
Direitos Humanos e Saúde Sexual e Reprodutiva
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Uma em cada 10 pessoas, ou seja, 650 milhões em todo o Mundo,
tem alguma deficiência.

Estudos comparativos sobre Legislação e Deficiência mostram que
apenas em 45 países existem leis anti-discriminação e outras leis
específicas sobre deficiência (ONU).

Em alguns países mais de ¼ das deficiências resultam de ofensas
corporais graves e violência (OMS).

Direitos Humanos,
Legislação e Instrumentos Internacionais

Este valor, de acordo com a Organização

Mundial de Saúde, tende a aumentar com o crescimento populacional,

avanços médicos e envelhecimento das comunidades.

80% das pessoas com deficiência estão em países em desenvolvimento,

sendo que a maioria habita em zonas rurais .

Em países com esperança de vida acima dos 70 anos, as pessoas vivem

cerca de 8 anos, ou 11,5% do seu tempo de vida, com deficiência ou

incapacidades.

Estimativas apontam para que ao nível mundial 20% das pessoas mais

pobres são deficientes e que tendem a ser vistas pelas sua próprias

comunidades como as mais discriminadas e desfavorecidas (Banco

Mundial).

Estas pessoas estão entre as mais estigmatizadas, mais pobres, com

menor acesso aos cuidados de saúde, incluindo a sexual e reprodutiva, e

que têm os níveis de escolaridade mais baixos de todo o Mundo, o que só

por si constitui um desafio à boa consecução dos Objectivos do Milénio

na sua dimensão de responsabilidade dos países.

(1)

(2)

“Esta é uma etapa importante para o avanço na promoção e direitos humanos
das pessoas com deficiência. O objectivo internacional de até 2015 alcançar o
acesso universal à saúde reprodutiva não pode ser conseguido a menos que as
pessoas com deficiência sejam incluídas no mainstream e nas políticas e
programas para melhorar a saúde sexual e reprodutiva. Historicamente, as
pessoas deficientes foram marginalizadas, estigmatizadas, privadas de
oportunidades e liberdades. Os estudos mostram que as pessoas com
deficiência tem três vezes mais probabilidades de serem vítimas de abuso físico e
sexual, e estão em maior risco face ao VIH/SIDA”

“Estamos todos cientes que as pessoas com deficiência, as estimativas apontam
para 650 milhões de pessoas em todo o mundo, ainda enfrentam limitações
específicas e absolutamente intoleráveis à sua igualdade de participação na
sociedade. Consequentemente, é tempo de mudar as legislações, os com-
portamentos e as atitudes.”

Directora Executiva de UNFPA,Thoraya Ahmed Obaid, 15/12/2006

Idália Moniz, Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação, cerimónia de
assinatura da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, na sede

das Nações Unidas, Nova Iorque, 30/03/2007.

As mulheres com deficiência enfrentam altas taxas de violência. A
sua dependência torna ainda mais difícil o denunciar compara-
tivamente às mulheres sem deficiência.

serem menos capazes de se auto-defenderem(fragilidade
fisíca),

a denúncia de maus tratos ser dificil devido às
dificuldades de comunicação e compreensão,

haver dificuldade de acesso à informação e
aconselhamento devido, na sua maioria, às barreiras
arquitectónicas e de comunicação,

à sua baixa auto-estima,

à grande dependência face a cuidadores,

medo de denunciar o abuso pois poderá causar a perda
de ligações e cuidados,

menor credibilidade quando identificados os abusos em
certas instituições,

e de terem muitas vezes de viver em ambientes propícios
a alguma violência e isolamento social, como famílias
multiproblemáticas e residências permanentes ou
instituições totais.

Estudos indicam que a violência contra crianças com deficiência é
anualmente superior em 1,7 à que ocorre em crianças sem
deficiências ou incapacidades.

30% das crianças e jovens que vivem na rua são deficientes
UNICEF)

90% das crianças com deficiência nos países em desenvolvimento
não frequenta a escola (UNESCO)

Crianças e Jovens

(

Mesmo em países onde as leis não são discriminatórias, as mulheres e as
raparigas com deficiência e/ou incapacidade enfrentam abusos e discrimi-
nações múltiplas nas suas famílias, na comunidade e no próprio Estado

Mulheres e raparigas deficientes são particularmente vulneráveis ao abuso e
violência. Um estudo de caso realizado em Orissa, India, demonstrou que
virtualmente todas as mulheres e raparigas com deficiência são maltratadas
e batidas nas suas próprias casas, 25% foram violadas e 6% foram sujeitas à
esterilização forçada.

