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Município de Mauá – São Paulo – Brasil

Retornar ao menu de opções

Ações de Prevenção ás DST/Aids em Mauá
Acesso ao Preservativo Masculino como Forma de
Prevenção às DST/Aids entre os Adolescentes

Apresentação: Márcia A. S. Pinheiro

Uma característica do Município de Mauá é a disponibilização de preservativos
masculinos para a população em geral, independente de sexo, idade ou estado civil.
Os preservativos são entregues nas 20 Unidades Básicas de Saúde e no Centro
de Testagem Anônima.
Em 2001, o número de preservativos masculinos distribuídos aumentou 7 vezes
em relação à quantidade fornecida em 1998. Este aumento se deu, sobretudo, pela
mudança no sistema de distribuição, que antes só atingia as mulheres atendidas nos
serviços de ginecologia e que utilizavam o preservativo como contraceptivo.
Uma análise preliminar dos dados referentes aos últimos três anos, mostra que,
da população que retira mensalmente os preservativos nas Unidades de Saúde aproximadamente, 3 % é de pré adolescentes ( de 10 a 13 anos
Está sendo preparada uma análise mais aprofundada dos dados e uma pesquisa, para identificar porque está ocorrendo uma diminuição do número de adolescentes (
de 14 a 18 anos) que retiram preservativos ( 15% em 2001, 13% em 2002 e 12% até
agosto de 2003); enquanto no mesmo período está ocorrendo um aumento do número
de adultos ( 81% em 2001, 84% em 2002 e 85% em 2003), e o Município tem verificado
a diminuição dos número de partos em mulheres menores de 19 anos.
Cada Unidade de Saúde se organiza para disponibilizar os preservativos, segundo sua realidade de número de funcionários e espaço físico. Geralmente a entrega é
feita na farmácia da Unidade e a orientação sobre o uso correto em outro espaço. Algumas Unidades realizam grupos de orientação, sexualidade e planejamento familiar, sem
contudo, condicionar o acesso à participação dos grupos.
Os preservativos femininos, por estarem disponíveis em quantidade menor, são
distribuídos apenas no Ambulatório de Infectologia e no Centro de Testagem Anônima.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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Em 2003 o Município comprou 960.000 unidades de preservativos masculinos e
espera receber 240.000 unidades do Programa Estadual de DST/AIDS.
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A população adolescente que ainda não está inserida no mercado de trabalho,
não tem recursos financeiros próprios para obter preservativos e evitar DST/ AIDS e
gravidez indesejada. Possibilitar este acesso ao preservativo, diminuindo barreiras burocráticas e conceituais é uma forma de completar o trabalho de educação preventiva
realizado no Município.

Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)

