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Oitenta delegados de 15 países participaram numa reunião denomi-
nada “Lançamento e Promoção do Preservativo Feminino na África Oriental
e Austral”, patrocinada pela ONUSIDA, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) e Population Services International (PSI), com o apoio da International
Planned Parenthood Federation (IPPF). Os objectivos da reunião eram:

• Fazer uma actualização dos estudos recentes e dos conhecimentos cor-
rentes relativos aos preservativos femininos;

• Trocar informações sobre planificação, lançamento e promoção do pre-
servativo feminino;

• Fazer uma revisão dos esboços de material sobre a promoção do preser-
vativo feminino;

• Identificar estratégias para defender e motivar as acções dos países em
relação à integração de preservativos femininos como uma das opções
disponíveis para a prevenção de doenças e para a contracepção; e

• Recomendar os possíveis passos a seguir para uma introdução e promo-
ção efectiva, extensiva e atempada dos preservativos femininos.

Este relatório faz um resumo dos aspectos e desafios que surgiram das discus-
sões durante a reunião. Em vez de fornecer detalhes abrangentes de cada
discussão que teve lugar durante os três dias, ele é, pelo contrário, uma refle-
xão sobre os tópicos de principal interesse para os participantes, os principais
temas que foram explorados e as lições aprendidas de países que têm experi-
ência com o preservativo feminino.

Para ser aceite, o preservativo feminino deve mostrar ser efectivo, quer con-
tra a gravidez, quer contra as doenças de transmissão sexual (DTS). Os estu-
dos que examinam a sua eficácia contra a gravidez indesejada sugerem que,
quando usado correcta e consistentemente, a probabilidade global de falha
do preservativo feminino não é estatisticamente diferente das probabilidades
de falha do diafragma, da esponja ou do tampão. O seu grau de eficácia
também está dentro dos mesmos níveis do preservativo masculino.

Apesar de ser pouca a investigação completa que examina a eficácia do preser-
vativo feminino contra as DTS, as descobertas iniciais sugerem que o preserva-
tivo feminino garante protecção idêntica à do preservativo masculino. Um es-

I. Introdução

A. Eficácia

II- Temas principais
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Os altos investimentos iniciais requeridos para o fabrico do preservativo fe-
minino, bem como o material usado, contribuíram para o elevado preço do
produto. Porque o preservativo feminino é feito de poliuretano, um material
que é mais caro que o látex, que é usado no fabrico dos preservativos mascu-
linos, é pouco provável que ele alguma vez venha a ser tão barato quanto o
preservativo masculino. No entanto, a Female Health Company (FHC), como

tudo entre trabalhadoras do sexo na Tailândia sugere que, quando a mulheres e
homens é dada a possibilidade de escolha entre o preservativo feminino e o
masculino, os índices de infecção com DTS são um terço menores do que
quando lhes é dada apenas a opção do preservativo masculino. Este resultado
sugere que ao aumentar a possibilidade de escolha para o cliente/consumidor
se contribui grandemente para a diminuição da incidência das DTS.

A aceitabilidade do preservativo feminino é, em geral, alta. Estudos deste
factor levados a cabo na região (Zâmbia, Zimbabwe, Uganda e África do Sul)
destacam o facto de que um número significativo tanto de mulheres como de
homens acham que o preservativo feminino é um método satisfatório de
contracepção e de prevenção das DTS/HIV. Com relação a outros métodos,
alguns atributos do preservativo feminino são vistos tanto como positivos
quanto como negativos (e.g., a lubrificação pode ser vista como facilitando a
relação sexual ou vista também como tornando-a demasiado “oleosa”).

Quando consideraram a introdução do preservativo feminino, muitos países
iniciaram um estudo de aceitabilidade. Alguns manifestaram a preocupação
de que os contínuos gastos com a aceitabilidade do preservativo feminino
não eram mais necessários, uma vez que os estudos existentes tinham mos-
trado um nível geral de aceitabilidade dentro da região. No entanto, os dele-
gados sentiram que era importante explorar a aceitabilidade do produto den-
tro dos seus próprios países. Eles verificaram a existência de muitas diferenças
culturais, quer ao nível interno dos países, quer ao longo da região. A experi-
ência no Zimbabwe revela que os países que levam a cabo estudos de
aceitabilidade também necessitam de compreender como os homens e mu-
lheres gostariam que o preservativo feminino fosse promovido e distribuído.

As questões adicionais que deviam ser abordadas incluíam “de quem é que
queres instruções acerca do uso deste produto?”. Os dados adicionais necessá-
rios deviam incluir os índices de uso do preservativo masculino, bem como as
taxas de prevalência das DTS/HIV e gravidezes não desejadas. As análises de-
vem ter em consideração o custo de outros métodos e o perfil dos seus utentes,
assim como uma compreensão sobre quem são as sub-populações que estão
interessadas e precisam de ter acesso a este novo método. Além do mais, como
o número de países que estão a introduzir o preservativo feminino continua a
crescer e mais mulheres e homens estão a experimentar este produto, tornar-
se-á cada vez mais importante financiar as tentativas de introdução.

