
Caminhos de (SIDA) a psicológico, educacional e VIH riscos para 
crianças (pesquiza de um grupo representativo de mais de 6.000 
crianças em Africa do Sul) 
Constatação: orfandade por SIDA e adoecimento por SIDA tem 
impacto nas crianças, através de uma serie de factores interligados. 
Acção: podemos melhorar os resultados futuros para as crianças com 
intervenções dirigidas ás dificuldades dos pais; pobreza violência na 
comunidade, estigma, e abuso das crianças. 
 
Apoio financeiro directo á criança reduz para metade o comporta-
mento de risco de SIDA para meninas adolescentes. (pesquisa feita 
entre 3.000 meninas na Africa do Sul.) 
Constatação: Apoio financeiro directo a agregados familiares pobres, 
permite que as meninas adolescentes façam opções de sexo seguro. 
Acção: Com cobertura completa de subsídios em Africa do Sul po-
demos prevenir 77.000 novos casos de sexo transacional por ano. 
 
Mudanças em agregado familiar e abandono escolar entre órfãos e 
crianças vulneráveis. (estudo de mais de 600 crianças do mesmo 
grupo feito no Zimbabwe) 
 
Constatação: as crianças que mudaram de agregado familiar estão 
sete vezes mais propensas ao abandono escolar, do que as de agre-
gado fixo. 
Acção: Podemos promover a educação das crianças através de su-
porte a agregados familiares para se manterem  estáveis e fixos, e 
decrescer a mobilidade. 

Abuso de substancias e a educação em órfãos e crianças vulneráveis. 
( pesquisa feita em agregado familiar geral em que foram entrevista-
dos mais de 5.000 jovens adultos no Zimbabwe) 
 
Constatação: o acesso escolar está  associado com baixo consumo de 
tabaco, drogas e álcool no sexo masculino. 
Acção: Mantendo o (OVC) e adolescentes na escola, protege-os de 
álcool  e substancias de abuso, tem o potencial de decrescer o risco 
de VIH. 
 
O efeito nas crianças de ter pais inscritos, nos cuidados e tratamentos 
de HIV.  (Análise de dados de senso, e entrevistas em 50 povoados 
rurais em Huganda. 
 
Constatação: Crianças com pais HIV+ e inscritos em tratamentos e 
cuidados permaneceram mais tempo inscritos na escola primária, 
mas não necessariamente na secundária. 
Acção: Podemos usar o tratamento e cuidados dado aos pais como 
oportunidade para promover o bem estar das crianças, incluindo o 
acesso á educação. 
 

 

Para estes e outros estudos ve o nosso website  

Www.riatt-esa.org 

 

NOVA EVIDÊNCIA 
Para a política e programação para crianças vulneráveis 



RIATT-ESA suporta um percurso conjunto,  ampliado e contínuo, 
em direcção ao acesso universal, prevenção,  tratamento, suporte e 
cuidados a crianças afectadas por VIH e SIDA. 
 
RIATT-ESS é composta por corpos regionais políticos e económi-
cos, organizações  da sociedade civil, academias, doadores e agen-
cias da ONU. 

Não deixe as crianças  
cairem do mapa  
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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. 
Esta pesquisa foi generosamente financiada e apoiada por:  
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Educação e abuso de substâncias em crianças órfãs e vulneráveis  

Citação: Pufall, EL, Robertson, L, Mushati, P, Sherr, L, Nyamukapa, C, Gregson, S, 2014. Protective effect of school enrolment 

against substance abuse in orphans and vulnerable children from rural eastern  Zimbabwe. Sob Revisão. 
 

O uso de drogas e álcool entre adolescentes 
e jovens adultos na África subsariana é um 
potencial problema, particularmente entre 
crianças órfãs e vulneráveis (OVC) e pode 
ser minimizada pela entrada na escola, mas 
não há constatações publicações do 
Zimbabwe sobre isso. Recolhemos dados de 
5.297 adolescentes e jovens adultos no 
período 2009-2011 para investigar se os 
órfãos e/ou crianças cuidando de um 
membro da família com VIH são mais 
propensa ao uso do álcool, tabaco e drogas.  
 

