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“Nove em cada dez pessoas  vivendo 
com HIV vão se levantar hoje e ir para o 
trabalho”– Juan Somavia,

Director Geral, Organização Internacional do Trabalho, 2010

Tendo em conta  o tempo que as pessoas passam no trabalho, faz sentido que o local de trabalho deva 
providenciar informação, educação e serviços relacionados com a saúde sexual e reprodutiva (SSR).

A saúde sexual é “um sentido pessoal de bem-estar, incluindo a ausência de doença, infecções, ou males 
associados com o comportamento sexual”. A saúde reprodutiva refere-se a “um estado de bem-estar 
físico, mental, intelectual e social completo e não apenas à ausência de doença ou enfermidade em todos 
os assuntos ligados ao sistema reprodutivo e às suas funções e processos”.1

Conjugando, estas duas definições sobressai a sugestão de que as pessoas com uma boa saúde sexual e 
reprodutiva têm uma vida sexual segura e satisfatória e podem fazer escolhas reprodutivas tais como 
decidir se querem, quando e como ter filhos (Definindo a Saúde Sexual, 2001). Elas podem exercer 
os seus direitos sexuais e reprodutivos, considerados direitos de todas as pessoas para fazer escolhas 
relativas à sua sexualidade e reprodução. Tais incluem o direito de realização sexual e livres da violência 
em relação à sexualidade e reprodução, bem como o direito aos serviços e informação relacionados com 
a saúde sexual e reprodutiva.

1.
Porque é que a SSR é uma preocupação 
no Local de Trabalho?

1 Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento
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Questões de Saúde Sexual e Reprodutiva

Infecções  sexualmente transmíssiveis•	
HIV e SIDA•	
Violência baseada no género•	
Sexualidade e diversidade sexual•	
Saúde materna•	
Cancros reprodutivos por ex. próstata, cancro do colo do útero e da mama•	
Infertilidade•	
Planeamento familiar•	

Figura 1: Questões de Saúde Sexual e Reprodutiva

As questões de saúde sexual e reprodutiva têm uma influência directa  na saúde sexual dos homens 
e das mulheres. Para além disso, algumas destas questões, tais como a infertilidade, sexualidade, e 
HIV podem também resultar em experiências de estigma e discriminação. Eles podem também 
conduzir a um declínio na produtividade no local de trabalho.

Na África Austral, o HIV tem tido, e continua a ter graves efeitos nos homens e mulheres em idade 
reprodutiva. A fraca saúde sexual e reprodutiva é responsável por  muitas doenças e mortes entre as 
mulheres em idade fértil. De acrescentar que muitas novas infecções por HIV ocorrem em 
pessoas entre os 15 e 24 anos de idade, especialmente em mulheres jovens na África Austral. 

As mulheres jovens, devido a uma combinação de desigualdades de género, violência física e sexual, 
falta de informação, nível de escolaridade e nível de emprego inferior, têm uma probabilidade três 
vezes maior de serem infectadas pelo HIV do que os homens na mesma faixa etária.2

2 UNAIDS, 2009.
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As mulheres jovens dessa faixa etária também correm o risco de infecção pelo HIV devido às relações 
sexuais com um homem mais velho e endinheirado e porque estes provavelmente fazem parte de 
redes sexuais (conhecidas ou desconhecidas) envolvendo muito(a)s  parceiro(a)s. 

A faixa etária dos 15 a 24 anos que se está a preparar para entrar na força laboral. 
Torna-se por isso importante providenciar informação e serviços nos locais de trabalho de modo a 
melhorar a saúde e bem-estar dos trabalhadores. O quadro 2 que se segue, indica alguns dos muitos 
compromissos internacionais que retratam a importância de abordar a saúde sexual e reprodutiva.