B. Aceitabilidade

C. Preço e
procurement
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a única produtora do preservativo feminino, continua a trabalhar com a Co-
munidade Internacional no sentido de oferecer o preço mais baixo possível.
A FHC e a ONUSIDA negociaram um preço especial para o sector público,
que oferece um preço reduzido de £0.38 por cada preservativo feminino.
Para além do mais, a FHC está continuamente a procura de meios para redu-
zir os custos de produção do produto, com vista a baixar o preço. Finalmen-
te, as conclusões preliminares de um estudo na África do Sul indicam que a
reutilização do preservativo feminino pode ser uma possibilidade. Em países
onde esta prática será culturalmente aceitável, a reutilização reduzirá o pre-
ço por cada acto sexual protegido. Os resultados finais do estudo sul-africa-
no são ansiosamente esperados.

Contudo, numerosos exemplos e experiências indicam que o preço do pre-
servativo feminino é apenas um dos muitos factores que são importantes quan-
do se determina a possibilidade de usar o produto dentro do conjunto de
métodos de saúde reprodutiva de um país. Uma abordagem importante é
examinar a rentabilidade do preservativo feminino. Os modelos matemáti-
cos indicam que, para muitos países na África Oriental e Austral, o preserva-
tivo feminino é um contraceptivo e método de prevenção das DTS rentável,
tanto em termos de incapacidade Ajustada da vida do ano de SIDA  (DALYs),
quanto em termos de custo de cada DTS evitada. Na consulta, o modelo
matemático foi demonstrado com estatísticas da Zâmbia, um país que tem
níveis elevados de DTS/HIV, tal como em muitos países na região.

O modelo matemático é apenas um de um número de abordagens que po-
dem ser tomadas em consideração quando se avalia a viabilidade de tornar o
preservativo feminino disponível dentro de um país.

Outros critérios incluem:

• a rentabilidade de um incremento da redução de risco (que avalia a intro-
dução do preservativo feminino em ambientes onde o preservativo mas-
culino é já largamente distribuído);

• a rentabilidade adicional das alternativas (que avalia a rentabilidade do
preservativo feminino em comparação com métodos alternativos de
contracepção e prevenção das DTS/HIV);

• economias de escala (que avalia quão largamente o produto será distribu-
ído dentro de um dado ambiente);

• poder institucional (que avalia a capacidade de diferentes instituições para
gerir a embalagem e a distribuição do produto e a formação dos fornece-
dores);

• dinâmicas do uso (que examina as necessidades de grupos-alvo espe-
cíficos e o seu acesso a outros métodos de contracepção e prevenção
das DTS/HIV);

• recuperação de custos (que avalia quanto dos custos pode ser imputado
ao consumidor); e

• o contexto epidemiológico

Quando uma análise abrangente que inclui os critérios acima revela um po-
tencial para o preservativo feminino no conjunto de métodos de saúde



Laçamento e Promoção do Preservativo Feminino na África Oriental e Austral

8

reprodutiva de um país, então o financiamento deve ser procurado de forma
agressiva. Os recursos podem vir de uma variedade de fontes, incluindo sec-
tores públicos e privados, organizações locais e internacionais, comércio e
fundos relacionados com o projecto.

Em países onde o preservativo feminino foi lançado, a distribuição envolveu,
tanto o sector privado como o público. As organizações de marketing social
foram importantes para estabelecer a distribuição dentro do sector privado.
O marketing social complementa o sector público de distribuição de qual-
quer produto de saúde, mobilizando o poder do sector comercial para objec-
tivos da saúde. Ele fá-lo tornando disponível produtos de saúde de boa qua-
lidade a um preço acessível (muitas vezes, o produto é fortemente subsidiado).
A venda do produto é apoiada por uma campanha de comunicação que
inclui IEC, meios de comunicação de massas, comunicação interpessoal e
formação do pessoal. O marketing social contribui para a distribuição dos
produtos de saúde necessários através de pesquisa do mercado, comunica-
ção (publicidade e promoção), aumento do acesso ao produto, recuperação
de custos e criação de lealdade à marca e posicionamento no mercado. A PSI
esteve fortemente envolvida na introdução do preservativo feminino na Zâmbia
e no Zimbabwe, dois países com a mais larga distribuição do produto, e
planeia lançar ou expandir a sua promoção para a África do Sul e Tanzânia.
A Marie Stopes International planeia expandir o marketing social de vendas
do preservativo feminino no Uganda.

Um diálogo central focalizou o papel de reforço de poder e equidade do género
na política e programação do preservativo feminino. Muitos sentiram que o
preservativo feminino era único na sua capacidade de oferecer às mulheres
uma chance de se protegerem contra gravidezes indesejadas e, mais importan-
te ainda, contra DTS, incluindo o HIV. Sentiram também que isto devia ser
destacado a nível político, particularmente em países onde não havia políticas
articuladas sobre o preservativo feminino ou sobre saúde reprodutiva. Outros
sentiram fortemente que, discutir o reforço do poder, especialmente a nível
programático, era um obstáculo à aceitabilidade do produto dentro das cultu-
ras existentes nos seus países. O que emergiu do diálogo foi uma série de
pontos para apoiar os fazedores de políticas e programadores quando estive-
rem a examinar a viabilidade do preservativo feminino.

Foi acordado que o preservativo feminino é mais uma maneira de aumentar
as escolhas. Ele é um método que a mulher pode escolher e iniciar. O méto-
do funciona como um catalizador para reforçar a tomada de decisão da mu-
lher no tocante ao sexo e que pode ajudar na melhoria da comunicação
entre o homem e a mulher.

Para muitos países, foi a primeira vez que se considerou o preservativo femi-
nino como um método de dupla protecção. A similaridade da designação do
produto “preservativo feminino” com “preservativo masculino” levou muitos

D. Marketing Social

E. O papel de reforço
do poder e equidade

do género
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dos participantes a verem o produto primeiro em termos de prevenção de
DTS/HIV do que como um método de dupla protecção. Muitos sentiram que
a opção dupla protecção proporcionava uma mudança estimulante.