Questões: 
• As OVC estão mais propensas ao risco do 

uso do tabaco, álcool e drogas?  
• As OVC que fazem o uso de substâncias 

têm maior comportamento de risco ao 
VIH?   

• O acesso à escolar reduz o uso de 
substâncias em OVC (e consequentemente 
a redução do comportamento de risco ao 
VIH)?   

* Acredita-se que nesta população seja 

maioritariamente a marijuana  

 

A pesquisa: 
• 2009–2011: 3.274 jovens adultos dos 15-

19 anos entrevistados como parte dos 
agregados gerais da pesquisa.  

• Foram recolhidos dados sobre o uso de 
cigarros, consumo de álcool, uso de drogas 
por prazeres e comportamentos sexuais de 
risco ao VIH.  

• Todas análises de controlo para as idades, 
género, estatuto socioeconómico e tipo de 
comunidade. 
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Conclusões: 
• O uso de substância é raro em raparigas de Manica. (Substance use is rare in female OVC from Manica land.) 
• Em rapazes, o estatuto de OVC não tem efeito aparente no uso de tabaco ou bebida, mas está associado ao uso de drogas.  
• O uso de substâncias está associado ao comportamento de risco ao VIH.  
• Em rapazes, o acesso à escolar está associado aos baixos níveis de uso de bebidas e drogas, mas não do tabaco.  
• A educação pode minimizar a relação entre a perda dos pais, uso de substâncias e comportamentos sexuais de risco a 

infecção do VIH.   
• O aumento do acesso à escolar poderia ser uma potencial forma de diminuir o uso de substâncias entre OVC e igualmente 

à potencial redução do risco do VIH.  

Constatação 1: Órfãos do sexo masculino apresentam riscos mais elevados no que 
concerne ao uso de drogas.  
• Poucas raparigas (<1%) relataram o uso de substâncias.  
• Rapazes órfãos de mãe e todos os órfãos duplos foram significativamente mais 

notados no uso de substâncias do que os não órfãos.  
• O estatuto de OVC não influenciou o uso de álcool ou tabaco.   
• Crianças/adolescentes que cuidam de adultos doentes nos seus agregados não foram 

identificadas como estando em alto risco de abuso de drogas.  
 
Constatação2: O uso de substância foi positivamente associado com comportamento de 
risco ao VIH em masculinos.  
• O uso de substância foi positivamente associado ao início da actividade sexual 

precoce, número de parceiros sexuais e sexo transaccional.  
 
Constatação 3: O acesso a escolar foi associado ao baixo uso de substância em 
masculinos.  
• O acesso a escolar foi significativamente associado com baixo uso de droga e álcool.  
• O acesso a escola foi negativamente associado a experiência sexual iniciada, efeito 

que decresceu após o ajustamento do uso de substância.  
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Esta pesquisa foi generosamente financiada e apoiada pela RIATT-ESA e a the Wellcome Trust 
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Evidência para melhoria dos resultados psicossociais para criança afectada pelo VIH/SIDA   

Porquê este assunto é importante?  

• O VIH/SIDA põe as crianças em risco social, emocional e mentais.   
• Há um grande volume de financiamento direccionado a resolver esta questão, mas há muito 

poucas evidências sobre o que funciona para melhorar os resultados psicossociais para 
essas crianças  

• Em 2009, uma avaliação sistemática não identificou nenhum estudo que tenha avaliado de 
forma tão adequada uma intervenção para melhorar o bem-estar psicossocial das crianças 
afectadas pelo VIH/SIDA.  

• Esta falta de evidência significa que não sabemos como os programas ou intervenções 
trabalham para melhorar os resultados da criança, se estão a atingir as mais vulneráveis, ou 
ainda se estão a ter um efeito negative inesperado.  

O que fizemos?  

Um acompanhamento sistemático e avaliações de estudos publicados entre 2008-2013 
incluindo os que:   

• Abrangeram crianças que tiveram perdido os pais por causa da SIDA, que viviam com um 
dos pais infectados pelo VIH ou que viviam em famílias ou comunidades afectadas pela 
doença.   

