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Neste Dia Mundial contra a Sida, a UNESCO junta-se à ONUSIDA e aos seus 

parceiros para relembrar que o conhecimento tem um efeito protetor. “Conhece o teu 

estatuto!”, é o tema desta 30ª edição.  

Hoje em dia, apenas três em cada quatro pessoas que vivem com VIH conhecem o 

seu estatuto serológico. Assim, temos de nos mobilizar mais para alcançar os 

restantes 25%. É de extrema importância garantir que os jovens que vivem com o VIH 

conheçam o seu estatuto serológico uma vez que o VIH continua a ser uma das 

maiores causas de mortalidade nos jovens com idades compreendidas entre os 10 e 

os 19 anos.  

Em alguns países, leis e políticas restritivas continuam a impedir os jovens de aceder 

a testes de despiste, assim como a serviços de tratamento do VIH. Devido a uma 

educação sexual insuficiente, muitos jovens ignoram os meios que existem para se 

protegerem dos riscos decorrentes do VIH. É nomeadamente o caso na África 

Subsariana, onde existem grandes disparidades de um país para outro. A 

percentagem dos jovens (entre os 15 e os 24 anos) com conhecimentos sobre o VIH 

é, por exemplo, de 63% no caso das jovens no Ruanda e de 23% no caso dos jovens 

na África do Sul.  

O conhecimento protege. Além de ensinar os jovens sobre a forma de prevenir o VIH e 

de aceder a testes de despiste, a educação sexual também lhes permite desenvolver 

as competências necessárias para uma vida quotidiana mais saudável e mais segura. 

Para os jovens infetados pelo VIH, um contexto escolar sensível às questões de saúde 

pode salvar vidas: permite-lhes ter acesso e seguir mais facilmente os tratamentos. O 

conhecimento também é a melhor defesa contra a discriminação e a estigmatização 

ligadas ao VIH. 

Por todas estas razões, a UNESCO está a envidar esforços para promover uma 

educação sexual completa e de boa qualidade. A versão atualizada das Orientações 

Técnicas Internacionais sobre Educação Sexual, constitui uma preciosa ferramenta 



que permite à UNESCO: ajudar os países a reforçar os seus programas escolares e a 

adaptar estas Orientações Técnicas aos seus contextos. A UNESCO coordena 

também o programa “Os nossos direitos, as nossas vidas, o nosso futuro” que visa, 

entre outros objetivos, reduzir em 68% o número de novas infeções pelo VIH entre os 

adolescentes e os jovens (15-24 anos) na África Subsariana até 2022. 
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