De acordo com um estudo da Asociación Iniciativas e Estudios Sociales

sobre violência e mulheres com deficiência , isto deve-se ao facto de:

Os Direitos Sexuais e Reprodutivos das mulheres com deficiência são na
sua maioria violados. Muitas mulheres vivenciam a esterilização e abortos
forçados devido, em parte, a atitudes discriminatórias no reconhecimento
da maternidade, à falta de informação sobre saúde sexual e reprodutiva e no
acesso ao uso de contraceptivos.

As mulheres com deficiência enfrentam limites no seu direito a serviços de
saúde sexual e reprodutiva, nomeadamente, no acesso ao planeamento
familiar, na possibilidade de constituir família e, muitas vezes, perdem o
exercício do poder paternal em relação aos seus filhos por serem
consideradas incapazes.

Jovens, em geral, e com deficiência, em particular, ao longo do seu
desenvolvimento bio-psico-sexual experimentam e sofrem da mesma
forma problemas emocionais e afectivos, sobretudo em relação à sua auto-
imagem e auto-estima. No entanto, pela própria deficiência e represen-
tações a ela associadas, estes problemas são com frequência

. Isto deve-se, também, ao facto de socialmente ser valorizada um
tipo de beleza estereotipada onde a diferença no padrão de belo / perfeito
parece não existir.

Muitos rapazes e raparigas com vários tipos de deficiência atingem a
puberdade na mesma idade que rapazes e raparigas sem deficiência. Do
mesmo modo a probabilidade de jovens com deficiência serem sexual-
mente activos/as é a mesma que entre jovens que não têm qualquer
deficiência

As crianças e jovens com deficiência e/ou incapacidades têm igual direito
ao reconhecimento como seres sociais, a procurar espaço para a sua
realização pessoal, incluindo a sexualidade.

No entanto, frequentemente a família, as instituições sociais, a escola,
grupos de pertença e socializantes ignoram ou reprimem este aspecto
identitário e de desenvolvimento.

(6)

exacer-
bados

.

De acordo com um estudo realizado na Grã-Bretanha em 2004, pessoas

com deficiência são mais facilmente vítimas de abuso e violência mas

também mais dificilmente beneficiam da intervenção policial, protecção

legal ou cuidados preventivos.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência aprovada na

Assembleia-geral da ONU a 13 de Dezembro de 2006, e assinada por

Portugal na Assembleia-geral de 30 de Março de 2007 conjuntamente com

o Protocolo Opcional representa um importante instrumento legal que

proíbe a discriminação contra as pessoas com deficiência em todas as

áreas da vida, inclui provisões específicas relacionadas com a reabilitação e

habilitação, educação, saúde, acesso à informação, serviços públicos

entre outras, e vem preencher uma lacuna nas normas internacionais de

direitos humanos existentes.

No seu artigo 25º (Saúde) reconhece que os

Existem pelo menos 4 rubricas de direitos sexuais e reprodutivos

interligadas com os instrumentos internacionais de direitos humanos:

“Estados parte deverão prestar
às pessoas com deficiência a mesma qualidade e o mesmo padrão de
cuidados ou programas de saúde gratuitos ou não, que os dispensados às
outras pessoas, incluindo os cuidados prestados na saúde sexual e
reprodutiva e nos programas de saúde pública”.

“Ninguém deve ser discriminado, no âmbito da sua vida sexual e reprodutiva, no
acesso aos cuidados e/ou serviços. Todas as pessoas têm direito à igualdade no
acesso à educação e informação de forma a preservar a sua saúde e bem-estar
(...) Nenhuma pessoa deve ser discriminada (...) por razões de idade, orientação
sexual, deficiência física ou mental.”

Parágrafo 3. “O Direito à Igualdade e o Direito a Estar Livre de Todas as Formas
de Discriminação” da Carta de Direitos Sexuais e Reprodutivos International Planned

Parenthood Federation

As pessoas com deficiência, cidadãos e cidadãs de pleno direito,
também na sua saúde sexual e reprodutiva, devem ver garantidas
todas as oportunidades e participação em igualdade e concreti-
zação dos seus projectos pessoais.

o direito à igualdade e não-discriminação;

o direito a casar e constituir família;

o direito à saúde reprodutiva, incluindo cuidados de
planeamento familiar e saúde materna, informação e
educação;

e o direito à integridade física.

(1) - Helander, E 1998. “Prejudice and dignity: an introdution to community-based rehabilitation” New
York: UNDP. 2nd edition.