• Avaliamos as intervenções para melhorar o bem-estar psicossocial.  
• Realizou-se nos países de baixa, média e alta renda.  
• Reuniu os padrões de desenho de estudo de qualidade.  

O que constatamos?  

• Constatamos que foram feitos 12 estudos qua avaliam adequadamente esses tipos de 
intervenções, com quase todos eles (excepto um) de países baixa e média renda.  

• Quase todos esses estudos (10 dos 12) projectos de pesquisas direccionados e não 
avaliações de programas existentes.  

• Apenas dois dos 12 estudos abrangeram crianças de sete anos ou menos.  
• É difícil comparar as intervenções que foram identificadas. Os estudos empregaram 

métodos bastante diversificados de recrutamento de participantes e, abrangeu indivíduos, 
pares de mãe-filha, cuidadores, famílias ou grupos de crianças. Havia grandes diferenças 
em como os programas foram implementados e como o seus sucesso foi avaliado.   

• Além disso, todos os estudos (10 dos 12) relataram resultados positivos na evolução 
psicossocial da criança, tais como auto-eficácia e auto-estima e redução dos sintomas do 
sofrimento psicossociais e da doença tal como depressão, ansiedade e irritação. Outros 
resultados incluíram efeitos benéficos na frequência escolar e aprendizagem.   

Citações: Skeen, S, 
Tomlinson, M, Croome, N, 
Sherr, L, 2014. Intervenções 

para melhoria dos resulta-

dos psicossociais para cri-

ança afectada pelo VIH/

SIDA. Relatório para RI-
ATT-ESA 
 



IMPLICAÇÕES DA POLÍTICA 
• Há um determinado grupo de intervenções individuais que tiveram impacto positivos na criança incluindo 
intervenções psicológicas, sociais e físicas.  
• Os promotores dos programas devem fazer o uso das evidências existentes e lições aprendidas no 
desenvolvimento dos seus novos programas.  
• Financiadores e ONGs devem continuar a fazer parte dos estudos de avaliação, criar suas capacidades de 
pesquisa e trabalhar em parceria com os investigadores  
• Pesquisas futuras devem incluir crianças abaixo dos sete anos de idade e rapazes, uma vez que maiorias dos 
estudos até certo ponto não tiveram em conta esses grupos.  
• Temos a disposição uma nova base de pesquisa, mas precisa urgentemente de investigações contínuas para 
determinar como as intervenções podem melhorar as vidas das crianças afectadas pelo VIH/SIDA.  
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Psicológicos  Aspectos psicossociais  Social  Medicinal  

* Laranja itálicos indicam que um impacto positivo na criança bem-estar psicossocial foi encontrado 

• Mãe-filho grupos comuns  
(UCE)    
  

 
• Grupos de apoio (Kenya) 

• Programas de ajuda mútua 
(Uganda)                                             
  

• Escola de Arte de intervenção 
baseada na (África do Sul)
   

• Aconselhamento familiar 
baseada em grupo (África do 
Sul)  

• Promoção da saúde e 

intervenção cidadania 

baseada em grupo (Tanzânia) 

• Transferência condicional de 

renda para manter as 

meninas na escola (Malawi) 

 

• Material de apoio para 

educação das raparigas 

(Zimbabwe) 
 
• Material de apoio para o 

ensino e visita domiciliar 

(Kenya) 
•     

  
• Programa de educação 

económico com contas de 

poupança correspondentes 

(Uganda) 
 
• Transferências monetárias 

condicionais e incondicionais 

(Ruanda) 

• Massagem terapêutica 

(Haiti) 
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Mobilidade dos agregados familiares e abandono escolar em crianças órfãs e vulneráveis.  

Citação: Nyamukapa, C, Robertson, L, Pufall, EL, Mushore, PG, Takaruza, A, Gregson, S, 2014.  Migration as a risk factor for 

school dropout amongst children made vulnerable by HIV/AIDS: a prospective study in eastern Zimbabwe. Em preparação. 
 

