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n Abreviações
HPV
OIT

Papilomavírus humano
Organização Internacional do Trabalho

OMS

Organização Mundial da Saúde

ONU

Nações Unidas

ONUSIDA
PMA
PNUD
SIDA

Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o VIH/SIDA
Programa Mundial para a Alimentação
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Síndroma de imunodeficiência adquirida

TB	Tuberculose
UNESCO

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura

UNFPA	Fundo das Nações Unidas para as Populações
UNHCR

Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados

UNICEF	Fundo das Nações Unidas para a Infância
UNODC

Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime

VIH

Vírus de imunodeficiência humana

WB

Banco Mundial

ONUSIDA é um projecto conjunto
inovador das Nações Unidas, que reúne
na resposta contra a SIDA os esforços e
recursos do Secretariado da ONUSIDA
e de dez organizações do sistema das
Nações Unidas. O Secretariado tem
a sua sede em Genebra, Suíça, com
pessoal no terreno em mais de 80
países. Os Co-patrocinadores incluem:
UNHCR, UNICEF, PMA, PNUD, FNUAP,
UNODC, OIT, UNESCO, OMS e o
Banco Mundial. Contribuir para obter
empenhos mundiais em prol de acesso
universal a intervenções abrangentes
para prevenção do VIH, tratamento,
cuidados e apoio é a prioridade número
um de ONUSIDA.
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Saber é

n Prefácio

der
po

“Viver num mundo confrontado ao VIH” é mais do que uma simples brochura – é
um instrumento salvador de vidas que deveria ser lido por cada membro da família das Nações
Unidas, desde a Sede aos escritórios mais remotos.
A informação contida nestas páginas é detalhada e clara. Aborda as inúmeras questões –
algumas delas muito íntimas – que devem ser discutidas em todas as respostas racionais ao
VIH. Como tal, é um bom exemplo da abordagem resoluta defendida pelas Nações Unidas
consistindo em dar às pessoas os meios necessários para tomada de decisões esclarecidas
sobre o VIH, assegurando ao mesmo tempo, aos colegas que vivem com o vírus, um lugar de
trabalho favorável, equitativo e respeitador.
Consciencializar para o VIH e seu modo de transmissão é essencial. Ajuda a reduzir o
estigma e a discriminação no nosso lugar de trabalho. Permite que nos aproximemos do nosso
objectivo de servir de modelo do verdadeiro ambiente de trabalho que as Nações Unidas
desejam criar graças às suas políticas e programas.
Esta edição actualizada da brochura “Viver num mundo confrontado ao VIH” será traduzida
nas seis línguas oficiais das Nações Unidas e distribuída a todo o seu pessoal em todo o
mundo. A sua publicação é outra medida positiva no trabalho do sistema da ONU para efectivar
empenhos mundiais em relação à SIDA. Mas o seu êxito está nas suas mãos, caro leitor. Agindo
de acordo com as mensagens essenciais desta brochura, compartilhando-as com as suas
famílias e comunidades, e pondo em prática as suas recomendações, você pode representar
uma força motriz fazendo avançar a causa. Isto não é só um objectivo nobre – é também um
objectivo que pode alterar vidas.

Ban Ki-moon
Secretário Geral da Organização das Nações Unidas
4
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n Introdução
Saber é poder. Estando empenhado em oferecer um lugar de trabalho favorável, equitativo
e respeitador, o sistema da ONU deseja assegurar que todo o pessoal está perfeitamente
informado das questões que possam afectar o lugar de trabalho, incluindo o VIH. Temos o
direito de conhecer e compreender as políticas da ONU em relação ao VIH.
ONU Connosco é o programa de todo o sistema da ONU sobre o VIH e o lugar de trabalho,
programa que proporciona ao seu pessoal e suas famílias acesso a informação, oportunidades
de obtenção de conhecimentos, meios de contracepção, profilaxia pós-exposição (tratamento
tomado imediatamente depois de exposição ao VIH num esforço para evitar a infecção) e um
ambiente de trabalho favorável e respeitador tal como estabelecido nos 10 Padrões Mínimos
da ONU Connosco1. O sítio Web da ONU Connosco e a Lista dos Serviços da ONU Connosco
sobre o VIH (acesso a ambos em www.uncares.org) fornecem mais informações. Os Padrões
Mínimos, a Política do Pessoal das Nações Unidas em relação ao VIH/SIDA, e as Directivas
Práticas da OIT sobre o VIH/SIDA e o Mundo do Trabalho2 proporcionam um quadro-guia para
programas relativos ao lugar de trabalho no contexto da ONU. As Directivas da OIT são os
critérios reconhecidos internacionalmente para políticas relativas ao VIH no lugar de trabalho.
Durante as sessões obrigatórias de informação sobre o VIH, são respondidas a muitas
questões sobre VIH, ONU Connosco e políticas do sistema da ONU. Se não esteve presente a
uma destas sessões (ou se gostaria de voltar a fazê-lo) ou se está numa zona remota, queira
contactar os Organizadores da Estratégia de Informação/ ONU Connosco (www.uncares.org/
facilitators) no seu serviço.
Desde 1987, altura em que o sistema da ONU principiou a reagir, aprendemos imenso ao
sujeito do VIH/SIDA. Nessa altura, muitas questões importantes tinham ficado sem resposta.
Quais eram os melhores meios para evitar a infecção pelo VIH? A SIDA poderia ter cura? Qual era
a melhor maneira de abordar o VIH no lugar de trabalho? Agora, possuímos respostas precisas a
muitas delas e a outras questões essenciais.

O VIH é uma epidemia em constante alteração
que afecta pessoas em todo o mundo. Contudo,
conhecendo as informações mais recentes e
tomando as precauções necessárias, é possível
evitar-se a exposição a esse vírus. Esta brochura
fornece informações vitais sobre o VIH destinadas
a o ajudar assim como à sua família:
• Conhecer os factos essenciais relativos ao
VIH e SIDA
• Proteger-se e proteger os outros da
infecção por VIH
• Viver de maneira positiva em resposta ao VIH
• Contribuir para uma ONU
responsável empenhando-se por um lugar
de trabalho favorável, equitativo e respeitador.

___________________________________

1 O Resumo dos 10 Padrões Mínimos da ONU Connosco é
o Anexo 1 desta brochura.
2 A Política do Pessoal das Nações Unidas em relação ao
VIH/SIDA é o Anexo 2 desta brochura, e o resumo dos 10
princípios essenciais do Código da OIT é o Anexo 3.
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Tenha
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Conheça
os factos
sobre o VIH
e a SIDA

6

Viver num mundo confrontado ao VIH

os
Facbtre o
so

VIH

Recursos
contra o

VIH

Sabemos que:
• O VIH é um vírus que destrói o sistema
imunitário do organismo;
• a transmissão do VIH pode ser evitada;
• o VIH pode transmitir-se de uma
pessoa a outra;
• não existe cura para a infecção por
VIH, mas existem tratamentos que
ajudam as pessoas a viver com saúde
durante muitos anos;
• a ONU está empenhada em nos
fornecer as informações e o apoio que
nos são necessários para viver e
trabalhar num mundo confrontado ao
VIH;
• a ONU está empenhada em assegurar
que o nosso lugar de trabalho seja um
espaço onde as pessoas que vivem
com o VIH são tratadas de maneira
justa e respeitadora;
• todos temos direitos e
responsabilidades em relação ao VIH.

Capítulo 1: Tenha cuidado
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O que é o VIH?

O VIH
pode ser transmitido
de uma pessoa
para outra.

A infecção pelo VIH pode ser evitada.
O VIH ataca o sistema imunitário
do organismo.
Enfraquecendo
as defesas do organismo
contra doenças, o VIH torna-o
vulnerável a um conjunto de infecções
e cancros potencialmente mortais.

O vírus da imunodeficiência humana, ou VIH, é o vírus causador da SIDA. Ataca o sistema imunitário
do organismo. Enfraquecendo as defesas do organismo contra doenças, o VIH torna-o vulnerável a um conjunto de infecções e cancros potencialmente mortais. O VIH é infeccioso, o que significa que pode ser transmitido
de uma pessoa a outra.
Como é que se transmite o VIH?
O VIH transmite-se por:
contacto sexual não protegido, principalmente por relações sexuais vaginais ou anais não protegidas
com uma pessoa vivendo com o VIH. Em todo o mundo, as relações sexuais constituem o principal modo
de transmissão do VIH. As relações buco-genitais têm muito menos probabilidades de transmissão mas o
risco aumenta se houver cortes e/ou feridas na boca ou nas partes genitais;
contacto com sangue contaminado. O meio mais eficaz de transmissão do VIH é a introdução
de sangue contaminado pelo VIH na circulação sanguínea, especialmente durante transfusão de sangue
infectado. Actualmente, a maior parte da transmissão pelo sangue resulta da utilização múltipla de material de injecção contaminado durante o consumo de drogas injectáveis. A utilização de seringas e outro
material médico incorrectamente esterilizado em estruturas de cuidados de saúde também pode resultar em
transmissão do VIH. Pede-se aos Serviços Médicos da ONU para tomarem todas as precauções necessárias
e só utilizarem material novo ou esterilizado. Ao utilizarmos os serviços médicos do sistema da ONU e os
serviços aprovados por este sistema, nós que fazemos parte da ONU, poucas probabilidades temos de ficar
infectados desta maneira. Contudo, é preciso tomar precauções suplementares quando se utilizam serviços
médicos não aprovados pela ONU, pois a Organização não pode garantir a inocuidade dos fornecimentos
de sangue ou do material de injecção obtidos em qualquer outra parte. É sempre melhor evitar o contacto
directo com sangue de outra pessoa para evitar a transmissão, não só do VIH mas também da hepatite e
outras infecções transmitidas pelo sangue;
transmissão de mãe vivendo com o VIH ao seu bebé durante a gravidez, durante o parto ou pela
amamentação.

8
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Tem a certeza que estas são as únicas maneiras de transmissão do VIH?
Sim. Não há história de um vírus ter sido estudado com tanto cuidado como o VIH. Há provas irrefu-

Sim, a infecção por VIH pode ser evitada. Como funcionários do sistema da ONU, temos direito a

ada
vit

O VIH pode ser evitado?

or VIH
op

de ser
e
po

• apertando a mão, abraçando ou beijando
• tossindo ou espirrando
• entrando em contacto com saliva
• utilizando um telefone público
• visitando um hospital
• abrindo uma porta
• partilhando alimentos, ou utilizando em comum utensílios de comer ou de beber
• utilizando em comum escovas de dentes
• utilizando distribuidores de água
• utilizando quartos de banho ou chuveiros
• banhando-se em piscinas públicas
• por picadela de mosquito ou qualquer outro insecto
• trabalhando, acompanhando ou vivendo com pessoas seropositivas ao VIH.

fe
A in cçã

táveis que indicam ser impossível ficar infectado ou infectar outras pessoas das seguintes maneiras:

informação sobre prevenção do VIH, acesso a preservativos masculinos e femininos, e encaminhamento para fontes de aconselhamento e detecção. O capítulo seguinte desta brochura, “Proteja-se e
proteja outras pessoas”, explica como evitar a exposição ao VIH em relação aos três modos de transmissão, assim como obter no lugar de trabalho informação sobre prevenção do VIH.
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Se a infecção pelo VIH é evitável, por que razão a epidemia ainda está a progredir?
Alterar comportamentos sexuais ou outros factores de risco não é fácil. Factores tais como emoções, percepção
do risco, conhecimentos e atitudes, influência social, normas, dinâmica do poder, religião, práticas culturais e
condição socioeconómica, tudo pode influenciar o comportamento de um indivíduo.

As pessoas seropositivas
têm a mesma aparência
e comportam-se como as pessoas
não infectadas pelo VIH.

A terapia anti-retroviral
altera o curso natural
da infecção por VIH,
retardando consideravelmente
o desenvolvimento de sintomas.
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O que é a SIDA?
Sem tratamento, o VIH provoca sempre um esgotamento do sistema imunitário, deixando o organismo vulnerável a uma ou várias doenças potencialmente mortais que normalmente não afectam pessoas saudáveis. Esta
fase da infecção por VIH é denominada SIDA, ou síndroma de imunodeficiência adquirida. Quanto maior for
o dano provocado no sistema imunitário, maior é o risco de morte devido a infecções oportunistas (infecções
que aproveitam as fraquezas das defesas imunitárias).
Nos inícios dos anos 1980, antes da descoberta do VIH, os especialistas concordaram sobre o termo “SIDA”
para descrever a síndroma, nessa altura nova, de profunda supressão imunitária. Agora, a SIDA é considerada
como a fase final de uma gradação de infecções e doenças causadas pelo VIH.
Sem tratamento, o VIH leva geralmente 8 a 10 anos a progredir para SIDA. Poucas semanas ou meses
depois da infecção, a pessoa pode sentir uma doença ‘tipo gripe’ (doença de seroconversão) e depois sente-se
de novo bem. Contudo, o intervalo entre a infecção inicial e o aparecimento de sintomas indicando doença
por VIH avançada (SIDA), varia e parece ser mais curto em pessoas infectadas por transfusão sanguínea e
em crianças.
Quais são os tratamentos existentes para infecção pelo VIH e quais são os seus impactos?
Para tratar a infecção por VIH, existem vários tipos diferentes de medicamentos que atacam
diversos aspectos do processo utilizado pelo vírus para a sua replicação. Como o VIH é capaz de mutações
rápidas para se tornar resistente a um dado medicamento, os pacientes têm de tomar uma associação medicamentosa para conseguir uma supressão máxima do VIH.
A associação de medicamentos é conhecida como terapia anti-retroviral; certas pessoas utilizam o termo
tratamento ART (anti-retroviral). Os medicamentos anti-retrovirais são utilizados para tratar crianças e adultos
infectados com o VIH, para evitar a transmissão do VIH da mãe para a criança, e como terapia preventiva
após exposição a infecção pelo VIH (também chamada profilaxia pós-exposição). O começo da terapia anti-

retroviral logo no início da infecção por VIH em bebés e crianças também conduziu a importantes alterações
positivas na sobrevivência de crianças vivendo com o VIH.
Esta terapia altera o curso natural da infecção por VIH, aumentando consideravelmente o período entre a
infecção inicial e o desenvolvimento de sintomas. Para conseguir tal resultado, é importante que a infecção
seja diagnosticada antes do desenvolvimento de sintomas da SIDA para iniciar a terapia no momento mais
eficaz antes do sistema imunitário sofrer dano. Contudo, mesmo os pacientes que iniciam o tratamento depois
de diagnosticados com a SIDA conseguem muitas vezes benefícios importantes e persistentes para a sua saúde.
Embora eficaz para retardar a progressão da doença ligada ao VIH e prolongar a vida para uma expectativa
normal, a terapia anti-retroviral não é uma cura, podendo a pessoa vir a desenvolver a SIDA. A terapia antiretroviral não deve ser interrompida e deve ser seguida toda a vida. Qualquer excepção deve ser feita de acordo
com um médico especializado segundo o caso. Além dos tratamentos para a infecção por VIH, existem terapias
que permitem evitar e/ou tratar muitas infecções oportunistas relacionadas com o VIH.
Como funcionários da ONU, nós (e os membros da nossa família que também são cobertos pelo seguro da
ONU) temos direito a cuidados médicos apropriados, incluindo cuidados relacionados com o VIH. O Capítulo
3 desta brochura, ‘Viver’, fornece informações mais detalhadas sobre a maneira de proteger a sua saúde,
vivendo ou não com o VIH. Não esquecer que, se estiver a viver com o VIH e antes de obter tratamento, é útil
conhecer a variedade de tratamentos existentes. Cada um deles precisa de ser adaptado à sua situação de saúde.
Poderá ser útil tornar-se um parceiro conhecedor perante o seu médico quando tiver de discutir qual o tipo de
terapia anti-retroviral mais indicado para si.

Capítulo 1: Tenha cuidado
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A minha vida com o VIH
Adaptação de um poema de um colega da Comissão Económica para a África vivendo com o VIH
Quando soube qual era o meu estado,
Quando tive de me aceitar tal como sou,
Quando me senti triste, ferido e só ...
Quando a dura realidade principiou a se instalar, mais e mais profundamente,
A realidade contra a qual nada posso fazer,
A vida começou a parecer sem valor, sem utilidade, sem gosto, sem sentido e sem esperança ...
Mas não vou deixar que estes maus sentimentos entrem em mim,
Nem que se apoderem de mim,
Pois ainda tenho um amanhã pela frente,
Um amanhã que é, no fim de contas, um outro dia...
Encorajado a continuar para a frente apesar do meu fardo,
O fardo ainda presente e perdurável,
Ajudou-me a ver o lado positivo de uma situação negativa,
Lembrando-me de tempos a tempos que eu estava melhor do que quem me antecedera.
E realmente melhor, acreditem.
Ajudou-me a aceitar o meu estado e a continuar,
Ajudou-me a utilizar os recursos disponíveis,
Ajudou-me a enfrentar o meu terror e a deixar de ter medo,
Pois agora conheço o meu estado e sei qual é a minha situação ...
No fundo de mim mesmo retomei a minha liberdade,
A liberdade de me restabelecer,
A liberdade do fardo de responsabilidade não satisfeita.
A liberdade de deixar de ter medo,
Pois agora eu sei o que posso ou não posso fazer.
Assim, meu amigo, aprende com a minha história e assegura a tua própria liberdade.
12

Viver num mundo confrontado ao VIH

Efeito mundial da terapia anti-retroviral
A terapia anti-retroviral resulta geralmente em melhoria importante da saúde e bem-estar das pessoas que
vivem com o VIH. O número de pessoas que recebem medicamentos anti-retrovirais em países de renda baixa
e média decuplicou em cinco anos unicamente, atingindo quase quatro milhões de pessoas nos fins de 2008.
Além disso, o número de mortes resultantes da SIDA principiou a declinar, em parte devido a melhor acesso
a tratamento.
O impacto dos medicamentos anti-retrovirais no tratamento do VIH tem sido surpreendente. Os melhoramentos de saúde são muitíssimo mais marcados e perduráveis do que se previu quando, em meados dos anos
1990, surgiu pela primeira vez a terapia anti-retroviral por combinação.
Disponibilidade da terapia anti-retroviral
Embora os membros do pessoal da ONU tenham acesso a cuidados relacionados com o VIH através do seu
seguro médico, é importante não esquecer que, para a maior parte das pessoas, os medicamentos anti-retrovirais ainda são caros. No mundo, a maioria dos indivíduos infectados não tem acesso a medicamentos nem a
tratamentos para o VIH. Segundo os mais recentes dados disponíveis de 2007, calcula-se que 9,7 milhões de
pessoas vivendo com o VIH em países de renda baixa e média necessitam urgentemente de medicamentos antiretrovirais salvadores. Contudo, calcula-se que unicamente três milhões delas têm acesso aos medicamentos
apropriados, restando sem acesso 6,7 milhões.
Como posso saber se tenho o VIH?
A única maneira de saber se está a viver com o VIH é fazer um teste de detecção. Os anticorpos
contra o VIH podem ser detectados por meio de um simples teste que está disponível praticamente em todo o
mundo. O número 5 dos Padrões Mínimos da ONU Connosco especifica que, como funcionário da ONU, deve
ter um destes testes à sua disposição e à disposição da sua família.

Existem tratamentos
que retardam a progressão
da infecção por VIH permitindo assim
que as pessoas vivendo com o vírus
se mantenham saudáveis e produtivas
durante muitos anos.

A única maneira de saber
se está a viver com o VIH
é fazer um teste de detecção.

Que se passa no organismo no caso de infecção por VIH?
O VIH infecta glóbulos brancos do sangue que fazem parte do sistema imunitário do organismo. Para lutar
contra infecções é necessário ter um sistema imunitário forte. Quando uma pessoa fica infectada com o VIH,
o vírus infecta as células e, com o decorrer do tempo, o sistema imunitário torna-se menos capaz de lutar
contra as doenças.

Capítulo 1: Tenha cuidado
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Como progressa o VIH
O VIH começa
por infectar algumas
células

6
O vírus utiliza células
humanas para fabricar
mais vírus

6
O vírus acaba por matar
a célula hospedeira e as
células vizinhas

6
As células do sistema
imunitário do organismo
atacam o vírus

6
A quantidade de vírus
aumenta e aniquila o
sistema imunitário

6
Sem a defesa do sistema
imunitário, aparecimento
de infecções secundárias
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Pouco tempo depois do início da infecção por VIH, o sistema imunitário do organismo humano lança um
ataque contra o vírus por meio de células ‘assassinas’ especializadas e anticorpos que normalmente conseguem
diminuir temporariamente a quantidade de vírus no sangue. Contudo, o VIH mantém-se activo, continuando
a infectar e a matar células vitais do sistema imunitário. O VIH também estabelece reservatórios dentro do
corpo que não podem ser destruídos com os medicamentos anti-retrovirais disponíveis. Sem tratamento, e com
o decorrer do tempo, a actividade viral aumenta de maneira importante, acabando eventualmente por aniquilar
a capacidade do organismo para lutar contra as doenças.
A infecção por VIH é sempre fatal?
Não necessariamente. Actualmente, existem tratamentos que podem retardar muito a progressão da infecção
por VIH e que permitem que as pessoas vivendo com o vírus se mantenham saudáveis e produtivas durante muitos anos. Contudo, sem tratamento, a infecção por VIH conduzirá quase invariavelmente à SIDA, o que conduz
quase sempre à morte.
Dizem que o VIH não é visível e que também não se pode sentir. Então, como é que eu posso
saber se eu ou outra pessoa temos o VIH?
É impossível dizer se uma pessoa tem o vírus unicamente observando-a ou falando-lhe. A única maneira de
uma pessoa conhecer o seu estado é fazer o teste de detecção 3-6 meses depois de uma possível exposição.
Mesmo se o resultado do teste for negativo, se tiver havido uma exposição recente, o teste deve ser repetido
três meses depois. Actualmente, como os testes são mais precisos, é possível que alguns deles possam detectar
os anticorpos mais cedo. Para o seu próprio bem-estar e o bem-estar de outras pessoas, é importante conhecer
maneiras de evitar a infecção e encorajar outras pessoas a fazer o mesmo.
A mulher é mais vulnerável à infecção por VIH do que o homem?
Sim. Cerca de metade das pessoas que vivem com o VIH são mulheres. A mais alta prevalência de VIH entre
mulheres encontra-se em países onde a epidemia se generalizou; as mulheres que vivem com o VIH ficaram
infectadas principalmente através de relações heterossexuais e muitas vezes num contexto marital. Um certo
número de factores biológicos, sociais, culturais e económicos contribuem para a vulnerabilidade da mulher ao
VIH.