Compromissos Globais e Regionais sobre Saúde Sexual e 
Reprodutiva

Estratégia de Saúde Sexual e Reprodutiva da SADC, 2006-2015•	

Campanha para a Redução Acelerada da Mortalidade materna em África (CARMMA), •	

2009

Plano de Acção de Maputo para a Operacionalização do Quadro Continental de Saúde •	

Sexual e Reprodutiva, 2006

Quadro de Políticas Continentais sobre Direitos e Saúde Sexual e Reprodutiva, 2005•	

Declaração de Gaborone sobre o Roteiro em Direcção ao Acesso Universal, 2005•	

Apelo de Nova Iorque para o Compromisso sobre a Ligação entre HIV/SIDA e SSR, •	

2004

Apelo de Glion para a Acção relacionada com o Planeamento Familiar e HIV/SIDA em •	

Mulheres e Crianças, 2004

Apelo de Abuja para uma Acção Acelerada em direcção ao Acesso Universal aos •	

Serviços de ITS, HIV/SIDA, TB e Malária em África, 2001

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 4, 5 e 6, 2000•	

Figura 2: Compromissos sobre SSR
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Porque é que é Importante Integrar o HIV e SSR

Há evidências convincentes para a eficácia da ligação entre os serviços de HIV e SSR. É de conhecimento 
geral que na África sub-saariana, “a maioria das infecções pelo HIV é transmitida sexualmente ou 
associadas à gravidez, parto ou amamentação”.3

Existem muitas ligações entre o HIV e SSR. O HIV é uma questão de saúde sexual e reprodutiva por 
várias razões:

Na maior parte dos casos, o HIV é sexualmente transmitido.• 
O HIV está associado à gravidez, parto ou amamentação.• 
O sexo não seguro coloca as pessoas em risco de infecções transmitidas sexualmente (incluindo • 
HIV) e gravidez indesejada (e possivelmente a transmissão de mãe para filho, também designada 
de transmissão vertical).
As ITSs aumentam o risco da transmissão do HIV.• 
Algumas doenças reprodutivas tais como o cancro do colo do útero estão relacionadas com o • 
HIV.
As pessoas vivendo com HIV têm direitos e necessidades reprodutivos.• 

Verificam-se boas razões para a integração dos serviços e programas de HIV e DSSR, estes incluem:
Os programas de educação sexual, saúde reprodutiva, e prevenção de HIV, que muitas vezes • 
partilham os mesmos grupos alvo – mulheres, homens, e jovens.
Estes programas muitas vezes também visam os mesmos comportamentos – sexo não seguro, • 
falta de comunicação entre parceiros, violência baseada no género, e acesso aos serviços, tais 
como aconselhamento e testagem. 
Os resultados são melhores quando os programas concentram-se no bem-estar sexual e • 
reprodutivo mais abrangente. Há um maior âmbito para se abrirem mais oportunidades para 
prevenir a infecção pelo HIV e providenciar cuidados às pessoas vivendo com HIV, bem como 
melhorar a saúde sexual e reprodutiva, em vez de apenas concentrar-se nos aspectos de HIV.
A integração de programas de DSSR e HIV pode reforçar e expandir o trabalho e os esforços em • 
torno da promoção de direitos; abordar as causas que estão na raiz da vulnerabilidade e redução 
do estigma e discriminação.

3  WHO/UNFPA/IPPF/UNAIDS, 2005.
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O local de trabalho constitui um sítio ideal 
para a integração tanto a nível de políticas 
como de programas. De acordo com a Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), o local de trabalho 
“pode facilitar o acesso a todos os trabalhadores em 
qualquer país para a prevenção, tratamento, cuidados 
e apoio ao HIV”.

É encorajador ver que os países da África Austral têm 
políticas e programas orientados para o local de trabalho 
em vigor, que visam o bem-estar dos trabalhadores, 
prevenção, cuidados e apoio em relação ao HIV, e 