Estudos passados constataram que crianças 
órfãs que se tornaram vulneráveis pelo VIH 
(OVC) na África Subsariana estão em maior 
risco de mudar de agregado familiar e 
abandono escolar. Entretanto, a relação 
entre a migração de crianças e matrícula 
escolar não foi estabelecida.   
Fizemos uma análise secundária de dados 
prospectivos coleccionados de 2002-2006 
para investigar se crianças que migraram 
recentemente estavam em maior risco de 
abandono escolar. Também investigamos 
associações entre orfandade, tipo de 
cuidador e abandono escolar, e se tais 
associações se explicam por aumento do 
risco de migração entre as crianças 
afectadas.  
 
As questões: 
• As crianças que mudam de agregado 

familiar estão em maior risco de abandono 
escolar?  

• Mudar de agregado familiar intercede a 
relação entre orfandade e abandono 
escolar?     

 

A pesquisa: 
• 2002–2006: 645 crianças matriculadas e 

seguidas como parte de um estudo coorte. 
• Foram incluídas crianças órfãs e não órfãs.   
• Recolhidos dados sobre tipo de cuidador, 

abandono escolar e migração 
• Todos os controlos de análises de idade, 

género, status socioeconómico do 
agregado e tipo de comunidade.  

Percentagem que abandona a escola 

Percentagem que emigrou  
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Constataçã 1: Crianças que mudaram de agregado familiar estvam em amior risco de 
abandono escolar. 
•  92% de crianças foram matriculadas na escolar aquando do baseline.  
• 9% de crianças tinham desistido durante o seguomento do estudo 
• Crianças que mudaram de agregado familiar eram sete vezes mais propensas ao 

abandon escolar do que aquelas que não mudaram.  
• Crianças que mudaram-se para agregados mais distantes eram as mais propensas ao 

abandono escolar. 
• Algumas crianças mudaram-se depois de abandono escolar.  
 
Constatação 2: Maior número de migrações não se traduziram em altos níveis de 
abandono em OVC do que as não OVC. 
• Mais órfãs do que não órfãs migraram mas as diferenças eram apenas 

estatisticamente significante para órfãos de mãe.  
• Ao mesmo tempo que o abandono escolar entre órfãos de mãe foram previamente 

encontrados nesta população, não havia associação no período do actual estudo/
amostra.  
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Esta pesquisa foi generosamente financiada e apoiada pela RIATT-ESA e a the Wellcome Trust 

    Conclusões: 
• O período que sucede a mudança de agregado familiar é um dos alto risco para o abandono escolar.  
• A relação entre a mudança de agregado familiar e abandono escolar pode explicar as recentes associações entre orfandade 

maternal e não matricula.  
• São necessárias intervenções para assegurar que crianças que mudam de agregado sejam reinscritas na escola.   
• É importante ajudar as famílias a entenderem o impacto negative da mudança de agregados familiares e ajudar a reduzir 

tais mudanças.   

 



Resumo da Política 
Serviço de cuidado e tratamento do adulto como ponto de partida para o bem-estar da criança   

 
Citações:  Fredrick Makumbi, Tom Lutalo, Gertrude Nakigozi, Fred Nalugoda, Joseph Sekasanvu, Nelson Sewakambo, Ronald Gray, 
David Serwad. Associação de acolhimento de paisa o service de cuidado e tratamento do VIH com matrícula e desistência de crianças 

em escolas em assentamentos rurais com alta prevalência do VIH.   
 
Os serviços de cuidados e tratamento do VIH (HIVCTs) aumentaram significativamente a sobrevivência e diminuiu a 
morbilidade de pessoas infectadas por VIH. De igual modo, os HIVCTs têm sido associado a uma significante redução da 
incidência da orfandade em crianças que nascem infectadas com VIH. (April, MD, et al., 2014; Mermin, J, et al., 2008; 
Makumbi FE, et al., 2012). Portanto, o efeito indirecto da aderência dos pais aos HIVCTs na educação dos seus filhos é 
desconhecido. Investigamos a correlação entre a aderência dos pais aos HIVCTs e a falta de matrícula ou abondo escolar dos 
seus filhos no distrito de Rikai, no sudoeste do Uganda.  
 

Pergunta: 
• Qual é o efeito da aderência parental aos serviços de cuidados e tratamento do VIH na matrícula e abandono escolar num cenário 

rural com recursos limitados e com uma política de educação primária universal? 
 