Factores biológicos: o aparelho genital feminino tem uma superfície de exposição maior do que o aparelho genital masculino; assim, as mulheres podem correr maior risco de infecção em cada exposição. As
mulheres mais jovens são ainda mais vulneráveis a infecção por VIH devido a imaturidade da abertura da
matriz.
Incapacidade económica: pressões para angariar renda para si próprias ou suas famílias levam certas
mulheres a ter relações sexuais “financeiras” com homens que lhes dão dinheiro, pagam propinas escolares
ou dão presentes em troca de relações sexuais. Em certas regiões, isto é especialmente o caso para mulheres
mais jovens que têm relações sexuais com homens mais velhos. É possível que mulheres economicamente
dependentes não possam insistir pela utilização de preservativos.
Maridos migrantes: muitas mulheres, especialmente em zonas rurais, são infectadas pelos seus maridos
que, por exemplo como mineiros, camionistas ou soldados, trabalham longe de casa durante longos períodos durante os quais têm relações sexuais não protegidas. Estes homens podem ficar infectados com o VIH
e, quando voltam para casa, podem transmiti-lo às suas esposas.

Devido a uma combinação
de diferenças biológicas,
desigualdades entre sexos,
pobreza extrema e factores culturais,
as mulheres são mais susceptíveis
a infecção por VIH do que os homens.

Casamento de crianças: em muitas partes do mundo, é ainda vulgar o casamento de raparigas com
menos de 18 anos de idade. Na maioria dos casos, casam com homens mais velhos, sexualmente activos
que podem já estar infectados com o VIH e que o transmitem às suas jovens esposas.
Violência: em todo o mundo, uma mulher em cada três será durante a sua vida violada, espancada, submetida a relações sexuais forçadas, ou maltratada. A violência sexual aumenta o risco de infecção pois
pode ferir a parede vaginal, permitindo que o sémen infectado entre em contacto directo com tecidos
subjacentes. Relações sexuais forçadas também tiram à mulher a possibilidade de insistir na utilização de
preservativo.
O VIH é um problema grave na região onde vivo e trabalho?
Sim, o VIH é um problema grave em toda a parte. Apesar de declínios em novas infecções em certos
países e regiões, a epidemia de SIDA está longe do seu fim e os números de novas infecções por VIH estão
a aumentar em muitos países. Na África a sul do Sara, a região mais afectada, as mulheres representam 61%
das infecções e o VIH continua a ser a principal causa de morte. Nas Antilhas, a maior parte das epidemias
parecem estar estabilizadas, enquanto algumas declinaram em zonas urbanas. Na Ásia, a prevalência do VIH
é mais alta na Ásia do Sudeste, com grandes variações nas tendências da epidemia entre países. Em regiões

Como funcionários da ONU
temos direito a cuidados
relacionados com o VIH
se estivermos infectados
pelo vírus.
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da Europa de Leste, Ásia Central, Médio Oriente e África do Norte, o consumo de drogas injectáveis é o
principal meio de transmissão do VIH. Na América Latina, a epidemia mantém-se geralmente estável mas o
estigma e a discriminação dificultam o acesso universal a prevenção, tratamento, cuidados e apoio para o VIH.
Segundo a mais recente informação disponível, a doença relacionada com a SIDA é a sexta causa mais vulgar
de mortalidade no mundo.

Pessoas infectadas
com o VIH e pessoas não infectadas
não correm qualquer perigo
em trabalhar e viver juntas.

Não é perigoso para uma pessoa não infectada trabalhar com pessoas vivendo com o VIH, e
vice-versa?
Não. Como o VIH não pode ser transmitido por contacto casual, uma pessoa não infectada não corre nenhum
perigo ao trabalhar com pessoas vivendo com o VIH ou com pessoas cujo VIH já progrediu para SIDA. As
políticas do pessoal da ONU proíbem rigorosamente qualquer discriminação contra funcionários vivendo com
o VIH. A Política do Pessoal das Nações Unidas sobre o VIH/SIDA (ver Anexo 2) assegura um lugar de trabalho seguro, protegendo ao mesmo tempo a dignidade e os direitos humanos de todo o pessoal. A importância
de um lugar de trabalho justo, equitativo e não discriminatório é explicada mais detalhadamente no Capítulo 4.
Não há perigo em empregar pessoas seropositivas para trabalhar a domicílio ou em escritórios?

As pessoas que vivem
com o VIH devem ser tratadas
com respeito e não devem ser
sujeitas a discriminação devido
à sua serologia VIH.
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Não. Como o VIH só pode ser transmitido durante relações sexuais não protegidas, transfusões de sangue,
utilização de material de injecção contaminado ou de mãe para filho, não há razão para não empregar uma
pessoa que viva com o VIH, tal como não há razão para uma pessoa vivendo com o VIH pensar que não pode
trabalhar na casa de qualquer pessoa. Não esquecer que o VIH não pode ser transmitido abraçando, beijando,
brincando com crianças, utilizando uma sanita comum, compartilhando utensílios de beber ou de comer, preparando comida ou fazendo qualquer outro trabalho doméstico.
A política da ONU determina muito claramente que o VIH não deve ser um factor de recrutamento ou
determinando o emprego. A detecção do VIH não é obrigatória para emprego e ninguém vivendo com o VIH
é obrigado a revelar o seu estado. Esta norma é encorajada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT)
para qualquer trabalhador em todo o mundo. O pessoal da ONU que tiver de recrutar pessoas para trabalhar
nos seus lares também deve seguir a mesma política.
A ONU recomenda que todo o pessoal a trabalhar em lares de membros da ONU tenha acesso a prevenção,
assim como a serviços de cuidados e tratamento. Se o seu lar também é um lugar de trabalho, queira por favor pôr à
disposição do pessoal que recrutar informações sobre o VIH, quer directamente quer através de organizações locais.

Pode compartilhar os seus conhecimentos com os seus empregados domésticos, e encorajá-los a fazer o
teste de detecção e a conhecer melhor o VIH.
Como posso dar apoio a colegas que vivem com o VIH?
Tratando todos os seus colegas, independentemente da sua serologia VIH, como gostaria de ser tratado – com
dignidade, respeito e profissionalismo. O último capítulo desta brochura, intitulado ‘Contribua para uma ONU
que está consigo’, fornece orientação sobre a melhor maneira de abordar a questão do VIH no lugar de trabalho
dentro do sistema da ONU.

Todos os anos, ONUSIDA fornece
informações actualizadas sobre a
epidemia da SIDA em todo o mundo.
Esta informação, disponível no sítio Web
de ONUSIDA (www.unaids.org),

O que se pode esperar para o futuro em relação à investigação sobre o VIH?
Vacina: actualmente, não existe uma vacina eficaz contra o VIH. Apesar do facto de estarem em curso
muitos projectos de investigação e de muitos especialistas estarem a trabalhar arduamente para elaborar
uma tal vacina, é muito provável que ainda levará muito tempo antes de se poder dispor de uma para utilização generalizada. Embora tenha havido progressos importantes na compreensão de possíveis abordagens
a uma vacina anti-VIH, o desenvolvimento de uma vacina eficaz enfrenta desafios enormes.
Microbicidas: algumas vezes também denominados géis antivirais, os microbicidas são destinados a
proteger contra infecções sexualmente transmissíveis incluindo VIH. Certos produtos serão destinados a
relações sexuais vaginais e outros a relações sexuais anais. Certos produtos podem ser contraceptivos mas
outros não. Alguns podem incluir medicamentos anti-retrovirais, mas outros em fase de experimentação
não. Estão a ser experimentadas diferentes fórmulas tais como géis, cremes, membranas, anéis vaginais ou
supositórios. Actualmente, não existe nenhum microbicida eficaz. No âmbito da investigação global sobre
prevenção do VIH, é importante apoiar a pesquisa sobre microbicidas pois estes representam um método
potencial de protecção que não necessita da cooperação do parceiro/a.

inclui as folhas anuais de
informações resumidas por país
Actualização sobre a Epidemia de
SIDA, e Relatório sobre a Epidemia
Mundial de SIDA publicados todos
os dois anos, que inclui informação
considerável sobre cada país.
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Profilaxia pré-exposição (PrEP): estão actualmente planeadas ou em curso, experiências clínicas para
estudar a segurança e eficácia da profilaxia pré-exposição, uma estratégia não comprovada, segundo a qual
pessoas seronegativas ao VIH podem tomar um medicamento anti-retroviral, ou uma associação de medicamentos, numa base regular com o objectivo de reduzir o seu risco de infecção pelo VIH. Actualmente,
não existe uma profilaxia pré-exposição eficaz.
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Entretanto, o recurso ao preservativo masculino ou feminino, à circuncisão masculina e a outras estratégias
existentes de prevenção do VIH (ver Capítulo 2) constituem as únicas medidas possíveis para evitar a transmissão do vírus. Não existe nenhuma perspectiva de cura para a SIDA, mas se as pessoas que vivem com o
VIH procurarem cuidados e tratamento adequado prestados por profissionais, poderão gozar de melhor saúde
e bem-estar durante muitos anos.
Esforços da ONU para responder à epidemia de SIDA
O sistema da ONU está activamente empenhado na resposta à SIDA. No seio deste sistema, a direcção das
actividades relativas à SIDA incumbe ao Programa Conjunto da ONU sobre o VIH/SIDA (ONUSIDA) que
se compõe de um Secretariado e dez agências co-patrocinadoras pertencentes ao sistema da ONU3. Parar a
propagação e começar a inverter a tendência actual do VIH é um Objectivo de Desenvolvimento do Milénio
e, para atingir outros Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, também será necessário progredir na luta
contra a epidemia.
O sistema da ONU observa a evolução da epidemia de maneira a chamar a atenção do mundo para a amplitude e natureza da situação, detectar novas tendências importantes, e ajudar os países a determinar se os seus
esforços para controlar a epidemia estão a ter êxito. Estas actividades tomaram uma importância especial após
o consenso mundial de 2001 na Assembleia Geral da ONU que resultou na Declaração de Empenho sobre o
VIH/SIDA e a Declaração Política de 2006 sobre o VIH/SIDA, que pede aos Estados Membros para comunicarem periodicamente os progressos obtidos na resposta à epidemia. A Reunião de Alto Nível de 2008 sobre a
SIDA analisou o progresso conseguido na implementação destas declarações.
O sistema da ONU proporciona orientação ajudando os países a atingir acesso universal a prevenção, tratamento, cuidados e apoio para pessoas vivendo com o VIH ou por ele afectadas, um objectivo estabelecido
na Declaração Política de 2006. Recolhendo e difundindo as melhores práticas, o sistema da ONU assegura
que os programas e políticas destinados a atingir acesso universal a prevenção, tratamento, cuidados e apoio

são baseados nas melhores provas disponíveis do que é eficaz. O sistema da ONU encoraja, e muitas vezes
patrocina, trabalhos de investigação de alto nível para melhorar as capacidades dos países e comunidades a
tomar acções eficazes para lutar contra a epidemia. Por exemplo, em relação ao VIH no lugar de trabalho, os
10 Padrões Mínimos da ONU Connosco proporcionam orientação destinada ao pessoal do sistema da ONU, e
as Directivas Práticas da OIT sobre o VIH/SIDA e o Mundo do Trabalho proporcionam orientação destinada
a patrões em todo o mundo, incluindo no sistema da ONU.
Presente em quase todos os países de renda baixa e média, o sistema da ONU ajuda os países a elaborar
e implementar estratégias eficazes contra a SIDA, graças a programas conjuntos de apoio desenvolvidos por
Equipas Conjuntas da ONU sobre a SIDA. O sistema da ONU trabalha com governos, a sociedade civil, incluindo
pessoas vivendo com o VIH/SIDA, o sector privado, organizações religiosas e doadores externos para reforçar
as respostas nacionais dentro de uma estrutura denominada “A Trilogia”. A Trilogia é um conjunto de princípios aconselhando que todos os países tenham UMA autoridade nacional de coordenação sobre a SIDA, UMA
estrutura aceite para abordar a epidemia, e UM sistema nacional de monitorização e avaliação. Acima de tudo, o
sistema da ONU defende uma resposta extraordinária ao desafio sem precedentes que representa a SIDA.
Além desta brochura, como é que o sistema da ONU me ajudará
a aprender tudo o que devo saber sobre o VIH?
Depois de um inquérito efectuado em 2002 junto de mais de 8000 funcionários do sistema da ONU, elaborouse uma Estratégia de Instrução para assegurar que todos os membros do pessoal têm conhecimentos de base
sobre o VIH. Cinco anos depois, a ONU Connosco, o programa do lugar de trabalho de todo o sistema da
ONU sobre o VIH, com 10 Padrões Mínimos, incluindo padrões relacionados com instrução sobre o VIH, foi
aprovado. A ONU Connosco e a Estratégia de Instrução exigem a participação de todo o pessoal a sessões
de instrução sobre o VIH nos seus locais de afectação. Tais sessões fornecem informações sobre o VIH, os
direitos do pessoal, os serviços disponíveis localmente e todos os aspectos dos 10 Padrões Mínimos da ONU
Connosco. O sistema da ONU está empenhado em assegurar que estas sessões de orientação são culturalmente
apropriadas e, quando possível, disponíveis nos idiomas locais e acessíveis a membros da família. Além de
sessões de instrução, as equipas nacionais da ONU são encorajadas a fornecer ao pessoal informação actualizada e a organizar eventos anuais, por exemplo, no Dia Mundial da SIDA, comemorado todos os anos no dia
1 de Dezembro.

Uma estrutura comum eficaz

“

Se não fosse a mobilização e o trabalho
de coordenação da ONU Connosco, os
nossos esforços comuns não teriam sido
tão eficazes. Esta iniciativa a nível do
sistema da ONU serve de modelo para a
linha de conduta da sua reforma. O trabalho
da ONU Connosco, uma ONU ideal,
demonstra de maneira relativamente fácil
que podemos trabalhar em conjunto em
direcção de um objectivo comum e através
de uma estrutura de implementação
comum. No seu trabalho, a ONU Connosco
ajuda a melhorar a eficiência e coerência,
apoiando-se em esforços existentes nos
locais de trabalho de várias agências, e
eliminando a duplicação de esforços.

”

– James Rawley,
Coordenador Residente da ONU, Egipto

Capítulo 1: Tenha cuidado

19

Eu ainda tenho dúvidas sobre o VIH no lugar de trabalho. Onde posso obter mais informações?

A Estratégia da ONU
de Instrução sobre o VIH/SIDA e a ONU
Connosco têm por objectivo assegurar
que todos os membros do pessoal
têm conhecimentos de base sobre a
infecção pelo VIH e seu impacto.

Existem pontos focais VIH na maior parte das organizações, e Animadores de Instrução sobre o VIH foram
formados para o sistema da ONU na maior parte dos países (lista disponível em www.uncares.org/facilitators).
Além disso, pode consultar o seu responsável dos recursos humanos ou o ponto focal do sistema da ONU no
lugar de trabalho os quais conhecem as políticas do sistema da ONU em relação ao VIH. Também pode enviar
as suas questões de ordem médica sobre o VIH aos serviços médicos do sistema da ONU ou a qualquer outro
fornecedor de cuidados de saúde afiliado à ONU. Consultar a Lista de Serviços de ONU Connosco sobre o
VIH (www.uncares.org) ou o seu próprio lugar de trabalho do sistema da ONU para encontrar os nomes e a
informação para contactar organizações locais de serviços.
Um sítio internet especial sobre o VIH no lugar de trabalho no seio da ONU apresenta informações contidas
nesta brochura, assim como outros recursos. O sítio Web da ONU Connosco está disponível em inglês, francês
e espanhol em www.uncares.org. Também pode enviar através deste sítio Web qualquer pedido de informação.
Se estiver a viver com o VIH, pode juntar-se a ONU Plus, o Grupo de Pessoal Seropositivo do Sistema da
ONU. Contactar pessoalmente: unplus@unaids.org.
Conheça os factos sobre o VIH
Quais são os novos factos que aprendeu sobre o VIH?
___________________________________________________________________________________________________________

Se estiver a viver com o VIH,
pode juntar-se a ONU Plus,
unplus@unaids.org

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Quais são as maneiras mais frequente de transmissão do VIH?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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Quais são as questões sobre o VIH para as quais não tem resposta?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

A quem se pode dirigir localmente dentro do sistema da ONU para aumentar os seus conhecimentos sobre o VIH?
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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A quem se pode dirigir fora do sistema da ONU no seu país para aumentar os seus conhecimentos sobre o VIH?

Sistema da
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___________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________

Quais são os factos sobre o VIH que pode querer compartilhar com o seu parceiro/s, filhos, outros membros
da família e amigos?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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Tome decisões
salutares

22

Viver num mundo confrontado ao VIH

Sangue
inócuo
Teste de
detecção do

VIH

ogia
l
o
r
Se

VIH

Para se proteger a si mesmo,
proteger a sua família e amigos,
deve:
• preparar-se adiantadamente para se
proteger contra o VIH;
• conhecer a sua serologia VIH dirigindose aos serviços de aconselhamento e
detecção voluntários;
• procurar imediatamente tratamento
se tiver uma infecção sexualmente
transmissível;
• evitar relações sexuais com penetração
ou utilizar preservativos de maneira
correcta e consistente todas as vezes
que tiver relações sexuais, excepto se
tiver a certeza, assim como os seus
parceiros/as, de não estar infectado com
o VIH;
• utilizar unicamente agulhas e seringas
novas;
• tomar as precauções necessárias se
estiver a viver com o VIH e quiser ter
um bebé;
• falar sobre a prevenção do VIH com os
seus parceiros/as, filhos e colegas.
Capítulo 2: Proteja-se a si e aos outros
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Como só existe um número limitado de modos de transmissão do VIH, a prevenção da infecção
não se reduz a evitar a exposição ao vírus?

Prevenção eficaz do VIH
Informação precisa
sobre a transmissão do
vírus

6
Plano pessoal para
evitar exposição de
si próprio e de outras
pessoas

6
Comunicação com
parceiros/as, família, colegas
e prestadores de cuidados
de saúde

6
Reforço e persistência
de atitudes positivas

É verdade que o VIH não é particularmente fácil de transmitir e que a infecção pode ser evitada. Mas o principal modo de transmissão do VIH, as relações sexuais, implica comportamentos pessoais íntimos e estabelecidos que são muitas vezes difíceis de alterar e manter a longo prazo.
Uma prevenção eficaz baseia-se em vários princípios comprovados:
Informação precisa. Para evitar adquirir e transmitir o vírus a outras pessoas, todos devemos saber como
é que o VIH se transmite – e como não se transmite. Esta brochura, juntamente com informação acessível
em www.uncares.org, fornece os factos fundamentais sobre o VIH, assim como informação sobre fontes
onde se podem obter informações mais detalhadas. Além disso, como membro do pessoal do sistema da
ONU, deve participar a uma sessão de instrução sobre o VIH (se ainda não o fez) durante a qual tem a
oportunidade de obter resposta a qualquer questão que possa ter.
Plano pessoal. Se não está a viver com o VIH, será útil pensar adiantadamente de que maneira pode
entrar em contacto com o vírus e como planear para evitar a exposição ao mesmo. Se está a viver com o
VIH, o seu plano de protecção pessoal tem dois objectivos: proteger-se a si próprio e proteger outros, pois
uma nova infecção pode causar outros problemas de saúde que deve evitar (ver Capítulo 3). Como cada
pessoa é única, precisará de adaptar o seu plano de prevenção às suas circunstâncias pessoais. Para alguns
de nós, especialmente mulheres com relações heterossexuais, o plano de prevenção pode precisar de entrar
em linha de conta com a dinâmica do poder interpessoal que pode por vezes dificultar a nossa própria
protecção. Tal como este capítulo explica, todos temos o direito, como pessoal do sistema da ONU, a meios
de prevenção essenciais, incluindo acesso a informação, preservativos masculinos e femininos, estojos
de primeiros socorros, seringas novas e material esterilizado para cuidados médicos, e fornecimento de
sangue inócuo.
Comunicação. Como são precisas duas pessoas pelo menos para que haja transmissão do VIH por via
sexual, é importante falarmos todos sobre prevenção do VIH – com o nosso parceiro/s, a nossa família,
os nossos colegas e os nossos fornecedores de cuidados de saúde. O sistema da ONU exige que todas as
agências ofereçam aos seus funcionários oportunidades para discutir sobre a prevenção do VIH e encaminhamento para aconselhamento com base na comunidade sobre questões relacionadas com o VIH.
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Reforço. A prevenção do VIH implica mais do que só informação. Como alterar comportamentos que
aumentam o risco de transmissão do VIH e manter tais atitudes positivas durante um certo tempo pode ser
por vezes difícil, é preciso estar motivado para utilizar métodos eficazes de prevenção do VIH e desenvolver as competências necessárias para continuar não infectado. Com o aparecimento nos últimos anos
de tratamentos eficazes contra o VIH, certas pessoas tornaram-se condescendentes em relação ao risco de
transmissão. Como a prevenção do VIH é um empreendimento para toda a vida, a Política do Pessoal das
Nações Unidas sobre o VIH/SIDA prevê esforços contínuos de prevenção do VIH que permitem o reforço
constante de mensagens de prevenção.

n Transmissão sexual

Para se evitar a transmissão
do vírus todos devemos saber
como o vírus se transmite –
e como não se transmite.

Como posso evitar a transmissão do VIH por via sexual?
Abstinência sexual: a maneira mais segura de evitar a exposição a infecção por VIH por via sexual é
abster-se de relações sexuais com penetração. Isto pode significar retardar o início da actividade sexual ou,
uma vez sexualmente activo, não ter relações sexuais com penetração.
Fidelidade entre parceiros seronegativos ao VIH*: alguns de nós podem estar numa situação em que
seja possível discutir a necessidade de fidelidade mútua (* se os dois parceiros sabem ser seronegativos
ao VIH) ou ter relações sexuais seguras fora ou no âmbito da relação (evitando penetração, e utilizando
preservativos masculinos ou femininos de maneira consistente e correcta). Esta abordagem não é isenta de
riscos. Por exemplo, uma proporção importante de mulheres vivendo com o VIH ficaram infectadas através
dos seus maridos/parceiros nos quais tinham confiança e aos quais eram fiéis. Para informação específica
sobre preservativos (como negociar a sua utilização e ideias erradas sobre os mesmos), consultar www.
uncares.org.