(2) - ODM - 1 - Erradicar a pobreza extrema e a fome. 2 - Alcançar a educação universal. 3 - Promover
a igualdade de género e capacitar as mulheres. 4 - Reduzir a mortalidade infantil. 5 - Melhorar a
saúde materna. 6 - Combater o VIH/SIDA, a malária e outras doenças. 7 - Assegurar a
sustentabilidade ambiental. 8 - Desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento.

Por isso, a educação sexual de crianças e adolescentes com deficiência é

muitas vezes inexistente e mesmo jovens e adultos são, frequentemente,
considerados crianças assexuadas.

(7)

Crianças, jovens e adultos com deficiências e/ou incapacidades
experimentam as mesmas mudanças, as mesmas emoções ao
longo do ciclo de vida que as demais crianças, jovens e adultos sem
deficiência, a que acresce a eventual ansiedade e discriminação
sócio-afectiva associada à limitação, incapacidades e/ou
deficiências.

Por cada criança morta em cenário de guerra, três ficam feridas e
com deficiência permanente.
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(6) - Estudo da Asociación iniciativas e estudios Sociales, financiado pela Comissão Europeia,
desenvolvido durante a Iniciativa da Comissão Europeia DAPHNE, 1998.

(7) - Frederico Montero (Coordenador) “Disability and Rehabilitation Team”, OMS, Genebra 2006
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Estes Direitos estão protegidos em inúmeros Tratados de Direitos Humanos

ratificados pelos Estados, nomeadamente Portugal, tais como a Declaração

Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Internacional dos Direitos

Civis e Políticos e na Convenção Internacional dos Direitos Económicos,

Sociais e Culturais.

Várias conferências das Nações Unidas têm resultado em acordos

internacionais no que respeita à saúde sexual e reprodutiva e respectivos

direitos. Estes documentos consensuais têm produzido, ao nível dos

Estados, o reconhecimento em Planos de Acção e Metas que implicam o

tomar medidas específicas que assegurem o respeito e a protecção pelos

direitos sexuais e reprodutivos, são eles o Programa de Acção para a

Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (Cairo,

1994), a Convenção para a Eliminação de todas as formas de Discriminação

contra as Mulheres (CEDAW), a Recomendação sobre a Saúde do CEDAW,

a 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres (Pequim, 1995), Declaração e

Plataforma de Acção de Pequim, entre outros. Paralelamente, existem

instrumentos internacionais sobre os direitos das pessoas com deficiência

que exigem que os Estados tenham em conta as suas especificidades e

direitos:

Assumindo a definição da OMS para sexualidade

, num conceito lato poder-se-á dizer que muitas

deficiências e/ou incapacidades não afectam nem a sexualidade nem a

actividade sexual. Existem muitas incapacidades que podem antes afectar

as respostas psico-sexuais. Por outro lado, o termo Saúde Sexual e

Reprodutiva é um conceito holístico que inclui, entre outros :

A OMS define Saúde Reprodutiva “

. Desta

forma, a Saúde Sexual e Reprodutiva integra aspectos somáticos,

emocionais, intelectuais e sociais, de forma positiva e enriquecedora para as

pessoas.

“Muitas pessoas assumem que as pessoas com deficiência não têm vida sexual e
que não usam drogas intravenosas. Basicamente, o estereótipo de que as
pessoas com deficiência estão pouco expostas a actividades de risco face ao
HIV/SIDA. “

Judy Heumann, Especialista em Deficiência do Banco Mundial durante a
segunda conferência internacional do Banco Mundial sobre “A deficiência e o

desenvolvimento inclusivo: aprender, compartilhar e construir parcerias”, 30/11 e
1/12 2004, Washington.

“como uma energia que
encontra a sua expressão física, psicológica e social no desejo de contacto,
ternura e às vezes amor”

como o estado geral de bem-estar físico,
mental e social, e não mera ausência de doença, em todos os aspectos
relacionados com o sistema reprodutivo, suas funções e processos”

a Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência,

as Normas Gerais para a Igualdade de Oportunidades
para as Pessoas com Deficiência,

os Princípios para a Protecção das Pessoas com Doença
Mental e a Melhoria dos Cuidados de Saúde Mental e,
mais recentemente,

a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência .

informação e serviços de planeamento familiar,

cuidados e serviços de saúde materno-infantil,

prevenção, monitorização e tratamento de IST e HIV/SIDA,

prevenção e acção das e nas situações de violência intra
e extra familiar

e desencorajamento de práticas tradicionais nefastas,
incluindo a mutilação genital feminina.