Pesquisa: 
• Dados secundários de quatro censos/inquéritos em unidades do  Programa de Ciênncias de Saúde de Rakai  em 50 comunidades.  
• Inter-pesquisa numa proporção de crianças (6-16 anos) matriculadas na escola, desistentes (crianças em agregados familiares 

anteriormente matriculadas na escola, mas não actualmente na escola) e inscrição dos adultos  nos HIVCTs. 
• Efeitos aleatórios, regressão logística, média da população, modelos para análise de medidas repetidas, com estrutura de correlação 

não-estruturados foram usados para a análise. 

 

 

Constatação1 (figura) 
• 49% (2,314 /4,756) de crianças 

em escolas primárias e  56.1% 
(1,208/2,155) de escolas 
secundárias elegíveis tinham 
pelo menos um dos pais  com 
estado VIH+  conhecido inscrito 
nos HIVCTs 

• Houve um aumento na matrícula 
de crianças ao ensino secundário 
de pais VIH+ que não estavam 
inscritos nos HIVCTs, mas 
observamos um decréscimo na 
matrícula escolar enquanto os 
pais VIH+ estavam sob 
cuidados. 

• Ao longo do tempo, matrículas 
no ensino primário aumentaram 
e não houve diferenças 
significativas entre matrículas do 
ensino primário de crianças com 
pais VIH+ inscritos ou não no 
tratamento e cuidado do VIH.  



    CONCLUSÃO:  

• Observamos diferenças insignificantes nas matrículas e desistências escolares devido a entrada dos pais nos serviços de  
Cuidado e Tratamento do VIH (HIVTC).  

• Programas que visam a melhoria da entrada do adulto ao HIVTC deviam ser promovidos por causa do seu potencial em 
aumentar a retenção das crianças no ensino primário (em assentamentos rurais e com poucos recursos). 

Constatação 2 (tabela)  
• Abandono escolar no ensino secundário reduziram ao longo do tempo, mas nos anos 

mais recentes o abandono era mais alto entre as crianças cujos pais  estavam sob 
cuidados  (13.38%)  relativamente àqueles que  não estavam  (3.49%, p<0.01).  

• Ao longo do tempo esta era registou um contínuo declínio na desistência escolar no 
ensino primário entre a as crianças cujos pais estavam  nos HIVTC.  

Constatação 3  
• Ser uma criança masculina e ser de um estrato socioeconómico baixo foram 

determinantes chave do incremento de risco para não se matricular e/ou desistir  da 
escola. 
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financiamento da censo anual e pesquisa da unidade comunitária de Rikai são financiadas pela Fundação Bill & Melinda Gates e o Instituto 
Nacional de Saúde dos Estados Unidos da América (NIH).  

 

Esta pesquisa foi financiada pela RIATT-ESA.  

 

Agradecimentos a todos os participantes do estudo na unidade de Rikai e a equipa dedicada de Rikai. 

Pecentagem de abandon escolar enquato pais VIH+ estão sob cuidados 

Periodo de 

pesquisa** 
Escola primaria* Escola secundaria* 

Total Sem 
tratamento 

Em 
tratamento 

Total Sem 
tratamento 

Em 
tratamento 

R11 - R12 1.02 1.08 0.92 17.30 18.18 15.91 

R12 - R13 1.18 1.67 0.67 12.60 10.63 14.15 

R13 - R14 0.54 0.76 0.38 0.38 3.49 13.48 

*idade de inscrição escolar: Primaria (6-12 anos) Secundaria (13-16 anos) **R11 (Jan2005/Maio2006); R12 (Ago2006/
Abr2008); R13 (Maio2008/Set2009); R14 (Dez2009/Maio2011) 



Resumo da Política 

Vectores de  riscos psicológicos, educacionais e VIH para crianças devido a doença de SIDA 

afectando os pais.  