O principal modo de transmissão
do VIH – relações sexuais – implica
comportamentos pessoais íntimos e
estabelecidos.

Só ter relações sexuais sem penetração: uma outra abordagem de prevenção consiste em ter unicamente relações sexuais sem penetração. Como tais actividades não implicam penetração vaginal nem anal,
não apresentam risco de transmissão do VIH. As relações buco-genitais apresentam um risco de transmissão extremamente fraco, embora o risco seja maior se houver ejaculação na boca e esta tiver cortes ou
lesões assim como se existirem lesões genitais.
Capítulo 2: Proteja-se a si e aos outros
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Utilização de preservativos: queira passar à questão a seguir “Até que ponto os preservativos permitem
evitar a transmissão do VIH”?
Até que ponto os preservativos permitem evitar a transmissão do VIH?
Utilizados de maneira correcta e consistente, o preservativo feminino e o preservativo masculino em latex são
os meios disponíveis mais eficazes para reduzir a transmissão sexual do VIH e outras infecções sexualmente
É importante falar sobre
transmissíveis (ver quadro nas páginas 32 e 33). Ao mesmo tempo, os preservativos também são um meio muito
a prevenção do VIH com
seguro de contracepção.
Os preservativos podem falhar se não forem utilizados como indicado. Abrir uma embalagem de preservativo
as nossas famílias, os nossos colegas
com os dentes, um canivete ou tesouras, por exemplo, pode furar ou rasgar o preservativo. É importante utilizar
e os nossos prestadores
os preservativos desde o princípio do acto sexual, e não unicamente antes da ejaculação, para impedir a exposide cuidados.
ção a líquidos de pré-ejaculação ou vaginais potencialmente infecciosos. Quanto mais frequentemente utilizar
os preservativos, mais fácil será e mais à vontade se sentirá assim como o seu parceiro/a. Como as relações
sexuais são muitas vezes espontâneas, é uma boa ideia ter sempre consigo um preservativo.
Os preservativos cuja data expirou, de mau fabrico ou incorrectamente guardados em temperaturas altas são
especialmente susceptíveis de rotura. Produtos à base de óleos (tais como loções para as mãos ou vaselina)
estragam os preservativos masculinos de latex, por isso só se devem utilizar lubrificantes à base de água. Os
preservativos podem ocasionalmente escorregar ou romper-se.
Os preservativos
Se tiver um parceiro regular, deve discutir com ele como é que, como casal, tencionam evitar o risco de transmissão do VIH. O ideal seria que a decisão de um casal de utilizar um preservativo masculino ou feminino
são muito eficazes
resulte de um processo de negociação. O casal examina os benefícios da utilização de um preservativo, discute
para evitar a transmissão
eventuais preocupações ou resistência, e decide adoptar uma abordagem mutualmente satisfatória. Pode acondo VIH.
tecer algumas vezes que um dos membros do casal não tenha poder para negociar a utilização de preservativo.
Por exemplo, muitas mulheres declaram ter tido dificuldade para pedir ao seu marido ou parceiro para utilizar
um preservativo. Por isso, é importante que os homens sensibilizem os seus colegas para a utilização consistente de preservativos, se tornem modelos activos perante os seus filhos, sobrinhos, etc., e promovam no seio das
suas comunidades a utilização de preservativos. No sítio www.uncares.org podem encontrar conselhos sobre
maneiras de negociar a utilização de preservativos. Como membros do sistema da ONU que tem por mandado
reduzir a transmissão do VIH, é importante agir em consequência quando se trata das nossas próprias vidas e
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Como utilizar o preservativo masculino

Utilizar o preservativo masculino

Primeiro, verificar sempre a data de expiração marcada na embalagem. Se a data já expirou, o preservativo
não deve ser utilizado.
Manipular os preservativos delicadamente. Abrir a embalagem com cuidado, nunca utilizar tesouras, faca
1
ou os dentes! n
Retirar o preservativo da embalagem, fazendo especialmente atenção se usar anéis e/ou se tiver unhas
1
compridas ou fendidas para não rasgar o preservativo. n
Verificar se o preservativo tem o bom lado virado para cima para poder ser facilmente desenrolado. Se
acidentalmente colocar o preservativo às avessas, deve deitá-lo fora e utilizar um novo para evitar transferir
para o seu parceiro/a qualquer fluído pré-ejaculado (esperma).

n
1

n
2

n
3

n
4

Espremer o ar na extremidade do preservativo (isto dá espaço para o esperma e é importante para evitar
que ele se rasgue) e colocá-lo na extremidade do pénis. Certas pessoas gostam de deitar uma ou duas gotas
2
de lubrificante à base de água na extremidade interior do preservativo para aumentar a sensibilidade. n
Desenrolar cuidadosamente o preservativo sobre o pénis em ERECÇÃO até estar completamente desenrolado e/ou o pénis todo coberto. Assegurar-se que não ficou ar no preservativo (a ponta deste deve estar mole
ou de aparência vazia). No caso de ser preciso lubrificação adicional, lubrificar o exterior do preservativo
3
utilizando um lubrificante à base de água. n
Colocar o preservativo ANTES de qualquer contacto do pénis com a vagina ou o ânus. (Em relação a infecção, qualquer penetração não protegida aumenta o risco.)
Utilizar o preservativo desde o início da penetração, durante o apogeu até terminar o acto, e retirar o pénis
enquanto este ainda está duro.
Uma vez o acto sexual terminado, remover o preservativo segurando a base deste e fazendo-o deslizar,
4
tendo muito cuidado para não deixar o esperma escorrer para as mãos. n
Embrulhar o preservativo utilizado e descartá-lo de maneira correcta – por exemplo, no balde do lixo.
Nunca deitar um preservativo na sanita pois pode bloquear as canalizações! Não esquecer as três acções:
5
descartar num balde do lixo, queimar ou enterrar. n
Utilizar sempre um preservativo por cada acto sexual.

n
5
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Utilizar o preservativo feminino

n
1

anel externo

n
2
anel interno

n
3
Continua na
página seguinte

28

Viver num mundo confrontado ao VIH

O que é um preservativo feminino?
Enquanto o preservativo masculino é colocado no pénis, o preservativo feminino é colocado dentro da vagina.
Trata-se de uma ‘camisa’ folgada, feita de nitrilo ou de poliuretano, com um anel flexível em cada extremidade.
O anel interno na extremidade fechada do preservativo feminino é colocado no interior da vagina, enquanto o
anel externo na extremidade aberta do preservativo cobre a área à volta da abertura da vagina. O preservativo
feminino pode ser inserido até oito horas antes das relações sexuais, ou mesmo pouco antes. Com este preservativo podem utilizar-se lubrificantes à base de óleo ou de água.
O preservativo feminino mais vulgarmente disponível é o FC2, feito de polímero nitrilo, um latex sintético.
O FC2 tem a mesma configuração, especificações, segurança e eficácia que o preservativo anterior e foi elaborado para melhorar a disponibilidade de preservativos femininos dado que o polímero nitrilo é mais barato do
que o poliuretano. O polímero nitrilo é também um material cómodo e de mais fácil utilização. O preservativo
feminino não sofre dano com temperaturas altas ou humidade, enquanto o masculino pode sofrer. A utilização
de um preservativo feminino é ideal para pessoas alérgicas ao latex. Não esquecer que o preservativo feminino
se destina a relações vaginais, e não foi experimentado clinicamente para utilização em relações anais.
A utilização do preservativo feminino está a aumentar, os estudos realizados mostrando a sua aceitação tanto
por parceiros masculinos como femininos. Tal como o preservativo masculino, o preservativo feminino impede a
transmissão do VIH ajudando a evitar a exposição a esperma ou a líquidos vaginais. É normalmente mais caro do
que o preservativo masculino e não tão fácil de encontrar à venda em muitas partes do mundo, embora as organizações do sistema da ONU sejam encorajadas a colocá-los à disposição do pessoal, gratuitamente ou a custo baixo.
Como utilizar o preservativo feminino
Verifique sempre a data de expiração marcada no invólucro; se a data já expirou, o preservativo não deve
ser utilizado. O preservativo feminino está pré-lubrificado com um lubrificante não-espermicida baseado
em silicone. Enquanto o invólucro do preservativo feminino ainda não está aberto, apertar ou friccionar o
pacote com os dedos para fazer espalhar o lubrificante para assegurar uma cobertura total. Com as mãos
1
limpas, abrir o pacote cuidadosamente evitando utilizar objectos cortantes ou afiados. n
O preservativo feminino (foto) tem um anel em cada extremidade. Com o seu polegar e o dedo médio,
apertar o anel interior (na extremidade fechada do preservativo) para o tornar longo e estreito de maneira a
2 n
3
poder introduzi-lo, um pouco como o que se faz com um diafragma. n

Para introduzir o preservativo, encontrar uma posição confortável, tal como agachada ou sentada com uma
perna levantada, ou deitada. Depois, introduzir o preservativo na vagina. A abertura vaginal deve estar
4
relaxada. n
Depois, colocar o dedo dentro do preservativo e empurrar o anel interior o mais profundamente possível
na vagina, tendo o cuidado de não torcer o preservativo durante a introdução. O anel interior deve estar
no colo do útero, e o anel externo (na extremidade aberta do preservativo) deve manter-se no exterior da
vagina, cobrindo parte do órgão genital externo. O preservativo feminino cobrirá o interior da vagina, cuja
forma natural, juntamente com o anel interior que quando introduzido correctamente fica no colo do útero,
5 n
6
mantém o preservativo no sítio. n
Agora as relações sexuais com penetração são sem perigo. Utilizando o preservativo feminino, o pénis do
homem não precisa de estar completamente erecto para a penetração. Fazer atenção para que o pénis entre
bem no preservativo feminino para que as superfícies dos órgãos genitais do homem e da mulher estejam
protegidas. Não há protecção se o pénis penetra entre o exterior do preservativo feminino e a parede da
vagina.

n
4

n
5

Uma vez o acto sexual terminado, comprimir e torcer o anel externo e, devagar, puxar o preservativo femi7
nino para o remover (não precisa de o remover imediatamente após o acto). n
A remoção deve ser feita antes de se levantar para evitar que o esperma escorra. Tal como com o preservativo masculino, o preservativo feminino é um artigo que só se usa uma vez, não deve por isso ser reutilizado.
Embrulhar o preservativo utilizado num lenço de papel e descartá-lo de maneira responsável e correcta
sem esquecer as três acções: descartar num balde do lixo, queimar ou enterrar. Nunca deitar na sanita pois
pode bloquear as canalizações.

n
6

Onde posso obter preservativos e ver uma demonstração no meu lugar de afectação?
As demonstrações sobre preservativos fazem normalmente parte das sessões de instrução sobre o VIH. Pedir
ao ponto focal da sua organização informações sobre a maneira de participar a uma de tais sessões de instrução.
Muitas agências da ONU têm à disposição preservativos em locais discretos, tais como instalações sanitárias.
Os dispensários do governo, o posto da ONU, e certos postos dirigidos por organizações não-governamentais
são outros locais onde pode obter preservativos. A ONU Connosco irá trabalhar com o sistema da ONU em
países onde os preservativos não são facilmente disponíveis para dar ao pessoal, no lugar de trabalho, acesso
fácil e discreto a preservativos, gratuitamente ou a baixo custo.

n
7
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E a circuncisão masculina?

Assegurar-se que emprega
unicamente um lubrificante
à base de água quando utiliza
preservativos de latex.

As demonstrações
sobre preservativos fazem normalmente
parte das sessões de instrução
sobre o VIH. Muitas agências
da ONU têm à disposição preservativos
em locais discretos.

Em associação com práticas sexuais mais seguras, a circuncisão masculina reduz a possibilidade de transmissão da infecção por VIH da mulher ao homem.
As provas são irrefutáveis: segundo estudos de observação e ensaios controlados aleatórios realizados em
diversos contextos observou-se um efeito de consistência notável, parcialmente protector (para homens, cerca
de 60% de redução do risco de infecção por VIH adquirida por via heterossexual).
Deve sublinhar-se que a circuncisão masculina não confere protecção total contra a infecção por VIH.
Nunca deve substituir outros métodos conhecidos de protecção eficaz mas sim ser considerada como parte
de um conjunto abrangente de prevenção que inclui: abstenção de relações sexuais por penetração, utilização
correcta e consistente de preservativos masculinos ou femininos, redução do número de parceiros/as sexuais,
retardamento do início de relações sexuais, e detecção e aconselhamento sobre o VIH. Como a circuncisão
masculina reduz parcialmente o risco de VIH para o homem, a OMS, ONUSIDA e os seus parceiros elaboraram recomendações específicas para expansão e promoção da circuncisão masculina como um método de
prevenção do VIH em países com alta prevalência do VIH e taxas baixas de circuncisão masculina, juntamente
com orientação prática e meios.
A circuncisão masculina é, entre os actos cirúrgicos conhecidos, um dos mais antigos e mais vulgares. As
razões da sua realização podem ser culturais, religiosas, sociais e médicas. Para mais informações, ver www.
uncares.org ou www.malecircumcision.org.
É perigoso para o meu parceiro/a e para mim ter relações sexuais não protegidas se estivermos
os dois a viver com o VIH?
É sim. É possível que relações sexuais não protegidas entre duas pessoas infectadas pelo VIH resulte em
transmissão de uma estirpe do vírus mais virulenta ou resistente a tratamento.
Há outras infecções sexualmente transmissíveis com as quais me devo preocupar?
Sim. Além do VIH, existe mais de uma dúzia de outras infecções sexualmente transmissíveis. Estas doenças são a
principal causa de infertilidade em mulheres e, se não forem tratadas, podem levar a complicações durante a gravidez tanto para a mãe como para o recém-nascido. (A transmissão do VIH de mãe para filho será discutida no capítulo a seguir.) Além disso, ter uma infecção sexualmente transmissível não tratada aumenta a vulnerabilidade ao VIH.
O papilomavírus humano (HPV) sexualmente transmissível também pode causar cancro do pénis e do colo do útero.
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Os preservativos reduzem consideravelmente o risco de infecção para a maior parte das infecções sexualmente transmissíveis. Algumas delas, contudo, especialmente as que causam úlceras genitais, não serão talvez
evitadas se o preservativo não cobrir a zona infectada. Assim, é muito importante fazer regularmente testes de
detecção de infecções sexualmente transmissíveis quando houver risco de ter adquirido uma destas infecções.
Os sinais de uma infecção sexualmente transmissível podem incluir um corrimento anormal do pénis ou da
vagina, uma sensação de ardência ou de dor ao urinar, e lesões ou bolhas à volta ou dentro dos órgãos genitais
ou da boca. Nas mulheres, as infecções sexualmente transmissíveis também podem causar perdas de sangue
anormais (distintas do ciclo menstrual), assim como dores na vagina durante relações sexuais.
Ao contrário da infecção por VIH, que não tem cura, a maior parte das infecções sexualmente transmissíveis podem ser curadas com tratamentos relativamente simples que não só eliminam a doença como também
asseguram que a pessoa não vai infectar mais ninguém. O facto das infecções sexualmente transmissíveis
aumentarem muito o risco de transmissão do VIH é uma razão suplementar importante pela qual é crucial
obter tratamento imediato para qualquer tipo de infecção sexualmente transmissível.
No caso de ter uma infecção sexualmente transmissível, é possível que ao princípio se sinta envergonhado
e deseje evitar consultar um enfermeiro ou um médico. Poderá mesmo ser tentado a experimentar remédios
duvidosos, tomar um medicamento sem receita que pode não ser indicado para a infecção sexualmente transmissível de que sofre, ou mesmo pedir antibióticos aos seus amigos. Não siga este caminho. As infecções
sexualmente transmissíveis tratadas incorrectamente irão piorar e tornar-se resistentes aos medicamentos
disponíveis. Consultar para receber tratamento quando tem uma infecção sexualmente transmissível, não é
só um sinal de respeito por si próprio, mas também uma prova do seu respeito pelo seu parceiro/s sexual. Se
tem uma infecção sexualmente transmissível, deve alertar o seu parceiro e aconselhá-lo a procurar tratamento.

As relações sexuais
entre parceiros vivendo
com o VIH devem ser sempre
com protecção.

As infecções sexualmente
transmissíveis não tratadas
aumentam consideravelmente o risco
de transmissão do VIH.
Se pensa sofrer de uma IST, precisa
de consultar para obter um diagnóstico
e receber tratamento imediato.
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Informação sobre infecções sexualmente transmissíveis correntes
Sintomas no homem

Sintomas na mulher

Tratamento

Prevenção

Observações

Gonorreia

Sensação de ardência
ao urinar e corrimento
branco-amarelado do
pénis, ou do recto

Pode ocorrer sem sintomas.
Sensação de ardência ao
urinar e corrimento brancoamarelado da vagina

Antibióticos

Relações sexuais seguras
incluindo utilização correcta
de preservativos

Pode resultar em complicações
a longo prazo como
infertilidade, aperto uretral, etc.

Clamídia

Pode ocorrer sem
sintomas. Corrimento
do pénis, sensação de
ardência ao urinar

Pode ocorrer sem sintomas.
Corrimento da vagina,
sensação de ardência ao
urinar, e dor no baixo ventre

Antibióticos

Relações sexuais seguras
incluindo utilização correcta
de preservativos, detecção
periódica

Pode resultar em complicações
a longo prazo como
infertilidade, etc.

Sífilis

Úlcera genital

Úlcera genital

Antibióticos

Relações sexuais seguras
incluindo utilização correcta
de preservativos, detecção
durante a gravidez

Pode resultar em sífilis de 2o
ou 3 3 grau que pode danificar
outros órgãos, tais como o
cérebro, o coração, etc.

Úlcera mole
venérea
(cancróide)

Úlcera genital

Úlcera genital

Antibióticos

Relações sexuais seguras
incluindo utilização correcta
de preservativos

Não esquecer que se as úlceras
não ficarem completamente
cobertas pelos preservativos, a
transmissão pode ter lugar.

Sintomas de infecções sexualmente transmissíveis
Úlcera, ferida,
erupção cutânea ou
tumefacção ao redor da
vagina, pénis ou ânus
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Corrimento da vagina
ou do pénis
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Dor ou ardência ao urinar

Dores ou perda de sangue
durante ou depois de
relações sexuais

Dores e tumefacção
na virilha, testículos
ou baixo ventre

Informação sobre infecções sexualmente transmissíveis correntes

Sintomas no homem

Sintomas na mulher

Tratamento

Prevenção

Observações

Herpes

Úlcera genital

Úlcera genital

Medicamentos
antivirais

Relações sexuais seguras
incluindo utilização correcta
de preservativos

Não esquecer que se as úlceras
não ficarem completamente
cobertas pelos preservativos, a
transmissão pode ter lugar.

Papilomavírus
humano (HPV)

Verruga venérea

Verruga venérea, cancro
uterino

Tratamento local

Vacinação (raparigas),
relações sexuais seguras
incluindo utilização correcta
de preservativos

Não esquecer que se as úlceras
não ficarem completamente
cobertas pelos preservativos, a
transmissão pode ter lugar.

Tricomoníase

Pode ocorrer sem
sintomas. Irritação
temporária no interior
do pénis, ligeiro
corrimento, ou ligeira
ardência depois de
urinar ou ejacular

Corrimento vaginal amarelo
esverdeado, com espuma
e odor forte; incómodo
durante o acto sexual/
urinar; e irritação/ prurido na
zona genital da mulher. Os
sintomas aparecem 5 a 28
dias após exposição

Antibióticos

Relações sexuais seguras
incluindo utilização correcta
de preservativos, detecção
durante a gravidez

Mais corrente em mulheres. A
inflamação genital pode fazer
aumentar a susceptibilidade
da mulher a infecção por VIH.
Também pode aumentar a
possibilidade de uma mulher
infectada pelo VIH passar o
vírus ao seu parceiro(s) sexual.
Pode ter bebés prematuros ou
com baixo peso à nascença.
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Infecções sexualmente transmissíveis correntes e transmissão do VIH
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Há vários tipos diferentes de infecções sexualmente transmissíveis. Algumas, como a gonorreia, a infecção
clamidial e a tricomoníase são, tal como o VIH, transmitidas através do esperma ou fluídos vaginais, entre
outros. A úlcera genital (sífilis, herpes genital e úlcera mole venérea) e o papilomavírus humano, que é a
principal causa de cancro do pénis e do colo do útero, são transmitidos principalmente por contacto com pele
genital infectada, feridas/úlceras, ou zonas mucosas. Está actualmente disponível uma vacina para prevenção
dos quatro tipos de papilomavírus humano causadores da maior parte dos cancros uterinos e verrugas venéreas.
Se um membro da família for uma rapariga de 9 a 26 anos de idade não tendo ainda recebido a vacina contra
o papilomavírus humano, a questão deve ser discutida com o médico dela. Como certas infecções sexualmente
transmissíveis podem ocorrer sem causar sintomas, mulheres sexualmente activas devem ser periodicamente
examinadas por médico ou enfermeira para detectar infecções. Para mais informações, visitar o sítio www.
uncares.org.

n Falar sobre o VIH
Como devo falar do VIH com os meus filhos?
Num mundo confrontado ao VIH, os jovens têm necessidade de informações precisas sobre os riscos associados a relações sexuais. Precisam de estar equipados com valores e conhecimentos, incluindo como negociar
relações sexuais mais seguras, que os preparem para, em situações difíceis, fazer escolhas em prol da saúde.
Ao contrário do que receavam muitos pais, os estudos mostram que uma boa educação sexual em casa ou
na escola não leva os jovens a ter relações sexuais mais cedo ou com mais frequência. Quando baseado em
provas científicas válidas, um ensino escolar abrangente sobre a sexualidade humana e o VIH fornece aos
jovens informações que lhes podem salvar a vida e oferece-lhes oportunidades para determinar os seus valores
em questões de sexualidade. Se tiver uma criança em idade escolar, deve pedir informações sobre as políticas
aplicadas na sua escola em matéria de educação sexual e procurar assegurar que a escola ofereça um programa
de grande qualidade.
Os pais também devem falar com os filhos sobre o VIH. Aqueles que entre nós são pais podem, de facto,
estar na melhor posição possível para contrabalançar as informações erradas ou as imagens deformadas sobre

a sexualidade que as crianças possam recolher a partir dos meios de comunicação social ou junto dos seus
camaradas. O lar é o melhor lugar para inculcar valores de responsabilidade sexual e de respeito de si mesmo.
Discutir questões de sexualidade com os nossos filhos é muitas vezes difícil. Como pai/mãe, se estiver
preocupado com a sua capacidade em abordar o tópico da sexualidade com os seus filhos, pode procurar conselho junto de amigos de confiança, familiares, professores ou trabalhadores de saúde. Submeter-se à detecção
do VIH oferece uma oportunidade para lançar uma conversa em casa com o seu parceiro/a e filhos, e servir
de modelo para ambos e para a sua comunidade. Certas organizações de serviços especializadas em questões
relacionadas com o VIH ou planeamento familiar podem oferecer educação destinada a crianças. O sistema da
ONU também recomenda a organização, no lugar de trabalho, de discussões entre pais para estudar estratégias
de discussão com os filhos. Em alguns países, organizou sessões especiais para crianças a fim de lhes fornecer
mais informações sobre o VIH. Seja qual for o método que decida adoptar para abordar questões sexuais com
os seus filhos, esteja preparado para ser franco, admitir incertezas, e respeitar a sua intimidade.

