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Resumo da Política 

Apoio financeiro directo reduz comportamento de risco ao VIH em meninas adolescentes. 

Questão: O apoio financeiro directo para crianças providenciado a nível nacional pelo 
governo reduz o risco de infecção por VIH em adolescentes?  

Citações: Cluver, L, Boyes, M, Orkin, M, 
Pantelic, M, Molwena, T, Sherr, L. Child-
focused state cash transfers and adolescent 
HIV-infection risks: Um estudo prospecção 
abrangente na África do Sul. The Lancet 

Global Health, December 2013. 
1:e362–70 
 
 
Porquê é importante? 
• Milhares de jovens na África Subsariana 

são anualmente infectados pelo VIH. As 
meninas têm três vezes mais risco de 
infecção do que os rapazes. 

• O sexo transaccional e em idade-díspares 
(‘sugar daddies’) são causas principais de 
infecção pelo VIH. 

• Avaliações sistemáticas mostram uma 
eficácia limitada do programa 
comportamental para prevenção do VIH. 
O apoio financeiro directo alevia a 
pobreza e pode ser valioso.  

 
A pesquisa: 
• Estudo Longitudinal, 3.515 crianças dos 

10 aos 18 anos (<2.5% de recusa, 96.8% 
taxa de retenção), 2009–12. 

• Amostragem aleatória estratificada de 
toda área recenseada em zonas rurais e 
urbanas de duas províncias Sul Africanas.  
(Western Cape and Mpumalanga).  

• Escores de propensão para replicar, 
condições experimentais aleatórias 
controladas, verificação adicional em 
regressão logística múltipla.  

Mensagens da Política: 
• Apoio financeiro directo a agregados familiares pobres permite que as meninas adolescentes façam opções de sexo seguro. 

Reduz a dependência nos “sugar daddies” para sustentarem as suas necessidades básicas.  
• Actualmente, o apoio criança e adopção de crianças ronda aos 70% das crianças elegíveis. Um aumento completo poderia 

prevenir 77.000 novos casos de infecção anual por sexo transaccional em meninas sul-africanas.  
• O apoio financeiro directo não reduz todos os riscos de infecção por VIH e deve ser parte das abordagens de prevenção de 

forma combinada. 



Constatação 1: O apoio financeiro directo a crianças reduz a metade do risco de 
incidência e prevalência do sexo transaccional para meninas adolescentes (sexo a troca 
de dinheiro, propinas escolares, alimentação, abrigo). 
 
Constatação 2: O apoio financeiro directo a crianças  reduz a dois terços o risco de 
incidência e prevalência do sexo em idade-díspares em meninas adolescentes (ter um 
parceiro sexual com mais de 5 anos mais velho).  
 
Constatação 3: Os apoios financeiros não reduziram os múltiplos parceiros, o sexo 
desprotegido, ou sexo sob efeito de drogas ou em embriaguez. Não foram notados 
efeitos consistentes  em  rapazes adolescentes.  
 
Factores psicológicos, educacionais e risco de infecção por VIH estão relacionados um 
ao outro, causando múltiplos riscos para criança afectada pelo SIDA.  
 
Em todos os modelos viver com pais doentes de SIDA tinha ligações fortes a 
rendimentos negativos. Meninas e crianças mais velhas eram sobretudo as piores 
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Esta pesquisa é uma colaboração entre o Governo da África do Sul, o Comité de Acção Nacional para Criança 
Afectada pelo SIDA (NACCA) e as Universidades de Oxford, Kwazulu-Natal, Cape Town e Witwatersrand. 
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