Há duas questões a nível da política a serem enfatizadas. Uma, é que colocar
o preservativo feminino dentro de um contexto de saúde reprodutiva enfatiza
o reforço do poder tanto do homem como da mulher através da expressão da
escolha. Em segundo lugar, o preservativo feminino oferece à mulher uma
oportunidade de reforço do seu poder, já que se trata de um produto usado
primariamente pela mulher.

A nível de política, é importante enfatizar como o preservativo feminino pode
reforçar o poder da mulher (com base no consenso global das reuniões de
Cairo, Copenhaga e Beijing). Aqui há uma oportunidade para os activistas,
governo e ONG fazerem pressão para que se encontrem consensos em reuni-
ões globais para acções de promoção do reforço do poder que isso pode
conceder à mulher. Talvez o melhor exemplo deste nível de mobilização
tenha sido o Zimbabwe, onde as mulheres actuaram como activistas de base
na petição ao governo para introduzir o preservativo feminino.

Esta consulta permitiu aos participantes aprender da experiência de outros
países. Especificamente, foram destacadas as grandes diferenças em experi-
ências dentro da região. Uma vez que na região existem níveis tão variados
de experiências, é importante que os países com mais experiência na promo-
ção do preservativo feminino troquem informação com os outros. Os países
que estão em vias de lançar programas que incluam o preservativo feminino
deviam estabelecer ligações com os que têm maior experiência.

Os participantes individuais foram encorajados a estabelecer contactos pes-
soais com outros delegados, e é sua responsabilidade continuar com estas
ligações. Um grupo de países deu maior alcance a esta noção e acordou em
encontrar-se um mês depois da reunião para procurar uma estratégia da sub-
região. Foram actualizadas no encontro as cópias da lista de participantes
(ver p.15 para uma lista actualizada). Para além do mais, a USAID está a
juntar uma “listserv” electrónica através de e-mail para proporcionar um fórum
de discussão sobre o preservativo feminino.

A partilha de recursos e documentação é uma preocupação importante de to-
dos os membros. Os participantes reviram detalhadamente os documentos ge-
rais referentes a políticas, rentabilidade, bem como materiais do IEC. Os co-
mentários construtivos serão introduzidos nos documentos antes de serem
enviados aos participantes. Os países que ainda estão a planear o lançamento
do preservativo feminino precisam de consultar mais directamente aqueles que
já lançaram, o que lhes irá proporcionar a oportunidade de ver programas em
primeira mão e compreender mais especificamente os materiais do IEC.

Apesar do facto de os países sentirem a necessidade de orientarem os seus
próprios estudos de aceitabilidade, os participantes ainda reconhecem que é

F. Estabelecimento de
redes de articulação e

colaboração
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O envolvimento entre vários sectores (incluindo governos, Organizações não
Governamentais (ONG) e organizações de marketing social) tem um papel
específico a jogar no lançamento, promoção e distribuição do preservativo
feminino. Para além disso, em países em que o preservativo feminino já foi
lançado, verificou-se que é benéfico ter um grupo abrangente (uma comissão
ou um grupo de choque) que englobe todos esses grupos, incluindo doado-
res, para supervisar a promoção e distribuição.

Os governos podem jogar um papel significativo na formulação de políticas,
assinalando o seu desejo de explorar a possibilidade de incluir o preservativo
feminino dentro do seu conjunto de métodos da saúde reprodutiva. Eles po-
dem também assumir um papel de coordenadores, ajudando a organizar os
vários sectores e monitorando os progressos da pesquisa e da distribuição.

As ONG abarcam uma larga variedade de grupos que patrocinam uma vari-
edade de actividades. Os exemplos incluem grupos de mulheres, grupos reli-
giosos, grupos de planeamento familiar e médicos tradicionais. Uma vez que
cada um deles representa certos grupos populacionais alvo, é essencial que
sejam envolvidas. É também importante reconhecer e respeitar os limites da
actividade de cada grupo. Por exemplo, no Uganda, os líderes da Igreja têm
um papel importante nas comissões do grupo de choque, mas não podem
aprovar publicamente o produto. Tanto o governo como as ONG têm uma
função de coordenação e distribuição.

As organizações de marketing social podem jogar um papel significativo na ex-
pansão do produto no seio do sector privado. Elas podem também participar na
pesquisa concebida para analisar o perfil do utente e podem apoiar grandemente
as campanhas de comunicação. Tanto no Zimbabwe, como na Zâmbia, organi-
zações de marketing social da PSI estiveram activamente envolvidas na pesqui-
sa, formação, campanhas de comunicação e distribuição do preservativo femini-
no. Todos os grupos foram encorajados a participar na pesquisa, tanto nas suas
fases iniciais/preliminares, como na distribuição dos resultados da pesquisa.

importante ter acesso aos estudos existentes. Muitos pensam que a introdu-
ção do preservativo feminino no conjunto de métodos de um país proporcio-
nou uma oportunidade importante para reexaminar os materiais e filosofias
de formação existentes, que distinguem entre contracepção e prevenção de
doenças. Isto é visto como uma forma de articular o empenho nacional na
saúde reprodutiva a um nível programático. A informação sobre a formação
deverá ser partilhada. Os países que elaboraram materiais sobre a formação,
educação e promoção a respeito do preservativo feminino estão interessados
em rever colectivamente os seus materiais, na esperança de criar um currícu-
lo central, que pode ser usado como padrão para outros países da região.