O sítio
www.uncares.org
apresenta vários recursos
excelentes sobre a maneira
de abordar as questões sexuais
e o VIH com as crianças.

Como posso discutir de protecção contra o VIH com o meu parceiro?
Não existe uma maneira ‘correcta’ para iniciar uma discussão com um parceiro sobre a prevenção do VIH. A
maneira de abordar este tópico pode depender da natureza da relação, assim como da personalidade das pessoas implicadas. Muitas pessoas têm dificuldades para falar sobre sexualidade. Quando discutimos prevenção
do VIH com um parceiro de longa data, tal como um cônjuge, uma namorada ou um namorado, pode por vezes
ser difícil falar sobre prevenção, incluindo utilização de preservativos, sem abordar tópicos sensíveis como
compromisso, confiança e intimidade afectiva.
Embora possa ser difícil discutir sobre protecção mútua contra o VIH com um parceiro, é importante
que todos falemos sobre isso. Evitar a questão não fará desaparecer o VIH. Pode querer reflectir antes sobre
a maneira de abordar o tópico com o seu parceiro. Se tem dificuldade em decidir como proceder, pense em
procurar aconselhamento por intermédio de uma organização local especializada em VIH e/ou planeamento
familiar, ou através de uma organização feminina.
Para os casais de longa data, ir juntos procurar aconselhamento e detecção voluntários do VIH é uma boa maneira
de discutir de todas as questões relacionadas com o VIH. A presença de uma infecção sexualmente transmissível
não tratada aumenta a vulnerabilidade da pessoa a infecção por VIH. Por esta razão, cada parceiro também deve
tomar medidas para se proteger de infecções sexualmente transmissíveis e, se pensa estar infectado, deve procurar
imediatamente diagnóstico e tratamento. Fazer o teste de detecção estabelece a serologia VIH de cada parceiro, o

É importante falar sobre
a prevenção do VIH
com o nosso parceiro.
Evitar a questão não fará
desaparecer o VIH.
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Os Serviços Médicos da ONU
fazem todos os esforços para
assegurar disponibilidade de sangue
seguro em toda a parte.
Contudo, em certas partes do mundo,
as provisões de sangue nem sempre
são controladas.

Como o VIH não pode ser transmitido
através de uma pele intacta, a nossa
primeira defesa é evitar acidentes que
possam conduzir a exposição a sangue.
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que pode ajudar os casais a elaborar o seu próprio plano de prevenção do VIH com perfeito conhecimento de causa.
Além disso, um conselheiro preparado também pode dar informações, responder a questões e estimular discussão
entre parceiros sobre sexualidade.

n Exposição a sangue
Como posso evitar receber uma transfusão sanguínea infectada pelo VIH?
Actualmente, as provisões de sangue na maioria dos países do mundo são analisadas para detectar anticorpos
anti-VIH. Onde tal detecção existe, as unidades de sangue contaminadas com o VIH são retiradas das provisões de sangue, o que elimina virtualmente o risco de transmissão. Sangue que não foi obtido de doadores
devidamente escolhidos e que não foi analisado para detectar agentes infecciosos transmissíveis por transfusão
tais como o VIH, e de acordo com exigências nacionais, não deve ser destinado a transfusões, excepto em situações muito excepcionais de vida ou de morte. Fazendo parte do pessoal do sistema da ONU, temos o direito
de receber informações dos Serviços Médicos desse mesmo sistema sobre recursos locais de sangue seguro.
Se recebermos uma transfusão sanguínea no quadro de cuidados prestados pelos Serviços Médicos da ONU
ou por um fornecedor de cuidados de saúde afiliado à ONU, podemos ter a certeza que foram feitos todos os
esforços para assegurar a inocuidade do sangue.
Infelizmente, em certas partes do mundo o sangue não é sempre controlado. Em tais lugares, especialmente
quando uma transfusão é administrada por um fornecedor de cuidados de saúde não afiliado à ONU, existe um
risco de exposição ao VIH ou outras doenças transmitidas pelo sangue. Se tiver qualquer dúvida em relação
com a inocuidade do sangue disponível no seu lugar de afectação ou país, por favor contactar o Responsável da
ONU pela Segurança ou verificar a lista dos serviços sobre o VIH da ONU Connosco no sítio www.uncares.org

Como posso evitar ficar exposto a sangue infectado pelo VIH
no decurso do meu trabalho ou no dia a dia?
Muitas pessoas participam a actividades que podem eventualmente levar a exposição a sangue de outra pessoa. Acidentes da estrada, em casa ou no trabalho não são só riscos de saúde como também podem implicar
exposição a sangue.
Como o VIH não pode ser transmitido através de uma pele intacta, a nossa primeira defesa é evitar acidentes que possam conduzir a exposição a sangue. A Política do Pessoal da ONU sobre o VIH/SIDA sublinha a
prevenção de acidentes da estrada. Uma das exigências é que todos os membros do pessoal da ONU e qualquer
outra pessoa transportada em viaturas da ONU utilizem sempre os cintos de segurança. As pessoas que são
motoristas ou seus supervisores têm a responsabilidade suplementar de se assegurar que todos os passageiros
utilizam sempre tais cintos – quer quando sentados no assento da frente quer nos assentos de trás. Em veículos
não pertencentes à ONU, recomenda-se que todos os passageiros utilizem sempre os cintos de segurança, quer
o seu uso seja exigido ou não pela lei.
Quando ocorre um acidente, o melhor procedimento é seguir as chamadas precauções padrão. Esta estratégia parte do princípio que qualquer pessoa pode ser infecciosa – quer com o VIH quer com outra doença, como
a hepatite. As precauções padrão pressupõem que nenhuma exposição a sangue é inofensiva. Recomenda-se
que todas as pessoas – não unicamente pessoal da ONU – conheçam e tomem precauções padrão ao prestar
primeiros socorros e durante outros contactos possíveis com sangue.
Seguir as precauções padrão exige planificação e preparação prévias. Como acidentes podem ocorrer tanto
em casa como no trabalho, assegurar-se que nos dois locais tem um estojo de primeiros socorros facilmente
acessível. Segundo a recomendação padrão da ONU para estojos de primeiros socorros, todos estes devem ter
luvas de latex que devem ser enfiadas antes de tocar em sangue ou ferida aberta de outra pessoa. Para limpar
sangue derramado ou qualquer outro líquido orgânico, utilizar uma solução de lixívia misturada com água. A
lixívia encontra-se em toda a parte em lojas locais.
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Cuidados de saúde seguros
Em várias regiões, práticas não seguras de recolha de sangue e transfusão, e utilização de seringas contaminadas, são responsáveis de uma parte pequena mas importante de novas infecções. Ao utilizar serviços dirigidos
ou designados pela ONU, você e a sua família podem receber serviços médicos em contextos de cuidados seguros, onde só se utilizam seringas e equipamento médico esterilizado, eliminando qualquer risco de transmissão
do VIH devido a cuidados de saúde. (No capítulo a seguir, são abordadas circunstâncias especiais quando o
pessoal está em missão ou por qualquer outra razão pode não ter acesso a Serviços Médicos da ONU.) Também
temos o direito de ser informados de fontes de sangue controlado no caso de necessitarmos de uma transfusão;
o sangue controlado pode praticamente eliminar o risco de transmissão como resultado de uma transfusão.
Precauções padrão
As precauções padrão baseiam-se na hipótese que todos os líquidos orgânicos podem veicular doenças transmissíveis pelo sangue; é importante proteger-se contra infecções por bactérias ou vírus. Eis algumas regras
que todos devem seguir:
Cobrir os cortes. Se tiver cortes ou lesões abertos na pele, deve cobri-los com um penso plástico.
Lavar as mãos. As mãos devem ser lavadas com sabão e água quente depois de terem estado em contacto
com sangue ou outros fluídos orgânicos, depois de ir à sanita, antes de preparar ou de comer alimentos, e
depois de remover as luvas de latex.
Limpar. Sangue ou outros fluídos orgânicos derramados devem ser limpos com uma mistura de lixívia
(1 parte) e água (9 partes). Devem utilizar-se toalhas de papel que depois são deitadas em sacos do lixo de
plástico. Para fazer a limpeza, não esquecer de usar luvas de latex.
Usar luvas de latex. As luvas devem ser utilizadas uma única vez e depois deitadas num saco de lixo
plástico. Se necessário, em vez de luvas podem ser utilizados pequenos sacos de plástico. Mesmo se as luvas
são fortemente recomendadas, não devemos esquecer que uma pele intacta é uma excelente barreira contra
o VIH pois o vírus não pode penetrar na pele não havendo uma ferida aberta. Se a pele é exposta a sangue,
devemos lavá-la o mais depressa possível com água quente e sabão.
Lavar o vestuário. As peças de roupa sujas devem ser postas em sacos de plástico fechados. Lavá-las
separadamente em água quente com sabão e secá-las a quente num secador ou levá-las a lavar a seco.
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Descartar resíduos. Ter muito cuidado ao descartar resíduos podendo conter materiais infectados ou agulhas utilizadas. Descartar os materiais sujos com sangue ou outros fluídos orgânicos num saco de plástico
hermeticamente fechado.

n No caso de possível exposição ao VIH
Que devo fazer no caso de ter sido exposto ao VIH?
Em países onde não se pode estar seguro de obter o tratamento necessário em serviços de urgência dos hospitais, o sistema da ONU, através do programa ONU Connosco, assegura a disponibilidade, nos escritórios da
ONU para todo o seu pessoal e suas famílias, de estojos de início de profilaxia pós-exposição (PEP).
Os estojos de início de profilaxia pós-exposição incluem: tratamento para os primeiros cinco dias de um
tratamento médico de urgência de 28 dias de terapia anti-retroviral que pode ser utilizado para uma pessoa
seronegativa ao VIH após uma exposição acidental ao VIH (continuar com a leitura pois o tratamento antiretroviral do estojo inicial pode ser nocivo para uma pessoa vivendo com o VIH); contracepção de emergência;
um teste de gravidez; instruções para a sua utilização, e um formulário de consentimento. Tomar medicamentos anti-retrovirais como profilaxia pós-exposição deve ser considerado muito seriamente; os medicamentos
anti-retrovirais não devem ser considerados como uma alternativa à prática de relações sexuais mais seguras.
Se pensa ter sido exposto/a ao VIH, por exemplo, no caso de uma agressão sexual; devido a um acidente,
agressão criminosa, ou incidente de segurança; ou ao prestar primeiros socorros a uma pessoa ferida que possa
estar infectada3 sabendo você ser seronegativo ao VIH antes do incidente, deve contactar o responsável, no seu
lugar de afectação, do estojo de início de profilaxia pós-exposição. Se não sabe quem foi nomeado para este
cargo importante, eis como pode descobrir.

A estratégia das precauções
padrão parte do princípio que
qualquer sangue que uma pessoa
possa eventualmente tocar
é potencialmente infeccioso.
Para mais informações sobre
precauções padrão,
ver www.uncares.org.
_______________________________________
4 Espera-se que os membros do pessoal empreguem
todas as medidas de precaução para evitar qualquer
exposição possível ao VIH. Os estojos para início da
profilaxia pós-exposição são destinados a pessoas
seronegativas ao VIH em caso de emergência tais
como agressão sexual, exposição profissional ou
quando outros métodos de prevenção falharam. Os
medicamentos anti-retrovirais são um tratamento
grave sob o controlo de um médico durante um mês
inteiro e podem ter vários efeitos colaterais.
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• Sirva-se da Lista dos Serviços da ONU Connosco sobre o VIH no sítio www.uncares.org para saber
quem é o responsável e os guardiões no seu país e lugar de afectação do estojo para início de profilaxia
pós-exposição.
• Contactar o escritório local do Responsável Designado da ONU para Questões de Segurança (normalmente o Escritório do Coordenador Residente).
• Contactar os Serviços Médicos da ONU caso exista um no seu lugar de afectação.
• Contactar o seu responsável pelos recursos humanos.
• Perguntar a um dos Animadores de ONU Connosco/Estratégia de Instrução (procurar uma lista no sítio
www.uncares.org/facilitators).
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O estojo para início da profilaxia pós-exposição contém medicamentos para cinco dias, o que deve dar, a
si e ao médico que o trata, tempo suficiente para assegurar a obtenção dos medicamentos necessários para os
23 dias restantes.
Se estiver a viver com o VIH, não deve tomar os medicamentos anti-retrovirais do estojo para início de
profilaxia pós-exposição, pois pode ser-lhe prejudicial aumentando o risco de desenvolvimento de resistência
a estes medicamentos e assim reduzir escolhas terapêuticas futuras quando delas precisar. Se tiver sido vítima
de uma agressão sexual poderá querer seguir o tratamento para contracepção de emergência.
O ideal seria que a profilaxia (tomada dos medicamentos anti-retrovirais) fosse iniciada no espaço de 1 a 2
horas – mas nunca mais tarde que 72 horas – após exposição possível ao VIH. Dados existentes sugerem que
quanto mais cedo for iniciado o tratamento, maiores são as probabilidades de êxito. Uma boa ideia é informarse sobre a maneira de aceder aos estojos de início de profilaxia pós-exposição e anotar o nome do responsável
por tais estojos antes de ter lugar qualquer exposição possível. Sugerimos que escreva o nome do responsável
no cartão incluído nesta brochura, cartão que deve ter sempre consigo. Em certos países, como na América do
Norte e partes da Europa, a profilaxia pós-exposição não é disponível através do sistema da ONU pois pode
ser obtida nos serviços de urgência de qualquer hospital.

Em certos países, não há acesso nem a um estojo para início de profilaxia pós-exposição nem a um serviço
que o forneça. O Responsável Designado para Questões de Segurança (normalmente o Coordenador Residente)
tem de assegurar o estabelecimento de um Protocolo de Profilaxia Pós-exposição de Urgência que identificará
o centro de evacuação médica regional mais próximo onde pode ter lugar seguimento abrangente, incluindo a
via/s de evacuação mais rápida e meio/s para o conseguir. Queira contactar o seu Responsável Designado se
estiver numa tal situação. Se não souber quem é o seu Responsável Designado ou o guardião do estojo inicial,
poderá consultar a Lista dos Serviços da ONU Connosco sobre o VIH no sítio www.uncares.org.

O tratamento PEP (profilaxia pósexposição) deve ser administrado
nas 72 horas seguintes à exposição.

Para aceder à Lista dos Serviços da ONU Connosco sobre o VIH:
visitar o sítio www.uncares.org
clicar “Lista dos Serviços da ONU Connosco sobre o VIH”
entrar no sistema escolhendo no menu a sua organização e escrevendo a sua senha (senha é o seu continente
em letras minúsculas, i.e., áfrica, ásia, américa central, eurásia, europa, américa do norte ou américa do sul).
clicar “Login”
escolher no menu o país que deseja interrogar
aceder à informação que precisa na lista geral ou técnica.
Para proteger a informação sobre as pessoas da lista, a utilização da Lista dos Serviços sobre o VIH é limitada
ao pessoal da ONU e suas famílias. Para mais informações sobre a Lista dos Serviços da ONU Connosco sobre
o VIH, contactar servicesdirectory@uncares.org. Para informações gerais sobre ONU Connosco, contactar
info@uncares.org.
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O que me pode acontecer se tiver um acidente?

Se for vítima de uma agressão sexual, é
possível ter ficado exposto/a ao VIH.
Como funcionário da ONU,
você tem direito a profilaxia
pós-exposição.

Se não souber quem é
o seu Responsável Designado ou
o guardião do estojo inicial, poderá
encontrar uma Lista dos Serviços da
ONU Connosco sobre o VIH no sítio
www.uncares.org
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Acidentes podem se produzir em qualquer altura, por isso tenha sempre consigo um cartão com o seu nome e
o seu grupo sanguíneo, o nome e o número de telefone a contactar, e o número de telefone da sua companhia
de seguro de saúde. Este cartão também deve incluir o número de telefone do serviço de segurança da ONU.
(Esta brochura inclui um cartão de informações. Retirá-lo da brochura, preenchê-lo e trazê-lo sempre consigo.)
No caso de precisar de telefonar a alguém a pedir ajuda, deve ter consigo um telemóvel (telefone portátil), uma
carta telefónica ou moedas para um telefone público.

O que acontece se sofrer uma agressão sexual?
O risco de agressão sexual é infelizmente uma realidade em qualquer parte do mundo. Se for vítima de uma
agressão sexual, é possível ter sido exposto/a ao VIH. Você deve estar a par do protocolo local relativo ao uso
do estojo de início da profilaxia pós-exposição e, no caso de uma agressão sexual, deve contactar o guardião
imediatamente o qual o/a encaminhará para tratamento apropriado incluindo contracepção de urgência. É
fortemente aconselhável procurar cuidados médicos para um exame físico de detecção de possível exposição
ao VIH ou a uma infecção sexualmente transmissível, e obter aconselhamento para o ajudar a gerir o trauma
resultante da agressão.

Posso ficar infectado pelo VIH quando pratico desportos ou outras actividades?
Nunca foi assinalado qualquer caso de transmissão do VIH durante actividades desportivas. No caso de uma
ferida aberta ou de perda de sangue, deve aplicar as precauções padrão, limpar a ferida, aplicar um anti-séptico,
e cobrir a ferida. Quando você ou qualquer membro da sua família, desejar recorrer a técnicas não médicas que
penetram na pele ou membranas, como o pírcingue e a tatuagem, deve assegurar-se que o material utilizado
é esterilizado
O VIH é difícil de transmitir, mas os instrumentos utilizados nestas técnicas são susceptíveis de apresentar um certo risco se são utilizados em mais de uma pessoa sem serem esterilizados. Para melhor protecção,
deviam ser utilizadas agulhas descartáveis. As precauções padrão podem ser encontradas no sítio www.uncares.org assim como na página 38 desta brochura.

n Injecções sem risco
Posso levar uma injecção sem correr perigo?
Ninguém (incluindo consumidores de drogas por via injectável) deve reutilizar agulhas, seringas ou material
de injecção que já tenham sido utilizados por outra pessoa. Se receber cuidados médicos fornecidos pelos
Serviços Médicos da ONU ou por um prestador de cuidados de saúde afiliado à ONU, pode ter a certeza que
todos os esforços foram feitos para garantir que o material de injecção não foi utilizado antes e não o expõe ao
VIH. Se precisar de levar uma injecção fora de uma estrutura sanitária da ONU, utilizar unicamente agulhas
e seringas descartáveis e só as utilizar uma vez. Dado que nem todas as estruturas sanitárias recorrem a práticas de injecção sem risco, e que nem sempre é possível comprar material de injecção estéril, todos os estojos
médicos dados a viajantes em todas as agências da ONU incluem seringas e agulhas descartáveis.

Como é que os consumidores de drogas injectáveis se podem proteger do VIH?
Relações sexuais não protegidas e utilização de agulhas ou seringas contaminadas para consumo de drogas
por via injectável representam as duas fontes principais de novas infecções por VIH. Os consumidores de
drogas devem tomar medidas para evitar a sua exposição ao VIH, especialmente assegurando que no caso de
consumo de drogas por via injectável se utilizam sempre agulhas/seringas novas. Em muitas partes do mundo,
onde se sabe que predomina o consumo de drogas injectáveis, existem programas de troca de agulhas/seringas
destinados a consumidores de drogas injectáveis, para assegurar acesso a material de injecção esterilizado.
Estudos mostram que tais programas reduzem o risco de transmissão do VIH sem contribuir para um aumento
do consumo de drogas.
O tratamento medicamentoso é também uma maneira importante de reduzir o dano associado ao consumo
de drogas. A terapia de substituição com opiáceos, segundo receita médica de metadona ou buprenorfina, está
disponível em muitos países e tem dado provas de êxito na redução de danos causados pelo consumo de drogas
injectáveis, incluindo o risco de infecção pelo VIH.
Um programa bem sucedido de reabilitação da farmaco-dependência também pode contribuir para evitar
infecção pelo VIH devido a injecção de drogas. Os planos de seguro médico da ONU cobrem os custos destes
programas de tratamento. Para mais informações sobre planos de tratamento possíveis, contactar os Serviços
Médicos da ONU ou um prestador de cuidados de saúde afiliado à ONU.
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Substâncias não injectáveis, como o álcool ou as drogas inaláveis,
podem contribuir para a transmissão do VIH?

O consumo de álcool ou de drogas
não injectáveis pode alterar o seu
discernimento e levá-lo a tomar riscos
(especialmente durante relações sexuais)
que de outra maneira não tomaria.

Sim. Embora o consumo de álcool ou de drogas não injectáveis não o exponha directamente ao sangue de outra
pessoa, pode alterar o seu discernimento e levá-lo a tomar riscos (especialmente durante relações sexuais) que
de outra maneira não tomaria.

n Outros tipos de protecção
E prevenção específica para mulheres?