Direitos e 
Saúde Sexuais

Direitos e Saúde  
Reprodutivos

Prevenção, 
tratamento, 
cuidado e 

apoio do HIV

Figura 3: Uma Abordagem Integrada 
para a SSR

o bem-estar em geral no que diz respeito à SSR. Zimbabwe e Moçambique têm leis exigindo que os 
empregadores implementem políticas sobre HIV. Salientando ainda a importância dos programas no 
local de trabalho, uma pesquisa realizada no Zimbabwe constatou que os locais de trabalho 
com serviços de aconselhamento e testagem voluntária (ATV) fizeram 12 vezes mais testes 
de HIV do que aqueles ATV fora dos locais de trabalho.4 Na Zâmbia, os Programas no Local de Trabalho 
FACEAIDS iniciados em 2004 revelaram resultados positivos no bem-estar dos trabalhadores através 
de programas que focalizavam na educação de pares, serviços de referência, TARV, e treinamento em 
cuidados paliativos para os trabalhadores. Um estudo da USAID também indicou que 72% das empresas 
zambianas, em parceria com outras organizações, providenciam pelo menos um serviço de saúde 
reprodutiva, quer seja no local de trabalho quer seja fora do local de trabalho.

Deve-se sublinhar que se tem dado enorme ênfase à prevenção do HIV nestes programas à 
custa de outras questões inerentes à SSR, e o HIV tem sido bastante abordado de forma isolada 
em vez de abordá-lo de uma forma integrada conjuntamente com outras questões de SSR, tais como 
os cancros reprodutivos, violência baseada no género, sexualidade, e saúde materna. A implementação 
das políticas no local de trabalho de SSR tem sido inadequada devido à falta de recursos, planeamento 
inadequado, resistência nas organizações, e estruturas de monitorização desorganizadas.5 Sem políticas, 
programas e serviços que aplicam as ligações entre os principais objectivos de desenvolvimento de SSR 
e HIV (por exemplo a integração de questões de HIV em programas de SSR e vice versa) relacionados 
com a saúde materna e da criança, saúde das mulheres e HIV não se podem concretizar.

4 Corbett et al., 2006
5 Peltzer & Simbayi, 2010
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As Implicações da Não Abordagem das Necessidades de SSR no 
Local de Trabalho

No local de trabalho, a produtividade e o rendimento podem estar comprometidos devido à ausência 
de trabalhadores, como resultado de doenças sexuais e reprodutivas, incluindo o HIV, as ITSs e outras 
infecções oportunísticas tais como a Tuberculose (TB), cancros reprodutivos como por exemplo: próstata, 
cancro da mama e cancro do colo do útero, gravidezes indesejadas, abortos inseguros e gravidezes não 
saudáveis.

Destes, o cancro do colo do útero está a tornar-se um dos mais sérios desafios para a saúde sexual 
e reprodutiva das mulheres, em particular as mulheres vivendo com HIV. Essas doenças no entanto 
podem ser prevenidas e geridas através do fornecimento de informação e serviços de SSR no local de 
trabalho. Ao se ignorar as necessidades de SSR dos trabalhadores pode resultar en efeitos 
graves no trabalho e na produtividade das organizações, sendo que as organizações mais 
pequenas são as mais vulneráveis. Um estudo anterior feito na África do Sul revelou que 
o HIV era um dos factores que causava aproximadamente 80% de insucesso nas novas, 
pequenas e médias empresas todos os anos, tendo como resultado directo a rotatividade 
do pessoal e a baixa produtividade.6

PREVENIR CANCROS REPRODUTIVOS
Cancro do Colo do Útero Cancro da Mama Cancro da Próstata

Retardar o início sexual•	
Prevenir o sexo sem protecção•	
Evitar o sexo não protegido•	
Reduzir o número de parceiros •	
sexuais
Reduzir o número de gravidezes•	
Limitar a exposição a •	
contraceptivos orais
 Rastreio do cancro do colo do •	
útero
Evitar fumar tabaco•	

Prevenir a obesidade•	
Limitar o uso de •	
contraceptivos orais
Limitar o consumo de álcool•	
Realizar regularmente os •	
rastreios para o cancro da 
mama
Investigar a história familiar •	
em relação ao cancro da 
mama
Evitar uma primeira gravidez •	
em idade avançada

Prevenir a infecção pelo •	
HIV
Evitar o sexo inseguro•	
Submeter os homens •	
mais idosos ao exame à 
próstata