A colaboração entre países podia ter as seguintes formas: estabelecimento de
redes de articulação, visitas mútuas, encontros regionais e sub-regionais e estu-
dos comparativos. Os participantes concordaram em iniciar esta colaboração.

G. Envolvimento
multi-sectorial
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H. Partilha de recursos
dentro dos sectores

público e privado
Em países que lançaram com sucesso o preservativo feminino, dentro da re-
gião, uma estratégia chave foi a de manter a consistência através de campa-
nhas no sector público e no sector privado. Isto incluiu uma garantia da forma-
ção, uma designação e uma abordagem consistentes ao produto (como um
duplo método de protecção), bem como um lançamento conjunto. A coorde-
nação permite uma mensagem nacional acerca do produto e assegura consis-
tência na definição do produto, tanto no sector público, como no privado.

Apesar de a mulher introduzir o preservativo feminino na sua vagina, isso
normalmente requer o conhecimento e o consentimento do seu parceiro mas-
culino. Culturalmente, na região, os homens estão encarregues da saúde da
sua família (incluindo a saúde reprodutiva). Assim, eles têm de se sentir in-
cluídos na tomada da decisão das suas esposas ou namoradas de usarem este
produto. Os homens devem ser incluídos no grupo alvo. A experiência do
Zimbabwe e da Zâmbia revela que os homens também jogam um papel pre-
ponderante como consumidores do produto. Os materiais de promoção e de
educação devem ser dirigidos aos homens e mulheres (no Zimbabwe, o pro-
duto foi orientado para os casais). Para além disso, incluindo os homens, os
países estarão a cumprir o acordo de alargar as suas iniciativas de saúde para
incluir a saúde reprodutiva.

Porque é um novo método, o preservativo feminino requer a elaboração de
materiais educacionais efectivos. Muitas mulheres têm pouca compreensão
dos aspectos físicos e biológicos do seu sistema reprodutivo. Uma vez que a
mulher tem que colocar o preservativo feminino dentro da sua vagina, um
processo que não lhe é necessariamente familiar, são necessários materiais
de formação explícitos para apoiá-la nesta tarefa. Viu-se que a comunicação
de um para um com pessoal formado é eficiente. Apesar de isso ser um recur-
so intensivo (formação e salário do pessoal), os países com maior experiência
na promoção do preservativo feminino verificaram que a formação é de ex-
trema importância. Devido ao facto de o produto ser novo e à falta de conhe-
cimento sobre a saúde reprodutiva, as mulheres quase sempre acham difícil
a inserção do preservativo feminino pela primeira vez. Sem estratégias de
comunicação pessoal, culturalmente apropriadas, as mulheres podem deixar
de usar e influenciar negativamente as suas pares.

A comunicação interpessoal pode ocorrer numa variedade de situações, inclu-
indo salões de cabeleireiro (onde as mulheres passam consideravelmente a
maior parte do seu tempo e onde podem partilhar experiências directas acerca
do produto), em farmácias e gabinetes de médicos (onde há uma oportunidade
de aprender de um agente de saúde de confiança), e em lojas (a Zâmbia tem
clínicas para os clientes em supermercados, onde pessoal formado pode res-
ponder a questões acerca do produto, tanto a homens como a mulheres).

I. Envolver e
visar homens

J. Importância da
comunicação
interpessoal
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O preservativo feminino proporciona uma oportunidade para os países que
se comprometeram a seguir uma abordagem mais holística para a
contracepção e prevenção de doenças. Como um método duplo de preven-
ção de gravidezes indesejadas e de prevenção das DTS/HIV, o preservativo
feminino oferece uma oportunidade adicional para promover a saúde

Um formador joga um papel importante no início e na continuação do uso,
com sucesso, do preservativo feminino. Na África do Sul, a formação foi feita
em conjunto para o pessoal do marketing social e do sector público, com ênfa-
se na experiência directa com o produto, com os fornecedores a aprenderem o
modo de inserção e uso antes de ensinarem o cliente/consumidor. No
Zimbabwe, a formação foi centrada nos serviços de saúde, incluindo pessoal
das farmácias, médicos privados e enfermeiras e pessoal das clínicas públicas
e privadas. O PSI/Zimbabwe e a The Female Health Company tinham, cada
um, produzido vídeos de formação para o pessoal e consumidores.

Outros materiais importantes de formação, educação e promoção, que fo-
ram produzidos incluíam:

• brochuras para apoiar o diálogo entre homens e mulheres (África do Sul,
Zimbabwe)

• cartazes (Quénia, Uganda, Zâmbia, Zimbabwe)

• instruções escritas e com diagramas (África do Sul, Zâmbia, Zimbabwe)

• flip chart para uso em diálogos de um para um com o consumidor/cliente
(África do Sul, Zimbabwe)

• modelos em plástico da vagina e do pénis (África do Sul) e

• vídeos promocionais – para lojas e clínicas (África do Sul, Zimbabwe).