Relações sexuais não protegidas
e utilização de agulhas ou seringas
para consumo de drogas
por via injectável representam
as duas fontes principais de
novas infecções por VIH.
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Muitas vezes, a mulher sofre o impacto do VIH mais duramente do que o homem, devido a uma combinação
de factores sociais, económicos e biológicos. Quando jovem, a mulher tem um risco ligeiramente maior de ficar
infectada com o VIH dado que a abertura da matriz (colo do útero) ainda não adquiriu maturidade e espessura
suficientes para actuar como uma barreira eficaz. As mulheres representam cerca de metade de todas as pessoas que vivem com o VIH em todo o mundo.
No caso de ser uma mulher, você deve estar consciente do seu direito a se proteger contra o VIH e saber
como o conseguir. Agressões sexistas e violência e discriminação contra mulheres tornam estas mais vulneráveis ao VIH. Por exemplo, no seu país, os preceitos relativos aos sexos podem estipular que você como mulher
não deve receber informação e deve ter um papel passivo em relações sexuais. Assim, não poderá negociar
relações sexuais seguras nem aceder a serviços apropriados. Muitas mulheres ficam infectadas com o VIH
através do seu/seus parceiro ou marido de longa data, por isso é importante negociar relações sexuais seguras
numa relação estabelecida assim como com um novo parceiro. Para se proteger a si própria contra o VIH, no
caso de decidir ter relações sexuais, é essencial adquirir as competências apropriadas de que necessita para
negociar relações sexuais seguras, para poder aceder a serviços de apoio tais como asilos para mulheres no
caso de violência sexista e, se necessário, poder contar com medidas de polícia e de justiça para protecção.

Alterar os factores socioeconómicos subjacentes que contribuem para o maior risco feminino de VIH –
desigualdade entre os sexos, pobreza, falta de oportunidades económicas e educacionais, falta de protecção
dos direitos legais e humanos – é absolutamente essencial. Cada indivíduo é responsável pela protecção de si
próprio e de outros contra a exposição ao VIH, especialmente os homens que têm o poder social de influenciar
(outros) homens a se proteger e a proteger os seus parceiros sexuais.

n Transmissão de mãe para filho
Consultar o capítulo a seguir desta brochura para informação sobre prevenção da transmissão do VIH de mãe
para filho.

As mulheres representam
cerca de metade de todas
as pessoas que vivem com o VIH
em todo o mundo devido aos efeitos da
desigualdade entre os sexos
e uma maior vulnerabilidade biológica
e social à infecção por VIH.
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Proteger-nos e proteger outras pessoas contra o VIH

Como se proteger a si e outras pessoas contra o VIH?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Onde pensa que a ONU possa fazer demonstrações sobre preservativos, tanto masculinos como femininos?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Onde pode obter preservativos (tanto masculinos como femininos) localmente?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

46

Viver num mundo confrontado ao VIH

Quem são os guardiões dos estojos de início de profilaxia pós-exposição no seu posto de afectação?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Tem qualquer ideia para o seu plano pessoal de prevenção do VIH?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Como pensa comunicar com o seu parceiro/s, filhos, outros membros da família e amigos sobre o VIH e sua
prevenção?
___________________________________________________________________________________________________________
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Para viver com saúde na
presença do VIH,nós e a
nossa família devemos:
• procurar ajuda, informação e apoio
• cuidar da nossa saúde
• cuidar da nossa situação financeira
• seguir cuidadosamente o programa
de tratamento uma vez que este é
necessário
• fazer planos para o futuro
• olhar pelas pessoas que dependem
de nós

TRATAMENTO
PARA
O

VIH

• contribuir para que o lugar de
trabalho seja um espaço de
equidade, segurança e produtividade
falando abertamente sobre o VIH
e respeitando os direitos de todo
o pessoal, incluindo nós próprios e
quem vive com o VIH
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Devo fazer o teste de detecção do VIH?

Todos devemos conhecer a nossa
serologia VIH. Fazer o teste pode ajudar
a diminuir a ansiedade e fornecer uma
oportunidade para personalizar o nosso
próprio plano de prevenção do VIH com
um conselheiro experimentado.

“ Honestamente, se eu não

tivesse feito o teste, se eu não
soubesse a minha serologia VIH, não
me tornaria seronegativo;
mas ficaria ignorante.

”

Membro do pessoal vivendo com o VIH
(de DPKO DVD “Hidden Risk,
HIV and Peacekeeping” 2007,
detectado seropositivo).

Sim. Num mundo confrontado ao VIH, é importante fazer o teste pois é a única maneira de conhecer o seu
estado. Se o seu teste for positivo ao VIH, você pode tomar as medidas necessárias para adaptar o seu estilo
de vida enquanto o seu médico controla a sua saúde para que você possa principiar o tratamento na altura em
que será mais eficaz. Se o teste for negativo, o resultado pode ajudar a diminuir a ansiedade e proporcionar
uma oportunidade para personalizar, com um conselheiro experimentado, o seu próprio plano de prevenção
do VIH. Não esquecer que tal prevenção é um empenho contínuo e que deve voltar a fazer o teste para o VIH
sempre que houver qualquer possibilidade de ter sido exposto.
O sistema da ONU não exige que faça o teste do VIH, embora o Serviço Médico da ONU encoraje todos
os membros do pessoal a conhecer a sua serologia VIH. Recomenda-se fortemente que todos os membros da
família que são sexualmente activos ou que possam ter sido expostos ao VIH de outras formas também façam
o teste. Como membro do pessoal da ONU, não lhe será pedido para revelar a sua serologia VIH a um superior
hierárquico ou a qualquer outro colega.
A Lista em linha de Serviços de ONU Connosco sobre o VIH fornece uma lista de fontes fiáveis de
aconselhamento e detecção do VIH, existentes no seu lugar de afectação; também pode contactar os Serviços
Médicos da ONU ou qualquer médico designado pela ONU no seu lugar de afectação. Dirigir-se a um destes
serviços de detecção recomendados será a garantia de receber aconselhamento e informação apropriados. Não
se recomenda a auto-detecção.

Eu não penso correr o risco de estar infectado com o VIH. Neste caso,
por que razão me devo submeter ao teste?
Você é a única pessoa que pode avaliar o seu risco de infecção. Contudo, estudos realizados entre pessoas
vivendo com o VIH mostram regularmente que uma grande parte delas não tem consciência do risco antes
do diagnóstico. Conhecer a sua serologia VIH é uma maneira importante de proteger e manter a sua saúde.

Tenho medo de fazer o teste de detecção do VIH. Sei que se o teste
for positivo ficarei transtornado.
Submeter-se a um teste de detecção do VIH pode meter medo. Sempre que for possível, escolher um serviço
de detecção tendo à disposição um conselheiro experimentado para lhe dar apoio e responder a todas as suas
perguntas, antes do teste e quando receber os resultados.
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Aprendemos muito com colegas da ONU que descobriram que estavam a viver com o VIH. Segundo eles
dizem, quando fizeram o teste estavam com medo e ficaram muito abalados quando souberam que tinham o
VIH. Contudo, também dizem que aprenderam a viver com os resultados e a ser capazes de prosperar pois
agora têm a informação necessária para proteger as suas famílias e cuidar de si próprios. No caso de casais, é
muitas vezes útil fazer juntos o aconselhamento e a detecção.
Dependendo do grau da sua ansiedade para receber o resultado do seu teste, pode pensar em fazer-se acompanhar por um amigo ou uma pessoa querida com quem falar. Mesmo se o seu conselheiro depois do teste está
à disposição para acalmar os seus receios e oferecer-lhe informações pertinentes, também ajuda ter uma rede
de apoio para o ajudar a controlar as suas emoções.

Depois de uma possível exposição, quanto tempo tenho de esperar para fazer o teste do VIH?
Recomenda-se fazer o teste imediatamente depois da exposição potencial. O primeiro teste servirá de linha de
base. Se sabia ser seronegativo antes da possível exposição, um resultado positivo será uma indicação de ter
sido exposto desde o seu último teste. Se o resultado é negativo, não significa não ter sido exposto. Precisará
de fazer um segundo teste de detecção do VIH três meses mais tarde.
Embora os testes de detecção de anticorpos VIH sejam muito sensíveis, há um ‘espaço vago’ de 3 a 12
semanas, que é o período entre infecção por VIH e aparecimento de anticorpos detectáveis contra o vírus. No
caso dos testes VIH mais sensíveis actualmente recomendados, o ‘espaço vago’ é de cerca de três semanas.
Este período pode ser mais longo se forem utilizados testes menos sensíveis.
Durante o ‘espaço vago’, as pessoas infectadas com o VIH não têm no sangue anticorpos que possam ser
detectados com um teste de VIH. Contudo, tais pessoas têm níveis muito altos de VIH nos fluídos corporais
tais como sangue, esperma, fluídos vaginais e leite materno. Durante o ‘espaço vago’, o VIH pode ser passado
a outra pessoa muito mais prontamente mesmo se o teste do VIH mostrar ausência de infecção por VIH.

Tenho medo de, se o teste for positivo, me encontrar sozinho. Pode ser verdade?
Não. Não seremos necessariamente sozinhos se o nosso teste é positivo para o VIH. Em todo o mundo,
milhões de pessoas vivem com o vírus. Contudo, a infecção por VIH apresenta importantes desafios. Se o seu
teste é positivo para o VIH, deve pensar em contactar uma organização local de serviços relacionados com a
SIDA ou o ponto focal da ONU para o VIH no seu país para obter informações sobre um grupo de apoio ao
qual possa aderir. Também pode procurar informações através da Lista de Serviços de ONU Connosco sobre
Capítulo 3: Viva
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o VIH no sítio www.uncares.org. Um número crescente de locais de trabalho têm os seus próprios grupos de
apoio. Compartilhando as nossas experiências com outras pessoas que vivem com o vírus, podemos diminuir
a nossa angústia, aprender novas estratégias para enfrentar a infecção ao VIH, e criar novas amizades com
pessoas que enfrentam desafios semelhantes. O sítio www.unplus.org pode fornecer informação sobre ONU
Plus, o Grupo do Pessoal Seropositivo ao VIH do sistema da ONU.
Se desejar falar confidencialmente com um conselheiro VIH da ONU fora do seu lugar de afectação, pode
contactar o escritório do conselheiro do pessoal da ONU em Nova Iorque no número +1-212-963-4782 ou
enviar um E-mail com o seu número de telefone a HIVadvice@uncares.org e um conselheiro lhe telefonará.

ONU Plus: uma Rede de
Empregados da ONU que vivem
com o VIH
A ONU Plus é o Grupo do Pessoal Seropositivo
ao VIH do Sistema da ONU que reúne pessoal
seropositivo ao VIH trabalhando no sistema da
ONU em todas as regiões e organizações. O
seu lema de missão é: ‘Unir em solidariedade,
igualdade e aceitação para pessoas vivendo
com o VIH dentro do sistema da ONU graças
a consciencialização, alteração de políticas e
apoio’! ONU Plus presta ao pessoal da ONU e
parceiros externos aconselhamento por homólogos, apoio e aconselhamento em questões
relacionadas com o VIH no lugar de trabalho.
Se desejar mais informações ou juntar-se ao
Grupo, visitar www.unplus.org.
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Se o resultado do meu teste for positivo para o VIH, o que devo fazer?
Em primeiro lugar, escutar cuidadosamente o que lhe disser o conselheiro do centro de detecção. Este irá
fornecer-lhe informações importantes sobre os passos a seguir, onde obter cuidados médicos e onde procurar
apoio. Se esquecer algo ou se sentir acabrunhado, telefone e peça para falar novamente com o conselheiro. Para
muitas pessoas, é difícil reter as informações na primeira vez pois ficam incapazes de se concentrar.
Consultar um médico especialista do VIH para fazer um segundo teste a fim de confirmar o resultado do
primeiro e, se o resultado for confirmado positivo, iniciar o seu plano de cuidados médicos. Se tiver medo de
ter exposto alguém ao VIH devido a relações sexuais não protegidas, o seu conselheiro ou o seu médico podem
ajudá-lo com as abordagens que poderá tomar para encorajar essa ou essas pessoas a fazer o teste de detecção
do VIH. As suas relações sexuais devem ser sempre seguras. O facto de se familiarizar com várias questões
ligadas ao VIH irão ajudá-lo a se tornar, vis-à-vis do seu médico, um parceiro mais competente em relação a
manter a sua saúde.

Se o meu teste for positivo para o VIH, tenho de informar todas as pessoas no trabalho?
Tenho medo de ser discriminado ou maltratado. A quem devo dizer e como?
Ninguém vivendo com o VIH é obrigado a revelar o seu estado. Para aqueles de entre nós que vivem com o
VIH, pode ser difícil decidir se, e quando, devemos revelar a nossa serologia VIH a outra pessoa, especialmente um colega ou supervisor. É perfeitamente natural preocupar-se com a possibilidade de ser rejeitado pela
família, amigos, vizinhos ou colegas. Infelizmente, a discriminação contra as pessoas que vivem com o VIH
continua a ser muito vulgar, e por isso aqueles de entre nós que são seropositivos devem certamente reflectir
para saber a quem poderão confiar tal informação.

Mesmo se, como funcionários do sistema da ONU, nunca seremos obrigados a revelar a nossa serologia
VIH, pode haver vantagens em partilhar esta informação com um chefe que tem toda a nossa confiança ou
outros colegas, tais como responsáveis dos recursos humanos ou médicos do sistema da ONU. Há também
coisas que, como empregado da ONU, não deve esquecer como o facto que o seu contrato e termos de emprego
devem ser os mesmos que seriam se não estivesse a viver com o VIH, e que deve ter as mesmas oportunidades
de progressão e mobilidade. Revelar a sua serologia pode facilitar ser franco e honesto sobre as razões de precisar de dispensa para tratamento médico ou de trabalhar de maneira flexível. Se decidir revelar o seu estado
aos seus chefes e/ou colegas, eles poderão, se o caso se apresentar, melhor abordar a questão. Certas pessoas
pensam que, com o decorrer do tempo, guardar segredo sobre a sua serologia VIH pode causar tensão e ansiedade. Mas, no fim de contas, só a si pertence a decisão de revelar ou não a sua serologia.

A ONU continuará a permitir que eu trabalhe se for seropositivo?
Sim. Os membros do pessoal da ONU não podem ser despedidos ou despromovidos, nem uma promoção ou
missão recusada unicamente na base de infecção ao VIH. A maior parte das pessoas vivendo com o VIH são
perfeitamente capazes de continuar a trabalhar, dentro ou fora do sistema da ONU. Neste sistema, a capacidade
para executar as funções requeridas é a única exigência médica para ser empregado.
Quando lhe confiam um novo posto na ONU ou quando é enviado em missão, os Serviços Médicos da
ONU fazem-lhe um exame médico para determinar a sua capacidade física para assumir o cargo. Não deve
esquecer que os Serviços Médicos da ONU não farão automaticamente o teste de detecção do VIH quer no
caso de estabelecimento de certificado ou de controlo médico periódico. Dependendo da natureza do cargo,
da sua localização e do estado da sua saúde, os Serviços Médicos da ONU podem recusar certificar a sua
aptidão para um dado trabalho. Em tais casos, o pessoal médico qualificado só tomará esta decisão depois de
uma avaliação individualizada do seu estado de saúde; para emprego na ONU, não é permitida a exclusão de
pessoas seropositivas. Se for transferido para um lugar de trabalho que não possua serviços médicos bons ou
um fornecimento correcto de medicamentos necessários para tratar o VIH, é do seu próprio interesse revelar
o seu estado aos serviços médicos. Se para um novo cargo lhe for recusado o certificado médico, os Serviços
Médicos da ONU não divulgarão ao seu superior nem aos seus colegas a natureza de qualquer problema de
saúde revelado ou detectado durante um exame médico, nem revelarão a razão pela qual não é aprovado para
um dado posto ou missão. Se decidir confessar a sua serologia VIH, os Serviços Médicos da ONU guardarão
o sigilo sobre tal informação, assim como sobre todas as informações médicas pessoais.

Revelar a sua serologia VIH...
pode ser um dos problemas mais difíceis
que uma pessoa vivendo com o VIH tem de
enfrentar. Se alguém decide que tem confiança
suficiente em si para compartilhar consigo tal
informação, ofereça-lhe o seu apoio e assegurelhe que a informação fica consigo. É importante
que trate a informação de maneira confidencial
como com qualquer outra informação pessoal
que lhe tenha sido confiada.
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Se, em qualquer altura, tiver dificuldades para efectuar o seu trabalho devido à infecção por VIH, o sistema da
ONU procurará, de acordo consigo, adaptar a sua situação de trabalho para que possa continuar a ser empregado
do sistema, enquanto a sua situação de saúde lhe permita contribuir activamente para a missão da organização.

Se o teste revelar que sou seropositivo, isso significa que vou ficar doente rapidamente?
A ONU encoraja todo o seu
pessoal a cuidar da sua saúde,
mas isto é particularmente
importante para quem
é seropositivo ao VIH.

Se o teste revelar que é seropositivo ao VIH, não quer dizer que vai ficar rapidamente doente.
Mesmo sem tratamento, há normalmente depois da infecção um longo período de tempo antes de aparecerem
quaisquer sintomas de doenças relacionadas com o VIH. Graças aos progressos médicos, as pessoas que vivem
com o VIH podem agora, com saúde e produtivas, viver com o vírus. Além disso, a investigação considerável
em curso actualmente procura identificar tratamentos com base nos já existentes. A infecção por VIH é um
problema médico muito grave que deve ser tomado a sério, mas não é uma sentença de morte.

O que devo fazer para proteger a minha saúde?
A ONU encoraja todo o seu pessoal a cuidar da sua saúde, mas isto é particularmente importante para quem é
seropositivo ao VIH. Seria bom para todas as pessoas seguir os seguintes princípios de vida sã:
Nutrição: comer quantidades apropriadas de alimentos saudáveis dos diferentes grupos de alimentos, que são:

Nenhum membro do pessoal
trabalhando para o sistema da ONU
pode ser despedido, despromovido,
ou ter uma promoção ou missão
recusada unicamente na base
de ser seropositivo ao VIH.
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• Proteínas – carne, peixe, rebentos de soja e nozes ajudam a construir e a manter os músculos.
• Hidratos de carbono – que fornecem energia e podem ser encontrados em grãos, cereais, vegetais e
nozes.
• Vitaminas – que se encontram em frutos e vegetais frescos. As vitaminas reforçam o sistema imunitário
e ajudam a lutar contra infecções.
• Gorduras – que devem ser consumidas moderadamente. Dar preferência a gorduras monosaturadas
que se encontram em nozes, grãos, certos óleos vegetais e leguminosas, evitando gorduras saturadas,
incluindo manteiga e produtos de origem animal tais como banha de porco e sebo.
Água potável: beber muitos líquidos. Se não tiver a certeza que a água do serviço público é potável, faça
ferver a água para beber ou, se possível, beba água engarrafada.

Higiene alimentar:
• Lavar as mãos cuidadosamente antes de preparar alimentos.
• Manter separados os alimentos crus e os cozinhados.
• Escolher alimentos que são seguros (evitar leite não pasteurizado e lavar bem frutos e vegetais frescos).
• Cozer bem os alimentos.
• Comer os alimentos logo que estejam cozinhados.
Tensão e ansiedade: minimizar a tensão e a ansiedade. Ter uma rede de apoio social ajuda. Fazer exercício regularmente e dormir suficiente.
Evitar fumar: fumar causa dano aos pulmões e outros órgãos e aumenta a vulnerabilidade a infecções.
Cuidados médicos: ter seguimento médico regular.
Medicamentos: evitar de tomar medicamentos desnecessários e se estiver a tomar outros medicamentos
não relacionados com o VIH, falar sobre eles ao seu médico.

Se eu for seropositivo, isto significa que preciso de começar um tratamento imediatamente?
Não, mas deve imediatamente consultar um médico experimentado no domínio do VIH para testes e consulta
de seguimento. O seu médico irá monitorizar o seu estado de saúde regularmente e decidirá se e quando
precisa de iniciar o tratamento anti-retroviral ou outro, o que dependerá de vários factores, incluindo resultados de análises de sangue. Também irá avaliar a sua história médica passada, verificar o seu estado clínico,
examiná-lo fisicamente e fazer outros testes para avaliar em que fase está a sua infecção por VIH.
Uma das coisas que o seu médico irá verificar é a contagem das suas células CD4. O sistema imunitário é
composto de diferentes células brancas do sangue que nos protegem de doenças. Quando o sistema funciona
normalmente, as células CD4 (também conhecidas como células-T auxiliares ou células-T) protegem o corpo
reconhecendo e destruindo vírus e bactérias. Também são as células que o VIH ataca e destrói. Uma alta carga
viral significa que o VIH mutilou um grande número de células CD4, enfraquecendo o sistema imunitário e
tornando-o mais vulnerável a doenças.
Pedir encaminhamento ou utilizar a Lista de Serviços de ONU Connosco sobre o VIH (www.uncares.org)
para encontrar um médico na sua zona.

HÁ mais de 22 anos, fui
diagnosticada seropositiva ao VIH...
e quase imediatamente me impliquei como militante na
causa da SIDA – primeiro no Reino Unido, onde participei ao estabelecimento da primeira organização de
mulheres seropositivas – e depois numa base internacional trabalhando com as conferências internacionais
de PLHIV (pessoas vivendo com o VIH), a Rede Mundial
de PLHIV e a Comunidade Internacional de Mulheres
Vivendo com o VIH.
Mais de 20 anos depois, ainda estou viva e cheia de
energia e a trabalhar para a ONU, tendo sobrevivido
quando a maioria do meu grupo de colegas dos anos
80 já morreu há muito tempo. Graças a ter nascido num
país com cuidados de saúde gratuitos, pude aceder
ao tratamento anti-retroviral que se tornou disponível
quando eu mais precisava. Quando principiei a terapia
tinha uma contagem de células CD4 em unidades e
tinha-me resignado a não viver muito mais tempo. Pode
parecer estranho, mas embora a minha recuperação
física tenha sido notável, levou-me algum tempo a me
adaptar mentalmente ao facto de estar de novo com
saúde e na realidade ter o luxo de poder planear um
futuro cobrindo anos em vez de meses.
– Kate Thomson, co-fundadora de ONU Plus
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Se eu for seropositivo e o meu médico me receitar medicamentos para o meu estado,
posso principiar o tratamento anti-retroviral lentamente, digamos, tomando um único
comprimido de cada vez?
Aqueles que são detectados seropositivos
devem consultar imediatamente um
médico experimentado no domínio
do VIH para testes de seguimento e
consulta. Aqueles de entre nós que estão
infectados com o VIH podem agora viver
de maneira saudável e produtiva.