Tabela 1: Prevenir Cancros Reprodutivos
6 Van Eeden, S., Viviers, E & Venter, D, 2003 Management dynamics, Volume 12 (3), 14-20.
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Os Quatro Pilares de Saúde Sexual e Reprodutiva são uma forma de 
compreender e abordar as necessidades de saúde sexual e reprodutiva dos 
homens e das mulheres partindo da pré-concepção (antes da mulher ficar 
grávida) até depois do parto (depois da criança nascer). Os Quatro Pilares 
incluem a provisão de serviços de SSR para adolescentes, a prevenção e 
gestão da infertilidade e a prevenção da violência baseada no género.

2.
Os Quatro Pilares da SSR

Pi
la

r 1
: P

ré
-c

on
ce

pç
ão Prevenir a gravidez •	

indesejada

Prevenir as ITSs e •	
HIV

Promover o uso do •	
preservativo

Prevenir o cancro da •	
próstata, mama e colo 
do útero recorrendo 
ao rastreio

Cuidados pós •	
aborto

Aconselhamento e •	
Testagem do HIV

Aconselhamento •	
para homens 
e mulheres 
seropositivo(a)s 

Informação, educação •	
e comunicação sobre 
SSR

Pi
la

r 2
: C

ui
da

do
 A

nt
e-

na
ta

l Aconselhamento e •	
Testagem para as 
ITSs, HIV e cancro 
do colo do útero 

Promoção da •	
circuncisão médica 
masculina

Tratamento das ITS•	

Tratamento HAART •	
para prevenir a 
transmissão vertical 
do HIV

Tratamento •	
do cancro do 
colo do útero 
acompanhado de 
apoio à fertilidade

Grupos de apoio •	
para  futuros pais

Pi
la

r 3
: P

ar
to Parto seguro •	

supervisionado por 
pessoal médico 
qualificado

Procedimentos  •	
modificados 
para o parto 
que reconhece 
as precauções 
universais

Pi
la

r 4
: P

ós
-p

ar
to Cuidados pós- •	

parto para as mães

Testagem de rotina •	
para ITs e HIV

Aderência ao •	
tratamento para 
mães seropositivas

TARV para bebés •	
seropositivos

Promover o uso de •	
contraceptivos

Rastreio para •	
os cancros no 
âmbito da saúde 
reprodutiva

Figura 4: Necessidades de Informação e Serviços de Saúde Sexual e Reprodutiva
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Cancro do colo do útero

Historicamente, o cancro tem merecido  pouca prioridade quando se trata de serviços 
de cuidados de saúde na África Sub-sahariana. Como resultado, as clínicas  para o tratamento do 
cancro são inadequadas. Contudo, com o cancro do colo do útero a tornar-se uma questão de 
saúde sexual e reprodutiva principal, é importante saber como é que os serviços de SSR podem 
incluir informação e programas para a prevenção, rastreio e tratamento do cancro do colo do útero. A 
Organização Mundial da Saúde calculou taxas elevadas de incidência de cancro do colo 
do útero entre as mulheres nos países da África Austral. Por exemplo, as taxas de incidência  
em cada 100, 000 mulheres na Zâmbia, Zimbabwe, África do Sul, e Bostwana variam de 22 a 52. O 
cancro do colo do útero pode ser evitado e tratado, no entanto continua a afectar muitas 
mulheres na África Austral. 

O HIV aumenta o risco de cancro para além de outras infecções do colo do útero. De acordo com a 
OMS, 76% dos casos de cancro do colo do útelo ocorrem em países em desenvolvimento devido à falta 
de rastreio e serviços de rastreio. Na África Sub-sahariana, o cancro do colo do útero é o cancro mais 
comum e as mulheres jovens em idade reprodutiva são as mais afectadas. O cancro do colo do útero é 
mais comum na África Oriental e Austral e pode ter efeitos devastadores nos órgãos rerpodutivos das 
mulheres. Se o mesmo não for tratado a tempo, pode implicar que os órgãos reprodutivos da mulher 
tenham que ser retirados, incluindo as partes da vagina, o colo do útero, trompas de falópio, os ovários 
e o útero, privando-a da sua capacidade de reprodução. O cancro do colo do útero está associado ao 
vírus do papiloma humano que é sexualmente transmitido (HPV). A maior parte das infecções pelo HPV 
desaparecem sozinhas, mas se não forem tratadas, podem-se transformar em feridas. Pode levar 10 a 
20 anos para que essas lesões degenerem em cancro. Isto quer dizer que uma detecção e tratamento 
precoce às lesões pré-cancerosas são importantes na prevenção do cancro do colo do útero. 

