www.gnpplus.net/assets/Positive-Women-Living-in-the-time-of-
COVID-19-Newsletter-4-May-compressed.pdf

23 OCDE	(2020)	Mulheres	no	centro	da	luta	contra	a	crise	do	COVID-19	http://
www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-
fightagainst-covid-19-crisis-553a8269/

24 website	da	APH	-	http://aph.org.ua/en/category/news/

https://www.oecd.org/dev/development-gender/Unpaid_care_work.pdf
https://www.oecd.org/dev/development-gender/Unpaid_care_work.pdf
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fight-against-covid-19-crisis-553a8269/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fight-against-covid-19-crisis-553a8269/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fight-against-covid-19-crisis-553a8269/
https://salamandertrust.net/wp-content/uploads/2019/02/20200331_The_WHAVE_paper1_Funding_Final.pdf
https://salamandertrust.net/wp-content/uploads/2019/02/20200331_The_WHAVE_paper1_Funding_Final.pdf
https://salamandertrust.net/wp-content/uploads/2019/02/20200331_The_WHAVE_paper1_Funding_Final.pdf
https://www.gnpplus.net/assets/Positive-Women-Living-in-the-time-of-COVID-19-Newsletter-4-May-compressed.pdf
https://www.gnpplus.net/assets/Positive-Women-Living-in-the-time-of-COVID-19-Newsletter-4-May-compressed.pdf
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fightagainst-covid-19-crisis-553a8269/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fightagainst-covid-19-crisis-553a8269/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/women-at-the-core-of-the-fightagainst-covid-19-crisis-553a8269/
http://aph.org.ua/en/category/news/
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SECÇÃO 4  
ORIENTAÇÃO TÉCNICA  
PARA MITIGAR O  
IMPACTO DO COVID-19

PREVENÇÃO DO HIV

Mais de 17 milhões de novas infecções por HIV entre 
2010 e 2018 estão nos dizendo que falhamos na 
prevenção do HIV. Nos últimos três anos, a Coalizão 
de Prevenção Global - estabelecida para fortalecer a 
resposta da prevenção global - trabalhou para identificar 
e abordar as principais barreiras enfrentadas por países 
na implementação de uma resposta de prevenção 
abrangente. Há muito trabalho de prevenção do HIV que 
precisa ser feito agora, mas o COVID-19 ameaça destruir 
o ímpeto e o foco.

A pandemia do COVID-19 e as respostas nacionais 
estão em constante mudança e continuarão a mudar à 
medida que os países avançam nos diferentes estágios 
da epidemia. Isso irá requerer avaliação frequente 
das necessidades das pessoas vivendo com HIV, 
populações-chave e outros grupos marginalizados, 
incluindo raparigas adolescentes e mulheres jovens 
e seus parceiros masculinos em ambientes com alta 
carga de HIV. Esses grupos podem ser afectados 
por COVID-19, mas também podem ser afectados 
mais amplamente pelas medidas de resposta ao 
COVID-19, interrupções nos serviços de HIV e outros 
serviços de saúde, perda de meios de subsistência 
e, mais importante, surgimento de novas formas de 
discriminação.

Durante este período sem precedentes, está mais claro 
do que nunca, que as comunidades têm um papel 
crítico a desempenhar na manutenção dos serviços e 
na segurança das pessoas. Desde os primeiros dias, as 
comunidades e organizações comunitárias estiveram 
na linha de frente da resposta ao HIV e os parceiros da 
Frontline AIDS já estão se adaptando para proteger as 
pessoas que vivem com o HIV e aquelas em maior risco 
de contrair o COVID-19.

As organizações e redes comunitárias, especialmente 
aquelas administradas para e por populações-chave, 
precisam ser mobilizadas para fornecer apoio na 
prevenção do HIV e do COVID-19.

Onde as abordagens lideradas pela comunidade não 
podem mais ser usadas, o envolvimento da comunidade 
pode ser alcançado por meio da expansão de programas 
online e plataformas de mídia social (veja também a 
recomendação específica abaixo).

Ao mesmo tempo, a advocacia global, regional e 
nacional para a prevenção do HIV precisa ser fortalecida 
e ampliada. A comunidade do HIV deve se organizar e 
advogar em conjunto para garantir que a prevenção do 
HIV continue na agenda política e financeira.

Grupo de jovens na Etiópia distribuindo folhetos 
informativos para incentivar o teste de HIV.
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•	 Distribuição de preservativos e produtos 
de redução de danos por meio de pontos 
de serviço comunitário que mantêm o 
distanciamento físico, como distribuidores ou 
outros	pontos	de	recolha.

•	 Fornecimento de preservativos, contraceptivos, 
autotestes de HIV e outros suprimentos não 
terapêuticos	/	farmacêuticos	por	meio	de	
máquinas de venda automática, farmácias e 
lojas de varejo de alimentos que permanecem 
abertas durante a resposta ao COVID-19 e por 
meio	de	requisições	online	(ver	também	#	7).

•	 Alterar as políticas que podem restringir o 
número	de	seringas,	preservativos	e	/	ou	
lubrificantes	que	podem	ser	distribuídos	por	
pessoa	de	uma	vez.

•	 Podem ser consideradas doses de TSO que 
podem	ser	levadas	para	casa.	Muitos	países	já	
fazem isso por períodos de uma semana a dois 
meses,	inclusive	para	novos	pacientes.	Devido	à	
incapacidade de aceder as drogas de rua, mais 
pessoas estão passando pela abstinência e 
podem	precisar	de	tratamento.	Por	causa	disso,	
alguns países estão abrindo seus programas de 
TSO	para	incluir	novos	pacientes.

•	 Identificar	novas	oportunidades	para	fornecer	
produtos	de	prevenção	essenciais.	Por	
exemplo, como as actividades comunitárias são 
frequentemente restringidas ou interrompidas 
na primeira fase da resposta ao COVID-19, 
serviços de apoio de emergência estão sendo 
desenvolvidos, como entrega de alimentos para 
famílias	vulneráveis	ou	idosos	e	enfermos.	Pode	
ser possível estabelecer vínculos com esses 
serviços comunitários para a distribuição de 
preservativos e outros produtos de prevenção 
do	HIV.

4 Considerar um atraso temporário e 
redireccionamento de algumas intervenções de 
prevenção, como programas de circuncisão médica 
masculina	voluntária	(CMMV)	e	programas	de	PrEP.	
A	CMMV	frequentemente	precisará	ser	adiado	
enquanto	as	reuniões	em	massa	são	reduzidas.	As	
decisões sobre a prestação de serviços de PrEP 
provavelmente	serão	tomadas	ao	nível	local.	Já	é	
recomendado que as pessoas que tomam PrEP 
recebam	tenofovir	/	emtricitabina	(TDF	/	FTC)	para	
três	meses.	As	prescrições	de	longo	prazo	não	eram	
recomendadas devido à necessidade de realização 
de	teste	de	HIV.	No	entanto,	alguma	flexibilidade	
pode ser considerada, incluindo o fornecimento 
de autotestes baseados no sangue durante a 
continuação	da	PrEP.

Esta seção destaca as acções críticas e modificações 
temporárias na programação da prevenção do HIV 
que devem ser consideradas para prevenir e mitigar o 
impacto do COVID-19. As seguintes recomendações 
foram adaptadas do briefing desenvolvido pela Coalizão 
de Prevenção Global, Manter e priorizar os serviços de 
prevenção do HIV na época do COVID-19:

1 Liderança	e	financiamento	-	manter	todas	as	
grandes epidemias no topo da agenda global 
de	saúde.	Os	recursos	são	escassos,	mas	este	
não é o momento de dar as costas a nenhuma 
das	principais	epidemias	dos	nossos	tempos.	O	
COVID-19	apresenta	um	novo	desafio	que	exige	
recursos novos - não realocados, energia renovada 
e	liderança	inspirada	e	robusta.	Reduzir	os	recursos	
para a prevenção do HIV em face do COVID-19 só 
irá exacerbar a actual crise de prevenção do HIV 
e ameaçar os ganhos que foram alcançados até 
agora.	O	direito	universal	à	saúde	exige	um	foco	
determinado	no	financiamento	de	abordagens	
abrangentes, integradas e sustentadas para os 
desafios	de	saúde	globais	existentes,	novos	e	
futuros.

 2 Apoiar a continuidade da cadeia de abastecimento 
para produtos essenciais de prevenção e 
contracepção	do	HIV.	A	resposta	ao	COVID-19	
absorveu recursos, interrompeu o fornecimento 
e até mesmo levou à redução da produção de 
alguns	produtos	de	saúde,	como	os	preservativos.	
Esses tipos de interrupções e atrasos continuarão 
no	futuro	próximo.	Portanto,	é	fundamental	incluir	
suprimentos essenciais de prevenção do HIV 
juntamente com kits de teste de HIV, medicamentos 
anti-retrovirais e suprimentos contraceptivos 
como parte dos planos de segurança de produtos 
essenciais.	Isso	inclui	preservativos	masculinos	
e	femininos,	lubrificantes,	produtos	de	redução	
de	danos,	incluindo	metadona,	buprenorfina	
e equipamento de injecção esterilizado e 
contraceptivos.