A introdução do preservativo feminino é vista como uma oportunidade para os
governos cumprirem a sua obrigação e empenho em incrementar a saúde
reprodutiva dentro dos programas de contracepção e prevenção de doenças.
Os participantes na consulta enfatizaram a importância de incluir os governos
na introdução do preservativo feminino. Os governos foram encorajados a
desenvolver políticas que incluam o preservativo feminino e a levar a cabo um
compromisso de financiar, tanto pela inclusão de compras no orçamento da
saúde, como através de subsídios ao produto. Os governos também foram en-
corajados a apoiar a redução do custo do preservativo feminino, prescindindo
dos direitos de importação do bem, aumentando desta maneira a possibilidade
de aquisição pelas populações marginalizadas e de baixo rendimento. Os go-
vernos também podem apoiar os esforços das ONG a implementar as iniciati-
vas programadas. Os Programas Nacionais contra o SIDA dentro dos Ministéri-
os da Saúde também podem defender o preservativo feminino. A ONUSIDA
deve agir como um catalizador entre os governos e as ONG.

K. Formação

M. O preservativo
feminino promove a

saúde reprodutiva

L. Importância do
apoio político
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reprodutiva. Especificamente, o preservativo feminino oferece ao homem e à
mulher uma escolha a ser usada, tanto como um método contraceptivo, quanto
como um método de prevenção das DTS, ou ambos. Na sua promoção, o
preservativo feminino foi sempre enfatizado como método de prevenção das
DTS. Isto resultou numa significativa estigmatização do preservativo masculi-
no, tornando frequentemente difícil para a mulher (especialmente as que pra-
ticam a monogamia) comprar e negociar o seu uso.

Os participantes reviram dois esboços de documentos preparados para a reu-
nião: um sobre a programação das considerações a serem enfrentadas por
quem tem que tomar decisões e pelos gestores do sector público, e o outro
sobre as experiências e abordagens para o IEC, promoção e aconselhamento.
Foram feitas várias recomendações, e esses documentos serão finalizados e
disseminados sob os auspícios da ONUSIDA e da OMS.

O documento da OMS: The Female Condom: A review  (1997) (O preservati-
vo feminino: uma revisão – 1997) continua a ser o resumo mais abrangente
do conhecimento técnico e das experiências de aceitabilidade em todo o
mundo. Em conjunto com outros materiais, está incluído no The female
condom: an information pack (1997) (O preservativo feminino: um pacote de
informação – 1997) distribuído pela ONUSIDA e OMS. A The Female Health
Company é também uma excelente fonte de vídeos, prospectos e outros ma-
teriais de educação.

Os participantes de agências com operações regionais (incluindo a ONUSIDA,
OMS, USAID, FNUAP, Population Council, IPPF e PSI) encontraram-se sepa-
radamente e acordaram nas seguintes recomendações:

• Há uma necessidade de apoiar os países que estão prontos para introduzir
o preservativo feminino em experiências introdutórias e/ou actividades de
pesquisa de outras operações que irão dar mais luz sobre as perspectivas
das utentes em circunstâncias de “vida real”. No entanto, os países devem
ser encorajados a usar os estudos existentes em vez de investir mais recur-
sos em pesquisas de aceitabilidade.

• O entusiasmo criado durante a reunião deve ser mantido e devem ser
desenvolvidos mecanismos para estimular o mesmo a nível dos países.
Espera-se que as equipas nacionais iniciem acções nos seus respectivos
países e que se mantenham em contacto com a ONUSIDA e outros cola-
boradores. Os assessores dos Programas Nacionais da ONUSIDA
monitorarão as actividades e darão o feedback necessário.

• Os países prontos para iniciar o planeamento e implementação devem
fazer pedidos específicos aos doadores se necessário.

• A nível da região, as agências doadoras presentes concordaram em explo-
rar as seguintes possibilidades:

N. Recursos

O. Seguimento
regional
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1. formular um conteúdo protótipo para um manual de formação sobre edu-
cação e aconselhamento sobre o preservativo feminino,

2. reenpacotar os materiais e documentos existentes do IEC, incluindo do-
cumentos sobre antecedentes, e distribui-los através das redes de articula-
ção existentes,

3. co-patrocinar actividades que sirvam para manter o entusiasmo, tais como
a reunião regional consultiva de avaliação no prazo de 18 meses,

4. integrar o preservativo feminino nos seus sistemas de procurement de
mercadorias.

Os países da África Oriental e Austral, e em outras partes, começaram a ex-
plorar o potencial do preservativo feminino para aumentar as escolhas dispo-
níveis para a mulher e o homem que se procuram proteger de doenças e
gravidezes indesejadas. A situação actual do desenvolvimento e do conheci-
mento sobre este produto está a evoluir rapidamente, uma vez que estudos
de aceitabilidade deram lugar a experiências introdutórias e, em alguns paí-
ses, à sua grande disponibilidade. O aumento do acesso proporciona oportu-
nidades para uma maior compreensão de questões específicas do produto,
tais como a procura, educação e aconselhamento, reutilização e rentabilida-
de. Ao mesmo tempo, a experiência dos participantes com a introdução e
promoção do preservativo feminino parece ter deitado luz sobre questões
antigas, tais como dinâmicas do género e outros factores socioculturais que
afectam a saúde reprodutiva na região. Esta consulta regional deu uma opor-
tunidade aos participantes para partilhar experiências e entendimentos rela-
tivos ao preservativo feminino. Os organizadores esperam e acreditam que
ela, desse modo, contribuiu para que o preservativo feminino assumisse um
lugar apropriado entre os produtos e serviços de saúde reprodutiva disponí-
veis para a mulher e o homem em toda a região.