Para além disso, há ainda vacinas preventivas disponíveis. Tal como a OMS afirma, mais ou menos 
80% das mortes causadas pelo cancro do colo do útero podem ser evitadas. Felizmente os 
doadores principais estão a começar a dar ênfase às ligações entre o HIV e os cancros reprodutivos. 
Por exemplo, em 2011, o Plano de Emergência para o Alívio do SIDA do Presidente dos Estados Unidos 
(PEPFAR) lançou a campanha do Laço Cor de Rosa e Laço Vermelho para ligar a educação do cancro do 
colo do útero com a do cancro da mama, com os serviços de HIV existentes. De acordo com a campanha, 
a ocorrência do cancro do colo do útero é quatro a cinco vezes mais elevado entre as 
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Controlar o Cancro do Colo do Útero

Prevenção primária•	
Detecção precoce•	
Diagnóstico e tratamento•	
Cuidados paliativos•	

Figura 5: Controlar o Cancro do Colo do Útero 

O progresso na expansão dos serviços de oncologia nos programas de SSR tem sido lento. Por exemplo, 
no Quénia, há evidências que sugerem que o conhecimento do cancro do colo do útero e serviços de 
oncologia é baixo. As razões para tal incluem o receio dos resultados, percepções de nenhum risco, 
baixos níveis de educação e a falta de apoio dos parceiros e maridos.7 Isto resultou numa baixa procura 
dos serviços, desde que o governo expandiu os programas de rastreio em 2007. Comparado com os 
países desenvolvidos onde 70% das mulheres fazem o rastreio de três em três anos, no Quénia apenas 
3,2% fizeram o rastreio.8 O rastreio ao cancro agora faz parte dos cuidados de rotina para mulheres 
seropositivas, usando um ácido acético acessível e/ou um exame visual de Iodo Lugol. As clínicas no 
Zimbabwe usam os testes papanicolau e o rastreio visual para detectar anomalias no colo 
do útero que podem degenerar em cancro.

É importante notar que o cancro da mama e o cancro da próstata são os outros dois cancros reprodutivos 
que são mais comuns na África Austral do que noutras regiões de África. Assim, mais uma vez, essas 
elevadas taxas de incidência devem-se ao fraco acesso aos serviços de rastreio para a maioria da 
população. 

mulheres e raparigas infectadas pelo HIV do que aquelas que não estão. Programas em vários 
países de África, incluindo Quénia, Tanzânia e Zâmbia estão a usar os programas de HIV existentes para 
fazer o rastreio de cancro em mulheres.

7 Were, Nyaberi & Buziba, 2011
8 PlusNews, 2011
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Considerando o impacto que o HIV e SIDA já têm na produtividade e rendimento no local de trabalho 
(devido à baixa moral, rotatividade do pessoal e absentismo), torna-se prudente que as políticas de SSR 
no local de trabalho incluam a educação e rastreio do cancro do colo do útero nos seus programas de 
bem-estar. Como a Figura 2 indica, é possível incluir os serviços do cancro do colo do útero nos quatro 
pilares do quadro de SSR. O local de trabalho é um lugar ideal para educar as mulheres e seus parceiros 
sobre os riscos do cancro do colo do útero por diversas razões:

Primeiro, pode providenciar um ambiente de apoio e isento de julgamento para partilha de 
informação com os pares/colegas.
Segundo, as empresas podem subsidiar os custos (custos financeiros e de tempo) de recepção de 
informação e serviços através da formação de alianças e parcerias com organizações de serviços.
Terceiro, embora seja mais provável ocorrer em mulheres seropositivas, o cancro do colo do útero 
pode também afectar as mulheres seronegativas. Há portanto menos estigma e discriminação 
ligado a isso.