3 Prestar serviços e fornecer produtos básicos de 
prevenção	e	contracepção	do	HIV	com	segurança.	
Isso pode incluir:

•	 A	prescrição	(MMP)	e	dispensação	(MMD)	
de medicamentos anti-retrovirais para 
diversos meses no contexto do COVID-19 já 
foram	emitidas	pela	Organização	Mundial	
da	Saúde.	A	MMP	e	MMD	também	precisam	
ser consideradas para os preservativos, 
lubrificantes,	profilaxia	pré-exposição	(PrEP),	
produtos de redução de danos, incluindo TSO, 
doses	para	levar	para	casa	e	contraceptivos.
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Alguns grupos comunitários se adaptaram com sucesso 
ao COVID-19. As pessoas que usam drogas na costa 
do Quénia estão recebendo metadona para levar 
para casa. Embora as comunidades tenham estado a 
advogar por essa causa há anos, isso era impensável 
até o surgimento do COVID-19. Em outros países, como 
Mianmar, as pessoas que tinham sido encarceradas por 
crimes não violentas relacionados a drogas e outros 
crimes foram libertas da prisão na tentativa de evitar 
surtos de COVID-19 nesses locais. É importante que tais 
ganhos não sejam perdidos uma vez que a ameaça e as 
medidas contra o COVID-19 sejam revogadas.

Recomendações

Durante - e após - a pandemia do COVID-19, é de 
extrema importância:

1 Considerar os serviços de redução de danos como 
serviços	essenciais.

2 Envolver as comunidades de pessoas que usam 
drogas, reconhecê-las como trabalhadores 
essenciais e providenciar materiais de protecção e 
meios de comunicação e transporte para realizarem 
o	seu	trabalho.

3 Facilitar a distribuição pelos pares (secundária) de 
kits de injecção mais seguros e de ARVs por meio 
de	grupos	comunitários	de	TARV.26 

4 Forneça ARVs e kits de injecção mais seguros por 
períodos	mais	longos.

5 Não priorizar o cumprimento de leis que proíbem o 
uso	e	posse	de	drogas	para	uso	pessoal.

6 Libertar as pessoas que foram encarceradas por 
crimes não violentos relacionados a droga para 
descongestionar	prisões	e	cadeias	superlotadas.

7 Garantir que as pessoas que usam drogas tenham 
acesso a informações personalizadas sobre como 
se proteger do COVID-1927, bem como, acesso a 
equipamentos essencial para se protegerem, por 
exemplo,	água	e	sabão	e	/	ou	desinfectante	em	
pontos de acesso onde as drogas são adquiridas 
e consumidas, e garantir máscaras faciais para 
pessoas	que	usam	drogas.

 8 Advogar para o aumento da indução de pessoas na 
TSO, visto que os opióides de rua podem se tornar 
mais	escassos	e	adulterados.

9 Advogar para que doses de metadona e 
buprenorfina	sejam	levadas	para	casa	para	clientes	
que	estão	estáveis	com	a	dosagem.

5 Fornecer mensagens e apoio à comunidade para 
a prevenção do HIV, fazendo pleno uso de canais 
e	plataformas	virtuais	online.	Isso	pode	incluir	
plataformas interactivas, aconselhamento virtual 
por	pares	ou	profissionais	de	saúde	e	opções	de	
observação	por	vídeo	para	PrEP,	TARV	e	TSO.	A	
requisição online de produtos gratuitos ou de 
baixo custo, tais como preservativos, seringas ou 
autotestes de HIV, pode ser considerada em muitos 
locais.	Os	serviços	online	associados	podem	incluir	
respostas de prevenção à violência e apoio à saúde 
mental.

6 Usar a resposta do COVID-19 para continuar a 
expandir, criar sinergias e inovar na prevenção 
do	HIV.	O	contexto	de	cada	país	pode	oferecer	
oportunidades para novas sinergias entre a resposta 
ao	COVID-19	e	ao	HIV.	Actualmente,	será	que	
os preservativos e autotestes de HIV podem ser 
administrados junto com os serviços de teste de 
COVID-19?	As	plataformas	de	informação	podem	ser	
interligadas?	A	resposta	do	COVID-19	pode	fornecer	
novos canais de comunicação sobre a prevenção 
do	HIV?	A	prevenção	de	COVID-19,	HIV	e	outras	
doenças infecciosas em conjunto é uma nova área 
que	se	beneficiará	com	o	aprendizado	adicional.

7 Inovar no tempo de distanciamento físico - 
considere todas as vias para fornecer prevenção 
no espaço virtual e, onde isso não for possível, 
considere a inovação nas abordagens de prevenção 
lideradas pela comunidade (como a distribuição 
secundária de kits de injecção mais seguros e 
distribuição	de	ARVs	por	pares).	Observe	que	muitas	
pessoas que podem estar em maior risco, muitas 
vezes não têm acesso a espaços virtuais ou espaços 
seguros	(especialmente	porque	o	lockdown	forçou	
o	fecho	de	serviços	não	essenciais).	

REDUÇÃO DE DANOS

A redução de danos já é extremamente subfinanciada 
e é controversa em muitos países. A actual crise do 
COVID-19, portanto, é a oportunidade perfeita para os 
governos não apenas criminalizarem ainda mais o uso 
de drogas, mas também prorrogar ou interromper os 
serviços essenciais de redução de danos, principalmente 
PTS e TSO, conhecidas por serem as intervenções mais 
eficazes e económicas para impedir a propagação do 
HIV entre pessoas que injectam drogas.25 

25	OMS	(2016)	Directrizes	consolidadas	sobre	prevenção,	diagnóstico	de	
HIV, tratamento e cuidados para populações-chave, actualização de 2016  
https://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations-2016/en/

26 Prestação de Serviços Diferenciados (2020) Grupos Geridos por Clientes  
https://www.differentiatedcare.org/Models/ClientManagedGroup 

27 INPUD (2020) COVID-19: Conselhos para Pessoas que usam drogas https://
www.inpud.net/sites/default/files/COVID-19%20leaflet%20-%20UK.pdf 

https://www.who.int/hiv/pub/guidelines/keypopulations-2016/en/
https://www.differentiatedcare.org/Models/ClientManagedGroup20
https://www.inpud.net/sites/default/files/COVID-19%20leaflet%20-%20UK.pdf
https://www.inpud.net/sites/default/files/COVID-19%20leaflet%20-%20UK.pdf
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Comunidades de pessoas vivendo com HIV e 
organizações baseadas na comunidade que trabalham 
para e com pessoas vivendo com HIV têm um papel 
essencial a desempenhar na preservação dos serviços 
contínuos de cuidados de HIV. A sua capacidade de 
continuar a trabalhar mesmo sob medidas de lockdown 
deve ser garantida e protegida.

Existem várias recomendações práticas que os 
planeadores e implementadores de serviços de HIV 
- cuidadores formais e informais, formuladores de 
políticas, organizações comunitárias - podem seguir a 
fim de se preparar e mitigar o impacto do COVID-19 na 
continuação dos cuidados do HIV. Essas recomendações 
foram adaptadas das Considerações estratégicas para 
mitigar o impacto do COVID-19 nos Programas de HIV 
focados em populações chaves da FHI 360: 

1 Garantir que a provisão de serviços de testagem, 
tratamento e cuidados de HIV possa ocorrer 
considerando	medidas	de	distanciamento	social.	
Isso	pode	significar:

•	 Preparar-se para contactar e consultar os 
beneficiários	por	telefone	e	outros	meios	de	
comunicação,	ao	invés	de	encontro	presencial.

•	 Preparar educadores para trabalhar de casa ou 
remotamente; dando-lhes acesso a dispositivos 
como	tablets	/	telefones,	recargas,	pacotes	
de	internet	para	ficarem	conectados	com	a	
organização da sociedade civil (OSC) em que 
trabalham, equipa de apoio ao programa e 
beneficiários	em	sua	coorte.

•	 Preparar as clínicas para a adopção de sistemas 
de marcação de consultas para melhor gerir o 
fluxo	de	pacientes.

•	 Ajudar as clínicas a adquirir e usar dispositivos 
como tablets e smartphones e planos de dados 
móveis para oferecer serviços de telemedicina, 
como aconselhamento de rotina e suporte para 
adesão	à	TARV.

2 Sempre que possível, continuar a fornecer serviços 
de	extensão	baseados	na	comunidade.	Se	qualquer	
contacto físico com os pares ainda for possível é 
aconselhável a reduzir o contacto físico e grandes 
agrupamentos.	Por	exemplo,	reduza	a	frequência	
dos serviços de extensão, limitar o número máximo 
de participantes ou aumentar o número de pontos 
de prestação de serviços para evitar a superlotação 
e, onde possível, priorizar clientes com alto risco 
de COVID-19 para a gestão virtual de casos e 
permanecer	em	casa.

