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RESUMO 

Em resultado de um estudo desenvolvido no âmbito de uma tese de doutoramento em Didática e Formação 

da Universidade de Aveiro, foram analisados 81 spots publicitários de prevenção da infeção VIH/Sida, de 

Portugal, Brasil, Angola e Moçambique. A problemática abrange atualmente cerca de 36.9 milhões de 

pessoas em todo o mundo (UNAIDS, 2015) e confina às mulheres uma particular situação de 

vulnerabilidade. As desigualdades de género, que como evidenciaram os resultados da investigação 

também são veiculadas nas campanhas, constituem um importante obstáculo à prevenção (OPS, 2010). 

Nos discursos analisados, onde masculinidade e feminilidade provêm de desiguais relações de poder, a 

prevenção do VIH/Sida mostrou invisibilizar algumas realidades da sexualidade, como a homoafetividade 

feminina. Numa lógica de educação para a cidadania e de afirmação dos direitos humanos, inalienáveis ao 

fim da epidemia, tem lugar este debate, que nos convida a todas e todos a comprometerem-se, também, 

com a leitura crítica destes media.  
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ABSTRACT  

Through a study developed in the doctoral thesis of Didactics and Formation (University of Aveiro - Portugal), 

81 advertizing spots wereanalyzed concerning HIV/AIDS prevention campaigns, from Portugal, Brazil, 

Angola and Mozambique. The issue includes nowadays 36.9 million people worldwide (UNAIDS, 2015), 

leaving women in a vulnerable position. Inequalities among gender, that are also used in the campaigns, has 

investigation results have shown, are an important obstacle to prevention (OPS, 2010). HIV/AIDS prevention 

covered some sexual realities, such as female homoaffection, over others, in the speeches that were 

analyzed. This discussion takes place in an education towards citizenship and human rights affirmation. It 

invites us all to commit ourselves with a critic reading of these media. 
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1. INTRODUÇÃO 

A infeção pelo VIH/Sida, que afeta 36,9 milhões de pessoas em todo o mundo, prossegue a 

sua luta pela extinção, anunciada já para 2030 (UNAIDS, 2015). Na base desta convicção estão 

progressos como a redução do número de novos casos de infeção pelo VIH/Sida (35% a menos 

desde 2000); a redução do número de mortes relacionadas com a problemática (42% desde o 

seu pico em 2004); e o aumento no acesso ao tratamento com terapia de suporte, que chega 

agora a cerca de 15 milhões de pessoas. Ainda assim, a gravidade da problemática persiste, 

estimando-se que apenas 51% das pessoas portadoras do VIH/Sida tenham conhecimento de o 

ser (WHO, 2015), bem como 2 milhões de novos casos (em 2014) e cerca de 1.2 milhões de 

mortes pelo VIH/Sida (UNAIDS, 2015). Em Portugal, onde cerca de 74% dos casos diz respeito 

ao grupo etário dos 20-44 anos, tem ocorrido um aumento significativo do número de novas 

infeções acima dos 49 anos de idade (DGS, 2014). A par destes números estão ainda metas por 

concretizar como a não discriminação, eliminação das desigualdades de género, que constituem 

um problema real na prevenção da infeção VIH/Sida (Pinto-Coelho, 2009) e o investimento no 

empoderamento das mulheres para se auto-protegerem do VIH/Sida (UNAIDS, 2015).  

Na verdade, se o mundo não fizer uso das poderosas ferramentas de que dispõe no combate 

à epidemia, corre-se o risco de um ressurgimento ainda mais forte. Neste sentido, os esforços 

comunicacionais, mais concretamente as campanhas de prevenção, assumem um papel crucial 

(OPS, 2010), pelo que, diversos países têm investido, em conjunto com os media, na prevenção 

da infeção VIH/Sida, no combate às desigualdades de género e discriminação, na realização do 

teste diagnóstico, entre diversos outros aspetos, que integram a problemática global do VIH/Sida. 