Citação: Cluver, L, Orkin, M, Boyes, M, Sherr, 
L, Makhasi, D, Nikelo, J. (2013). Patways from 

parental AIDS to child psychological, educa-

tional and sexual risk: developing an empiri-

cally-based theoretical model 

 

Questões: 
• Evidências mostram que a doença de SIDA 

e morte dos pais têm um impacto negativo 
nas crianças. . Portanto, precisamos 
entender porque o SIDA tem estes efeitos.  

• Este estudo visa identificar esses vectores, 
assim como identificar os alvos importantes 
para intervenções. 

• Três resultados chaves são examinados: 
psicológicos, risco de infecção ao VIH e 
educacional. 

 
A pesquisa: 
• Estudo Transversal em 6.002 crianças dos 

10 aos 17 anos. 
• Zonas rurais e urbanas em Western Cape, 

Mpumalanga and KwaZulu-Natal, South 
Africa. 

• Foram usadas escalas válidas e checklist de 
sintomas. Cálculos mecânicos 
demonstrados em AMOS 19 identificaram 
vias de risco.  

 
Orfandade e adoecimento dos pais por SIDA 
aumentam o risco da pobreza e deficiência 
paternal. 
 
Por meio destas ligações, o SIDA afectou 
crianças mais propensas a serem 
estigmatizadas fora de casa e postas ao abuso 
físico, sexual ou rapto.   
 
São estes factores de “interligação” que 
causam distúrbios psicológicos tais como a 
depressão, a ansiedade e comportamentos 
suicidas.  
 
E isto é o distúrbio psicológico que leva a altas 
taxas do risco de infecção do VIH (tal como o 
sexo transaccional e baixo uso do preservativo) 
entre os adolescentes afectados pelo SIDA.  

Constatações chaves: 
• Orfandade por SIDA e adoecimento dos pais por SIDA têm impacto na vida criança através de uma série de factores 

interligados. O SIDA na família aumenta as chances de deficiência paternal, pobreza, violência comunitária, estigma e abuso 
da criança, e estes por sua vez impactam negativamente a criança.  

• Estes vectores de risco funcionam em efeito sequencial – a ligação com o outro aumenta mais o risco. 
• Não será possível reverter a orfandade por SIDA, ou ter a cura do VIH num futuro imediato. De qualquer modo, podemos 

melhorar os resultados para as crianças afectadas pelo SIDA fazendo intervenções nesses vectores de risco. 

 



Os riscos de educação são mais 
altos entre as crianças afectadas 
pelo SIDA. O SIDA nos pais 
atinge níveis de pobreza que  leva 
directamente as crianças a não 
serem matriculadas na escola 
devido a incapacidade de 
pagamento de propinas ou 
uniformes.   
 
Crianças afectadas pelo SIDA 
também estão mais propensas a 
violência comunitária (tal como 
ser assaltada ou ver alguém a ser 
baleado) - isto também está ligado 
aos riscos educacionais tais como 
o absentismo.   
 
O SIDA dos pais também aumenta 
os riscos educacionais tais como 
reprovações por causa de 
distúrbios psicológicos.   
 
Os riscos psicológicos, 
educacionais e o risco de infecção 
pelo VIH estão ligados um ao 
outro, causando múltiplos riscos 
para criança afectada pelo SIDA.  
 
Em todos os casos, os pais doentes 
de SIDA tiveram uma forte ligação 
aos resultados negativos do que a 
orfandade por causa do SIDA mas 
ambos ditaram resultados 
negativos para criança. Meninas e 
crianças mais velhas foram acima 
de tudo as mais afectadas.  
 

RIATT-ESA Resumo da Política 

Esta pesquisa é uma colaboração entre o Governo da África do Sul, Comité das 
Nações Unidas para Criança Afectada pela SIDA (NACCA) e as Universidades 
de Oxford, Kwazulu-Natal, Cape Town e Witwatersrand.  
 
Esta pesquisa foi generosamente financiada e apoida por:  

Implicação para programação: 
• Abranger os programas nestes factores intervenientes tais como a fome e abuso, podem interromper os vectores de risco para 
crianças afectadas pelo SIDA.  

• Muitos desses factores têm boas evidências de intervenções efectivas, por exemplo, ajuda financeira directa para reduzir a 
pobreza, e programas de apoio aos pais para reduzir o abuso.  
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