III- Conclusões
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Lista de participantes

Dr Kim Dickson-Tetteh

Clinical Director, Reproductive Health Research Unit

Department of Obstetrics and Gynaecology, Baragwanath Hospital

– PO Bertsham 2013

Tel: 27 11 933 1234/121228, Fax: 27 11 933 1227,
Email: Kimdt@pixie.co.za

Dr R. Eddie Mhlanga

Department of Health
P/Bag X828, Pretoria 0001

Tel: 27 12 312 0190, Fax: 27 12 326 2740,
Email: mhlane@htlrsa.pwv.gov.za

Andrew Crichton

Department of Health, HIV/AIDS and SDTs Directorate
Private Bag X828, Pretoria 0001
Tel: 27 12 312 0132/0122, Fax: 27 12 326 2891 ou 328 5473,
Email: cricha@htlrsa.pwv.gov.za

Jeff Barnes

Director, Society for Family Health

41 Frost Ave, Johannesburg

Tel: 27 11 482 1427, Fax: 27 11 482 3333,

Email: sfhpsi@wn.apc.org

Olu Akanmu

Society for Family Health

41 Frost Ave, Johannesburg

Tel: 27 11 482 1427, Fax: 27 11 482 3333,

Email: health@wn.apc.org

Tatiana Ndondo

National Programme Director, Planned Parenthood

Association of South Africa

P.O. Box 1008, Melville 2109

Tel: 27 11 482 4601/4661, Fax: 27 11 482 4602,

Email: tatiana@ppasa.org.za

África do Sul
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Ms Lydia Seeletso

National HIV/AIDS IEC Coordinator, NAP

Private Bag 00451, Gaborone

Tel: 267 323 148, Fax: 267 323 147/267 302 033

Ms Kenewang Orufheng

Assistant Programme Development Officer

Women’s Affairs Department, Ministry of Labour and Home Affairs

Private Bag 00107, Gaborone

Tel: 267 312 290, Fax: 267 311944

Julia Poloko

Business Administrator, PSI

P/Bag 00465, Gaborone

Tel/Fax: 267 357 610,

Email: psibots.lplus@info.bw

Beulah Emig

Promotions Coordinator, PSI

P/Bag 00465, Gaborone

Tel/Fax: 267 357 610, Email: psibots.lplus@info.bw

Mrs Botho Ntswaneng

Counsellor, Botswana Family Welfare Association

Private Bag 00100, Gaborone

Tel: 267 300 489, Fax: 267 301 222

Sr Nighisti Tesfamichael

HIV/AIDS Counsellor & Coordinator, Ministry of Health

P.O. Box 212, Asmara

Tel: 291 1 12 25 63, Fax: 291 1 122899

Mr Zekarias Andemariam

Community Health and Family Planning Instructor, Ghejiret Nursing School

P.O. Box 6257, Asmara

Tel: 291 182952, Fax: 291 1 122899

Botswana

Eritreia
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Etiópia

Malawi

Maurícias

Dr Abrehet Gebrekidane

UNPFA Consultant, Health Sciences Faculty, Asmara University

PO Box 1220, Asmara

Tel: 291 1 117464

Ms Saba Issayas

National Professional Project Officer, UNPFA

Andinet Street, PO Box 5366, Asmara

Tel: 291 118 2166, Fax: 291 118 1081

Mr Goshu Abebe

Project Advisor, DKT

Addis Ababa, P.O. Box 8744

Tel: 251 1 519300, Fax: 251 1 519966

Dr Hailu Negassa

Head, AIDS Control Programme, Ministry of Health

Addis Ababa, P.O. Box 23056

Tel: 251 1 159875/159988, Fax: 251 1 519366

Effie Pelecamoyo

Deputy Director, Service Delivery National Family Planning Council of Malawi

P/Bag 308, Lilongwe 3

Tel: 265 744106, Fax: 265 744187

Florence Kayambo

Regional AIDS Coordinator, NACP

P.O. Box 95, Lilongwe

Tel: 265 740411

Miss Bedy Budory

Executive Director, Mauritius Family Planning Association

30, Sir Seewoosagur Rambgoolam Street, Port Louis

Tel: 230 211 4101/5, Fax: 230 2082579
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Mr Abner Xoagub

NACP Manager, Ministry of Health and Social Services

P.O. Box 7400, Katutura 9000

Tel: 264 61 203 2199/224015, Fax: 264 61 224155,

Email: nacp@iafrica.com.na

John Harris

Country Representative, PSI

P.O. Box 90072, Katutura

Tel: 264 61 244 936, Fax: 264 61 244 937,

Email: jah1@bigfoot.com

Ms Alice Anyona

Gender Programme Officer, Ministry of Culture & Social Services

P.O. Box 30276, Nairobi

Tel: 254 2 228288/220555, Fax: 254 2 337173/241086

Mr Joseph Mwongela

IEC Programme Officer, NACP

P.O. Box 19361, Nairobi

Tel/Fax: 254 2 724068

Mr Stephen Kinyua Mucheke

Programme Officer Male Involvement, Family Planning Association of Kenya

P.O. Box 30581, Nairobi

Tel: 254 2 603923, Fax: 254 2 603928

Beatrice Dlamini

National AIDS Control Programme

P.O. Box 5, Mbabane

Tel: 268 48440/3, Fax: 268 45397

Namíbia

Quénia

Swazilândia
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Smangele Mwanza

Condom Logistics Officer, NAP

Box 2200, Mbabane

Tel: 268 48443, Fax: 268 45397

Mrs Khombi Nkonde

Private Sector/Service Delivery Unit Manager

The Family Life Association of Swaziland “Temndeni”