10 Fornecer alimentação a pessoas que usam drogas e 
que	perderam	seus	meios	de	subsistência.

11 Advogar por abrigo seguro e voluntário para 
pessoas que usam drogas e que não têm onde 
morar	ou	não	têm	um	lugar	seguro	para	ficar.

12 Advogar para a distribuição de naloxona entre 
pessoas que usam drogas para evitar o risco 
de mortes por overdose de opioides quando 
os opioides se tornam mais disponíveis após o 
lockdown.

CONTINUIDADE DE CUIDADOS DE 
HIV: SERVIÇOS DE TRATAMENTO 
E CUIDADOS DE HIV

A pandemia do COVID-19 apresenta várias barreiras 
e desafios para a continuidade de cuidados de HIV. A 
implementação de distanciamento social, quarentenas 
e outras medidas de contenção social podem limitar 
drasticamente (ou completamente) o acesso regular 
a testes de HIV, tratamento e cuidados e serviços 
rotineiros de monitoria de HIV.

Além disso, a epidemia de COVID-19 pode criar ou 
exacerbar as necessidades existentes das pessoas 
que vivem com HIV. Por exemplo, a insegurança de 
emprego e renda causada pelo lockdown e medidas de 
quarentena podem impactar severamente a subsistência 
e as necessidades nutricionais de pessoas que vivem 
com HIV.

Da mesma forma, as pessoas que vivem com HIV e têm 
outras necessidades de saúde podem ter dificuldade 
ou pode ser impossível que essas pessoas as unidades 
sanitárias e hospitais; as consultas médicas podem 
ser canceladas ou atrasadas porque os recursos estão 
focados na prevenção ou tratamento de pacientes 
com COVID-19. Assim sendo, avaliações regulares das 
necessidades e condições das pessoas vivendo com 
HIV em áreas afectadas pela epidemia de COVID-19 são 
altamente recomendadas.

Preservar os serviços contínuos cuidados de HIV durante 
a pandemia do COVID-19 é vital para o bem-estar das 
pessoas que vivem com o HIV. São necessários maiores 
esforços para repensar e adaptar a prestação de serviços 
de forma que a sua continuidade possa ser assegurada 
durante a epidemia do COVID-19. Devem ser totalmente 
utilizados e priorizados produtos, tecnologias, políticas e 
abordagens inovadoras que podem apoiar a prestação 
de serviços de cuidados contínuos nas circunstâncias 
desafiadoras impostas pelo COVID-19.

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/kp-strategic-considerations-covid19_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/kp-strategic-considerations-covid19_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/kp-strategic-considerations-covid19_en.pdf
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/kp-strategic-considerations-covid19_en.pdf
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7 Operacionalizar outras medidas de apoio à adesão, 
como o uso de mensagens de texto, gestão de 
casos	online,	etc.

8 Considerar adiar o teste de carga viral de rotina 
até que a capacidade dos serviços laboratoriais se 
normalizar (contudo, deve continuar a fornecer o 
apoio	contínuo	para	a	adesão).	Certos	grupos	de	
PVHIV devem ser priorizados para teste de carga 
viral	durante	este	período.	Estes	incluem	aqueles	
que desenvolvem infecções oportunistas, aqueles 
com suspeita de falha no tratamento após o apoio 
de adesão aprimorado, aqueles com carga viral não 
suprimida	e	mulheres	grávidas.

9 Considerar sistemas para colecta de amostra de 
carga viral ao nível comunitário, como o uso de 
colecta domiciliar de amostra de sangue seco 
e	teste	em	instalações	/	laboratórios	privados.	
Priorizar o teste de carga viral para pacientes 
instáveis, especialmente aqueles que iniciaram 
recentemente	o	TARV	e	se	qualificam	para	o	teste	
de	carga	viral,	e	aqueles	com	dificuldades	de	
adesão.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
POR PARCEIRO ÍNTIMO (VPI)

Tem havido muitos relatos de aumento da violência 
doméstica ou por parceiro íntimo ligada ao 
distanciamento físico / isolamento ou medidas para ‘ficar 
em casa’.28 De acordo com o Fundo de População das 
Nações Unidas (UNFPA), ao nível mundial pelo menos 15 
milhões a mais de casos de violência doméstica estão 
previstos para este ano como resultado de restrições 
decorrentes da pandemia.29 A Organização Mundial da 
Saúde aconselha os formuladores de políticas a incluir 
serviços essenciais sobre violência contra as mulheres 
nos planos de preparação e resposta para a pandemia 
do COVID-19.30 

Existem muitas evidências que mostram como a 
violência praticada pelo parceiro íntimo aumenta a 
vulnerabilidade dos indivíduos ao HIV, especialmente 
mulheres e raparigas, e como o HIV aumenta a sua 
vulnerabilidade à violência. A violência doméstica e a VPI 
também são uma barreira para a aceitação de serviços 
relacionados ao HIV e adesão ao tratamento.31 

 

3 Explorar a extensão através de redes sociais para 
manter	contacto	com	os	beneficiários	online	e	
reduzir ou eliminar a extensão física ou extensão 
baseada	em	pontos	focais.	Maximizar	o	uso	de	
chamadas	telefónicas,	SMS,	WhatsApp	e	outros	
aplicativos de mídia social para o público com 
melhor	conexão	a	Internet.

4 Continuar a provisão de rotina de testes de 
HIV em instituições e, quando possível, em 
centros comunitários (espaços seguros e locais 
de	acolhimento).	Onde	o	teste	de	HIV	é	feito	
rotineiramente, como no contexto de cuidados 
pré-natais em ambientes com alta carga de HIV, a 
prestação	de	serviços	deve	continuar.

5 Expandir o acesso ao autoteste de HIV, que é uma 
forma inovadora de fornecer acesso ao teste com 
segurança, reduzindo a necessidade de contacto 
com outras pessoas e diminuindo a carga de 
trabalho	nas	unidades	de	saúde.	Os	programas	
nacionais de autoteste podem ser adaptados e 
expandidos para aumentar o acesso ao teste de 
HIV com a distribuição de kits de autoteste em 
supermercados, farmácias e locais comunitários 
onde o distanciamento físico pode ser mantido, bem 
como	em	instalações	clínicas.	Em	países	que	ainda	
têm barreiras regulatórias e políticas, pode ser o 
momento certo para advogar o uso de autoteste de 
HIV, uma estratégia que tem o potencial de reduzir a 
carga	sobre	o	sistema	de	saúde.

6 Manter	e	apoiar	o	acesso	a	medicamentos	
para	o	HIV.	Apoiar	a	continuidade	da	cadeia	de	
abastecimento de medicamentos e produtos 
essenciais	relacionados	com	o	HIV.	Atrasos	e	
interrupções causados pela epidemia do COVID-19 
podem afectar a disponibilidade de tratamento e 
produtos	de	saúde	essenciais	relacionados	ao	HIV.	
Portanto, é vital incluir todos os medicamentos e 
suprimentos para o HIV junto com os kits de teste 
de HIV como parte dos planos de segurança de 
produtos	essenciais.	Produtos	e	serviços	de	teste,	
tratamento e cuidados devem ser administrados 
com	segurança.	Isso	poderia	incluir	o	aumento	
rápido de três a seis meses de prescrição e 
distribuição	de	medicamentos	anti-retrovirais.	 
O	MMP	e	MMD	também	são	recomendados	para	
quaisquer outros medicamentos de comorbidade, 
incluindo terapia preventiva de TB, medicamentos 
anti-TB	e	cotrimoxazol	(TPC).	As	directrizes	a	
respeito disso já foram emitidas pela Organização 
Mundial	da	Saúde.

28	Ford,	L.	(Terça,	28	de	Abril	de	2020)	‘Calamitoso’:	prevê-se	que	a	violência	
doméstica	irá	aumentar	em	20%	durante	o	lockdown	global	The	Guard-
ian Guardian - https://www.theguardian.com/global-development/2020/
apr/28/calamitous-domestic-violence-set-to-soar-by-20-during-global-lock-
down-coronavirus

29	Ibid.
30	OMS	(2020)	Perguntas	e	Respostas:	Violência	contra	as	mulheres	durante	

o COVID-19 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavi-
rus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/violence-against-women-
during-covid-19

31	Organização	Mundial	da	Saúde	(2013)	16	Ideias	para	enfrentar	a	violência	contra	
as	mulheres	no	contexto	da	epidemia	de	HIV:	uma	ferramenta	de	programação.	
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw_hiv_epi-
demic/en/

 

https://www.who.int/emw
https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/28/calamitous-domestic-violence-set-to-soar-by-20-during-global-lockdown-coronavirus
https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/28/calamitous-domestic-violence-set-to-soar-by-20-during-global-lockdown-coronavirus
https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/28/calamitous-domestic-violence-set-to-soar-by-20-during-global-lockdown-coronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/violence-against-women-during-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/violence-against-women-during-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/violence-against-women-during-covid-19
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw_hiv_epidemic/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw_hiv_epidemic/en/
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Recomendações: 

1 Garantir que os serviços de violência doméstica 
sejam incluídos como um pacote de serviços 
essenciais	na	resposta	ao	COVID-19.	Financiá-
los	e	identificar	maneiras	de	torná-los	acessíveis	
de forma segura no contexto das medidas de 
distanciamento social, conforme recomendado pela 
Organização	Mundial	da	Saúde32, e incluir ligações 
entre	os	serviços	relacionados	a	VBG,	HIV	e	SDSR.	
Isso inclui:

•	 Priorizar	e	financiar	mecanismos	locais	e	
nacionais de resposta a emergências de 
violência	doméstica,	como	refúgios	/	abrigos	
seguros	e	linhas	directas.