Devido ao facto do papiloma vírus humano (HPV) causar o cancro do colo do útero e ser 
sexualmente transmitido de parceiros masculinos para femininos e vice-versa (e estar 
relacionado com o desenvolvimento do cancro do pénis, o envolvimento dos homens nos 
programas de SSR no local de trabalho devem constituir uma prioridade e alcançável. 
Essa mesma abordagem pode também ser usada para abordar outros cancros reprodutivos, incluindo o 
cancro da mama e próstata no local de trabalho.
 

Recomendações para o Local de Trabalho

Realizar sessões de informação regularmente com o pessoal e proceder à gestão sobre •	
questões de SSR
Realizar eventos de testagem e rastreio periodicamente no local de trabalho em •	
colaboração com os provedores de serviços
Fornecer  informação sobre onde os trabalhadores podem ter acesso aos serviços•	
Fornecer preservativos e lubrificantes•	
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3.
O Envolvimento dos Homens na SSR 
Os homens são parceiros activos na sexualidade e reprodução. Eles têm necessidades   de 
saúde sexual e  reprodutiva que precisam de ser abordadas. Além da prevenção e tratamento 
das ITSs, incluindo o HIV, os homens precisam de informação e serviços de planeamento familiar, bem 
como, para a prevenção e tratamento do cancro da próstata. Tal como o cancro do colo do útero, o 
da próstata, é mais comum nos homens seropositivos e está associado à idade e à duração 
da infecção do HIV.9 O rastreio para o cancro da próstata deve portanto tornar-se acessível para os 
homens mais velhos; o local de trabalho pode facilitar a provisão de informação e a partilha em relação 
à importância da prevenção e rastreio, bem como a facilitação das ligações com os provedores de serviço 
de prevenção e tratamento para os trabalhadores.

Para além disso, os homens desempenham papéis importantes na saúde sexual e 
reprodutiva das mulheres. Os parceiros masculinos podem determinar as capacidades das 
mulheres (ou a incapacidade) na procura de serviços de informação e prevenção ou tratamento. 
Num ambiente em que a dinâmica de género pode-se alterar, os locais de trabalho providenciam às 
mulheres oportunidades de procurar informação e serviços. Desta forma, torna-se no entanto ainda 
fundamentalmente importante que os homens estejam envolvidos na saúde sexual e reprodutiva. A 
saúde reprodutiva por definição inclui tanto os homens como as mulheres.

…. os homens precisam de informação e serviços para 
o planeamento familiar bem como para a prevenção e 
tratamento do cancro da próstata.

9 Carter, 2004; Silberstein et al., 2009
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História de Sucesso: Envolvimento Masculino na Namíbia

Um programa destinado aos homens nas forças militares, policiais e na área de desporto 
profissional educam e envolvem os homens na saúde reprodutiva das suas parceiras. Através de 
actividades de capacitação, comunicação para a mudança de comportamento, aconselhamento 
e distribuição de preservativos através dos seus locais de trabalho e organizações, o programa 
desafia as relações de poder desigual entre os homens e as mulheres que sustentam as 
inequidades na saúde. O programa resultou numa redução nos níveis de incidência de violência 
baseada no género e de HIV dentre as mulheres grávidas, bem como resultou num aumento do 
conhecimento e demanda de preservativos durante um período de dois anos em que o programa 
foi implementado.

