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Resumo 

O referido artigo trata-se de uma proposta de intervenção, proveniente de inquietações 

relacionadas as vivências de profissionais e pesquisadoras que atuam nas ações de promoção 

do direito à saúde sexual e reprodutiva. Tendo como objetivo principal, elaborar estratégias de 

ação para que seja valorizado e respeitado tal direito humano dos cidadãos homens e 

mulheres, que trabalham e não tem disponibilidade de tempo para cuidar de sua saúde sexual 

e reprodutiva, por conta da extensa carga de trabalho e pela falta de flexibilidade da 

instituição. 
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Abstract 

 

The article comes up with a proposal for intervention, from concerns regarding the 

experiences of professionals and researchers working in actions to promote the right to sexual 

and reproductive health. Its main goal, develop action strategies to be valued and respected as 

human right of citizens men and women who work and have no time available to take care of 

their sexual and reproductive health, due to the extensive workload and the lack of flexibility 

of the institution. 
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INTRODUÇÃO 

  

 A Organizações das Nações Unidas (ONU) em 1948 através da Declaração Universal 

dos Desenvolvimento Humano (DUDH), definiu os direitos humanos como sendo o direito de 

toda pessoa, desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, exemplificando medidas 

que devem ser adotadas para assegurar seu pleno exercício (MATTAR, 2008). 

 Posteriormente, os direitos reprodutivos foram incorporados nos direitos humanos de 

mulheres e homens, estabelecendo assim, à liberdade de controle da  sua sexualidade e vida 

reprodutiva, concedendo também pleno direito de decisão sem coerção, discriminação ou 

violência (VIANNA; LACERDA, 2004). Somente após a Conferências Internacional sobre 

População e desenvolvimento realizada no Cairo (CIPD, 1994) e da IV Conferência Mundial 

sobre a Mulher em Pequim (1995), que direito sexual foi inserido no rol dos direitos 

humanos.  

 A CIPD (1994),  definiu direitos reprodutivos como um "estado de completo bem-

estar físico, mental e social nos temas concernentes à reprodução; funções e processos, e não à 

simples ausência de doença. A saúde reprodutiva implica [...] vida sexual segura e satisfatória, 

com autonomia para reproduzir e liberdade de decidir sobre e quando e quantas vezes deseja 

fazê-lo" (CIPD,1994, Cap. VII, 7.3).  

  Direitos sexuais é definido como uma dimensão da saúde do ser humano enquanto 

cidadão digno que corresponde a dimensão social, interpessoal, emocional, intelectual e  aos 

aspectos sociais do bem-estar sexual, direito ao prazer, sexo saudável e seguro, da 

comunicação e amor, da liberdade para viver e expressar sua sexualidade sem sofrer violência 

e ou descriminação (CORRÊA; ÁVILA,2003).  

 O direito à assistência sexual e reprodutiva também denominada assistência em 

Planejamento Familiar (PF), foi reafirmada na publicação do art. 226.º, § 7.º da Constituição 

Federal Brasileira de 1988, afirma que é direito do cidadão, tanto homem quanto mulher de 

participar do PF, uma vez que, o mesmo está consubstanciado: 

[...] nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao 

Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse 

direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou 

privadas (BRASIL, 1988, p.12). 

 



 Em 12 de janeiro de 1996 o congresso nacional aprova a lei nº 9.263, a qual  reafirma 

o direito do cidadão ao acesso ao planejamento familiar , que é definido no seu artigo 2 como: 

"o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, 

limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal" (BRASIL,1996, p.1). 

Portanto, esta legislação além de dar respaldo as ações dos profissionais orienta sobre 

aspectos relativos à fertilização cirúrgica e outros determinantes sobre o tema, engloba a 

mulher, o homem e o casal como protagonistas da promoção da sua saúde sexual e 

reprodutiva.  

 Desse modo a autonomia de decisão sobre o corpo, o uso do método contraceptivo 

caso queira sob escolha informada sobre o mesmo, fortalecer o empedramento dos usuários 

através das ações para melhoria da educação visando atender sua necessidades e garantir o 

acesso ao serviço de saúde, participação na elaboração de estratégias e programas para 

melhoria da assistência oferecida, constituem os direitos sexuais e reprodutivos enquanto 

direitos humanos (RODRÍGUEZ, 1998).  