•	 Garantir que as informações sobre o HIV e 
as interligações com a violência estejam 
disponíveis para todos os provedores, 
juntamente com as vias de encaminhamento 
para	os	serviços	relevantes.	Certifique-se	de	
que tal prestação de serviço e informação seja 
adaptada à situação do COVID-19, por exemplo, 
garantindo serviços digitais acessíveis, sem 
o uso de telefone e opções de contacto de 
baixa tecnologia e sem o uso de tecnologia33  
para aqueles que sofrem ou estão em risco de 
violência	doméstica.

•	 O fornecimento de produtos médicos, incluindo 
PPE e contraceptivos de emergência, por meio 
de farmácias comunitárias e outros serviços 
comunitários	é	fundamental	e	deve	ser	apoiado.

2 Priorizar	e	financiar	uma	resposta	abrangente	à	
violência doméstica que seja adaptada às restrições 
do COVID-19 e que responda às necessidades 
das	pessoas	que	vivem	ou	são	vulneráveis	ao	HIV.	
Isso inclui violência doméstica e linhas de ajuda 
para HIV, fóruns online, apoio jurídico (incluindo 
assistência	jurídica),	assistência	infantil,	moradia	/	
abrigo,	transporte,	apoio	financeiro,	resposta	médica	
(incluindo	fornecimento	contínuo	e	confidencial	
de ARVs para pessoas vivendo com HIV), e apoio 
psicossocial	para	sobreviventes	de	violência.		

3 Realizar campanhas de conscientização pública e 
de mídia sobre o risco de violência praticada pelo 
parceiro íntimo e outras formas de VBG no contexto 
do	COVID-19	e	as	ligações	com	o	HIV	(ver	Quadro	1).

4 Apoiar organizações de mulheres, LGBT e HIV para 
continuar e adaptar o seu trabalho de prevenção e 
resposta	à	violência	à	situação	actual	(ver	Quadro	2).

32 OMS	(7	de	Abril	de	2020)	COVID-19	e	a	violência	contra	a	mulher:	o	que	o	
sector	/	sistema	de	saúde	pode	fazer.	https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf

33 Erskine (2020) Não apenas linhas directas e telefones celulares: : Provisão 
de	serviços	VBG	durante	o	COVID-19.	UNICEF. https://www.unicef.org/me-
dia/68086/file/GBV%20Service%20Provision%20During%20COVID-19.pdf

1
Abordando a VBG e a violência 
doméstica na resposta ao COVID-19  

É importante que os serviços de VBG e serviços 
associados ao HIV sejam adaptados às restrições 
do COVID-19, preservando a confidencialidade e 
tornando-os disponíveis e acessíveis a mulheres e 
raparigas e pessoas de minorias sexuais e de género, 
incluindo pessoas com deficiência.

Considerações para tornar as intervenções de VBG 
relacionadas ao COVID-19 e violência doméstica 
sensíveis ao HIV:

•	Respostas amigáveis e sem julgamento que 
fazem com que as pessoas que vivem com o 
HIV se sintam seguras e confiantes de que, se 
revelarem a sua condição, sua confidencialidade 
será mantida e poderão ter acesso ao 
tratamento de HIV de que precisam.

•	As respostas à VBG e à violência doméstica 
também levam em consideração as 
necessidades e prioridades das minorias sexuais 
e de género e outras pessoas vulneráveis ao HIV, 
e fornecem cuidados respeitosos e amigáveis.

•	Ligação e encaminhamentos para serviços 
amigáveis e imparciais de DSDR e HIV, 
adaptados à situação actual.  

•	Disponibilizar a profilaxia pós-exposição (PPE) 
e outros produtos e serviços relevantes para 
aqueles que sofreram violência sexual e estão 
preocupados com a possível exposição ao HIV 
durante as restrições do COVID-19.

•	Garantir que seja mantido o acesso confidencial 
ao tratamento e aconselhamento relacionados 
ao HIV, incluindo em abrigos e refúgios para 
vítimas de violência doméstica. Os serviços 
de HIV, incluindo serviços de saúde, apoio 
psicossocial e de pares, também devem ter 
informações sobre Violência Baseada no 
Género e violência doméstica, e ser capazes 
de encaminhar com confiança as pessoas que 
vivem com o HIV para serviços respeitosos e 
amigáveis.  

.
No entanto, os relatos de picos de violência baseada 
no género na esfera íntima / privada não são 
universais. A África do Sul, conhecida por seus índices 
apavorantes de violência contra raparigas e mulheres, 
viu uma queda significativa nas denúncias e casos de 
trauma observados nos hospitais. É necessária mais 
investigação, no entanto, este artigo do Instituto para 
Estudos de Segurança tem algumas teorias; esta história 
também tentou chegar ao fundo da situação.  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf
https://www.unicef.org/media/68086/file/GBV%20Service%20Provision%20During%20COVID-19.pdf
https://www.unicef.org/media/68086/file/GBV%20Service%20Provision%20During%20COVID-19.pdf
https://issafrica.org/iss-today/gender-based-violence-during-lockdown-looking-for-answers
https://www.themarshallproject.org/2020/04/22/is-domestic-violence-rising-during-the-coronavirus-shutdown-here-s-what-the-data-shows
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2 “Morar em um abrigo para moradores de rua não deveria 
ser ilegal. Mas, de acordo com a polícia de Uganda, as 23 
pessoas presas em 29 de Março que viviam em um abrigo 
que atendia lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros 
(LGBT) em Kampala são culpadas de ‘acto negligente 
que pode espalhar a infecção da doença’, bem como ‘ 
desobediência de ordens legais.‘”36

Recomendações:

1 Garantir apoio às organizações lideradas pela 
comunidade de mulheres e minorias sexuais e de 
género vivendo com e vulneráveis ao HIV - incluindo 
organizações de pessoas que usam drogas, 
trabalhadoras do sexo, migrantes e refugiados, 
pessoas	com	deficiência	e	outras	populações	
marginalizadas - para continuar e adaptar os seus 
trabalhos para abordar a VBG sob as restrições 
COVID-19	e	VBG	em	geral.

2 Orientações claras fornecida por organizações de 
mulheres lideradas pela comunidade e populações 
marginalizadas vivendo com e vulneráveis ao HIV 
para a polícia, funcionários da prisão, provedores 
de	saúde	e	outros	profissionais	garantirem	que	
ninguém	seja	culpado	ou	criminalizado	por	‘espalhar	
o	coronavírus’,	e	que	todos	sejam	tratados	com	
respeito, independentemente da sua identidade, e 
se são ou não considerados infractores em relação 
às	restrições	do	COVID-19.

3 Expandir	/	fortalecer	a	monitoria	baseada	na	
comunidade.	De	forma	mais	ampla,	a	resposta	ao	
COVID-19 já originou um aumento de incidentes 
e novas formas de violência baseada no género 
contra populações marginalizadas e vulneráveis, 
incluindo	violência	perpetrada	por	oficiais	da	polícia	
/	agentes	da	lei,	clientes,	outros	membros	da	
família,	membros	do	público.

4 Uma lente interseccional é necessária para 
compreender como a pandemia afecta diferentes 
populações e os determinantes estruturais da 
saúde	que	se	cruzam.

5 Dados	desagregados.

6 Fortalecer os mecanismos de monitoria e resposta 
aos direitos humanos relacionados ao HIV e à VBG 
no	âmbito	das	restrições	do	COVID-19.

As organizações de direitos das 
mulheres do sul continuaram seus 
esforços para responder e prevenir a 
VCMR

Exemplos incluem:

•	Musasa, no Zimbábue, que expandiu e 
adaptou a sua linha de apoio e cujos abrigos 
continuam abertos, está trabalhando com 
outras organizações de mulheres, incluindo a 
Associação de Mulheres Juristas do Zimbábue e 
a Clínica de Estupro de Adultos. 

•	Em Abril, a Associação para o Santuário e 
Desenvolvimento da Mulher e outros membros 
da Rede de Abrigos para Mulheres da Etiópia 
abriram um abrigo de emergência para aqueles 
que fogem da violência. 

•	Education as Vaccine in Nigeria cria espaços 
online seguros para compartilhar informações 
e serviços de DSDR e VCMR, bem como jingles 
de rádio, e também hospeda linhas de apoio e 
campanhas para incluir os serviços VAWG como 
serviços essenciais.34 

•	No Zimbábue, sob a iniciativa DREAMS apoiada 
pelo PEPFAR através da USAID Zimbabwe, 
Family AIDS Caring Trust (FACT) e parceiros 
estão actualmente realizando uma campanha 
de conscientização sobre abuso infantil e 
violência baseada no género em Zimunya, 
Burma Valley, áreas residenciais de Gimboki e 
Dangamvura em Mutare.