A terapia multimedicamentosa
consegue obter um impacto
máximo e reduz a probabilidade de
desenvolvimento de resistência aos
medicamentos.
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Como o VIH está em mutação constante, torna-se rapidamente resistente a qualquer medicamento único.
Quando a resistência se desenvolve, o medicamento perde da sua eficácia e o nível da carga viral no sangue
começa a revigorar. Para impedir ou retardar o desenvolvimento de tal resistência, o seu médico receitará três
medicamentos anti-retrovirais diferentes (terapia por associação ou multimedicamentosa), embora muitas terapias por associação estejam agora disponíveis num único comprimido. Atacando o VIH de maneiras diferentes,
a terapia multimedicamentosa consegue obter um impacto máximo e reduz a probabilidade de desenvolvimento de resistência aos medicamentos.

A terapia multimedicamentosa parece complicada.
Como posso ter a certeza de poder seguir o meu tratamento tal como receitado?
A terapia multimedicamentosa para o VIH não é simples. Contudo, com doses de comprimido único, chegando
a associar três medicamentos num só comprimido, está a ficar mais simples. Aqueles de entre nós que são seropositivos ao VIH e seguem um tratamento poderão precisar de tomar múltiplos medicamentos, especialmente
se a infecção está em estado avançado e também precisar de tratamento para outras infecções oportunistas.
Seguir um tratamento tal como prescrito diz-se muitas vezes ‘conformidade com o tratamento’. Como a conformidade com o tratamento é absolutamente indispensável no caso do VIH, é preciso ter um cuidado especial
para ter a certeza que os medicamentos anti-VIH são tomados exactamente como receitados. Se não tomar uma
dose, não a tomar a tempo ou modificar de qualquer outra maneira o tratamento, os medicamentos não serão
tão eficazes e a resistência desenvolver-se-á mais rapidamente. Dependendo do seu esquema terapêutico, você
poderá ter de respeitar certas condições alimentares (tais como a necessidade de tomar os medicamentos com
alimentos) e a necessidade de refrigerar um ou mais dos seus medicamentos.
Para aqueles de entre nós que vivem com o VIH e a quem se receita um tratamento multimedicamentoso, é
uma boa ideia elaborar um plano pessoal de conformidade com o tratamento. A natureza deste plano dependerá
do seu próprio esquema terapêutico e da dinâmica da sua vida privada. Antes de partir do consultório do seu
médico com o seu novo esquema terapêutico, discuta o seu plano de conformidade com o tratamento com um
médico, um enfermeiro ou um conselheiro para determinar a maneira de o respeitar.

Eis algumas ideias para aderir ao tratamento:
• Criar um calendário diário para integrar o tratamento na sua rotina diária.
• Utilizar um plano diário ou semanal para seguir o calendário do tratamento.
• Utilizar um ‘bip’ ou um despertador para lhe lembrar que chegou o momento de tomar uma dose.
• Confiar em amigos, membros da família ou companheiros de quarto para o ajudar a se lembrar.
Elaborar um plano de conformidade com o tratamento exige que tome um compromisso e o respeite. Exige
um exame honesto da sua vida para identificar elementos que possam interferir com a sua capacidade para
tomar os medicamentos a tempo. Mesmo se em certos momentos, a sua vida fica desordenada, como acontece
a toda a gente, é importante manter uma certa rotina para manter os seus objectivos de adesão ao tratamento.
Se viaja, não se esqueça de tomar nota das diferenças de tempo para poder continuar a tomar os seus medicamentos a tempo. Se esquecer de tomar uma dose, deve tomá-la logo que se lembre, excepto se coincidir com a
dose seguinte, em cujo caso só deve tomar uma dose.
Aqueles de entre nós que são seropositivos ao VIH devem lembrar-se que não somos os únicos a enfrentar
estas dificuldades, e que outras pessoas podem ajudar, como quem vive com o VIH ou outras doenças crónicas
e que estão na mesma situação. Acreditar que o tratamento é um benefício em vez de o considerar como uma
parte de “estar doente” é importante. Um especialista do VIH referiu-se à terapia anti-retroviral como “andar
com um cheque de um milhão de dólares” pois sabemos que iniciada na boa altura, a terapia anti-retroviral
prolonga a vida de quem vive com o VIH e dá-lhe a possibilidade de uma esperança de vida normal. Também
pode ser útil falar sobre o tratamento com outras pessoas em situação semelhante para trocar ideias e encontrar
soluções realizáveis para adesão ao tratamento e outras questões.

Eu sei que o facto de ter o VIH torna as pessoas vulneráveis a outras infecções.
Se eu for seropositivo, como me posso proteger?
Aqueles de entre nós que estão a viver com o VIH, estão muito sujeitos a infecções uma vez que o vírus tenha
danificado gravemente os seus sistemas imunitários. Para a maior parte das pessoas, a terapia multimedicamentosa anti-VIH reforça de maneira importante o sistema imunitário e reduz a vulnerabilidade a infecções
oportunistas. Se estiver a viver com o VIH, deve consultar regularmente um médico qualificado em tratamento
de doenças relacionadas com o VIH para que o seu sistema imunitário possa ser controlado. Tal controlo de
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rotina permitirá que o seu médico lhe prescreva tratamentos para evitar algumas das infecções oportunistas
que podem atacar pessoas vivendo com o VIH.
A vulnerabilidade das pessoas vivendo com o VIH a infecções oportunistas sublinha a importância de
conhecer a sua própria serologia VIH. Muitas pessoas que adiam o momento de fazer o teste de detecção
só ficam a saber que são seropositivas quando ficam doentes com uma doença grave, por vezes mortal.
Conhecendo a sua serologia VIH, pode cuidar melhor da sua saúde e assegurar o seu controlo periódico. Se
estiver a viver com o VIH, o seu médico pode receitar-lhe medicamentos capazes de evitar o desenvolvimento
de infecções oportunistas.

Evitar, diagnosticar e tratar a tuberculose
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A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa corrente e muitas vezes mortal que pode afectar todos nós. Um
terço da população mundial está infectada com o germe da tuberculose. Nem todas as pessoas que estão infectadas irão desenvolver tuberculose (unicamente cerca de uma em cada dez durante a sua vida) mas anualmente,
em todo o mundo, cerca de 9 milhões de pessoas que foram infectadas desenvolvem tuberculose.
As pessoas que vivem com o VIH têm muitas mais probabilidades de desenvolver tuberculose uma vez
infectadas (por ano, cerca de uma em dez), mesmo sob tratamento apropriado para o VIH. Na realidade, e
apesar de ser uma doença que se pode evitar e tratar, a tuberculose é a causa mais corrente de doença e morte
entre pessoas vivendo com o VIH em muitas partes do mundo. Em muitos países, a tuberculose é muitas vezes
o primeiro sinal de uma pessoa estar infectada com o VIH, pois isso ocorre nos primeiros tempos da infecção
por VIH.
Todos devemos conhecer os sintomas da tuberculose e agir imediatamente se suspeitarmos da existência
da doença em nós próprios ou nossos colegas, amigos e família. Diagnóstico e tratamento imediato da tuberculose dão melhores resultados e reduzem o risco de transmissão da doença. Os sintomas mais vulgares da
tuberculose são: tosse persistente durante mais de duas a três semanas, perda de peso não explicável, febre e
suores nocturnos. Se pensa estar com a tuberculose, consulte imediatamente o posto de saúde mais próximo.
Todos nós que estivermos a viver com o VIH, devemos fazer o teste para ver se estamos infectados com a
tuberculose pois podemos ser tratados para evitar o desenvolvimento da doença (terapia preventiva com isoniazida). As pessoas vivendo com o VIH também devem submeter-se regularmente ao rastreio da tuberculose
cada vez que vão ao posto. Nunca esquecer que a tuberculose pode ser evitada e tratada.

Se estiver a viver com o VIH, que protecção devo seguir?
As pessoas que vivem com o VIH desempenham um papel importante na promoção da saúde, em prol de si
próprios e seus parceiros, famílias e comunidades. O conceito de “Saúde Positiva, Dignidade e Prevenção”
realça o papel de pessoas positivas em todos os aspectos da promoção da saúde e prevenção do VIH.
Se for diagnosticado com o VIH, eis certas medidas de prevenção que deve tomar. Deve evitar:
• ficar infectado com outras infecções sexualmente transmissíveis tendo relações sexuais protegidas/mais
seguras;
• ficar infectado com hepatite B e hepatite C tendo relações sexuais protegidas/mais seguras, tendo práticas mais seguras com material de injecção e fazendo as vacinas apropriadas;
• complicações do VIH assegurando-se de bons cuidados médicos;
• resistência ao VIH respeitando o protocolo do seu tratamento;
• transmitir o VIH ao seu parceiro/a:
• informando o seu parceiro do seu estado
• encorajando o seu parceiro a fazer o teste de detecção do VIH
• utilizando preservativos masculinos ou femininos durante relações sexuais
• utilizando seringas estéreis descartáveis (não reutilizar)
• não compartilhando objectos de jogos sexuais, etc.
Se o seu parceiro é seronegativo ao VIH e for acidentalmente exposto ao vírus, encorajá-lo a aceder a profilaxia pós-exposição nas 2-72 horas seguintes ao acidente.
Tenha maior controlo da sua vida. Você tem o direito de fazer escolhas de saúde e tem a responsabilidade –
pessoal, prática e ética – pela protecção do seu parceiro/a.

“ Os membros do pessoal não

devem sentir-se postos de lado
ou sozinhos – há muita coisa que
podem conseguir por si mesmos
e em parceria com outros em
situações semelhantes para
assegurar que os seus ambientes
de trabalho são conducentes. Cada
organização, e todas elas, mesmo
as mais pequenas, podem tomar
medidas, mesmo pequenas, para
apoiar este ‘movimento’.

”

– Bhatupe Mhango,
Coordenador de ONU Plus
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E em relação à saúde reprodutiva e planeamento do futuro?
Se está implicado/a numa relação e um de vocês é seropositivo ao VIH, é possível gozar uma relação e uma
vida sexual com saúde. Se um parceiro é seronegativo ao VIH e o outro é seropositivo ao VIH, é importante
utilizar preservativos de maneira correcta e consistente. Se está a viver com o VIH, mantenha um estilo de vida
sadio e respeite todas as medidas para não infectar o seu parceiro/a. Discuta com ele/ela problemas e planos
para o futuro. Se pensar em ter filhos, fale com o seu médico para decidir se isso poderia ser uma boa opção.
Se realmente decidir ter filhos, pode querer informar-se sobre opções de saúde reprodutiva assistidas tais como
inseminação ou verificar para se assegurar que a carga viral não é detectável e assegurar que a relação sexual
não protegida só ocorre no período fértil. Por fim, saiba que se estiver a viver com o VIH pode gozar a mesma
qualidade de vida, incluindo a vida sexual, que qualquer outra pessoa.

n Transmissão de mãe para filho
Se estiver a viver com o VIH, posso ter um bebé?
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Para muitas mulheres seropositivas, pode ser extremamente difícil tomar a decisão de ter um filho. A primeira
coisa importante a fazer é consultar o seu médico para obter as informações mais recentes e pedir conselho e
orientação para poder tomar decisões correctas. Se você for um homem vivendo com o VIH, entrar em consideração com o impacto potencial na saúde da sua parceira. Se esta é seronegativa ao VIH, é importante que se
mantenha livre do vírus pois ficar infectada durante a gravidez aumenta o risco de transmissão do VIH ao feto.
Se ela também é seropositiva ao VIH, o bebé pode contrair o VIH durante a gravidez, o parto ou a amamentação.
Todos os anos, centenas de milhares de crianças ficam infectadas com o VIH durante a gravidez, o parto,
ou como resultado da amamentação. Felizmente, alguns dos medicamentos anti-retrovirais que têm dado
provas de grande eficácia no tratamento da própria infecção por VIH, também são eficazes para reduzir de
maneira importante o risco de transmissão do VIH de mãe para filho.
A prevenção eficaz da transmissão mãe-filho inclui várias componentes. Se estiver grávida, deve receber
cuidados pré-natais de um fornecedor de cuidados de saúde qualificado. A maior parte dos médicos pré-natais
irão propor fazer um teste HIV; se o seu médico não o fizer, deve pedir para o fazer. Se fizer o teste VIH neste
contexto pré-natal e ele for positivo, será aconselhada sobre as opções possíveis em matéria de reprodução.

Reduzir o risco de transmissão de mãe para filho
Uma mulher grávida que é seropositiva ao VIH pode transmitir o vírus ao seu bebé no útero ou durante o parto,
ou depois através da amamentação. Estudos realizados em países industrializados indicam que o conjunto das
medidas de prevenção – aconselhamento e detecção voluntários, cuidados pré-natais abrangentes e aconselhamento associado, tratamento anti-retroviral adequado com o esquema mais eficaz, e aconselhamento sobre
alternativas à amamentação – podem reduzir o risco de transmissão mãe-filho a caso raro. Com estas medidas,
o risco de transmissão mãe-filho pode ser reduzido a 2%. Em relação a transmissão pós-natal, uma mulher
que viva com o VIH deve, se possível, evitar amamentar e utilizar unicamente substitutos do leite materno se
estes forem inócuos e estiverem disponíveis. Em nenhum caso – quer a mulher viva com o VIH ou não – a
mulher deve misturar amamentação com preparados de leite ou outros alimentos pois isso pode enfraquecer a
capacidade do bebé a lutar contra infecções. Se uma mulher que viva com o VIH tiver de amamentar, só deve
fazê-lo durante os primeiros seis meses e depois passar para alimentação de substituição.
Em última análise, se vive com o VIH, é a si que compete decidir ter ou não um filho. Isto pode ser uma
escolha particularmente difícil se ficou grávida devido a ter sido violada. Se recebe cuidados de um fornecedor
médico afiliado à ONU, pode ter a certeza de receber as informações, os conselhos e a apoio de que necessita
para fazer uma escolha com conhecimento de causa. Ter filhos continua a ser uma opção que podem ter as
pessoas vivendo com o VIH. Para muitas pessoas, as crianças são fonte de muita alegria e dão um sentido de
finalidade às suas vidas, e é importante apoiar o direito de pessoas vivendo com o VIH a serem pais.

É importante apoiar o direito
de pessoas vivendo com o VIH
a serem pais.

Se for seropositiva e decidir
ter um filho, o seu médico irá
fornecer-lhe informações sobre os
esquemas de tratamento
mais apropriados que podem reduzir
o risco de transmissão do vírus
ao seu recém-nascido.
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Onde pode ir para obter aconselhamento
e detecção voluntários?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Quais podem ser os prós e os contra eventuais da revelação da sua serologia VIH a um superior hierárquico,
ao responsável dos recursos humanos e/ou aos colegas? Como poderia proceder?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Como e onde os funcionários seropositivos e suas famílias poderão obter localmente os medicamentos necessários para o seu tratamento?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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Se vive com o VIH, onde pode ir para obter serviços de apoio e cuidados médicos?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Como podemos apoiar colegas susceptíveis de viver com o VIH ou de estar afectados pelo vírus?
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___________________________________________________________________________________________________________

Se n
ã

___________________________________________________________________________________________________________

utilize
ão,
pr
cç

ão
ecç
ot

___________________________________________________________________________________________________________

er uma in
fe
qu

___________________________________________________________________________________________________________

Capítulo 3: Viva

63

4

Contribua
para uma ONU
que está
Connosco
Empenhe-se por um
lugar de trabalho
justo, equitativo
e respeitador
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Sabemos que:
• as pessoas que vivem com o
VIH merecem ser tratadas com
respeito e dignidade;
• o sistema da ONU proíbe a
discriminação contra o pessoal
que vive com o VIH;
• cada um de nós tem um papel
a desempenhar para assegurar
que o lugar de trabalho na ONU é
justo, equitativo e respeitador.
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Eu sei que a resposta à SIDA desempenha um papel nas actividades oficiais do sistema
da ONU, mas o que é que o lugar de trabalho tem a ver com isso?

66

A epidemia de SIDA é tão vasta e complexa que uma resposta eficaz exige a participação de todos. O VIH está
em toda a parte, e nem os governos nem os sistemas de saúde podem enfrentá-lo sozinhos. Todos nós – nos
locais de trabalho, organizações comunitárias, grupos religiosos, escolas, e o conjunto da sociedade civil –
precisamos de unir os nossos esforços para promover uma resposta eficaz e humana.
Mais de 90% das pessoas que vivem com o VIH são adultos em idade de trabalhar. Por esta razão o lugar de
trabalho é inevitavelmente afectado pela epidemia. Ausências, doenças e mortes devido a doenças relacionadas
com o VIH têm profundas implicações para o pessoal, suas famílias e a ONU. Além disso, o lugar de trabalho
é um lugar ideal para prevenção, cuidados e tratamento, assim como para lutar contra a estigmatização e a
discriminação relacionadas com o VIH. Calcula-se que 1,4% do pessoal da ONU em todo o mundo (aproximadamente 1.400 membros do pessoal) pode estar a viver com o VIH.
Um inquérito realizado em 2002 junto do pessoal da ONU sobre o VIH, fez constatações interessantes.
Entre os funcionários que responderam ao inquérito:
• 12% disseram recear a possibilidade de ser seropositivos ao VIH mas não desejavam conhecer a sua
serologia VIH
• 41% não conheciam a sua serologia VIH pois receavam que procurar a informação levaria a julgamentos
negativos
• 32% disseram recear que a ONU não guardassem o sigilo sobre os resultados dos seus testes de detecção
do VIH
• noventa e seis (2%) declararam viver com o VIH mas tinham medo de revelar a sua serologia no trabalho.
Apesar destes sinais de estigmatização associada ao VIH, 95% dos funcionários apoiam a Política da
ONU – as pessoas vivendo com o VIH devem continuar a trabalhar na ONU. Um relatório de avaliação a meio
termo da Estratégia de Instrução da ONU sobre VIH/SIDA indica um progresso lento mas constante em relação
a atitudes e conhecimentos sobre o VIH dos empregados. Oitenta e um por cento dos respondentes ao inquérito
declararam que era “muito importante” proporcionar oportunidades a todos os empregados da ONU para alargar
os seus conhecimentos sobre o VIH. Em países de grande prevalência, mais de 50% do pessoal conhecia a sua
serologia ao VIH. Um pouco mais de metade, 54% dos respondentes, declararam que disposições de trabalho
ou de contrato de um colega não seriam negativamente afectados se ele ou ela estivesse a viver com o VIH. Os
respondentes tinham geralmente tendência a acreditar que a maioria dos colegas seria solidária se um colega da
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ONU decidisse revelar a sua seropositividade ao VIH aos colegas de trabalho. Mais de 75% dos respondentes
ao inquérito dos Animadores consideravam que a Estratégia de Instrução tinha ajudado a reduzir o estigma e a
discriminação em relação ao VIH no lugar de trabalho.
Embora tenha havido progresso, a percepção do estigma mantém-se. Existe uma maneira de ajudar a
dissipar alguns dos receios sobre o VIH – todos nós falarmos abertamente sobre a questão, tanto em sessões
de informação como em privado com os nossos colegas. O facto de falar sobre o VIH, pode ajudar a tornálo menos assustador. E quando a infecção é menos assustadora, aqueles de entre nós que vivem com o vírus
poderão sentir-se mais à vontade para falar abertamente sobre o assunto.
O pessoal da ONU vem de todo o mundo. Num ambiente de trabalho tão diverso como o nosso, iremos inevitavelmente encontrar crenças ou comportamentos com os quais nem sempre estamos de acordo. É importante
aceitar a presença dos nossos colegas da ONU vindos de contextos pessoais e culturais diferentes e, graças a
eles, procurar aumentar os nossos conhecimentos. Desta maneira, estaremos melhor preparados para colectivamente levar a cabo o importante trabalho do sistema da ONU.

Um relatório de avaliação a meio termo
da Estratégia de Instrução da ONU
sobre VIH/SIDA indica um progresso
lento mas constante dos empregados
em relação a atitudes e conhecimentos
sobre o VIH.

ONU Connosco
Desde 1991, a ONU tem uma política sobre o VIH no lugar de trabalho que engloba todo o sistema. Esta política estabelece que todo o pessoal e seus dependentes têm acesso a serviços de prevenção, educação, aconselhamento e detecção voluntários, seguro de saúde cobrindo despesas ligados ao VIH e um lugar de trabalho sem estigma nem discriminação. Desde que a política foi aplicada, certas organizações implementaram programas para o lugar de trabalho. A
Estratégia da ONU de Instrução sobre o VIH/SIDA proporcionou um programa estruturado de instrução sobre o VIH
em todo o sistema. Para eliminar qualquer duplicação de esforços e conseguir mais eficiência e eficácia em relação ao
custo, os programas específicos às organizações uniram-se num único programa de trabalho harmonizado, a ‘ONU
Connosco’. Este programa ONU Connosco unifica programas sobre o VIH no lugar de trabalho e todo o sistema da
ONU, enquanto “Unidos na Acção” presta uma gama abrangente de serviços de prevenção, tratamento, cuidados e
apoio em relação ao VIH a todo o pessoal da ONU e suas famílias. A Lista dos Serviços da ONU Connosco sobre o
VIH fornece recursos em linha, enquanto um Coordenador Mundial em Nova Iorque e cinco coordenadores regionais
em todo o mundo prestam, quando necessário, assistência técnica a escritórios nos países e a indivíduos.
O programa ONU Connosco foi concebido para atenuar o impacto do VIH no lugar de trabalho apoiando
“acesso universal” a uma gama abrangente de prestações – incluindo prevenção, tratamento, cuidados e apoio
- para todo o pessoal da ONU e suas famílias.

Falar abertamente sobre o VIH
pode ajudar-nos a torná-lo menos
aterrador, e aqueles de entre nós
que vivem com o VIH sentir-se-ão
mais livres para falar abertamente
sobre a questão.
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O Secretário-Geral estabeleceu o
programa ONU Connosco como
uma prioridade
...declarando a sua determinação de “tornar
a ONU um modelo de resposta do lugar de
trabalho ao VIH”. O êxito dependerá da liderança e acção de todas as organizações e
pessoal da ONU.
Em todos os países, a comunidade do
“
sistema da ONU tem o potencial, como indivíduos, famílias, líderes nas nossas comunidades, de ser uma força poderosa de reforço do
trabalho que a sociedade nos deu por missão.
De facto, temos a obrigação especial de ‘fazer
o que dizemos’ ... a ONU Connosco ... representa um passo importante e mesmo pioneiro
emblemático do tipo de iniciativa que ajuda
a avançar o nosso processo de Reforma da
ONU”.

