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Unaids vê ligação entre violência contra
a mulher e o avanço da Aids

SAÚDE

Aids causa maioria das mortes de mulheres entre
15 e 49 anos, diz ONU

A infecção pelo vírus HIV se
transformou na principal
causa de mortes e doenças de
mulheres em idade
reprodutiva (entre 15 e 49
anos) no mundo todo, de
acordo com a Unaids, a
agência das Nações Unidas
para o combate à Aids.

A agência lançou nesta terça-
feira um plano de ação de cinco
anos para lidar com os fatores
que colocam mulheres em risco, no início de uma conferência de dez
dias sobre a situação das mulheres no mundo, em Nova York.

A agência advertiu que até 70% das mulheres no mundo todo
sofrem violência, e esses maus tratos prejudicam a capacidade
destas mulheres de negociar relações sexuais seguras com seus
parceiros. Ou seja: elas podem estar sendo forçadas a fazer sexo
sem preservativo, o que aumenta a chance de contaminação pelo
HIV.

"A violência contra mulheres não deve ser tolerada", disse o diretor-
executivo da Unaids, Michel Sidibé.

"Ao tirar a dignidade das mulheres, estamos perdendo a
oportunidade de aproveitar metade do potencial da humanidade para
atingirmos as Metas do Milênio. Mulheres e meninas não são vítimas,
elas são a força motriz que traz a transformação social",
acrescentou.

Proporção

De acordo com a Unaids, em dezembro de 2008, 33,4 milhões de
pessoas viviam com o HIV no mundo todo. Deste total, 15,7
milhões, quase metade, eram mulheres.

E a proporção de mulheres infectadas com o vírus da Aids aumentou
em muitas regiões do mundo nos últimos dez anos.

Na África subsaariana, por exemplo, 60% das pessoas que tem o
HIV são do sexo feminino. Na África do Sul, mulheres jovens têm
probabilidade três vezes maior de ser infectadas com o HIV do que
os jovens da mesma idade.

Cerca de 30 anos depois do início da epidemia do vírus no mundo, os
serviços que atendem os portadores não atendem de forma
adequada as necessidades específicas de mulheres e adolescentes,
alertou a agência da ONU.

"A informação a respeito de saúde sexual e reprodutiva para
mulheres e adolescentes com o vírus HIV ainda é limitada", afirmou
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Suksma Ratri, integrante da Rede Feminina Positiva da Indonésia e
que participou do lançamento da Unaids.

"Elas precisam de um sistema de apoio amigável e adequado que
permita que elas façam escolhas livres a respeito de sua sexualidade
sem que sejam discriminadas ou estigmatizadas", afirmou.

O plano de ação lançado pela agência da ONU especificou alguns
pontos de ação para que a ONU possa trabalhar junto com governos
de vários países, sociedade civil e outros parceiros.

Entre os pontos principais deste plano está a melhora na coleta de
informações e análise de como a epidemia afeta mulheres e a
garantia de que a questão da violência contra a mulher seja incluída
nos programas de prevenção do HIV.

O Brasil e vários outros países da América do Sul, da África e da
Europa participam da iniciativa, juntamente com várias instituições
ligadas à ONU e ONGs. O lançamento da campanha contou também
com a presença da cantora e ativista Annie Lennox.

Ataque triplo mata dezenas no Iraque a
quatro dias das eleições

Brasil leva agenda global para reunião com
Hillary Clinton

Em meio a divergências, Hillary busca apoio
do Brasil a 'objetivos comuns'

Notícias por e-mail Feeds de notícias Podcasts BBC Brasil no celular Widget

SERVIÇOS

 
Home

News

Sport

Weather

TV

Radio

Languages

Learning English

World Service Trust

More BBC sites

Expediente

Parceiros

BBC Mundo

Português para África

Sobre a BBCAjuda da BBC

Fale conoscoAjuda sobre acesso

Condições de usoPolítica de privacidade

 © MMX

A BBC não se responsabiliza pelo
conteúdo de sites externos.

http://www.bbc.co.uk/worldservice/apps/pt/sendemail/i/http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/03/100303_aidsonumulheresfn.shtml?t=Aids causa maioria das mortes de mulheres entre 15 e 49 anos, diz ONU
http://www.bbc.co.uk/portuguese/lg/noticias/2010/03/100303_aidsonumulheresfn.shtml
http://del.icio.us/post?url=http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/03/100303_aidsonumulheresfn.shtml
http://del.icio.us/post?url=http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/03/100303_aidsonumulheresfn.shtml
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/03/100303_aidsonumulheresfn.shtml
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/03/100303_aidsonumulheresfn.shtml
http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/03/100303_aidsonumulheresfn.shtml&t=Aids causa maioria das mortes de mulheres entre 15 e 49 anos, diz ONU
http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/03/100303_aidsonumulheresfn.shtml&t=Aids causa maioria das mortes de mulheres entre 15 e 49 anos, diz ONU
http://twitter.com/home?status=http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/03/100303_aidsonumulheresfn.shtml
http://twitter.com/home?status=http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/03/100303_aidsonumulheresfn.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/03/100303_iraque_atentados_rw.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/03/100303_iraque_atentados_rw.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/03/100302_hillary_brasil_fa_np.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/03/100302_hillary_brasil_fa_np.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/03/100302_hillary_expectativa_vr_np.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/03/100302_hillary_expectativa_vr_np.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/institutional/2009/02/090204_newsletter_tc2.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/institutional/2009/02/090204_newsletter_tc2.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/institutional/2009/01/090129_rss_tc2.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/institutional/2009/01/090129_rss_tc2.shtml
http://www.bbc.co.uk/radio/podcasts/brasil/
http://www.bbc.co.uk/radio/podcasts/brasil/
http://www.bbc.co.uk/portuguese/institutional/2009/06/090625_servicos_para_celular.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/institutional/2009/06/090625_servicos_para_celular.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/institutional/2009/07/090707_widget_platforms.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/institutional/2009/07/090707_widget_platforms.shtml
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/news/
http://www.bbc.co.uk/sport/
http://www.bbc.co.uk/weather/
http://www.bbc.co.uk/tv/
http://www.bbc.co.uk/radio/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/languages/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/trust/
http://www.bbc.co.uk/a-z/
http://www.bbc.co.uk/a-z/
http://www.bbc.co.uk/portuguese/expediente
http://www.bbc.co.uk/portuguese/parceiros
http://www.bbc.co.uk/spanish/
http://www.bbc.co.uk/portugueseafrica/
http://www.bbc.co.uk/portuguese/institutional/aboutus.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/help/
http://www.bbc.co.uk/portuguese/institutional/contactus.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/help/accessibility.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/institutional/termsofuse.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/institutional/privacy.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/institutional/termsofuse.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/institutional/termsofuse.shtml

	www.bbc.co.uk
	BBC Brasil - Notícias - Aids causa maioria das mortes de mulheres entre 15 e 49 anos, diz ONU


	Rzb251bXVsaGVyZXNmbi5zaHRtbAA=: 
	form1: 
	q: 
	input6: 