Os media constituem, como sabemos, um currículo cultural, que “veicula valores, engendra 

saberes, regula condutas, (re)produz identidades, configura relações de poder, hierarquiza 

expressões da sexualidade e legitima formas de feminilidade e de masculinidade” (Teixeira et 

al., 2010b, p.675). As campanhas de prevenção do VIH/Sida, enquanto artefactos mediáticos 

que são, também o fazem (Oliveira, Meyer, Santos & Wilhelms, 2004). A falta de compreensão 

crítica por parte de docentes e estudantes sobre os conceitos de género e sexualidade 

veiculados nos media permite que se reproduzam saberes hegemónicos que contribuem, 

também, para o aumento das desigualdades sociais (França, Felipe & Calsa, 2008). Educar para 

compreender os media é um imperativo, permitindo o desenvolvimento do espirito crítico e o 

acréscimo da responsabilização pelas escolhas individuais.  

Neste sentido, a investigação “Sexualidade e género em campanhas de prevenção da infeção 

VIH/Sida”1, explorou e validou uma metodologia de trabalho no âmbito da educação em 

sexualidade que contemplou a análise crítica das campanhas de prevenção do VIH/Sida, 

implicando para tal a formação de docentes. Considerando os resultados do estudo, o presente 

artigo discute a visão estereotipada da sexualidade e do género identificada nas campanhas do 

corpus, e nela a invisibilidade da homoafetividade feminina.  

                                                           
1 Estudo desenvolvido no âmbito da tese de Doutoramento em Didática e Formação (Frias, 2015). 
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2. PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

A sexualidade é um fenómeno complexo e indissociável da própria natureza humana 

(Teixeira, Veiga & Martins, 2006), que abrange as dimensões do corpo, mente, políticas, saúde 

e sociedade e engloba, ao longo da vida, o sexo, os papéis de identidade e de género, a 

orientação sexual, o erotismo, o prazer, a intimidade e a reprodução (UNESCO 2010). Envolve 

processos profundamente culturais e plurais (rituais, linguagens, fantasias, representações, 

símbolos, convenções, entre outros), através dos quais se define o que é ou não natural, se 

produz e transforma a natureza e a biologia. É, como diz Foucault, um ‘dispositivo histórico’, uma 

invenção social, dado que “se constitui historicamente, a partir de múltiplos discursos sobre o 

sexo: discursos que regulam, que normalizam, que instauram saberes, que produzem ‘verdades’” 

(Louro, 2007, p.12). O género e a sexualidade aprendem-se com a cultura, através dos discursos 

veiculados pelos media, pela igreja, pela ciência, pelas leis e também, contemporaneamente, 

pelos discursos dos movimentos sociais e dos múltiplos dispositivos tecnológicos (Louro, 2008).  

Os discursos mediáticos vão procurando (re)produzir conceitos de sexualidade e de género 

adequados às teias de poder que vigoram em determinada época, contribuindo para a aceitação 

de valores e conceitos hegemónicos (França, Felipe & Calsa, 2008). Mulheres e homens são 

influenciados por padrões de género que implicam modos adequados de comportamentos no 

âmbito de manifestações de uma sexualidade dita “normal” e “saudável”, padrões de 

masculinidade e de feminilidade que reclamam o casamento, o desempenho sexual funcional, 

bem como corpos que correspondem à estética e também à heteronormatividade (Maia, 2009). 

Adotando um quadro teórico-metodológico resultante das perspetivas dos estudos culturais, 

pós-estruturalismo e educação para os valores, a presente investigação analisou conceções de 

sexualidade e de género veiculadas em campanhas de prevenção da infeção VIH/Sida 

produzidas, na década de 2000, por Organizações Governamentais (OG) e Organizações não 

Governamentais (ONG) de países da CPLP (Portugal, Brasil, Moçambique e Angola), 

procurando responder às questões: i) quais os modos de educar a sexualidade e o género 

veiculados nas campanhas?; ii) que relações se estabelecem nos media entre sexualidade, 

género e Sida?; e iii) como integrar em materiais didáticos, a utilizar em sala de aula, abordagens 

críticas das conceções de sexualidade e de género identificadas no discurso dos media, 

nomeadamente em campanhas de prevenção do VIH/Sida?.  

Dos Estudos Culturais partilhou-se o interesse pelas questões situadas em torno da ‘cultura’, 

‘significação’, ‘identidade’ e ‘poder’ (Silva, 1999). A cultura é concebida como um campo de luta 

em torno da significação social, um campo de produção de significados marcado por relações de 

poder, onde se joga a definição das identidades sociais, “é um campo onde se define não apenas 

a forma que o mundo deve ter, mas também a forma como as pessoas e os grupos devem ser” 

(Silva, 1999, p.134).  