Fonte: International Planned Parenthood, 2010 

Os programas no local de trabalho devem encorajar a comunicação entre os homens e 
as mulheres, enquanto encorajam ainda o envolvimento de ambos os sexos nas decisões sexuais e 
reprodutivas. Por exemplo, os programas que encorajam o uso e fornecimento de preservativos para a 
prevenção do HIV e HPV são particularmente importantes,  uma vez  que tanto o  HIV como o cancro do 
colo do útero têm implicações para a reprodu ção tanto nos homens como nas mulheres. Os programas 
no local de trabalho podem ajudar  a encorajar os homens a:

Reduzir o número de parceiras sexuais.• 
Usar correcta e consistentemente os preservativos, no caso de terem parceiras múltiplas para • 
prevenir, contrair e transmitir as ITSs, incluindo o HIV e HPV.
Encorajar as suas parceiras a fazer o rastreio para as ITSs, HIV, cancro da mama, e HPV.• 
Evitar a gravidez indesejada, especialmente nas mulheres jovens.• 
Deixar de fumar e encorajar os seus pares a deixarem de fumar.• 
Apoiar as suas parceiras quando doentes• 
Dar apoio às suas parceiras quando estiverem sob recomendação para se absterem de praticar • 
relações sexuais (como é frequentemente no caso do tratamento do cancro do colo do útero).
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4.
Grupos Sexuais e Outros Grupos Minoritários

10 Global HIV/AIDS Response, WHO/UNAIDS/UNICEF, p. 7.

Muitas vezes, o local de trabalho tem pessoas com diversos antecedentes, com diversas 
experiências, necessidades e desafios sexuais e reprodutivos. Algumas destas pessoas 
podem ter diferentes orientações sexuais (ex; pessoas lésbicas, homossexuais, bissexuais, transgénero 
e intersexo (LGBTI)); pessoas portadoras de deficiências; mulheres jovens ou pessoas envolvidas (ou 
anteriormente envolvidas) em trabalho de sexo comercial e pode representar as minorias no local de 
trabalho.

Esses grupos de pessoas podem sentir-se em grande parte à margem das políticas e 
programas gerais no local de trabalho que abordam a SSR, por isso é preciso dar uma 
atenção especial aos programas no local de trabalho. A evidência sugere que os “planos 
Nacionais do SIDA omitem estas pessoas, que enfrentam barreiras jurídicas e outras estruturais 
inimagináveis quanto ao acesso aos serviços de HIV”.10 Isto apesar, do facto de que o HIV afecta 
desproporcionalmente alguns destes grupos minoritários. Os locais de trabalho podem ser 
o local ideal para a obtenção de informação e serviços de carácter progressivo para 
esses grupos. Ao se criarem alianças ou sistemas de referência com organizações visando atender 
as necessidades dos grupos minoritários, os programas de SSR no local de trabalho podem ser 
inclusivos.

Os provedores de serviços, dentre eles o pessoal de saúde ocupacional, bem como o 
pessoal de recursos humanos, podem ser treinados em questões de sexualidade, para 
garantir que o local de trabalho proporcione um ambiente aceitável e propício para a revelação do 
estado em relação ao HIV e discussão aberta sobre as questões sensíveis em matéria de diversidade e 
orientação sexuais.

Ao se criarem alianças ou sistemas de referência com 
organizações visando as necessidades dos grupos 
minoritários, os programas de SSR no local de trabalho 
podem ser inclusivos.
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5.
Prevenção da Violência baseada no Género
É importante considerar as relações de género nas políticas e programas de SSR no local de trabalho. A 
igualdade de género é um princípio chave no Código de Prática da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) sobre o HIV e SIDA no Local de Trabalho. As mulheres são biologicamente 
vulneráveis às infecções de transmissão sexual. Para além disso, elas são socialmente vulneráveis devido 
a constrangimentos e expectativas culturais. Onde as mulheres são vistas como indo contra as normas 
culturalmente sanccionadas de comportamento sexual ou reprodutivo (ex. falar abertamente sobre 
assuntos de sexualidade, decidir se quer ou não envolver-se na actividade sexual, insistindo no uso 
do preservativo com os parceiros sexuais, escolher métodos contraceptivos, ou relevelar o estado em 
relação ao HIV), pode resultar em violência emocional, fìsica e verbal. A violência baseada no género 
aumenta o risco de infecção pelo HIV.