 Os direitos civis e políticos apresentados pela DUDH abolindo perante a lei as formas 

de descriminação e garantindo ao ser humano a dignidade e igualdade de direitos, 

regulamenta a proteção dos direitos do ser humano como: direito a vida, a liberdade, 

igualdade perante a lei, segurança; da não invasão o sua privacidade, na família, lar e 

correspondências; direitos sociais e econômicos, padrão de vida e  trabalho, contudo tais 

devem ser apropriado e não trazer impedimentos para o cuidado da saúde, bem-estar próprio e 

da família (MANN, 1996, PIOVESAN,2002).  

 . Em 2013 a reportagem divulgou o caso de uma mulher que após descobrir que estava 

grávida foi demitida por conta da gravidez (REVISTA ELETRÔNICA UOL, 2013), tal 

empresa localizada no estado de São Paulo foi indiciada a indenizar a mulher por conta da 

atitude considerada discriminatória que agrediu o direito fundamental pela constituição 

federal, além de infringir os direitos humanos.Logo, apesar da incorporação dos direitos 

sexuais e reprodutivos na DUDH, estando ambos na constituição do Brasil (1988), ainda 

existe casos que violam  tal direito humano de homens e mulheres no contexto de seu trabalho 

 Sobre os grupos educativos oferecidos pela assistência em Planejamento Familiar (PF) 

na atenção primária à saúde, estudos afirmam que poucos homens participam das ações de PF 

(AFONSO; LEMOS, 2011), uma vez que enquanto trabalhadores e provedores do lar, não 

tem disponibilidade de participar das atividades que acontecem segundo o horário de 

funcionamento da unidade, limitado até as dezesseis horas.   

 



 O estudo realizado no Noroeste do Paraná sobre a saúde reprodutiva de mulheres 

trabalhadoras de uma indústria, identificou que, no ainda existem lacunas entre o Sistema 

Único de Saúde (SUS) e o acesso da mulher trabalhadora ao serviço de PF, visto que tal 

pesquisa mostra em seus resultados um contingente significativo de mulheres que nunca 

realizou ou que não realizam os exames preventivos com a regularidade recomendada, foi 

identificado também mulheres trabalhadoras que possuem história de aborto espontâneo, por 

falta de acesso a Unidade Básica de Saúde (UBS).  Ainda, cerca de 54,1% das participantes 

do mesmo estudo alegaram usar o método contraceptivo oral associado ao uso de 

medicamentos para controle de hipertensão e de bebida alcoólica e cigarro 

(CECÍLIO;COSTA;SILVA;MARCON, 2013). Fato este que chama atenção, uma vez que, a 

associação de tais componentes aumentam o risco de doenças cardiovasculares e venosas, 

entre outras doenças pondo em risco a vida das mesmas.  

 Diante deste contexto, se faz pertinente refletir no âmbito da vida dos trabalhadores 

homens e mulheres, uma vez que, a falta de tempo aliada a inflexibilidade no trabalho pode 

ser uma das limitações para o cuidado da saúde sexual e reprodutiva. Porém não se pode 

esquecer que, "os direitos reprodutivos são centrais à concepção da nossa individualidade e 

penetram fundo na nossa vida quotidiana pessoal e coletiva" (SILVEIRINHA, 2008, p.463). 

 De modo peculiar a saúde sexual e reprodutiva está diretamente ligada a vida íntima e 

familiar, religiosa e profissional das pessoas. Logo, tal temática abarca "dilemas e disputas 

públicas, abarcando no mesmo espaço de interação um grande leque de atores sociais, como 

médicos, leigos, políticos, sociedade civil, empresas e especialista" (SILVEIRINHA, 2008, 

p.463). 