”

– Henry Jackelen,
Coordenador Residente da ONU, Paraguai.
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No centro de ONU Connosco estão os seus 10 Padrões Mínimos (ver Anexo 1) que incluem, entre outros,
aconselhamento e detecção voluntários, acesso a preservativos masculinos e femininos, e medidas de prevenção de emergência (estojos de início de profilaxia pós-exposição) no caso de exposição acidental. Os Padrões
Mínimos também apoiam maiores medidas para enfrentar o estigma e a discriminação associados ao VIH.
Dentro deste espírito, ONU Plus, o Grupo de Pessoal Seropositivo do Sistema da ONU, desempenha um papel
de apoio para pessoas vivendo com o VIH.
ONU Connosco, a Estratégia da ONU de Instrução sobre o VIH/SIDA, e ONU Plus são três iniciativas
complementares. ONU Plus continuará a servir de rede de defesa e apoio para o pessoal do sistema da ONU
que vive com o VIH. A Estratégia de Instrução continuará a enriquecer os conhecimentos do pessoal sobre
o VIH, tanto no contexto do lugar de trabalho como no nosso trabalho de apoio a respostas nacionais à epidemia. ONU Connosco proporciona a estrutura de implementação de todo o sistema e a coordenação global
para prestar “acesso universal” a informações e serviços essenciais a todo o pessoal da ONU e suas famílias.

Lista de Serviços sobre o VIH de ONU Connosco
A Lista de Serviços sobre o VIH da ONU Connosco é o recurso em linha fornecendo informações específicas
ao país sobre:
• serviços de aconselhamento e detecção do VIH;
• grupos de apoio para pessoas vivendo com e afectadas pelo VIH;
• centros médicos e de tratamento da ONU e outros;
• disponibilidade de medicamentos anti-retrovirais;
• organizações e sítios Web em relação com o VIH;
• contacto na ONU para estojos de início de profilaxia pós-exposição e sua localização em caso de exposição
acidental ao VIH;
• pessoas a contactar a nível de país para ONU Connosco;
• doenças oportunistas e malignas;
• acesso a preservativos masculinos e femininos no lugar de afectação.

É fácil aceder à Lista de Serviços sobre o VIH:
• visitar o sítio www.uncares.org
• clicar “Lista dos Serviços da ONU Connosco sobre o VIH”
• entrar no sistema escolhendo no menu a sua organização e escrevendo a sua senha
(senha é o seu continente em letras minúsculas). Clicar “Login”.
• escolher no menu o país que deseja interrogar
• aceder à informação que precisa na lista geral ou técnica.
Para proteger as informações das pessoas listadas, a utilização da Lista de Serviços sobre o VIH é limitada ao pessoal da ONU e suas famílias. Para mais informações sobre a Lista de Serviços sobre o VIH da ONU Connosco, contactar servicesdirectory@uncares.org Para informações gerais sobre ONU Connosco, contactar info@uncares.org.

O que é que o sistema da ONU está a fazer para promover um lugar de trabalho favorável,
equitativo e respeitador?
Em primeiro lugar, o sistema da ONU adoptou uma política abrangente do lugar do trabalho que proíbe expressamente a discriminação contra o pessoal que vive com o VIH. O sistema da ONU decreta que os lugares de
trabalho devem proporcionar ao pessoal sessões de instrução sobre o VIH, e pôr à disposição acesso a serviços
de aconselhamento e detecção. Esta brochura destina-se, em parte, a sublinhar o empenho do sistema da ONU
por um tratamento justo, equitativo e respeitador de todo o pessoal, independentemente da sua serologia VIH.

A sua senha para a Lista de Serviços
sobre o VIH é o seu continente em
letras pequenas:
áfrica
ásia
américa central
eurásia
europa
américa do norte
américa do sul
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O que é considerado estigma e discriminação no lugar de trabalho?
O estigma é uma marca de vergonha associada a uma dada circunstância, qualidade ou pessoa. É uma forma
de preconceito que lança descrédito ou rejeita um indivíduo ou grupo, vistos ou considerados como diferentes.
Quando uma pessoa exprime os seus preconceitos, o estigma passa a discriminação. A discriminação ligada
ao VIH é o tratamento injusto de um indivíduo com base na sua serologia VIH, real ou suspeita, ou outras
características. Estigmatizar as pessoas e exercer discriminação contra elas é uma violação dos seus direitos
humanos fundamentais.

Exemplos de discriminação no lugar de trabalho e como isso nos afecta a todos

dos nós
to

n
ção o tra
na

lho afecta
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Ler cada um dos seguintes exemplos de discriminação e avaliar o impacto que o VIH está a ter no lugar de
trabalho. Qual é o impacto na pessoa que vive com o VIH? Qual é o impacto nos colegas dessa pessoa?
Manuel é uma pessoa que vive com o VIH e que foi contratado para tratar de questões de ONU Connosco.
Enquanto a maioria dos colegas não tem problemas em trabalhar com ele, os membros do pessoal que
tratam dos seus pagamentos só lhe falam através de uma janela de vidro e usam luvas quando manipulam
os seus pedidos.
Yuan também vive com o VIH e trata de questões de ONU Connosco. Ela fez grandes progressos na instituição de programas sobre o VIH em toda a organização, e os seus colegas têm em grande consideração
os seus resultados. Contudo, a sua colega de escritório desinfecta todas as manhãs o equipamento que
compartilham.

A discrimi

Christophe é um responsável de programa que vive com o VIH. O seu contracto foi renovado recentemente. Embora ele esteja com saúde, um colega queixou-se aos recursos humanos que como Christophe ‘vai
provavelmente morrer brevemente’, não justifica os recursos. O mesmo colega, conjuntamente com outros,
tem feito pressão para a demissão de Christophe.
Cada um destes exemplos mostra a falta de conhecimentos sobre o VIH, como pode “e não pode” ser
transmitido, e o facto que pessoas vivendo com o VIH podem ter vidas saudáveis. As pessoas que são discriminadas sentem-se provavelmente deprimidas, irritadas, amedrontadas, depreciadas no seu trabalho, e entre
outras coisas, com o amor próprio e a moral em baixo. Em consequência, as suas relações com os seus colegas
podem ser tensas.
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Outros membros do pessoal não podem deixar de ver como estes indivíduos estão a ser tratados. Tais acções
são uma mensagem clara do facto que revelar a sua própria serologia VIH, ou mesmo as suas preocupações
sobre o VIH num tal ambiente de trabalho, não é aceitável. Em consequência, os membros do pessoal podem
hesitar em falar abertamente sobre o VIH e aceder a serviços relacionados com o VIH.
As acções estigmatizantes de tais colegas de trabalho estão a minar os esforços de ONU Connosco. O estigma e a discriminação em relação com o VIH impedem esforços de prevenção e cuidados. Isto pode significar
que as pessoas não irão receber as informações e serviços de que necessitam para se proteger e cuidar de si
próprios – incluindo tratamento essencial e possivelmente salvador.

Criar um ambiente de trabalho solidário
David é um membro do pessoal que decide revelar a sua serologia positiva ao VIH ao seu superior e colegas.
Considerar as seguintes reacções dos seus colegas:

Estigmatizar as pessoas e exercer
discriminação contra elas é uma
violação dos seus direitos humanos
fundamentais.

Petra, supervisora de David, escuta em silêncio mas irada. Ela sabe que David, apesar de casado, teve várias
aventuras, e critica-o em silêncio por arruinar a vida da sua mulher. Petra diz a David que não deveria
contar a ninguém no escritório que está a viver com o VIH, pois eles podem tratá-lo de maneira diferente.
Petra também diz temer que a sua serologia VIH venha a afectar o seu trabalho.
Arturo colega de David, escuta compassivamente. David tem faltado muito ao trabalho devido a doença
recente, e diz a Arturo que tem medo de apresentar os seus pedidos de reembolso médico pois teme que
outros membros do pessoal descubram que é seropositivo ao VIH. Arturo assegura David que o sistema
da ONU não discrimina com base em serologia VIH e que existem numerosas políticas e programas para
o proteger, proteger a sua confidencialidade e o seu posto de trabalho. Ele encoraja David a utilizar todos
as facilidades do serviço de saúde à sua disposição graças ao sistema da ONU. Também lhe diz que pode
encontrar todos os detalhes sobre a política e programa da ONU em www.uncares.org e sobre segurança
falando a um responsável dos recursos humanos ou directamente à sua companhia de seguros.

É importante aceitar a presença
dos nossos colegas da ONU vindos
de contextos pessoais e culturais
diferentes e, graças a eles, procurar
aumentar os nossos conhecimentos.
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Arturo oferece a David apoio e assistência, encaminhamento e recursos e assegura-lhe poder trabalhar num
ambiente justo, e ter acesso aos serviços que lhe serão necessários para manter a saúde. Petra, contudo, não
oferece a David qualquer apoio e critica-o. É possível que David continue a recear apresentar os seus pedidos
de reembolso médicos pois Petra disse que se outros no escritório descobrem a sua serologia VIH, poderão
trata-lo diferentemente. Isto também pode levar David a procurar serviços fora do sistema da ONU e tentar
pagar ele mesmo as despesas.
Como responsável ou gestor, se um dos membros do seu pessoal se dirigir a si e revelar a sua serologia
positiva VIH, deve oferecer-lhe possibilidades razoáveis de adaptação no trabalho, juntamente com apoio e
confidencialidade. Se um dos seus colegas lhe revelar a sua serologia positiva ao VIH, como poderia dar apoio?

Se sofrer discriminação no lugar de trabalho, o que devo fazer?

“ Descobri que têm lugar todos

os tipos de discriminação, em toda a
parte e a todo o momento, mesmo
no contexto da ONU, e é por esta
razão que eu penso que a ONU Plus é
um grupo extremamente valioso que
pode realmente conseguir resultados
para os seus membros, e esperamos,
também para outras pessoas.

”

– Yann Siegenthaler,
co-fundador da visão de ONU Plus
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Se sofrer discriminação devido à sua serologia VIH ou outra razão, deve utilizar os mesmos meios de recurso
que utilizaria para qualquer outro tipo de perseguição ou abuso de autoridade.
Em primeiro lugar, prepare-se. Explique por escrito o que está a acontecer e o que está a sentir. Em segundo
lugar, procure soluções. Tente resolver a situação e/ou fale directamente com o empregado ou gestor que exerce
discriminação contra si. Em terceiro lugar, procure ajuda. Se a situação perdurar, procure um mediador (pode
ser um mediador, um supervisor, ou um colega dos recursos humanos ou outro departamento). Se a mediação
falhar, obter as informações necessárias e específicas para a sua organização sobre a maneira de iniciar um
processo formal de queixa. Estas podem ser obtidas junto de um colega dos recursos humanos, a associação
do pessoal ou o escritório do mediador.

O que é a homofobia e como é que contribui para estigma e discriminação relacionada
com o VIH?
Homofobia é o termo utilizado para descrever receio, aversão ou discriminação contra pessoas homossexuais,
que são muitas vezes conhecidos como lesbianas ou gay (homossexual). Em certos países, utilizam-se outros
termos pois nem todas as pessoas que têm relações com o mesmo sexo se identificam como gay ou lesbianas.
Muitas organizações internacionais utilizam a abreviatura MSM - homens que têm relações sexuais com
homens – ou WSW – mulheres que têm relações sexuais com mulheres.

A homofobia muito espalhada representa um desafio crucial para a resposta à SIDA em muitos países em
todo o mundo. Em 2006, nada menos de 80 Estados Membros das Nações Unidas criminalizavam actos sexuais
consensuais entre adultos do mesmo sexo, promovendo assim de maneira institucional uma cultura de aversão.
Entre eles, sete têm disposições legais com a pena de morte como sentença. Onde os actos homossexuais são
ilegais, a lei instiga medo e vergonha generalizados, forçando muitas vezes as pessoas a esconder a sua sexualidade, obrigando-os a viver em parcerias heterossexuais e, especialmente no caso de homens que receiam
processos, levando-os a ter relações sexuais não seguras em segredo. Onde as pessoas não podem viver
abertamente e revelar a sua sexualidade, o risco de infecção por VIH pode ser grandemente aumentado pois
os indivíduos têm demasiado medo para procurar serviços de prevenção de VIH temendo as consequências
negativas que possam resultar. Assim, a discriminação de relações do mesmo sexo e a erradicação da violência
contra minorias sexuais foram destacadas como medidas fundamentais que precisam de ser tomadas para que
a resposta à SIDA possa progredir.
Além disso, abusa-se frequentemente do termo VIH como um pretexto para discriminar contra os homens
que têm relações sexuais com homens, mesmo se a nível mundial os principais meios de infecção por VIH
sejam as relações heterossexuais não protegidas.

Como funcionários do sistema da ONU, que podemos fazer para eliminar a
estigmatização e a discriminação relacionadas com o VIH no local de trabalho?
A estigmatização e a discriminação representam ameaças para todos nós. Todo o pessoal do sistema da ONU,
especialmente gestores, têm a responsabilidade de reprimir estigma e discriminação. Tal como sublinhado no
número 10 dos Padrões Mínimos, o empenho da gestão é imperativo para a implementação bem sucedida de
ONU Connosco. Não tem a certeza do que pode fazer como gestor? Ou como empregado?
Tome como prioridade enfocar a eliminação do estigma e da discriminação fazendo três (ou mais) das
seguintes acções:
• Participar a uma sessão de instrução sobre o VIH e sugerir aos colegas para fazerem o mesmo.
• Expor no seu local de trabalho o seu certificado de participação a uma sessão de instrução sobre o VIH.
• Estudar a terminologia em relação ao VIH preferida pela ONU para se assegurar que não está inadvertidamente a contribuir para o estigma através da sua escolha de palavras.

“

Observei que, se eu estou no
hospital, ou vou ao dentista ou outro
lugar, sendo seropositivo ao VIH,
sou sempre, sempre o último no
dispensário... Isto é uma coisa com
este vírus que realmente me abala, sou
sempre o último em todas as minhas
consultas, sou tratado de maneira
diferente no hospital ... Parece que
somos nós que os devemos educar,
em vez de eles estarem lá para se
ocuparem de nós.

”
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• Discutir abertamente sobre o VIH com o maior número possível de pessoas.
• Colocar na roupa uma fita vermelha ou um alfinete de ONU Connosco ou ONU Plus.
• Expor na sua secretária uma fita vermelha.
• Participar a eventos de resposta à SIDA.
• Participar a um evento de sensibilização ou fazer uma contribuição no Dia Mundial da SIDA a 1 de
Dezembro.
• Participar como voluntário/a a uma organização local de luta contra a SIDA.
• Manter-se informado sobre o VIH e transmitir a informação a amigos e pessoas queridas.

Qual é o impacto que o estigma e a discriminação têm na propagação do VIH?

Se for um responsável...
deve completar o módulo do Responsável no
e-curso “Building our Professional Capacity
to Address HIV”. Pode obter localmente
uma cópia CD-ROM deste e-curso junto de
ONU Connosco ou Animadores de Instrução.
Também está disponível em linha em www.
unaids.org/ecourse Um módulo para quem
trabalha com questões sobre recursos
humanos está disponível no mesmo CD-ROM
e no mesmo sítio Web.
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O estigma e a discriminação podem significar que as pessoas que são seropositivas ao VIH decidem não
aceder a serviços de cuidados, tratamento ou aconselhamento ou outros direitos, temendo sofrer ostracismo.
O estigma e a discriminação também podem aumentar a tensão física, psicológica e social e podem algumas
vezes causar depressão.
Para pessoas que são seronegativas ao VIH, o estigma e a discriminação podem afectar a sua capacidade
para se proteger e proteger as suas famílias da transmissão do VIH, tirando-lhe a vontade de procurar informação, serviços de prevenção, ou detecção do VIH. O estigma do VIH é especialmente forte para membros
de certos grupos tais como homens que têm relações sexuais com homens, profissionais do comércio do sexo
e consumidores de drogas injectáveis.
Especialmente importantes para o sistema da ONU, o estigma e a discriminação relacionados com o VIH
violam direitos humanos fundamentais, tais como o direito de não sofrer discriminação, o direito a privacidade, o direito a saúde, e o direito a informação e educação. Em resumo, todos nós que trabalhamos para o
sistema da ONU temos interesse em combater o estigma e a discriminação associados com o VIH, tal como
todos temos interesse em lutar por outros direitos humanos.
Se ouvir um colega fazer declarações discriminatórias ou comentários depreciativos sobre alguém que se
pensa estar a viver com o VIH, intervenha e explique porque razão tais comentários não são aceitáveis. Alguns
de nós podem não estar conscientes de estar a utilizar linguagem estigmatizante ou de contribuir inadvertidamente para estigma e discriminação. Todos os membros do pessoal devem evitar linguagem discriminatória
no seu dia a dia, e.g., devemos evitar utilizar os termos ‘vítima’ ou ‘sofredor’ para descrever alguém que vive
com o VIH. Faça o esforço de utilizar e encorajar linguagem e terminologia adequadas e precisas – o que disser

e como o diz é vital para modelar comportamentos apropriados na sua comunidade. Evitar termos negativos;
por exemplo, em vez de dizer que uma pessoa é “uma vítima da SIDA”, dizer que ele ou ela “está a viver com
o VIH”. Assegurar-se que os seus conhecimentos sobre o VIH se baseiam em factos e não em rumores. Estar
pronto a falar francamente sobre o VIH com os seus colegas e preparado para ouvir as preocupações dos
outros. Não tenha medo de fazer perguntas.
Utilizar as estruturas já estabelecidas para ajudar a proteger os nossos direitos e o nosso bem-estar no
trabalho. Tais estruturas incluem associações ou sindicatos de pessoal, assim como comités ou responsáveis
de saúde e segurança. Tais organismos podem prestar liderança e dar um exemplo positivo, além de trabalhar
com a direcção para assegurar que todas as medidas são aplicadas para promover compreensão, respeito e
não-discriminação.
Partindo da suposição que nós, no sistema da ONU, respeitamos todas as pessoas, todos funcionámos
dentro de certos parâmetros para definir os nossos mundos e os nossos limites. É essencial reflectir sobre a
maneira como vemos as pessoas vivendo com o VIH e ter cuidado para não agir de maneira a reforçar o estigma ou a discriminação. Isto torna-se mesmo mais importante quando somos nós mesmos a viver com o VIH;
depreciar-se a si próprio é muito prejudicial para o bem-estar de um indivíduo.

Cada um de nós tem um papel
importante a desempenhar para
eliminar do local de trabalho do sistema
da ONU a estigmatização
e a discriminação ligadas ao VIH.

Eis algumas questões para meditação.
• “Como me sentiria se o meu melhor amigo/a me confessasse ter o VIH?”
• “Como me sentiria se me apaixonasse por uma pessoa vivendo com o VIH – continuaria com a relação?”
• “Como me sentiria se alguém da minha família, talvez mesmo um filho meu, tivesse uma ligação com
uma pessoa vivendo com o VIH – seria solidário da sua relação?”

Seja qual for a nossa serologia VIH,
como seres humanos todos temos as
mesmas necessidades e os mesmos
direitos a amor e relações.

Seja qual for a nossa serologia VIH, como seres humanos todos temos as mesmas necessidades e os mesmos
direitos a amor e relações.
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Trabalhar num mundo confrontado ao VIH
O que é que contribui para a estigmatização e a discriminação relacionadas com o VIH no seu país? Tais
factores fazem-se sentir mesmo no local de trabalho da ONU?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

O que pode fazer para lutar contra a estigmatização e a discriminação no seu local de trabalho?
___________________________________________________________________________________________________________

“ Eles devem continuar com

este programa [UNO Connosco],
pois instruindo-nos, nós instruímos
as sociedades à nossa volta.

”

– Susan Kimwele,
membro do pessoal,
Escritório das Nações Unidas em Nairobi

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Quem dirige o programa a ONU Connosco no seu lugar de afectação? Como pode contribuir para o seu êxito?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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O que é que tem sido feito no seu lugar de afectação para assegurar que responsáveis e pessoal dos recursos
humanos completam o e-curso “Building our Professional Capacity to Address HIV” (Criar a nossa capacidade profissional para enfrentar o VIH)?
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________

LUTA CO
N

A O VIH
TR

Para onde se deve dirigir para obter mais conselhos e ajuda a propósito de políticas, programas e direitos
em relação com o VIH no seio do sistema da ONU, tanto localmente como fora do seu lugar de afectação?

A
TA

___________________________________________________________________________________________________________

Capítulo 4: Contribua para uma ONU que está Connosco

77

n Referências
Avert (2008). HIV/AIDS treatment and care. Available at www.avert.org.
Cardo D et al. (1997). A case-control study of HIV seroconversion in health care workers after
percutaneous exposure. New England Journal of Medicine, 337:1542–1543.
Centers for Disease Control and Prevention (1989). Guidelines for prevention of transmission of
human immunodeficiency virus and hepatitis B virus to health-care and public-safety workers. Morbidity
and Mortality Weekly Report, 38(S-6):1–36.

UNH

CR
UNIC
EF
WFP
UND
P
UNF
PA
UNO
DC
ILO
UNE

SCO
WHO

Wor
ld

Bank

Connor E et al. (1994). Reduction of maternal-infant transmission of human immunodeficiency virus type
1 with zidovudine treatment. New England Journal of Medicine, 331:1173–1180.
DeVincenzi I et al. (1994). A longitudinal study of human immunodeficiency virus transmission by
heterosexual partners. New England Journal of Medicine, 331:341–346.
Hauri A et al. (in press). The global burden of disease attributable to contaminated injections in health care
settings. International Journal of STD & AIDS.
Food and Agriculture Organization of the United Nations (2002). Living well with HIV/AIDS: a
manual on nutritional care and support for people living with HIV/AIDS. Rome, Food and Agriculture
Organization of the United Nations. Available at www.fao.org.
ILGA (2008). State-sponsored homophobia. Available at ilga.org.
International Labour Organization (2005). The ILO code of practice on HIV/AIDS and the world of
work. Geneva, International Labour Organization. Available at www.ilo.org.
Kamb M et al. (1998). Efficacy of risk-reduction counseling to prevent human immunodeficiency virus and
sexually transmitted diseases: a randomized controlled trial. JAMA, 280:1161–1167.