P.O. Box 1051, Manzini

Tel: 268 53586/53082/53088/53852, Fax: 268 53191

Ms Rose Mary Mwakitwange

Marketing Manager, PSI

P.O. Box 33500, Dar es Salaam

Tel: 51 117 312/117 879, Fax: 255 51 117 371,

Email: PSITnz@twiga.com

Dr Paul Nico Senge

Head Epidemiology Unit, National AIDS Control Programme

P.O. Box 11857, Dar es Salaam

Tel: 255 51 38024/118 581/20468, Fax: 255 51 382 82,

Email: epid.nacp@raha.com

Professor John Rwomushana

Coordinator, Health and Research, Uganda AIDS Commission Secretariat

P.O. Box 7072, Kampala

Tel: 256 41 530619/530020/075 690742, Fax: 256 41 530619,

Email: acook@uga.healthnet.org

Mrs Vastha Kibirige

Head Condom Coordination Unit, SDT/ACP, Ministry of Health

P.O. Box 8, Entebbe

Tel: 256 42 20534/20297, Fax: 256 41 532930/530619,

Email: acp ebbe@imul.com

Tanzânia

Uganda
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Dr Simon Mphuka

Churches Medical Association of Zambia

P.O. Box 34511, Lusaka

Tel: 260 1 229702/237328, Fax: 260 1 223297,

Email: CMAZ@Zamnet.zm

Gladys Nkhama Simwanza

CARE Zambia

Health Sector Office – Woodlands Shopping Center,

P.O. Box 36238, Lusaka

Tel: 260 1 265 905 – 7, Fax: 260 1 265 060

Brad Lucas

Executive Director, Society for Family Health

P.O. Box 70550, Lusaka

Tel: 260 1 286333, Fax: 260 1 286726,

Email: sfh@zamnet.zm

Ms Christine Mutungwa

Director of Programmes, Planned Parenthood Association of Zambia

Kwacha House, P.O. Box 32221, Lusaka

Tel: 260 1 22 8178, Fax: 260 1 228 165,

Email: ppaz@zamnet.zm

Lisa Lackey

Marketing Associate, Society for Family Health

P.O. Box 70550

Tel: (260) 1 286333, Fax: (260) 1 286726,

Email: sfh@zamnet.zm

Janet Livingstone

Technical Adviser, Society for Family Health

P.O. Box 70550, Lusaka

Tel: (260) 1 286333, Fax: (260) 1 286726,

Email: safeplan@zamnet.zm

Zâmbia
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Ms Daisy Nyamukapa

Condom Manager, NACP

P.O. Box CY 1122, Causeway, Harare

Tel: 263 4 703 682, Fax: 263 4 795 191

Ms Tsitsi Tsopotsa

Female Condom Manager, PSI

4 Rocklands Rd, Hatfield, Harare

Tel: 263 4 572 347/850, Fax: 263 4 572 856,

Email: psi7@harare.iafrica.com

Kyle Peterson

Country Director, PSI

Tel: 263 4 572 347, Fax: 263 4 572 856,

Email: psi@harare.iafrica.com

Marilyn Rice

Health Education Specialist, 20, Avenue Appia,

CH – 1211 Geneva 27, Switzerland

Tel: (41) 22 791 3397/4239, Fax: (41) 22 791 4189,

Email: ricem@who.ch

Eeva Ollila

WHO/HRP Geneva, 20, Avenue Appia,

CH – 1211 Geneva 27, Switzerland

Tel: (41) 22 791 4133, Fax: (41) 22 791 4137,

Email: ollilae@who.ch

Dr Lardja Sanwogou

Regional Adviser, WHO/AFRO

Post Bag BE 773, Harare, Zimbabwe

Tel: (263) 4 706951, Fax: (263) 4 705619,

Email: sanwogoul@whoafro.org

Zimbabwe

OMS
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Ms Mary Wanjiku Kairu

Programme Advisor, IPPF Regional Office

Madison Insurance House, PO Box 30234, Nairobi, Kenya

Tel: 254 2 720 280-2, Fax: 254 2 726 596,

Email: ippfaro@arcc.or.ke, ippfaro@kan.healthnet.org, mkairu@ippfaro.org

Sesonke Msimang

UNPFA South Africa

P.O. Box 6541, Pretoria 0001

Tel: 27 12 338 5297, Fax: 27 12 320 4355,

Email: smsimang@un.org.za

Dana Tilson

Programme Manager, PSI, Washington

1120 19th Street, NW, #600, Washington, DC, USA

Tel: 202 785 0072, Fax: 202 785 0120,

Email: dtilson@psiwash.org

Florence Zake

Programme Manager, PSI, Washington

1120 19th Street, NW, #600, Washington, DC, USA

Tel: 202 785 0072, Fax: 202 785 0120,

Email: fzake@psiwash.org

Jill Rizika

Programme Manager, PSI, Washington

1120 19th Street, NW, #600, Washington, DC, USA

Tel: 202 785 0072, Fax: 202 785 0120,

Email: jrizika@psiwash.org

International Planned Parenthood Federation (IPPF)

PSI

Fundo das Nações Unidas para o Apoio à População
(FNUAP)/África do Sul
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Bernardette Olowo-Freers