 Segundo o professor pesquisador BERLINGUER (1993), os direitos referentes ao 

mundo econômico contempla dois aspectos principais que serão utilizados  para relacionar os 

direitos humanos, trabalho e saúde. O primeiro faz menção ao ser humano ter livre direito ao 

trabalho e da iniciativa econômica. O segundo completa o primeiro a fim de acrescentar que o 

trabalho não deva danificar suas condições físicas de saúde, além de que o mesmo não impeça 

o desenvolvimento integral e as condições de se constituir família. O autor afirma que quando 

a empresa não considera e respeita vida humana como principal direito humano do 

trabalhador, o mesmo se expõe a riscos que podem ser irreparáveis. 

  Estudos revelam o desrespeito ao direito humano relacionado a saúde sexual e 

reprodutiva no ambiente de trabalho, como por exemplo: exposição do homem e da mulher a 

radiação, ao chumbo gerando infertilidade e leucemia; impedimento da escolha de emprego 

devido ao mesmo se fazer importante para criar filhos e sustentá-los, ainda há situações em 



que a mulher se submete a esterilização voluntária para se manter no emprego; empresas 

obrigam mulheres a escolherem entre a gravidez ou o trabalho (BERLINGUER, 1993).   

 Estudo realizado com os servidores públicos do município de Santa Cruz do Rio Pardo 

de 2001 a 2012, revelou que a terceira maior causa de absenteísmo foi originada por doenças 

do aparelho geniturinário, o que corresponde a 36,5% (CAPELARI et. al.,2013). Pois o risco 

existe e são como "sentinelas de um presídio: se estes são afastados, o assalto é facilitado e a 

vida de todos é colocada em perigo" (BERLINGUER, 1993, p.128).  

 A Tese desenvolvida por Ana Cristina Oliveira de Oliveira em 2001, chegou a 

conclusão de que há uma "grande lacuna nesta área de conhecimento a partir da análise da 

produção acadêmica nacional e internacional sobre a articulação entre saúde reprodutiva e 

trabalho, através da identificação de seus objetos específicos, assim com pelas diferentes 

abordagens utilizadas e concepções teóricas adotadas" (OLIVEIRA, 2001, p.39).  

 Sendo assim, diante deste contexto de não acompanhamento e descuido da saúde 

reprodutiva e sexual por parte dos trabalhadores em virtude de múltiplos fatores entre ele a 

exaustiva e inflexível jornada de trabalho, torna-se pertinente e importante o desenvolvimento 

de ações dentro das instituições empresariais, a fim de resgatar e estimular o exercício do 

direito do cidadão de ter uma saúde sexual e reprodutiva segura e saudável, considerando sua 

implicação na vida pessoal, familiar e social do indivíduo, logo a manutenção do seu 

equilíbrio ajuda a promoção do bem-estar da saúde emocional, psicológica e 

consequentemente a saúde física.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

 Os resultados parciais da pesquisa de dissertação intitulada "Saúde Sexual e 

Reprodutiva: Interface entre itinerários reprodutivos dos participantes e ações dos  

grupos educativos na estratégia de saúde da família
2
. Foi percebido que grande parte das 

mulheres e dos homens que trabalham se queixam de não poderem participar das ações do 

                                                           
2
  Pesquisa de dissertação de Mestrado em Enfermagem em andamento, da enfermeira Carla Cardi 

Nepomuceno de Paiva, orientada pela Professora Doutora em Enfermagem Adriana Lemos, realizada 

no município da Zona da Mata Mineira, com objetivo de Conhecer os itinerários reprodutivos de 

homens e mulheres e sua relação com assistência reprodutiva, pela perspectiva dos grupos 

educativos, na Atenção Primária à Saúde.  

 
 



educativas para prevenção e promoção da saúde sexual e reprodutiva oferecida na 

assistência em PF na APS, por conta da não liberação do trabalho para tal
3
. 

 Em Juiz de Fora, a  taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (população 

economicamente ativa) passou de 64,19% em 2000 para 66,51% em 2010 (JUIZ DE FORA, 

2014).  