(3)

Saúde Sexual e Reprodutiva e Deficiência

A sexualidade e saúde reprodutiva das pessoas com deficiência é

frequentemente desconhecida, ignorada ou considerada tabu. No entanto,

esta questão tem começado a despertar atenção e espaço tanto nos meios

académicos como nos clínico-educacionais. Para que o tema ganhasse

relevância alguns factores foram decisivos entre os quais o reconhecimento

dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência e a abordagem

técnico-científica e pedagógica da sexualidade de um modo geral,

associadas às questões da identidade e saúde.

Torna-se por isso necessário que numa efectiva perspectiva inclusiva e de

igualdade de oportunidades para todas as pessoas, fomentar e

desenvolver junto de profissionais e pessoas cuidadoras uma abordagem

holística da sexualidade que se focalize na dimensão de direitos dos

indivíduos mais do que na sua deficiência ou incapacidade. Ao mesmo

tempo esta perspectiva deverá ser parte integrante da formação de

profissionais e auxiliares de saúde, educação e reabilitação. São, por isso,

urgentes políticas, directrizes e orientações técnicas na área da saúde

sexual e reprodutiva para profissionais que trabalham directamente com

pessoas com deficiência.

O

diagnóstico mundial sobre VIH/SIDA e deficiência, levado a cabo pela

Universidade de Yale e Banco Mundial, em 2006, revela que são raros os

programas de educação sexual destinados às pessoas com deficiência e

quase não há campanhas que sejam direccionadas (ou que incluam) a

população com deficiência. De facto, locais onde haja campanhas de

informação sobre o VIH/SIDA, através da rádio, cartazes, folhetos ou

televisão, grupos como os deficientes auditivos, mentais ou visuais ficam

em extrema desvantagem.

De acordo com o Programa Global para o VIH/SIDA (2002) do Banco

Mundial, as pessoas com deficiência estão em situação igual ou de maior

risco no que se refere a factores de contaminação. Tal deve-se a: pobreza,

baixa escolaridade, falta de informação e recursos para a prática de sexo

seguro, risco elevado de violência física, abuso sexual e violação e escassa

protecção nestes casos específicos, consumos de drogas ilícitas, órfãos

de VIH/SIDA com deficiência, acesso e custo dos tratamento anti-retrovirais

e preconceito.

E Portugal?

Profissionais de saúde e os serviços deverão ir de encontro às

necessidades emocionais, práticas e fisiológicas das pessoas com

deficiência. Deverá ser fornecido todo o material necessário que possibilite

a este grupo estar informado quanto à sua saúde sexual e reprodutiva;

serviços e informação deverão ser totalmente acessíveis às pessoas com

deficiência.

As pessoas com deficiência deverão participar activamente nos programas

que lhe são destinados.

“As pessoas com deficiência não são seres assexuados embora muitas vezes
sejam tratadas como tais pelas famílias, sociedade e comunicação social”

Luísa Portugal, Secretária Nacional para a Reabilitação, II Colóquio Os Direitos
Humanos na Ordem do Dia - Igualdade de Oportunidades, Direitos e

Desenvolvimento, “Afectos e sexualidade nas pessoas com deficiência”, 28 /11/06,
Assembleia da República, Lisboa

VIH/SIDA

A baixa escolaridade das pessoas com deficiência e a inacessi-
bilidade à informação sobre o VIH/SIDA estão entre os factores que
tornam este grupo vulnerável à infecção e contágio VIH.

.

"O caso da população de pessoas com deficiência, que tem
baixíssimo acesso a programas de prevenção ilustra claramente
essa realidade. Existem países que têm programas nacionais de luta
contra a SIDA há mais de 15 anos (estão na 3ª ou mesmo na 4ª
geração de Programas Nacionais) mas que ainda não consideraram
fazer consultas e/ou oferecer cobertura para a comunidade de

pessoas com deficiência”
(4)

Contracepção

Mulheres e Raparigas com Deficiência

o estilo de vida e as suas preferências pessoais,

os efeitos secundários,

a interacção da medicação, se existir, com determinados
contraceptivos,

a capacidade de conhecimento do seu próprio corpo,

e compreender a importância da contracepção e
prevenção de IST, incluindo o VIH/SIDA.

Os Estados devem prever e facultar a existência de um suporte
social e familiar positivo que integre as decisões das mulheres e
casais com deficiência em matéria de gravidez, maternidade/
/paternidade, contracepção, aborto, prevenção e tratamento da
infertilidade, IST, incluindo o VIH/SIDA, entre outros.

Aproximadamente 300 milhões de mulheres e raparigas em todo o
mundo têm uma deficiência física ou mental.