Numerosas organizações já começaram a desenvolver programas contra a VBG no local de trabalho. No 
entanto, com os novos desafios colocados por questões como o cancro do colo do útero, vários novos 
desafios vêm à ribalta. Por exemplo, em culturas que valorizam a fertilidade, como é que 
os programas podem proporcionar ambientes de apoio aos participantes, cujas funções 
reprodutivas podem ser comprometidas por má saúde resultando no cancro do colo do 
útero? E como é que os programas podem ajudar na prevenção da violência emocional, 
física e verbal que podem resultar em infertilidade.

Várias organizações tentam abordar as necessidades específicas das mulheres, capacitando as 
organizações em questões sexuais e reprodutivas e fornecendo recursos e kits de acção para as 
organizações usarem na abordagem da VBG. No entanto, há ainda muito a ser feito. 

Um estudo dos programas de HIV e SIDA no local de trabalho na África do Sul revelou que um número 
significativo de organizações não reconheceu a vulnerabilidade social e biológica das mulheres em 
relação ao HIV. Há casos em que as mulheres lésbicas são violadas por serem lésbicas (um fenómeno 
designado por ´violação correctiva´). Para além disso, contudo, é importante que as necessidades e 
vulnerabilidades típicas dos homens não sejam ignoradas. Após muitas décadas de pesquisa 
salientando o facto de que as mulheres muitas vezes enfrentam violência dos seus 
parceiros sexuais, os programas abordando a violência baseada no género (VBG) têm 
muitas vezes negligenciado o facto de que os homens também podem ser vítimas de 
violência baseada no género. Os programas  no local de trabalho podem ser influenciadores na 
abordagem desses desequilíbrios.

11  Sprague, 2008
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A seguinte lista de verificação pode servir de guia para te ajudar a começar a considerar formas de 
incorporar as questões chaves nos programas de SSR em vigor no local de trabalho.

1 A organização tem em vigor uma política de HIV e SSR no local de trabalho e todos os 
trabalhadores são informados sobre a mesma.

2 A organização tem um programa de bem-estar (e os recursos para o implementar) que 
integra as questões de HIV e SSR.

3 A não discriminação e a confidencialidade constituem a base do programa garantindo 
que certos grupos, incluindo as pessoas vivendo com HIV, mulheres jovens não casadas, 
pessoas lésbicas, homossexuais, bisexuais, transgénero e intersexo (LGBTI), e homens 
que têm sexo com homens (HSH) são capazes de aceder à informação, apoio e serviços 
necessários num ambiente de apoio.

4 Os serviços de oncologia relacionados com saúde reprodutiva, incluindo a prevenção e 
tratamento do cancro do colo do útero, são abordados no programa do local de trabalho.

5 Os recursos para o seguimento (ex. grupos de apoio), são fornecidos para os trabalhadores 
que necessitem deles.

6 A participação masculina é encorajada e apoiada  no programa.

7 As necessidades especiais dos grupos minoritários são abordadas adequadamente.

8 As alianças e sistemas de referência com os provedores de serviços encontram-se em 
funcionamento.

9 A organização fornece assistência médica com opções de tratamento do HIV e SSR.

10 A organização concede tempo livre para os trabalhadores poderem aceder aos cuidados 
médicos, ao tratamento e envolvimento em actividades de cuidados para eles próprios e 
suas famílias.

6.
Lista de Verificação
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7.
Conclusões 
É evidente que o local de trabalho tem um papel a desempenhar na promoção da disseminação de 
informação e serviços de SSR. A pesquisa indica claramente que deve haver eficácia dos 
programas de SSR e HIV no local de trabalho na provisão de serviços de prevenção bem como na 
facilitação de serviços de tratamento para uma gama de doenças e questões sexuais e reprodutivas, 
incluindo o HIV, violência baseada no género e cancros reprodutivos. Através desses programas, os 
locais de trabalho podem complementar os esforços nacionais e regionais destinados a melhorar a saúde 
sexual e reprodutiva na África Austral de modo a materializar os importantes compromissos regionais 
e globais.
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