 Assim, segundo a reflexão sobre o discurso dos participantes da referida pesquisa, foi 

pensando nesta intervenção, uma vez que, a saúde sexual e reprodutiva representa um ciclo 

importante na vida do indivíduo que compreende desde o início da vida sexual, prevenção 

HIV/ AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, participação das ações do planejamento 

familiar, acompanhamento através do pré-natal e manutenção dos direitos trabalhistas no 

período gestacional e após o parto no puerpério, a proteção e garantia da paternidade, até 

ações que auxilie a qualidade de vida no trabalho durante o período de climatério e ou 

Andropausa. 

  Estudos mostram que a faixa etária que a aids é mais incidente, em ambos os sexos, é 

a de 25 a 49 anos de idade (BRASIL, 2012). O levantamento feito entre jovens, realizado com 

mais de 35 mil meninos de 17 a 20 anos de idade, indica que, em cinco anos, a prevalência do 

HIV nessa população passou de 0,09% para 0,12% (BRASIL, 2012).  Segundo o MS, 

foram registrados no país em 2010, cerca de  38,771 internações de mulheres com faixa etária 

de 10 a 19 anos, em decorrências de aborto espontâneo, inseguro, por razões clínicas, e  
                                                                                                                                                                                     
 
 

3 Destaca-se aqui algumas falas dos participantes da referida pesquisa em que afirma não participar 

do grupo educativo de PF por conta da inflexibilidade no trabalho: "O horário né (risos), porque eu 

trabalho o dia inteiro praticamente. Eles liberam, eles não ficaram muito satisfeito não mais falei que 

vinha, pronto e acabou. Porque lá também, assim o que eles precisam de mim eu faço na hora que 

eles querem, ai no dia que eu preciso se eles não me cederem eu pego e saiu se me mandar embora, 

mandou entendeu? Porque assim, não to faltando o horário de trabalho a toa, to fazendo algo que é 

saúde minha e da minha esposa, então a minha família em primeiro lugar, trabalho eu arrumo outro!" 

E1. A participante E10 afirmou que seu parceiro quer participar do referido grupo para realizar a 

Vasectomia, porém o mesmo não consegue por conta do trabalho "Não. Ele queria até vim né, 

porque ele até falou que acha melhor ele fazer a vasectomia, só que não dá por conta do horário do 

serviço".   

 

 

 
 
 



gravidez não viável (BRASIL, 2011). Em ambos os casos as faixas etárias assinaladas pelas 

pesquisas, representam a população economicamente ativa que exerce atividade remunerada.  

Outro dado que merece destaque é sobre a estimativa de que ocorram mais 320.000 

casos novos até 2015 do câncer do colo do útero (OMS, 2007), estatística esta que esboça 

uma realidade relatada pela literatura, pois, o estudo de Soares, et al. (2010, p. 94) "40% 

nunca fizeram o Papanicolaou", sobre o câncer de mama segundo a OMS, é estimado que 

ocorra 1.050.000 casos novos no mundo a cada ano (BRASIL, 2006a, p.4). Com relação à 

saúde do homem é revelado que o câncer de próstata acometa 60% da população masculina 

até 2015 (BRASIL, 2012). Em Juiz de Fora, as neoplasias são a segunda causa de mortalidade 

no município (JUIZ DE FORA,2014). 

  Assim, considerando tais dados estatísticos é importante garantir tais direitos e 

cuidados aos homens e mulheres que trabalham. Uma vez que  “além de gozar dos direitos 

dos  trabalhadores em geral, às empregadas são asseguradas condições de trabalho que se 

adaptem  à sua constituição física e mental, bem como às necessidades inerentes à gestação 

[...]” (CAIRO JÚNIOR, 2014, p. 310).  

 Neste contexto, pode-se inferir que garantir o direito a saúde sexual e reprodutiva é  

reconhecer também a proteção à maternidade, enquanto direito social constitucionalmente 

garantido conforme o   artigo 6º da CF/88, dentre os quais se destacam: a licença maternidade 

(de 120 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias, no caso de adesão ao programa 

empresa cidadã), licença aborto (no aborto não  criminoso, atestado por médico, a mulher terá 

repouso remunerado de duas semanas), limitação de funções (transfere-se a função, quando há 

exigência das condições de saúde), extinção do contrato (mediante atestado, é facultado o seu 

rompimento, se o labor for prejudicial à gestação) e a garantia de dispensa do horário de 

trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas médicas e 

demais exames complementares durante o pré-natal (OLIVEIRA;FURTADO, 2014) 

 Assim, foi pensado na seguinte intervenção cujo objeto de estudo é " Contribuir com o 

papel social, sanitário e humano de empresas no que tange a garantia do acesso aos direitos 

sexuais e reprodutivos enquanto um direito humano".  