OUTRAS FORMAS DE VIOLÊNCIA 
BASEADA NO GÉNERO (VBG)

As restrições de movimento impostas pelas respostas 
nacionais do COVID-19 também aumentaram o risco de 
outras formas de VBG, o que aumenta a vulnerabilidade 
ao HIV entre as comunidades marginalizadas e impedindo 
o acesso aos serviços para aqueles que vivem com HIV. 
Os tipos de violência podem incluir perseguição (inclusive 
pela polícia) de comunidades LGBT e trabalhadoras 
do sexo; as trabalhadoras do sexo têm maior risco de 
violência por parte dos clientes, visto que têm menos 
poder de negociação e as redes de segurança foram 
corroídas pelo distanciamento social; e violência contra 
moradores de rua, usuários de drogas e outras populações 
vulneráveis e marginalizadas. O esvaziamento dos 
espaços públicos e a falta de transporte público podem 
aumentar a vulnerabilidade à violência não perpetrada por 
parceiros, ao fazer excursões necessárias (fazer compras, ir 
ao mercado, trabalhar, cartar água, serviços, etc).35

34	Os	três	primeiros	exemplos	são	do	Grupo	de	Trabalho	VCMR	da	Rede	de	Género	
e	Desenvolvimento	do	Reino	Unido.	Inquérito	do	IDC	sobre	o	COVID-19	e	países	
em	desenvolvimento.

35 Ghoshal, N (2020) Residentes de abrigos LGBT de Uganda presos sob pretexto 
do	COVID-19.Observatório	dos	Direitos	Humanos	-	https://www.hrw.org/
news/2020/04/03/	uganda-lgbt-shelter-residents-arrested-covid-19-pretext

36 INPUD (2020) Na época de COVID-19: Declaração da Sociedade Civil sobre o 
COVID-19 e Pessoas que usam Drogas https://www.inpud.net/en/time-covid-
19-civil-society-	statement-covid-19-and-people-who-use-drugs 

https://www.hrw.org/news/2020/04/03/uganda-lgbt-shelter-residents-arrested-covid-19-pretext
https://www.hrw.org/news/2020/04/03/uganda-lgbt-shelter-residents-arrested-covid-19-pretext
https://www.inpud.net/en/time-covid-19-civil-society-statement-covid-19-and-people-who-use-drugs
https://www.inpud.net/en/time-covid-19-civil-society-statement-covid-19-and-people-who-use-drugs
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●•	Carta ao Dr. Z L Mkhize, Ministro da Saúde, 
Departamento Nacional de Saúde, da Coalizão 
de Justiça Sexual e Reprodutiva, solicitando um 
‘compromisso inequívoco de que os serviços de 
saúde sexual e reprodutiva, incluindo o acesso 
ao aborto, são serviços médicos essenciais; e 
que as mulheres devem continuar a ter acesso a 
esses serviços do estado durante o lockdown de 
forma segura, livre de violência e discriminação 
e livre de estigma.’  

Se você for uma organização liderada pela 
comunidade e no âmbito do COVID-19 tiver 
recomendações para uma resposta justa em 
relação ao género e sensível ao HIV, por favor, 
entre em contacto e iremos adicioná-las a esta 
orientações técnicas.

SAÚDE E DIREITOS SEXUAIS 
E REPRODUTIVOS (SDSR)

A pandemia do COVID-19 está a ter um grande impacto 
na prestação de cuidados de saúde sexual e reprodutiva 
em todo o mundo. Uma pesquisa da Federação 
Internacional de Planeamento Familiar (IPPF) mostra 
que 5.633 clínicas estáticas e móveis e pontos de 
atendimento comunitário já foram fechados por causa 
do surto em 64 países.37  

A experiência da crise do Ébola soa um alerta: “Durante 
o surto de Ébola nos anos 2013-2016 na África Ocidental, 
as mulheres em Serra Leoa não estavam em risco 
devido ao Ébola apenas: o seu acesso a cuidados 
reprodutivos essenciais também foi interrompido. Isso 
resultou em tantas, senão mais, mortes relacionadas à 
gravidez do que mortes pelo próprio Ébola ”.38 Durante 
a pandemia do COVID-19, é provável que vejamos 
picos de gravidezes indesejadas, aborto inseguro e 
HIV e mortalidade / morbidade materna devido à falta 
de acesso a contraceptivos e preservativos, serviços 
de aborto seguro, cuidados pós-aborto e cuidados 
materno / obstétrico.39 Por exemplo, relatos da mídia da 
África do Sul descrevem o colapso da maternidade no 
Hospital Dora Nginza em Nelson Mandela Bay, no Cabo 
Oriental da África do Sul, citando como causa o medo da 
transmissão do COVID-19 entre a equipa de saúde.40

7 Garantir o acesso equitativo, acessível e sem 
julgamento a serviços e aconselhamento online, 
por telefone e (quando possível) presencial de 
VBG sensíveis ao HIV para mulheres e populações 
marginalizadas	que	vivem	e	são	vulneráveis	ao	HIV.	
Isso deve incluir pessoas em ambientes de cuidados 
institucionais, campos de refugiados, prisões e 
outros	centros	de	detenção.

8 Assegurar que as adaptações do COVID-19 para 
garantir o acesso a serviços e produtos SDSR, 
incluindo PrEP, PPE e ARVs, e distribuição de 
preservativos,	lubrificantes	e	agulhas	esterilizadas	
são baseadas na análise do risco de violência e 
estratégias	sobre	como	mitigar	a	violência.

9 Apoio	financeiro	de	emergência	e	garantias	de	
rendimento mínimo para todos, incluindo mulheres, 
trabalhadoras do sexo de todos os géneros e outros, 
para fornecer protecção social a todos e minimizar 
os	danos	causados	pelo	distanciamento	social	/	
medidas	de	permanência	em	casa.

10 Advogar para que os serviços de resposta à 
violência baseada no género sejam incluídos nos 
serviços	essenciais.

11 Expandir	as	abordagens	de	redução	de	danos.

Recomendações para respostas de 
COVID-19 sensíveis ao HIV e justas 
em relação ao género  

Muitas organizações lideradas pela comunidade 
de mulheres e populações marginalizadas vivendo 
com HIV e vulneráveis ao HIV fizeram declarações 
com recomendações para a resposta ao COVID-19 
ao nível global e nacional. As recomendações 
incluem:

●•	Um apelo aos líderes africanos para acelerar a 
implementação de acções sobre o COVID-19 da 
Comunidade Internacional de Mulheres Vivendo 
com HIV da África Oriental.

●•	Declaração Conjunta da Rede Global de 
Projectos de Trabalho Sexual e UNAIDS: 
Trabalhadoras do sexo não devem ser deixados 
para trás na resposta ao COVID-19.

●•	Em meio ao surto global de coronavírus, a 
Humsafar Trust - a organização LGBT mais antiga 
da Índia - lançou uma campanha de mídia social 
para destacar a discriminação, o estigma e a 
desigualdade enfrentado pela comunidade 
transgénero.  

●•	BONELA recomenda uma abordagem baseada 
em direitos em meio à crise do COVID-19.

37 IPPF (April 9, 2020) (9 de Abril de 2020) A pandemia de COVID-19 corta o acesso 
à saúde sexual e reprodutiva para mulheres em todo o mundo https://www.ippf.
org/news/covid-19-pandemic-cuts-access-sexual-and-reproductive-health-
care-women-around-world

38	Sochas	L,	Channon	AA,	Nam	S	(2017)	‘Contando	mortes	indirectas	relacionadas	à	
crise no contexto de uma baixa resiliência: o caso da saúde materna e neonatal 
durante	a	epidemia	de	Ébola	na	Serra	Leoa.’	Plano	de	Política	de	Saúde.	1	
de	Novembro	de	2017;	32(suppl_3):	iii32-iii39.	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/29149310

39 UNFPA, com contribuições da Avenir Health, Johns Hopkins University (EUA) 
e Victoria University (Austrália), (27 de Abril de 2020) Impacto da pandemia do 
COVID-19	no	planeamento	familiar	e	no	fim	da	violência,	mutilação	genital	fem-
inina e casamento infantil: Nota técnica provisória: artigo de resumo - https://
www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_	
UNFPA_24_April_2020_1.pdf

40	Daily	Maverick	(24	de	Junho	de	2020)	Serviços	de	maternidade	do	estado	de	
Nelson	Mandela	Bay	perto	do	colapso	porque	as	trabalhadoras	não	aparecem	
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-06-24-nelson-mandela-bay-
state-maternity-services-near-collapse-as-workers-stay-away/amp/

https://www.ippf.org/news/covid-19-pandemic-cuts-access-sexual-and-reproductive-healthcare-women-around-world
https://www.ippf.org/news/covid-19-pandemic-cuts-access-sexual-and-reproductive-healthcare-women-around-world
https://www.ippf.org/news/covid-19-pandemic-cuts-access-sexual-and-reproductive-healthcare-women-around-world
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29149310
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29149310
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-06-24-nelson-mandela-bay-state-maternity-services-near-collapse-as-workers-stay-away/amp/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-06-24-nelson-mandela-bay-state-maternity-services-near-collapse-as-workers-stay-away/amp/
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4
Adaptando os serviços de DSDR e  
HIV na época do COVID-19 

•	Disponibilizar e promover o uso de opções de 
autocuidado de DSDR, como testes caseiros 
de HIV45 e ITS, pílulas de aborto médico46 e 
contraceptivos auto-administrados, incluindo 
contraceptivos de emergência.