78

Viver num mundo confrontado ao VIH

National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health (2000).
Workshop summary: scientific evidence on condom effectiveness for sexually transmitted disease (STD)
prevention. Available at www3.niaid.nih.gov/about/organization/dmid/PDF/condomReport.pdf (accessed 9
March 2009).
National Institute of Drug Abuse, National Institutes of Health (2002). Principles of HIV
prevention in drug-using populations: a research-based guide.
Nduati R et al. (2000). Effect of breastfeeding and formula feeding on transmission of HIV-1: a
randomized clinical trial. JAMA, 283:1167–1174.

UNAIDS (2007). Annual report. Geneva, UNAIDS. Available at www.unaids.org.

OS SEUS CO
HE

The Female Health Company (2008). Information about FC2 female condom and its use. Available at
www.femalehealth.com.

COMPARTIL

Paterson DL et al. (2000). Adherence to protease inhibitor therapy and outcomes in patients with HIV
infection. Annals of Internal Medicine, 133:21–30.

ECIMENTOS
NH

BRE O VIH
SO

Palella F et al. (1998). Declining morbidity and mortality among patients with advanced human
immunodeficiency virus infections. New England Journal of Medicine, 338:853–860.

UNAIDS. E-course for stigma and discrimination, modules 4 and 5. Geneva, UNAIDS.
UNAIDS (2007). Estimates of HIV infection among the United Nations global workforce in 2007. Geneva,
UNAIDS.
UNAIDS. Gender. Geneva, UNAIDS. Available at www.unaids.org/en/PolicyAndPractice/Gender.
UNAIDS. Male circumcision. Geneva, UNAIDS. Available at www.unaids.org/en/PolicyAndPractice/
Prevention/MaleCircumcision/.
UNAIDS (2008). Report on the global AIDS epidemic. Geneva, UNAIDS. Available at www.unaids.org/en/
KnowledgeCentre/HIVData/GlobalReport/2008/.
Referências e anexos

79

UNAIDS. Women and girls. Geneva, UNAIDS. Available at www.unaids.org/en/PolicyAndPractice/
KeyPopulations/WomenGirls.
UN Cares (2008). UN Cares: the UN system-wide workplace programme on HIV. Factsheet. Available at
www.uncares.org.
United Nations Population Fund (2005). State of world population. New York, United Nations
Population Fund. Available at www.unfpa.org.
UNGASS Declaration of Commitment on HIV/AIDS. Adopted in June 2001 at the United Nations General
Assembly Special Session on HIV/AIDS. Available at www.unaids.org/en/AboutUNAIDS/Goals/UNGASS/.

a A educ
tiv
a
a
l

o Do V
IH
nçã
ve

OBRE pr
oS
e
çã

United Nations System Strategic Plan on HIV/AIDS, 2001–2005.
World Health Organization (2007). Cervical cancer, human papillomavirus (HPV), and HPV vaccines—
key points for policy-makers and health professionals. Geneva, World Health Organization. Available at
https://www.who.int/reproductive-health/publications/cervical_cancer_keypoints/cerv_cancer_hpv_keypts.pdf
World Health Organization (2007). New data on male circumcision and HIV prevention: policy
and programme implications. Geneva, World Health Organization. Available at www.who.int/hiv/pub/
malecircumcision/en/.

Politica re

World Health Organization (2004). Report on the global burden of disease. Geneva, World Health
Organization. Available at www.who.int/topics/global_burden_of_disease/en/.
World Health Organization (2009). Weekly epidemiological record. Geneva, World Health Organization.
Available at www.who.int/wer/2009/wer8401_02.pdf, or alternatively at www.who.int/wer/2009/wer8401_02/
en/index.html.
Vlahov D, Junge B (1998). The role of needle exchange programs in HIV prevention. Public Health
Reports (Supp. 1):75–80.

80

Viver num mundo confrontado ao VIH

n Anexo 1
Resumo dos 10 Padrões Mínimos de ONU Connosco
ONU Connosco foi concebida para reduzir o impacto do VIH no lugar de trabalho da ONU apoiando o “acesso
universal” a uma gama abrangente de prestações para todo o pessoal e suas famílias. Conhecidos como os 10
Padrões Mínimos da ONU Connosco estas prestações:
• ajudam a salvar vidas e melhoram o bem estar do pessoal, reduzem o estigma e a discriminação e
apoiam a capacidade da ONU a fazer o seu trabalho de fundo;
• estabelecem uma estrutura de implementação comum para aplicar a Política do Pessoal da ONU sobre o
VIH/SIDA; e
• servem como modelo do processo de reforma da ONU para que “Unidos na Acção” forneçam no lugar
de trabalho um programa sobre o VIH que se apoia em esforços existentes no lugar de trabalho de
várias organizações da ONU, eliminando ao mesmo tempo a duplicação de esforços.
1. Informação sobre políticas e prestações da ONU em relação com o VIH. Todo o pessoal e suas
famílias têm acesso a informação sobre a política do sistema da ONU, programas, direitos do pessoal,
prestações, e as suas próprias responsabilidades em relação ao VIH e à SIDA.
2. Informação sobre prevenção da transmissão do VIH e acesso a serviços. Todo o pessoal e suas
famílias têm conhecimentos apropriados sobre como se proteger do VIH, e os que vivem com ou são afectados pelo VIH sabem onde podem aceder a cuidados, tratamento e apoio de boa qualidade.
3. Actividades de instrução e formação sobre estigma e discriminação. Estão estabelecidas medidas
para combater o estigma e a discriminação, e aumentar a consciencialização sobre diferenças de tratamento segundo o sexo.
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Para uma descrição completa
dos 10 Padrões Mínimos
e seus indicadores quantificáveis,
consultar www.uncares.org
ou contactar o
Coordenador Mundial
de ONU Connosco
em info@uncares.org.
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4. Acesso a preservativos masculinos e femininos. Quando não há disponibilidade segura e consistente
de preservativos de grande qualidade junto do sector privado, o acesso no lugar de trabalho da ONU dever
ser simples e discreto, quer gratuitamente quer a baixo custo.
5. Aconselhamento e detecção voluntários. Todo o pessoal e suas famílias sabem onde e como aceder
a aconselhamento e detecção voluntários.
6. Seguro cobrindo despesas relacionadas com o VIH. Todo o pessoal e dependentes legais têm acesso
a cobertura de seguro que lhes permite aceder a serviços para prevenção, tratamento e cuidados no caso
do VIH.
7. Tratamento confidencial de informações pessoais. Todo o pessoal da ONU com acesso a informações pessoais respeita a sua confidencialidade (tais como a serologia VIH ou qualquer outro estado
médico).
8. Primeiros cuidados utilizando precauções padrão. Todo o pessoal tem acesso a primeiros cuidados
utilizando precauções padrão incluindo o uso de luvas e equipamento esterilizado.
9. Acesso rápido a estojos de início de PEP. No caso de exposição possível ao VIH, todo o pessoal e
membros da família têm acesso, no espaço de 72 horas, a estojos de início de profilaxia pós-exposição
(PEP) ao VIH e cuidados relacionados.
10. Empenho da direcção. Todos os administradores da ONU assumem liderança na implementação de
ONU Connosco.
Para uma descrição completa dos 10 Padrões Mínimos e seus indicadores quantificáveis, consultar www.
uncares.org ou contactar o Coordenador Mundial de ONU Connosco em info@uncares.org

n Anexo 2
Política do Pessoal das Nações Unidas sobre o VIH/SIDA1
A. Informação, educação e outras medidas de saúde preventivas

i. O pessoal das Nações Unidas e as suas famílias devem receber informações actualizadas e suficientes para
que se possam proteger contra a infecção por VIH e enfrentar a presença da SIDA.
Para este fim, todas as organizações das Nações Unidas são encorajadas a elaborar e implementar uma estratégia de formação activa sobre o VIH/SIDA para o pessoal, utilizando o manual sobre a SIDA produzido pelo
ONUSIDA e destinado aos funcionários das Nações Unidas e suas famílias, e identificando no terreno fontes
locais com experiência em aconselhamento sobre o VIH/SIDA, para fornecer seguimento confidencial.
O pessoal dos Serviços Médicos das Nações Unidas deve participar plenamente em tais programas de formação. Deve receber todos os complementos de formação necessários que possam ser exigidos; e todo o material
de informação pertinente sobre o VIH/SIDA, fornecido e actualizado pelo ONUSIDA, deve estar disponível
através dele em todos os lugares de afectação.

Todo o material de informação pertinente
sobre o VIH/SIDA, fornecido e actualizado
por ONUSIDA, deve estar disponível
através do pessoal dos Serviços Médicos
da ONU em todos os lugares de
afectação.

ii. Todos os membros do pessoal das Nações Unidas e suas famílias devem ser informados dos locais onde se
pode obter sangue seguro.
Para tal, a Unidade da OMS de Segurança do Sangue, em cooperação com o Serviço Médico das Nações
Unidas, deve estabelecer e actualizar regularmente uma lista de centros de transfusão de confiança e operacionais que deve ser transmitida à Sede das Nações Unidas, aos escritórios regionais e aos locais de afectação.
O Serviço Médico das Nações Unidas e os serviços médico locais ligados também devem fazer esforços para
assegurar que as transfusões sanguíneas só devem ter lugar quando absolutamente necessárias.

____________________________
1 ACC Decisão 1991/10.
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iii. Os coordenadores residentes das Nações Unidas devem exercer a sua responsabilidade adoptando medidas para reduzir a frequência de acidentes de viaturas a motor, não só por causa da mortalidade e da morbilidade elevadas ligadas a estes acidentes, mas também por representarem um risco particular de infecção por
VIH em lugares onde há falta de reservas de sangue seguro.
Os coordenadores residentes das Nações Unidas são por isso encorajados a tomar as seguintes medidas de
reforço ou de adopção geral se ainda não aplicadas, e a fazê-las circular por todo o pessoal do local de afectação
juntamente com instruções sobre a utilização dos transportes públicos:

Todos os membros do pessoal
da ONU e suas famílias devem
ter a possibilidade
de detecção voluntária com
pré- e pós-aconselhamento com
garantia de confidencialidade.
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• instalação e uso obrigatório de cintos de segurança em todos as viaturas das Nações Unidas;
• treinamento adequado em utilização de viaturas de 4 rodas motoras em condução fora de pista;
• interdição de uso pessoal de viaturas quando um motorista oficial está disponível;
• capacete obrigatório para todos os utilizadores de bicicletas motorizadas e motocicletas;
• interdição aos condutores de viaturas de consumo de substâncias ilícitas;
• organização de sessões de formação em primeiros socorros;
• equipamento de todos os viaturas das Nações Unidas com estojos de primeiros socorros contendo soluções macro-moleculares (expansor do plasma).

iv. Todos os membros do pessoal das Nações Unidas e suas famílias devem ter acesso a seringas e agulhas
descartáveis.
Os Serviços Médicos das Nações Unidas devem fornecer seringas e agulhas descartáveis ao pessoal em viagem
oficial a zonas onde não há garantia de esterilização adequada de tais materiais. Devem ser acompanhadas de
um certificado redigido em todas as línguas oficiais das Nações Unidas explicando por que razão são fornecidas. Os escritórios regionais e outros locais de afectação devem ter em reserva material de injecção descartável
para uso do pessoal das Nações Unidas e suas famílias. Tal reserva deve estar disponível nos dispensários das
Nações Unidas, onde estes existirem, ou no escritório da OMS no país.

v. Todos os membros do pessoal das Nações Unidas e suas famílias devem ter acesso a preservativos.
Os preservativos devem estar à disposição através do Fundo das Nações Unidas para as Populações (FNUAP)
e/ou da OMS nos locais de afectação onde o sector privado não pode garantir preservativos de qualidade em
quantidade suficiente e de modo contínuo. O acesso deve ser gratuito, simples e discreto.
B. Teste voluntário, aconselhamento e confidencialidade
Todos os membros do pessoal das Nações Unidas e suas famílias devem ter a possibilidade de detecção voluntária com pré- e pós-aconselhamento com garantia de confidencialidade.
Os membros do pessoal das Nações Unidas e suas famílias devem ter acesso localmente a serviços adequados
e confidenciais de detecção e aconselhamento, com as agências das Nações Unidas actuando em colaboração
estreita com o Serviço Médico das Nações Unidas e a OMS. As agências das Nações Unidas devem elaborar
práticas específicas para manter confidencial tanto os resultados positivos como os negativos do teste de
detecção do VIH, incluindo mesmo o facto do teste ter sido feito. Só a pessoa que foi submetida ao teste tem
o direito de revelar informações relativas à sua serologia VIH.
C. Condições de nomeação e de serviço
Pré-recrutamento e perspectivas de nomeação
• O único critério médico para recrutamento é a aptidão física ao trabalho.
• A infecção por VIH não constitui por si só uma falta de aptidão ao trabalho.
• Não haverá detecção do VIH para os candidatos a recrutamento.
• Para a classificação médica, a SIDA será tratada como qualquer outra situação médica.
• No caso de suspeita clínica de SIDA, poderá ser pedido um teste de detecção do VIH, com o consentimento específico e esclarecido do candidato.
• No exame de pré-recrutamento, nada deve ser considerado como uma obrigação para o candidato de
declarar a sua serologia VIH.
• Para qualquer nomeação num país que exija o teste de detecção do VIH para obtenção da autorização
de residência, tal exigência deve ser indicada no aviso de vaga de posto.

A infecção por VIH ou a SIDA
não devem ser consideradas como
razões para terminar um contrato de
trabalho. Se uma doença relacionada
com o VIH diminui a aptidão ao trabalho,
será preciso fornecer alternativas de
trabalho razoáveis.
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Continuidade do emprego

Todos os membros
do pessoal das Nações Unidas
devem ter acesso
a seguro de saúde
seja qual for a sua
serologia VIH.

• A infecção por VIH ou a SIDA não devem ser consideradas como razões para terminar um contrato de
trabalho.
• Se uma doença relacionada com o VIH diminui a aptidão ao trabalho, será preciso fornecer alternativas
de trabalho razoáveis.
• Os membros do pessoal das Nações Unidas que tenham a SIDA devem beneficiar das mesmas condições
de protecção sanitária e social que os outros funcionários das Nações Unidas sofrendo de doença grave.
• Não deve ser exigida a detecção do VIH/SIDA, quer directa (teste de detecção do VIH), indirecta (avaliação de comportamentos a risco) ou fazendo perguntas sobre testes já realizados.
• Todas as informações médicas, incluindo as que dizem respeito ao VIH/SIDA, devem continuar a ser
confidenciais.
• Não deve haver obrigação para o funcionário de informar o seu patrão da sua situação médica relativa
ao VIH/SIDA.
• Nos locais de trabalho, as pessoas infectadas (ou que parecem afectadas) pelo VIH/SIDA devem ser protegidas contra a estigmatização e a discriminação por parte de colegas, sindicatos, patrões ou clientes.
• Os empregados com infecção por VIH e os que têm a SIDA não devem sofrer discriminação, incluindo
em relação a acesso e benefício de prestações de programas de segurança social regulamentares e planos ligados ao trabalho.
• As implicações administrativas, de pessoal e financeiras destes princípios no que se refere a condições
de nomeação e de serviço devem ser controladas e periodicamente revistas.
D. Programas de seguro de saúde e prestações

i. Todos os membros do pessoal das Nações Unidas devem ter acesso a seguro de saúde seja qual for a sua
serologia VIH.
Não deve haver teste de detecção do VIH antes ou depois da nomeação.

ii. O valor dos descontos para o seguro de saúde para os funcionários das Nações Unidas não deve ser afectado pela serologia VIH.
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n Anexo 3
Resumo dos Princípios Fundamentais das Directivas Práticas da OIT
As Directivas Práticas da OIT sobre o VIH/SIDA e o Mundo do Trabalho fornecem directivas para elaboração
de políticas aos níveis nacionais e empresarial e orientação prática para programas ligados ao local de trabalho.
As Directivas Práticas foram elaboradas em colaboração com representantes dos governos, patrões e trabalhadores de todas as regiões.
Os 10 princípios fundamentais das Directivas são:

1. Reconhecimento do VIH/SIDA como uma questão ligada ao trabalho O VIH/SIDA é uma questão
ligada ao local de trabalho, não só por afectar a mão-de-obra, mas também por que o local de trabalho pode
desempenhar um papel vital limitando a propagação e os efeitos da epidemia.

2. Ausência de discriminação Os trabalhadores não devem ser vítimas de discriminação ou de estigmatização com base na serologia VIH, real ou suposta.

3. Igualdade entre homens e mulheres Relações homens-mulheres mais igualitárias e melhoramento da
situação feminina são vitais para realmente impedir a propagação da infecção por VIH e permitir que as
mulheres enfrentem o VIH/SIDA.

4. Ambiente de trabalho sadio O ambiente de trabalho deve ser sadio e seguro e adaptado ao estado de

As Directivas Práticas da OIT
fornecem directivas
para elaboração de políticas
aos níveis nacionais e empresarial
e orientação prática para programas
ligados ao local de trabalho.

saúde e às capacidades dos trabalhadores.

5. Diálogo social O êxito de políticas e programas sobre o VIH/SIDA exige a cooperação e a confiança entre
patrões, trabalhadores e governos.

6. Detecção para fins de emprego A detecção do VIH/SIDA não deve ser exigida às pessoas que procuram emprego nem às que estão empregadas, e a detecção do VIH não deve ser efectuada no local de
trabalho excepto nos casos mencionados nestas directivas.
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7. Confidencialidade O acesso a dados pessoais ligados à serologia VIH de um trabalhador deve estar sujeito
às regras de confidencialidade consistentes com as directivas da OIT existentes.

8. Manter a relação de emprego A infecção por VIH não é um motivo de despedimento. As pessoas com
doenças associadas ao VIH devem poder continuar a trabalhar tanto quanto continuarem medicalmente
aptas em condições apropriadas.

9. Prevenção Os parceiros sociais locais estão numa posição chave para promover esforços de prevenção por
meio de informação e educação assim como para apoiar alterações de atitude e de comportamento.

10. Cuidados e apoio Solidariedade, cuidados e apoio devem guiar a resposta à SIDA no local de trabalho.
Todos os trabalhadores têm direito a serviços de saúde abordáveis e a benefícios dos sistemas legais e
profissionais.

O texto completo das Directivas está disponível no sítio internet da OIT: www.ilo.org
As Directivas Práticas foram
elaboradas em colaboração
com representantes dos governos,
patrões e trabalhadores
de todas as regiões.
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n Co-patrocinadores

n Contact

ONUSIDA é um projecto conjunto inovador das Nações Unidas, que reúne na resposta contra
a SIDA os esforços e recursos do Secretariado da ONUSIDA e de dez organizações do sistema
das Nações Unidas. O Secretariado tem a sua sede em Genebra, Suíça, com pessoal no
terreno em mais de 80 países. Os Co-patrocinadores incluem:

ONUSIDA agradece os seus
comentários sobre este manual.
Queira enviá-los para:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (UNHCR)
o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)
o Programa Mundial para a Alimentação (PMA)
o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
o Fundo das Nações Unidas para as Populações (UNFPA)
o Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime (UNODC)
a Organização Internacional do Trabalho (OIT)
a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)

UN Cares
ONUSIDA
20, avenue Appia
1211 Genebra 27
Suíça
E-mail: info@uncares.org
Internet: http://www.unaids.org
Telefone: (+41) 22 791 36 66
Fax: (+41) 22 791 48 35

a Organização Mundial da Saúde (OMS)
o Banco Mundial.

Produção: Phoenix Design Aid A/S, ISO 9001/
ISO 14001, companhia certificada e aprovada
CO2 neutra. www.phoenixdesignaid.com
Esta publicação foi impressa em papel FSC
oficialmente aprovado como respeitador
do meio ambiente utilizando tintas de base
vegetal. O material impresso é biodegradável
e reciclavel.

O VIH diz-nos respeito a todos. Com informações correctas, e colectivamente,
podemos responder-lhe e eliminá-lo, melhorando assim os nossos lugares de
trabalho e as nossas vidas.
ONUSIDA
20 avenue Appia
1211 Genebra 27
Suíça
Tel: (+41) 22 791 36 66
Fax: (+41) 22 791 48 35
E-mail: info@uncares.org
Internet: http://www.unaids.org

www.uncares.org
Esta brochura está disponível
em árabe, chinês, inglês,
francês, português, russo,
espanhol e outras línguas no
sítio Web de UN Cares.

Esta brochura contém informações importantes sobre o VIH. Destina-se a si, como
membro do pessoal da ONU, e à sua família, para o instruir sobre o VIH e para que tome
consciência dos recursos e serviços à sua disposição. Encorajámo-lo a compartilhar
com os seres que ama as informações aqui contidas. O VIH afecta-nos a todos,
conscientes ou não da sua existência. Uma das intenções desta brochura é sensibilizálo para a questão. O nosso objectivo é que todo o pessoal da ONU fique a saber de
que maneira o VIH pode ser transmitido e evitado, e conheça a sua própria serologia ao
VIH. esperamos que todo o pessoal se familiarize com a ONU Connosco e as agências
da ONU que trabalham em conjunto para fornecer conhecimentos e informação em
relação com o VIH, e outros tipos de apoio afins. Também esperamos que o pessoal
fique a par da política da ONU no lugar de trabalho relativamente ao VIH e SIDA, política
que tem por objectivo eliminar o estigma e a discriminação em relação com o VIH, que
ainda estão demasiadamente presentes nos nossos lugares de trabalho.

O que pode encontrar nesta brochura?
Informações práticas que podem influenciar de maneira positiva a sua vida e a vida da
sua família:
Como se proteger e proteger aqueles que ama contra o VIH.
Como abordar a questão do VIH com o seu parceiro e/ou os seus filhos.
Por que razão fazer o teste.
Se vive ou está afectado com o VIH, onde pode procurar, dentro ou fora da ONU,
apoio e tratamento.
O que pode fazer para criar um local de trabalho respeitador para todos, incluindo
os seus colegas que vivem com ou estão afectados pelo VIH.