 

OBJETIVOS 

 

  Os objetivos desta intervenção consiste em: Discutir possibilidade e limites das 

empresas em garantir a o bem-estar da saúde sexual e reprodutiva no contexto do ambiente de 

trabalho; Descrever um plano de estratégias de ações em parceiras com empresas, a fim de 



viabilizar e assegurar aos trabalhadores o livre exercício do seu direito sexual e reprodutivo 

enquanto cidadãos; Implementar ações educativas de promoção da saúde sexual e reprodutiva 

nas empresas para os trabalhadores.  

 

MÉTODO  

 
 O método proposto é plano de intervenção é composto por três fases. A primeira fase 

ocorre após a empresa aderir ao plano de intervenção, nesta etapa é feito o levantamento das 

possibilidades da mesma em seu contexto de funcionamento e rotina em estar empregando 

alguma ação para promoção da saúde sexual e reprodutiva dos trabalhadores.  

 Após tal fase é feito o levantamento sobre o perfil dos funcionários, além de conhecê-

los melhor para então possa descrever suas necessidades relacionado a saúde sexual e 

reprodutiva.   

 Na segunda fase, já com tais informações é elaborado um plano de estratégia para 

empresa de modo a contemplar ações que busque garantir o direito do trabalhador de cuidar 

da sua saúde sexual e reprodutiva.   

 A terceira fase seria ofertar ações educativas por meio de grupos para então apoiar e 

estimular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos dos trabalhadores. Ao final 

deverá ser feita uma avaliação da intervenção realizada, a fim de buscar adequar atender as 

necessidades dos trabalhadores e auxiliar a empresas na garantir a cidadania e portanto o 

exercício de tal direito humano.  

 

RESULTADOS ESPERADOS  

 

Espera-se que com as ações propostas pela intervenção, a saúde sexual e reprodutiva 

dos trabalhadores seja valorizada e entendida como um direito de saúde. Assim, com 

concretização de tal proposta, será oportunizado o aumento do acesso a este direito pelas 

empresas facilitando dessa forma as ações de prevenção e agravos ocasionados pelas doenças 

sexualmente transmissíveis e HIV/AIDS, o acompanhamento da saúde materna pelo serviço 

de saúde, redução de gravidez não planejada e conseqüentemente do casos de abortamento, 

aumento da realização de exames para detecção precoce do câncer de mama, útero e próstata, 

atendimento das necessidades sexuais e reprodutivas, auxílio em casos de infertilidade e de 

planejamento reprodutivo.  



 Com o desenvolvimento deste trabalho pretende-se estimular a realização de pesquisas 

sobre a saúde sexual e reprodutivas de trabalhadores, com intuito de fomentar através das  

mesmas o desenvolvimento de estratégias que aproximem os trabalhadores das ações de PF e 

de promoção da saúde sexual e reprodutiva, oferecidas nos serviços de atenção à saúde do 

Sistema Único de Saúde. Como também que garantam o acompanhamento, bem estar e 

cuidado da saúde sexual e reprodutiva como um direito humano e social de mulheres e 

homens enquanto cidadãos.  

 Também é almejado que através desta proposta, a saúde sexual e reprodutiva seja 

integrada ao serviço de saúde do trabalhador da instituição, com  a implementação das 

abordagens educativas sobre as temáticas que regem o universo da saúde sexual e reprodutiva, 

considerando as suas particularidades e singularidades, buscando reduzir as co morbidades 

físicas, emocionais, psicológicas que são geradas mediante a um problema na saúde sexual e 

ou reprodutiva.  
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