Do pensamento pós-estruturalista importou mobilizar a noção de poder assumida por 

Foucault (1994), como algo que não se possui, nem algo fixo, mas antes móvel e fluido, presente 
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em toda a parte. Ele está na origem do processo pelo que nos tornamos sujeitos de um 

determinado tipo, sendo o sujeito o resultado dos dispositivos que o constroem como tal (Silva, 

1999). A sexualidade goza de grande instrumentalidade nas relações de poder (Foucault, 1994).  

Por fim, a sua interligação com o quadro teórico da Educação para os Valores, resultou da 

necessidade de uma abordagem crítica das problemáticas ético-sociais ligadas à sexualidade e 

às questões de género, se repensada também à luz de uma educação para os valores que 

levante questões, suscite dúvidas e promova a discussão e reflexão sobre “as implicações do 

conhecimento científico e tecnológico no desenvolvimento humano” (Teixeira et al., 2010b, 

p.681).  

Seguindo a metodologia de Díez Gutiérrez (2004), que convida a “submergir num processo 

cada vez mais comprometido com a transformação” da realidade que os discursos das 

campanhas do VIH/Sida veiculam, a investigação sugeriu a reconstrução de cada spot do corpus, 

‘eliminando’ estereótipos de sexualidade e de género, e enriquecendo-os com mensagens e 

valores relevantes no âmbito da prevenção do VIH/Sida.  

3. CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA INFEÇÃO VIH/SIDA   

No discurso das campanhas analisadas predominou a visão estereotipada da sexualidade 

e do género, independentemente dos contextos socioculturais de origem (74 campanhas).  

O currículo cultural do corpus evidencia, claramente, conceções estereotipadas da 

sexualidade e do género assentes sobretudo em papéis sexuais e de género tradicionais (51 

campanhas), padrões corporais de beleza tradicionais (47 campanhas) e na heteronormatividade 

(46 campanhas). As “verdades” construídas em torno da sexualidade e do género não gozam de 

iguais liberdades. Na verdade, embora algumas campanhas evidenciem indícios 

transformadores porque rompem com as tradicionais e desiguais conceções de sexualidade e 

de género (4 campanhas), na maioria sobressaiu a incapacidade (não intencionalidade) de 

transformar estas relações complexas, assentes em desigualdades de poder nos 

relacionamentos de género, que envolvem, por exemplo, a negociação do uso do preservativo 

nos relacionamentos sexuais, mas também a perpetuação de estereótipos, capazes de interferir 

com a consagração dos direitos humanos e liberdades individuais, presos a papéis tradicionais. 

A igualdade entre mulheres e homens, reconhecida por Portugal como um pré-requisito essencial 

a uma vivência plena da cidadania (V PNI, 2013), bem como a necessidade de intervir na 

promoção da igualdade de género e empoderamento das mulheres, subscrita por todos os 

países da CPLP, com o intuito de lhes proporcionar maior autonomia nas decisões também no 

âmbito da sua vida sexual (EC, 2010), esteve na maior parte das vezes ausente dos discursos 

sobre VIH/Sida do corpus. Masculinidades e feminilidades mostraram fazer parte de dois 

territórios diferentes, bem definidos, onde os homens disputam autonomia, supremacia, 

confiança, e virilidade, e as mulheres a beleza, a sensualidade, a aparência física e a docilidade 

(a maternidade tem um lugar próprio), indo ao encontro dos resultados de outras investigações 
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(Teixeira et al., 2010a). Veiculavam-se também ‘feminilidades submissas’ (19 campanhas) 

marcadas pela dependência da feminilidade em relação à masculinidade. O sexismo exibido em 

três campanhas, insinuou-se unicamente no contexto moçambicano, onde o comportamento 

masculino mostrou ser regulado papéis como o poder, a força, a valentia, o domínio, a honra, 

entre outros, algo que nesse contexto nunca coube ao universo feminino, que adota antes 

comportamentos de conformismo e submissão.  