UNAIDS, CPA Zambia

P.O. Box 32346, 10101 Lusaka, Zambia

Tel: (260) 1 22 32 51/3, Fax: (260) 1 22 32 09,

Email: freers@zamnet.zm

Rudolph Maziya

UNAIDS, CPA Zimbabwe

P.O. Box 4775, Harare, Zimbabwe

Tel: (263) 4 79 26 81, Fax: (263) 4 72 86 95/734932,

Email: rmaziya@id.co.zw

George Tembo

CPA, UNAIDS Kenya

P.O. Box 30218, Nairobi, Kenya

Tel: 254 2 24 55 68, Fax: 254 21 55 34,

Email: tembo@arcc.or.ke

Angela Trenton-Mbonde

CPA, UNAIDS Malawi

P.O. Box 30135, Lilongwe 3, Malawi

Tel: 265 78 26 03/823 413, Fax: 265 782 350,

Email: atrenton-unaids@eo.wn.apc.org

Mulunesh Tennagashaw

CPA, UNAIDS Tanzania

C/o WHO, Luthuli Rd,

P.O. Box 9292, Dar es Salaam, Tanzania

Tel: 255 0812 781 987, Fax: 255 51 11 31 80,

Email: mulu.unaids@twiga.com

Rosalind Saint-Victor

CPA, UNAIDS Sudan

UN Compound

P.O. Box 913, Khartoum, Sudan

Tel: 249 11 77 31 21, Fax: 249 11 78 37 64

Assessores dos Programas Nacionais da ONUSIDA
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Alfred Mikosi

UNAIDS Focal Point, South Africa

P.O. Box 6541, Pretoria 0001, South Africa

Tel: 27 12 338 5311, Fax: 27 12 320 4353,

Email: amikosi@un.org.za

Sylvia Mokgosi

Marie Stopes International
P.O. Box 679, Auckland Park 2006, South Africa
Tel: 0800 11 77 85, Fax: 011 482 1448,
Email: stopes@wn.apc.org

Musa Njoko

National Association of People Living with HIV/AIDS (NAPWA)

C/o ATIC

PO Box 2443, Durban 4000, South Africa

Tel: 27 31 3698693/3003914, Fax: 27 31 305 5032

Theresa Simwanza

Administrative Officer, Society of Women against AIDS in Africa (SWAA)

C/o CHEP

P.O. Box 23567, Kitwe, Zambia

Tel: 260 1 229512, Fax: 260 1 222723,

Email: chep@zamnet.zm

Mary Ann Leeper

Female Health Company,

875 North Michigan Avenue Suite 3660, Chicago, Illinois 60611 USA

Tel: 312 280 1119, Fax: 312 280 9360,

Email: fhc@wwa.com/maleeps@aol.com

Dr Philip Sedlak

Regional Manager for Africa and Near East

SOMARC/The Futures Group, 33, rue Oued Ouargha

Rabat Agdal, Morocco

Tel: (212) 7 671989, Fax: (212) 7 671984,

Email: psedlak@mtds.com

Organizações não governamentais/sector privado/
representantes de doadores
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Dr Davy Chikamata

Regional Medical Advisor, E&S Africa

Population Council Regional Office, Nairobi

P.O. Box 17643, Nairobi, Kenya

Tel: 254 2 713 480, Fax: 254 2 713 479,

Email: dchikamata@popcouncil.or.ke

Steven Mobley

Marketing Analyst, Population Council

4301 Connecticut Ave #280, Washington, DC 20009, USA

Tel: (202) 237 9409, Fax: (202) 237 8410,

Email: smobley@pcdc.org

Rene Saunders

USAID/South Africa

P.O. Box 55380, Arcadia 0007, South Africa

Tel: 27 12 323 8869, Fax: 27 12 323 6443,

Email: rsaunders@usaid.gov

Sophia Ladha

Health Network Coordinator, USAID Regional Office (REDSO)

P.O. Box 30494, Nairobi, Kenya

Tel: 254 2 751613, Fax 254 2 751613,

Email: sladha@usaid.gov

Kirsten M. Vogeslsong

Research Advisor, USAID Office of Population

Washington, DC 20523-3601, USA

Tel: (202) 712 1232, Fax (202) 216 3404,

Email: kvogeslsong@usaid.gov

Helen Rees

Director, Reproductive health Research Unit, Baragwanath Hospital

P.O. Bertsham 2013, South Africa
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Email: hellen.rees@pixie.co.za
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Dolar Vasani

GIPA Coordinator, UNAIDS/ICT/ESA

P.O. Box 6541, Pretoria 0001, South Africa

Tel: 27 12 338 5080, Fax: 27 12 338 5310,
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Kim Mbele

Secretary, UNAIDS/ICT/ESA, South Africa

Tel: 27 12 338 5304, Fax: 27 12 338 5310,
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Produção Gráfica: Elográfico

O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV/SIDA (ONUSIDA), cujo Secretariado esta sediado em Genebra
(Suíça), é uma iniciativa conjunta sem  precedentes na família das Nações Unidas. Os seus esforços de maximizar a
eficiência e o impacto das Nações Unidas no domínio do HIV/SIDA juntando a experiência, os esforços e os recursos
de seis organizações. A ONUSIDA é o programa sobre o HIV/SIDA composto por suas seis Co-patrocinadores: o
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), o Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP), a Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO), a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Banco Mundial. Todos juntos oferecem
a sua experiência em sectores que abarcam a saúde desenvolvimento económico.

Como principal preconizador da acção mundial contra o VIH/SIDA, a ONUSIDA dirige, fortalece e apoia una
resposta ampliada orientada a prevenir a transmissão do HIV, a brindar assistência e apoio, a reduzir a vulnerabilidade
das pessoas e as comunidades com HIV/SIDA, e para diminuir o impacto da epidemia.