•	Fornecimento de recargas maiores de ARVs47 
(recargas de seis meses em vez de um ou 
três meses) por entrega, se possível, bem 
como suprimentos adequados de agulhas 
esterilizadas, terapias de substituição de 
opióides, preservativos, PrEP, terapia hormonal 
de afirmação de género e contraceptivos.48 49

•	Garantir que os produtos menstruais estejam 
disponíveis para todos que precisam deles e 
que possam ser acedidos durante o lockdown.50  

•	Adaptações aos serviços, como o fornecimento 
de serviços de clínica móvel de motocicleta, com 
motoristas equipados com EPI (apoiado pelo 
Fundo de Resposta Rápida da Frontline AIDS.)51  

Alguns exemplos de organizações que adaptaram 
o seu trabalho sobre DSDR:

•	Na África do Sul, a Coalizão de Justiça Sexual e 
Reprodutiva adaptou seus serviços e provisão 
de informações sobre o aborto, planeamento de 
fertilidade, contracepção de emergência, conflito 
e violência e SSR à situação do COVID-19.

•	No Sri Lanka, a Associação de Planeamento 
Familiar da Associação Membro da IPPF activou 
uma central de atendimento telefónico chamada 
Happy Life para dar instruções sobre saúde 
sexual e reprodutiva durante este período difícil. 
Também enviou mensagens a todas os/as seus/
suas clientes sobre os serviços de planeamento 
familiar disponíveis e seus contraceptivos estão 
disponíveis em mais de 5.000 farmácias para 
o público ter acesso. Sob o toque de recolher 
obrigatório, a FPASL forneceu 5.000 absorventes 
higiénicos para seis centros de quarentena 
administrados pelo estado para imigrantes que 
retornaram, incluindo muitos estudantes do Sri 
Lanka que ficaram presos no estrangeiro.

“Estima-se que cerca de 47 milhões de mulheres em 
114 países de baixa e média renda não consigam usar 
contraceptivos modernos se o lockdown médio, ou 
interrupção relacionada ao COVID-19, continuar por 6 
meses com grandes interrupções para [...] Se o lockdown 
continuar por 6 meses e houver grandes interrupções no 
serviço devido ao COVID-19, espera-se que ocorram mais 
7 milhões de gravidezes indesejadas.”41  

Em vários países, o COVID-19 está sendo usado para 
retroceder a prestação de serviços de aborto seguro.42  
Foram levantadas preocupações de que o COVID-19 
impôs um fardo imenso aos sistemas de saúde e aos 
profissionais de saúde no cuidado de doentes43 e é 
possível que aqueles que buscam os serviços de saúde 
sexual e reprodutiva (SSR), tão necessários, enfrentem 
um comportamento cada vez mais discriminatório 
e negligente, especialmente aqueles oriundos de 
populações marginalizadas.

Recomendações: 

1 Garantir	financiamento	e	apoio	a	organizações	
lideradas pela comunidade - incluindo organizações 
de mulheres, pessoas LGBT, pessoas que usam 
drogas, trabalhadoras do sexo, imigrantes e 
refugiados,	pessoas	com	deficiência	e	outras	
populações marginalizadas - para continuar o 
seu trabalho de abordar os DSDR e adaptá-los as 
restrições	do	COVID-19.

2 Reconhecer e manter os serviços de DSDR como 
serviços essenciais para salvar vidas e adaptar-se 
à	situação	actual	do	COVID-19	(ver	Quadro	4).	Os	
serviços e informações devem ser sensíveis ao 
HIV e género, devem tratar a todos com respeito, 
independentemente de sua identidade, e seguir 
as recomendações de organizações lideradas 
pela comunidade de mulheres e populações 
marginalizadas	vivendo	com	e	vulneráveis	ao	HIV.	
Orientação sobre serviços integrados de SSR e HIV 
durante	o	COVID-19	são	urgentemente	necessárias.	
As	informações	actuais	do	UNAIDS,	ONGIs,	etc.	não	
cobrem	essa	matéria.44

  
41 UNFPA, com contribuições da Avenir Health, Johns Hopkins University (EUA) e Vic-

toria University (Austrália), (27 de Abril de 2020) Impacto da pandemia do COVID-19 
no	planeamento	familiar	e	no	fim	da	violência,	mutilação	genital	feminina	e	
casamento infantil: Nota técnica provisória: artigo de resumo - https://www.unfpa.
org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_
April_2020_1.pdf

42 IPPF (8 de Abril de 2020) Falhas em garantir o acesso seguro ao aborto colocam 
em risco a saúde de mulheres e raparigas em meio ao COVID-19 https://www.
ippfen.org/news/failures-guarantee-safe-access-abortion-endangers-health-
women-girls-amid-covid-19

43	OMS	(7	de	Abril	de	2020)	COVID-19	e	a	violência	contra	a	mulher:	O	que	o	sector	
/	sistema	de	saúde	pode	fazer.	https://apps.who.int/iris/bitstream/han-
dle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf

44	Por	exemplo,	a	nota	informativa	da	Frontline	AIDS	‘’:	COVID	19	e	HIV	‘,	cobre	
o tratamento do HIV e o tratamento para comorbidades, mas não aborda os 
DSDR de pessoas vivendo com HIV - https://frontlineaids.org/wp-content/up-
loads/2020/03/COVID-19-HIV-Information-Note.pdf 
:	UNAIDS	(19	DE	MARÇO	DE	2020)	O	que	as	pessoas	que	vivem	com	HIV	precisam	
saber sobre o HIV e o COVID-19- https://www.unaids.org/en/resources/docu-
ments/2020/HIV_COVID-19_brochure

45	45	Jiang,	H.,	Zhou,	Y.	&	Tang,	W.	(2020).	Mantendo	os	cuidados	do	HIV	durante	a	
pandemia	do	COVID-19.	The	Lancet	HIV	https://www.thelancet.com/pdfs/jour-
nals/lanhiv/PIIS2352-3018(20)30105-3.pdf

46	Marie	Stopes	International	(2020)	Nossa	resposta	à	crise	https://www.marie-
stopes.org/covid-19/#responsehttps://www.mariestopes.org/covid-19/#re-
sponse

47	OMS	(2020):	Perguntas	e	Respostas:	HIV,	anti-retrovirais	e	COVID-19	9	https://
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-
answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals

48	OMS	(2020):	Perguntas	e	Respostas:	Contracepção	/	Planeamento	familiar	
e COVID-19 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavi-
rus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/contraception-family-plan-
ning-and-covid-19

49 UNAIDS (2020) HIV e Covid-19 https://www.unaids.org/en/resources/info-
graphics/hiv-and-covid-19

50	UNICEF	(2020)	Mitigando	os	impactos	do	Covid-19	na	saúde	e	higiene	menstrual	
https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-05/UNICEF-Brief-Mitigating-
the-impacts-of-COVID-19-on-menstrual-health-and-hygiene.pdf

51	Frontline	AIDS	(2020)	Apelo	de	emergência	lançado	para	aumentar	o	finan-
ciamento para pessoas LGBT impactadas por COVID-19, já que a demanda 
por apoio triplica https://frontlineaids.org/emergency-appeal-lgbt-peo-
ple-covid-19/ 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_impact_brief_for_UNFPA_24_April_2020_1.pdf
https://www.ippfen.org/news/failures-guarantee-safe-access-abortion-endangers-health-women-girls-amid-covid-19
https://www.ippfen.org/news/failures-guarantee-safe-access-abortion-endangers-health-women-girls-amid-covid-19
https://www.ippfen.org/news/failures-guarantee-safe-access-abortion-endangers-health-women-girls-amid-covid-19
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331699/WHO-SRH-20.04-eng.pdf
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-HIV-Information-Note.pdf 
https://frontlineaids.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-HIV-Information-Note.pdf 
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/HIV_COVID-19_brochure
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2020/HIV_COVID-19_brochure
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanhiv/PIIS2352-3018(20)30105-3.pdf
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lanhiv/PIIS2352-3018(20)30105-3.pdf
https://www.mariestopes.org/covid-19/#responsehttps://www.mariestopes.org/covid-19/#response
https://www.mariestopes.org/covid-19/#responsehttps://www.mariestopes.org/covid-19/#response
https://www.mariestopes.org/covid-19/#responsehttps://www.mariestopes.org/covid-19/#response
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-hiv-and-antiretrovirals
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/contraception-family-planning-and-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/contraception-family-planning-and-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/contraception-family-planning-and-covid-19
https://www.unaids.org/en/resources/infographics/hiv-and-covid-19 
https://www.unaids.org/en/resources/infographics/hiv-and-covid-19 
https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-05/UNICEF-Brief-Mitigating-the-impacts-of-COVID-19-on-menstrual-health-and-hygiene.pdf
https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-05/UNICEF-Brief-Mitigating-the-impacts-of-COVID-19-on-menstrual-health-and-hygiene.pdf
ttps://www.unicef.org/sites/default/files/2020-05/UNICEF-BriefMitigating-the-impacts-of-COVID-19-on-menstrual-health-and-hygiene.pdf 
https://frontlineaids.org/emergency-appeal-lgbt-people-covid-19/
https://frontlineaids.org/emergency-appeal-lgbt-people-covid-19/
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Recomendações: 

1 Criação de fundos de emergência de COVID-19 
para grupos marginalizados que vivem com ou são 
vulneráveis ao HIV, incluindo mulheres imigrantes 
sem documentos, trabalhadoras domésticas, 
mulheres	com	deficiência,	trabalhadoras	do	sexo	e	
sobreviventes	do	tráfico	sexual.