3.1. Por entre indícios de desigualdade: a invisibilidade da 

homoafetividade feminina 

 A visão de sexualidade e de género dominante no corpus mostrou excluir, 

deliberadamente, possibilidades de rostos e formas humanas, bem como sexualidades, que no 

âmbito da prevenção do VIH/Sida merecem ser discutidas. Entre as estéticas preteridas, como 

pessoas envelhecidas e corpos portadores de deficiência, a possibilidade de alcançar ‘mulheres 

que fazem sexo com mulheres’ jamais figurou como finalidade última das campanhas produzidas 

nos quatro países da CPLP em questão. A homoafetividade feminina nunca foi demonstrada ou 

sequer insinuada pelas personagens representadas em qualquer discurso do corpus. Esta 

omissão reforça a perspetiva de que esta seja uma possibilidade menos aceite na sociedade, 

algo de que dão conta os media e neste caso as campanhas de prevenção do VIH/Sida. A 

‘imposição da norma heterossexual’ permitiu no entanto abrir espaço à homossexualidade 

masculina, veiculada em 12 campanhas de Portugal e Brasil, mas nunca no contexto africano 

(Moçambique e Angola).  

 De facto, considerando a globalidade do corpus do estudo, ainda que de Portugal e do 

Brasil, tenham provindo campanhas que ousaram um pouco mais na transformação dos 

discursos (procurando ultrapassar estereótipos de sexualidade e género; incluir mensagens 

claras e relevantes no âmbito da prevenção do VIH/Sida; e a promoção de valores), em nenhuma 

delas se permitiu incluir a homoafetividade feminina. Contorná-la não só acentua uma visão 

estereotipada da sexualidade e do género, como dita a “verdade” de que o VIH/Sida diz 

preferencialmente respeito a pessoas heterossexuais, jovens e bonitas, aportando a todos/as 

os/as outros/as uma falsa sensação de invulnerabilidade (esta problemática parece não lhes 

dizer respeito, pelo que não precisam de se expor nos discursos preventivos). A própria história 

da infeção VIH/Sida alerta para a necessidade de incluir também, outros grupos populacionais, 

nos discursos mediáticos sobre a problemática, evidenciando a vulnerabilidade de que realmente 

são alvo. Contudo, a homoafetividade feminina parece estar longe do imaginário das campanhas 

analisadas.  

 Por outro lado, as campanhas que mostraram intenção de alcançar especificamente o 

público feminino (35), exclusivamente heterossexuais, investiram pouco no ‘empowerment 

feminino’ (3 campanhas), e apenas uma divulgou a possibilidade de a mulher usar o preservativo 

feminino nos relacionamentos sexuais para se proteger do VIH/Sida (figura 1).  
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Figura 1: Imagens da campanha “preservativo feminino”2 

 

A inclusão do preservativo feminino, que também deve ser dado a conhecer nas campanhas 

sobre VIH/Sida, seria um elemento importante de promoção do empoderamento da mulher, 

designadamente nas campanhas que lhes são dirigidas. Associá-lo ao universo de “mulheres 

que fazem sexo com mulheres”, seria ainda mais uma possibilidade de garantir o envolvimento 

deste público que, no corpus analisado, não teve direito à sua visibilidade.    

A exposição do corpo feminino é um outro elemento que sobressai na visão estereotipada da 

sexualidade e do género, cabendo às raparigas/jovens e mulheres o papel de exibir perante o 

ecrã e os olhares daqueles com quem contracenam, mais frequentemente o corpo, para manter 

um desejo heterossexual presente. Nestes jogos de nudez, poses provocantes e de insinuação 

das formas corporais, homens e mulheres expõem-se de forma diferente. A mulher sobressai, 

sobretudo para ser alvo do olhar masculino (que deseja ‘tomá-la’) e do feminino (que deseja ser 

como ela para que possa ser também ‘tomada’ por outro). Mesmo que caiba à jovem/mulher o 

protagonismo (exposição do corpo), cabe-lhe a ele o domínio de a possuir (figura 2). 

 

 

Figura 2: Imagens de poses masculinas e femininas3 

 

A relação entre sexualidade, género e Sida, explorada nesta investigação, permitiu ainda 

compreender que as campanhas de prevenção do VIH/Sida do corpus, que promovem o uso do 

preservativo jamais concebem a possibilidade de práticas sexuais que não sexo penetrativo (e 

aqui veiculado como convencional), descurando outras possibilidades como, por exemplo, o sexo 

oral (nunca sequer insinuado nestes discursos). Reconhecendo-se a importância do uso do 

preservativo na prevenção do VIH/Sida (embora não necessariamente e exclusivamente o 

masculino), e por conseguinte a necessidade de o promover nas campanhas, questiona-se por 

que motivo ele deve ser concebido apenas enquanto parte integrante do ‘sexo convencional’, 

                                                           
2 Promovida pela Coordenação Nacional para a Infeção VIH/Sida (OG Portuguesa), em 2007.  
3 Campanhas “Tanto faz como fazes” (Portuguesa) e “Casais Serodiscordantes” (Brasileira), ano 2006.  
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preferencialmente, entre heterossexuais. Nos discursos analisados, os resultados apontam para 

a ideia de que a utilização do preservativo masculino é melhor aceite em atos sexuais 

penetrativos e menos em relações em que ocorra o sexo oral, por exemplo.  