2 Rendimento básico universal ou garantia de 
rendimento mínimo para assegurar que todas as 
pessoas, independentemente da sua situação 
laboral, seu estado de saúde em relação, 
sexualidade e identidade de género, possam cobrir 
as	suas	necessidades	básicas.	Isso	contribuiria	para	
garantir que as pessoas em cargos de assistência e 
apoio	de	pares	sejam	reconhecidas	e	valorizadas.

3 Descriminalização do trabalho sexual e 
reconhecimento dos direitos das trabalhadoras 
do sexo, o que também asseguraria que as 
trabalhadoras do sexo tenham acesso aos sistemas 
de	protecção	e	assistência	social.

4 Cuidados de saúde universais gratuitos no local de 
uso.

DERECHOS HUMANOS 

O facto do COVID-19 ser uma doença transmissível 
de proporções pandémicas e com sérios impactos à 
saúde torna a capacidade de equilibrar direitos com a 
necessidade de proteger a saúde pública ainda mais 
desafiadora. Como resultado, muitos direitos humanos 
estão sendo violados pelo advento do COVID-19, 
aumentando as barreiras relacionadas ao direito pré-
existentes referentes ao estigma, discriminação e 
violência relacionada ao HIV, exacerbando a pobreza 
e afectando as necessidades humanas mais básicas 
como comida, água, abrigo, saneamento e apoio médico 
básico.

O amplo impacto que o COVID-19 teve restringiu a 
capacidade das organizações baseadas em direitos 
de operar de forma eficaz e suficiente. Uma análise 
aprofundada deste impacto foi documentada a partir de 
pedidos feitos para apoio de beneficiários do Fundo de 
Resposta Rápida (FRR) e de uma pesquisa de parceiros 
em países onde a ferramenta REAct está sendo 
implementada. Estes são os desafios gerais de direitos 
humanos vividos por indivíduos:

Interrupções na cadeia de suprimentos e serviços 
governamentais congestionados: dificuldade de acesso a 
produtos e serviços essenciais básicos, como alimentos, 
água e serviços médicos. Isso pode ser o resultado de 
restrições de movimento que interromperam as cadeias 
de abastecimento, congestionaram os hospitais públicos 
ou a disponibilidade limitada/ fecho dos serviços 
disponível ou acessível por meio de provedores de 
serviços comunitários.

3 Manter	e	financiar	o	apoio	dos	pares	para	a	adesão	
aos ARVs, aconselhamento sobre o HIV e DSDR 
e apoio psicossocial online ou através de visitas 
mantendo	o	distanciamento	social.	Garantir	a	
segurança	dos	voluntários	é	fundamental.

4 Fornecer transporte de emergência para serviços 
de saúde materna para mulheres grávidas vivendo 
com HIV, para garantir que elas tenham acesso a 
cuidados pré-natais e maternidade e cuidados pós-
natal,	incluindo	a	prevenção	da	transmissão	vertical.

5 Garantir a segurança de todos os prestadores 
de serviços de SSR, incluindo quando vão e vem 
do trabalho em locais com toque de recolher 
obrigatório	e	lockdown.	A	segurança	pode	ser	
comprometida, por exemplo, pela interpretação 
exagerada da polícia sobre o toque de recolher 
obrigatório ou por ruas vazias e falta de transporte 
público.

6 Fornecer equipamento de protecção para 
prestadores de serviços e outros trabalhadores-
chave que precisam dele em ambientes de DSDR e 
HIV.

7 Apoiar	e	promover	fóruns	/	aplicativos	/	
plataformas digitais online existentes que 
transmitem informações sobre SDSR e HIV e usá-los 
para	fornecer	educação	sexual	abrangente.

JUSTIÇA ECONÓMICA

Mulheres vivendo com HIV e mulheres em toda a sua 
diversidade provenientes de grupos populacionais 
marginalizados, incluindo LGBT, trabalhadoras do sexo e 
usuárias de drogas, sofrem injustiça económica, trabalho 
inseguro e baixa remuneração. O trabalho no sector 
informal e o trabalho sexual tornam-se ainda mais difíceis 
durante o lockdown. Essa interrupção dos meios de 
subsistência aumentará a pobreza, afectando a saúde, o 
bem-estar e o acesso às necessidades e serviços básicos. 
Além disso, irá potencialmente exacerbar os conflitos e a 
violência doméstica. À medida que os recursos se tornam 
mais escassos, as mulheres e pessoas LGBT podem 
correr um maior risco de sofrer injustiça económica.52 
Além disso, o tratamento médico para o COVID-19 tem o 
potencial de causar enorme dificuldade económica para 
pessoas em contextos onde os cuidados de saúde não 
são gratuitos.53 As pessoas não deveriam se preocupar 
se elas eventualmente estariam em condições de 
pagar exames médicos e tratamento se contraíssem o 
COVID-19 ou qualquer outra doença. Essa crise destaca a 
importância de um serviço de saúde universal e gratuito 
no local de uso.

52	Nações	Unidas	(2020)	Policy	Brief:	O	Impacto	do	COVID-19	sobre	as	Mulheres	
- https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/policy-brief-the-im-
pact-of-covid-19-on-women-en.pdf

53	The	Independent	(21	de	Março	de	2020)	‘Coronavirus:	Mulher	cobrada	US	$	
35.000	pelo	hospital	para	teste	e	tratamento’	https://www.independent.co.uk/
news/world/americas/coronavirus-latest-cost-us-healthcare-covid-19-treat-
ment-health-insurance-a9415641.html

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/policy-brief-the-impact-of-covid-19-on-women-en.pdf
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/coronavirus-latest-cost-us-healthcare-covid-19-treatment-health-insurance-a9415641.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/coronavirus-latest-cost-us-healthcare-covid-19-treatment-health-insurance-a9415641.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/coronavirus-latest-cost-us-healthcare-covid-19-treatment-health-insurance-a9415641.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/coronavirus-latest-cost-us-healthcare-covid-19-treatment-health-insurance-a9415641.html
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actividades judiciais que permitem apenas as audiências 
mais urgentes só serviram para intensificar a impunidade 
policial.

Hostilidade intensificada das populações marginalizadas 
por parte de familiares e comunidades: As comunidades 
marginalizadas também estão enfrentando sérios riscos 
de protecção, segurança e abusos de direitos humanos 
em suas próprias casas e comunidades. Estes grupos 
estão presos a familiares hostis, estigmatizantes e muitas 
vezes violentos, dos quais não conseguem escapar. A 
violência contra mulheres e crianças em casa está a 
aumentar. As comunidades LGBT e trabalhadoras do 
sexo estão sendo culpadas por espalhar o COVID-19 em 
suas comunidades e por serem “expostos”, assediados e 
fisicamente prejudicados, sem meios de protecção.

Recomendaciones

1 Capacitar as comunidades com o conhecimento 
sobre	o	COVID-19	e	seus	direitos.	As	comunidades	
precisam saber o que podem esperar que o Estado 
garanta que sejam empregados os meios menos 
restritivos, em termos de impacto nas suas vidas 
e meios de subsistência, para conter a epidemia, 
e	como	obter	apoio,	serviços	e	bens.	As	decisões	
sobre a reprogramação da resposta de saúde 
pública ao COVID-19 devem ser tomadas com o 
envolvimento e orientação das comunidades-alvo 
que sabem o que é mais necessário e podem ajudar 
a	informar	o	processo	de	priorização.

2 Fortalecer a educação jurídica da comunidade e 
implementar mecanismos de monitoria e resposta 
aos	dados	de	direitos	humanos.	As	comunidades	
estão em melhor posição para monitorar e 
responder às violações dos direitos humanos e 
responsabilizar	os	governos.	Se	as	comunidades	
tiverem conhecimento sobre o escopo do poder 
do Estado, elas podem regular o seu próprio 
comportamento e também servir como freios e 
contrapesos	no	exercício	desse	poder.	Os	dados	
colectados também podem ser usados para 
desafiar	e	defender	uma	mudança	sistémica.