Nestes discursos mediáticos sobre prevenção do VIH/Sida, ancorados ainda a ‘sexualidades 

normais’, falar de preservativo parece estar, à partida, associado ao preservativo masculino e 

falar de sexo, parece implicar sobretudo o coito e a heterossexualidade. Extrapolar essa 

possibilidade só é possível se disser respeito ao território masculino (inclusão de “homens que 

fazem sexo com homens”) e nunca à homoafetividade feminina. Estas conceções 

estereotipadas, e entre elas as omissões deliberadamente tomadas, parecem continuar a ser 

(re)produzidas nos discursos das campanhas de prevenção do VIH/Sida, definindo uma 

tendência perpetuada, considerando também campanhas posteriores a 2010.   

4. CONCLUSÃO 

A procura de um novo equilíbrio erótico coletivo que celebre direitos sexuais e humanos, que 

combata o estigma e a discriminação, a humilhação e a submissão, a exploração e a degradação 

humanas, é um compromisso, que exige ação e comunicação (Marques, 2010). Por que não 

celebrar a diversidade, inclusive sexual, como valor importante da praxis humana nas 

campanhas de prevenção do VIH/Sida? Contrapondo uma realidade ainda pouco explorada em 

Portugal, a recente campanha governamental Suíça “Love Life”4 documenta diversas 

possibilidades, nomeadamente, a homossexualidade feminina. Corrigir a preponderância de 

imagens estereotipadas é exequível, com o recurso a situações representativas da pluralidade 

de famílias e relações humanas e da diversidade da experiência contemporânea (Santos, 2011). 

E no combate à problemática da infeção pelo VIH/Sida, é desejável que tal aconteça.   

REFERÊNCIAS 

DGS (2014). Portugal: Infeção VIH, SIDA e Tuberculose em números – 2014. Lisboa: DGS.  

Díez Gutiérrez, E. J. (Dir.). (2004). La diferencia sexual en el análisis de los videojuegos. Madrid: 
CIDE/Ministerio de Educación y Ciencia, Instituto de la Mujer/Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.  

EC (2010). Strategy for Equality Between Women and Men, 2010 – 2015. Disponível em 
www.ec.europa.eu  

Foucault, M. (1994). História da Sexualidade I- A Vontade de Saber. Lisboa: Relógio d’ Água. 

França, F., Felipe, D. & Calsa, G. (2008). Género, Sexualidade e Meios de Comunicação: uma 
abordagem crítica desses conceitos na educação. Revista Cesumar – Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas, 13(1), Jan./Jun., 37-53.  

FRIAS, A. (2015). Sexualidade e Género em Campanhas de prevenção da infeção VIH/Sida. 
(Tese de Doutoramento não publicada). Aveiro, Departamento de Educação, Universidade de 
Aveiro.   

                                                           
4 Disponível em http://www.lovelife.ch/de/  

http://www.ec.europa.eu/
http://www.lovelife.ch/de/


27 

Louro, G. (2007). Pedagogias da Sexualidade. In G. Louro (Org.). O corpo educado: pedagogias 
da sexualidade (2ª ed., 3ª reimpressão), (pp. 7-34). Belo Horizonte: Autêntica.  

Louro, G. (2008). Gênero e sexualidade: pedagogias contemporâneas. Pro-Posições, Vol. 19, 
2(56), 17-23. 