3 Estabelecer os protocolos de preparação e resposta 
de protecção e segurança desde a concepção do 
programa	em	diante.	A	natureza	dos	grupos	com	os	
quais trabalhamos, as questões que discutimos e os 
riscos envolvidos exigem que incluamos a mitigação 
de riscos de protecção, segurança e resposta em 
cada	etapa	do	ciclo	do	nosso	programa.	O	contexto	
do COVID-19 tornou isso mais importante do que 
nunca.

4 Mobilizar	o	financiamento	para	a	gestão	de	crises	e	
estabelecer uma rede de referência de prestadores 
de	serviços	humanitários.	Sempre	que	possível,	
investir os orçamentos reprogramados para apoiar 
as	necessidades	humanitárias.	Onde	isso	não	for	

Incapacidade de ganhar a vida, agravando a pobreza 
e a dependência financeira: dificuldade para que as 
pessoas continuem a conseguir sustento ou obter 
renda, o que está a colocar em risco o sustento das 
pessoas, causando e exacerbando a falta de moradia e 
aprofundando a pobreza, e aumentando a dependência 
das provisões governamentais e serviços comunitários.

Maior vigilância fazendo com que as comunidades sejam 
muito mais relutantes em aceder o apoio do governo: 
medos em torno da protecção e segurança - incluindo 
o medo de ser descoberto, preso, fisicamente agredido 
ou discriminado por prestadores de serviços públicos 
- estão fazendo com que as populações com as quais 
trabalhamos não busquem ou exijam cestas básicas, 
serviços e outras provisões fornecidas pelo governo.

Fornecimento desigual de apoio e serviços 
governamentais às populações marginalizadas: Os 
serviços governamentais não estão sendo fornecidos 
de forma equitativa, com indicações de que grupos 
criminalizados de trabalhadoras do sexo, membros 
da comunidade LGBT ou outras comunidades 
marginalizadas estão tendo o acesso negado ou 
deliberadamente esquecidos.

Alta demanda por provisões por parte de organizações 
comunitárias, apesar de estarem ameaçadas e 
com baixa capacidade e recursos: As organizações 
comunitárias têm recebido diversos pedidos de ajuda 
humanitária, embora nem sempre tenham os meios 
financeiros para ajudar, ou são desafiadas por limitações 
de movimento. Os defensores dos direitos humanos e 
prestadores de serviços comunitários estão enfrentando 
hostilidade e ameaças de violência e prisões policiais 
nas suas tentativas de ajudar suas comunidades.

A aplicação activa da criminalização da transmissão 
do COVID-19 e a criminalização de populações-chave 
está causando muitas violações de direitos: grupos 
criminalizados e altamente estigmatizados de pessoas 
que usam drogas, trabalhadoras do sexo, LGBT estão 
sendo activamente perseguidos, presos e detidos 
ilegalmente, em alguns casos tem ocorrido detenções 
em massa.

As autoridades policiais e penitenciárias têm violado 
sistematicamente o direito material e processual dos 
indivíduos, incluindo o acesso a cuidados médicos 
enquanto sob custódia, representação legal e um 
julgamento rápido.

A impunidade policial intensificou-se: As proclamações 
do estado de emergência concedendo aos actores 
estatais poderes estendidos intensificaram a conduta 
ilegal e perigosa da polícia na forma como interagem 
com as comunidades que denunciam o assédio e a 
violência policial, extorsão, chantagem, entrada ilegal 
em residências e invasões de organizações comunitárias. 
Os desafios pré-existentes no acesso à representação 
legal, a falta de protecção da polícia e as limitações das 



LGBT	e	pessoas	que	usam	drogas.	Para	além	
disso, incluem também legislação que criminaliza 
a transmissão de doenças, quer tenham sido 
promulgadas	para	o	COVID-19	especificamente,	
ou de forma geral incluindo outras doenças 
transmissíveis.	A	aplicação	da	lei	criminal	para	
fins	de	saúde	pública	enfraquece	a	resposta	ao	
COVID-19 da mesma forma que enfraqueceu a 
resposta ao HIV e perpetua mais abusos dos direitos 
humanos.	Ela	desincentiva	as	pessoas	a	procurarem	
serviços e apoio e cria as condições para a 
impunidade policial: violência policial, detenções e 
prisões ilegais, e chantagem e extorsão instigada 
pela	polícia.	Esta	legislação	também	tendeu	a	visar	
directamente e afectar desproporcionalmente os 
grupos	principais	e	marginalizados.

O Fundo Global, comprometido com os direitos 
humanos e a igualdade de género, publicou a 
orientação sobre os direitos humanos na época 
da pandemia. Ela fornece algumas mensagens 
importantes, lições e faz recomendações da 
resposta ao HIV que são aplicáveis ao COVID-19.

possível, considerar como essas necessidades 
- se não forem atendidas - podem impedir ou 
impactar	negativamente	os	programas.	Em	seguida,	
incluir estratégias para superar essas barreiras 
na programação, tais como expandir as redes de 
referência para abranger os prestadores de serviços 
humanitários.	A	capacidade	de	desfrutar	dos	
direitos à saúde e de acesso a serviços relacionados 
ao HIV depende da capacidade de desfrutar de 
uma série de outros direitos que também foram 
severamente limitados, tais como água, comida e 
abrigo.	Devemos,	portanto,	encontrar	maneiras	de	
também	responder	a	essas	necessidades	básicas.	
O FRR está explorando opções para atender 
também às necessidades básicas essenciais, como 
a	compra	de	EPI	para	funcionários	/	voluntários	de	
modo a continuarem com a prestação de serviços 
e o fornecimento de recursos essenciais, como 
alimentos	ou	celulares.

5 Denunciar medidas infundadas de carácter 
político, restritivo, estigmatizante e punitivo para 
o	cumprimento	de	objectivos	de	saúde	pública.	
Isso inclui a criminalização contínua de grupos 
marginalizados, como trabalhadoras do sexo, 

Clínica satélite em um bordel no Bangladesh, apoiando a saúde 
e os direitos sexuais e reprodutivos das trabalhadoras do sexo.
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https://www.theglobalfund.org/media/9538/covid19_humanrights_guidancenote_en.pdf
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ENLACES DE RECURSOS DE REFERENCIA
P5 

P3

Nota informativa: COVID-19 e VIH.
https://www.frontlineaids.org/resources/information-note-covid-19-and-hiv/

P8

Para obter mais informações gerais sobre o COVID-19, 
consulte este artigo da OMS.
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

P9

Para obter mais informações sobre o COVID-19 e HIV, con-
sulte este artigo do UNAIDS
https://www.unaids.org/en/covid19

e a Nota Informativa do Comité Permanente Interagências 
da ONU
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-reference-group-men-

tal-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/interim-briefing

P17

Essas recomendações foram adaptadas das Considerações 
estratégicas do FHI 360 para atenuar o impacto do COV-
ID-19 em programas de HIV focados na população chave;
https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/kp-strategic- 

considerations-covid19_en.pdf

P19

É necessária mais investigação, contudo, este artigo do 
Instituto para Estudos de Segurança tem algumas teorias;
https://issafrica.org/iss-today/gender-based-violence-during-lockdown-

looking-for-answers 

essa história também tentou chegar ao fundo dos dados.
https://www.themarshallproject.org/2020/04/22/is-domestic-violence- 

rising-during-the-coronavirus-shutdown-here-s-what-the-data-shows

P25

O Fundo Global, comprometido com os direitos humanos 
e a igualdade de género, publicou orientações sobre os 
direitos humanos na época da pandemia.
https://www.theglobalfund.org/media/9538/covid19_humanrights_

guidancenote_en.pdf

ORGANIZACIÓN

ONU	Muleres

Escola de Saúde Pública Johns 
Hopkins - Grupo de Trabalho de 
Género e COVID-19

Federação Internacional de 
Planeamento Familiar

Coalizão de Feministas pela 
Mudança	Social	(COFEM)

Rede de Género e 
Desenvolvimento -Respostas 
Feministas ao COVID-19

Conexões de desenvolvimento 
(DVCN)

ENLACES

Panna (22) é uma trabalhadora do sexo e beneficiária do 
Projecto Link Up no Bangladesh. Link Up tem como objectivo 

apoiar os DSDR das comunidades marginalizadas.

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response

https://docs.google.com/document/d/1_QfLS6Z90w_1rPM-jdeKC_lQXTcwA8Z4kF8Z5CerZrk/edit

https://www.ippf.org/covid19

https://cofemsocialchange.org/covid-19-resources-for-vaw-mitigation-and-prevention-self-and-
collective-care-assistance-and-more/

https://gadnetwork.org/gadn-resources/feminist-responses-to-covid-19

https://dvcncampus.org/mod/data/view.php?id=1367	guidancenote_en.pdf   
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