Maia, A. (2010). Sexualidade e Deficiência física: questões sociais sobre o corpo e o erotismo. 
In F. Teixeira, I. P. Martins, P. R. M. Ribeiro, I. Chagas, A. C. B. Maia, T. Vilaça, A. F. Maia, 
C. R. Rossi & S. M. M. Melo (Orgs.), Sexualidade e Educação Sexual: Políticas Educativas, 
Investigação e Práticas (pp.103-108). Braga: Edições CIEd - Universidade do Minho (ebook). 
Disponível em http://www.ua.pt/cidtff/PageText.aspx?id=11400 

Marques, F. (2010). Os trajetos da Sexualidade entre a esfera íntima e a esfera pública. In F. 
Teixeira, I. P. Martins, P. R. M. Ribeiro, I. Chagas, A. C. B. Maia, T. Vilaça, A. F. Maia, C. R. 
Rossi & S. M. M. Melo (Orgs.), Sexualidade e Educação Sexual: Políticas Educativas, 
Investigação e Práticas (pp.261-270). Braga: Edições CIEd - Universidade do Minho (ebook). 
Disponível em http://www.ua.pt/cidtff/PageText.aspx?id=11400 

Oliveira, D., Meyer, D., Santos, L. & Wilhelms, D. (2004). A negociação do sexo seguro na TV: 
discursos de género nas falas de agentes comunitárias de saúde do Programa Saúde da 
Família de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 20(5), 
Set./Out., 1309-1318.  

OPS (2010). La perspectiva de género en las cuñas televisivas sobre VIH. Washington, DC: 
Organización Pan Americana de la Salud.  

Pinto-Coelho, Z. (2009). A Política de Género na Representação Visual do VIH/SIDA: O Caso 
dos Jornais Portugueses. Media & Jornalismo, vol. 8, 15(2), 103-123. 

Portugal. Resolução do Conselho de Ministros nº103/2013. V Plano Nacional Para a Igualdade 
de Género, Cidadania e Não-Discriminação 2014-2017. D.R. I Série, 253 (31-12-13), 7036-
7049.   

Santos, R. (2011). Atualizações do diálogo entre a teoria queer e a educação. Revista Ibero-
Americana de Estudos em Educação, 6(3), 69-78.  

Silva, T. (1999). Documentos de Identidade. Uma Introdução às Teorias do Currículo (2ªed). Belo 
Horizonte: Autêntica.   

Teixeira, F., Marques, F., Sá, P., Vilar-Correia, M., Couceiro, F., Folhas, D.,… Lopes, P. (2010a). 
Sexualidade e Género nas revistas juvenis: o caso da Bravo. In F. Teixeira, I. P. Martins, P. 
R. M. Ribeiro, I. Chagas, A. C. B. Maia, T. Vilaça, A. F. Maia, C. R. Rossi & S. M. M. Melo 
(Orgs.). Sexualidade e Educação Sexual: Políticas Educativas, Investigação e Práticas 
(pp.285-291). Braga: Edições CIEd - Universidade do Minho (ebook). Disponível em 
http://www.ua.pt/cidtff/PageText.aspx?id=11400 

Teixeira, F., Martins, I., Veiga, M., Couceiro, F., Sá, P., Correia, M. R.,… Cardoso, S. (2010b). 
Sexualidade e Género no Discurso dos Media: Implicações Sócio-Educacionais e 
Desenvolvimento de uma Abordagem Alternativa na Formação de Professores(as). In M. J. 
Silveirinha, A. T. Peixinho & C. A. Santos (Eds.), Género e Culturas Mediáticas (pp. 675-693). 
Mariposa Azual. (Ebook). 

Teixeira, F., Veiga, L. & Martins, I. (2006). Sexualidade e Educação: um estudo com futuros 
professores. In A. Blanco, P. Brero, M. Jiménez & M. Prieto (Coord.), Las Relaciones CTS en 
la Educación Científica (cap. 11), Universidad de Málaga: Área de Conocimiento de Didáctica 
de las Ciências Experimentales.  

UNAIDS (2015) How AIDS Changed Every Thing. MDG 6: 15 Years, 15 Lessons of hope from 
the AIDS response. Disponível em http://www.unaids.org/en/resources/documents/2015  

UNESCO (2010). Orientação Técnica Internacional sobre Educação em Sexualidade: Uma 
abordagem baseada em evidências para escolas, professores e educadores em saúde (vol. 
1).  

WHO (2015). Fact Sheet to the Who Consolidated Guidelines on HIV Testing Services. 
Disponível em http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/hiv-testing-services/en/  

http://www.ua.pt/cidtff/PageText.aspx?id=11400
http://www.ua.pt/cidtff/PageText.aspx?id=11400
http://www.ua.pt/cidtff/PageText.aspx?id=11400
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2015
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/hiv-testing-services/en/