Na maioria dos casos a fertilidade não é interrompida pela existência de uma

deficiência e/ou incapacidade, nomeadamente nas mulheres em que a

ovulação e a menstruação não são controladas por compensação

hormonal. No entanto, a escolha de contraceptivos pode ser limitada a

alguns factores tais como, o maior ou menor grau de deficiência física ou

mental, a dependência de outras pessoas no processo de decisão,

determinada medicação interferir com contraceptivos hormonais - algumas

deficiências físicas poderão limitar ou dificultar o uso do preservativo, entre

outros.

No entanto, nos casos em que existe contracepção ela é na maior parte das

vezes imposta por critérios médicos e não resultante do acordo com as

mulheres com deficiência.

Aconselha-se, por isso, que a pessoa deficiente, e o/a profissional de saúde

discutam, o método contraceptivo de acordo com:

Embora a desinformação leve muitas pessoas a acreditar que mulheres

com deficiência não podem ter relações sexuais nem devem ser mães, a

maioria destas mulheres é capaz de sentir prazer bem como engravidar e ter

filhos, inclusive de parto natural.

As mulheres são mais vulneráveis do que os homens a adquirir uma

deficiência e/ou incapacidade durante as suas vidas e são o grupo mais

desfavorecido no que concerne a receber cuidados preventivos, sobretudo

nos países em desenvolvimento ou com economias de transição.

São o grupo mais desfavorecido no que concerne a receber cuidados

preventivos, tais como imunizações e vacinações. Estima-se que, em todo

o mundo, as mulheres com deficiência beneficiam apenas de 20% dos

serviços de reabilitação disponíveis. O que se deve a factores sócio-

culturais associados à discriminação com base no género as mulheres

com deficiência beneficiam menos do que os homens com deficiência dos

serviços sociais existentes, incluindo os serviços residenciais que neste

caso propicia a múltipla discriminação.

“Torna-se necessário, avaliar o grau de auto-suficiência e do risco sexual, as
possibilidades de colaboração de familiares e/ou instituição, devendo-se
privilegiar os métodos contraceptivos mais eficazes, mais fáceis de utilizar
(requerendo menor participação da utente) e que satisfaçam as necessidades
contraceptivas (temporária ou definitiva), não esquecendo a sua inocuidade”

Rebelo, David (2003) “Contracepção e Deficiência Mental in Sexualidade e
Planeamento Familiar.” Nº 37 (Maio/Dezembro), Lisboa: APF

mulheres com deficiência são reconhecidamente mais
multi-discriminadas e experienciam mais a exclusão, com
base no género e na deficiência,

as mulheres representam cerca de 75% das pessoas com
deficiência que vivem com baixo ou médio rendimento no
mundo,

a taxa total de literacia para pessoas adultas com
deficiência em todo o mundo é apenas de 3%, e para
mulheres com deficiência é de 1% (UNDP, 1998),

90% das crianças com deficiência nos países em
desenvolvimento não frequenta a escola (UNESCO),

nos países da OCDE estudantes com deficiências ou
incapacidades com formação universitária, continuam
sub-representados, embora o seu número venha
gradualmente a crescer.

As mulheres e as raparigas com deficiência enfrentam o mesmo
espectro de abusos dos direitos humanos que as mulheres sem
deficiência, mas o seu isolamento e dependência social ampliam
estes abusos e as suas consequências, tornando-as mais
vulneráveis a viverem situações de risco ao nível físico, psíquico e de
exclusão social.

Mulheres com deficiência, Violência e Discriminação

A combinação da discriminação com base no género e na deficiência

resulta, muitas vezes, das baixas taxas de escolaridade para as mulheres e

raparigas com deficiência, bem como da sua fraca participação nos

sistemas educativos e de formação profissional, mesmo ao nível da

escolaridade básica que é com frequência estereotipada no processo

de ensino-aprendizagem com competências pré-definidas e pouco

adaptáveis à diferença.

As mulheres com deficiência têm o mais baixo nível de participação social.

“(…) as mulheres com deficiência têm sido vítimas de violações graves dos seus
direitos fundamentais, incluindo o direito à auto-determinação, porquanto os seus
direitos sexuais e reprodutivos lhes têm sido negados; incita a Comissão e os
Estados-Membros a tomarem medidas enérgicas contra todas as formas de
violência exercidas sobre as mulheres com deficiência; solicita à Comissão que
dedique uma especial atenção, ao combate à violência contra as mulheres com
deficiência e que introduza medidas para combater a falta de informação
generalizada, que facilitem o acesso das mulheres com deficiência aos serviços
de saúde sexual e reprodutiva; insta os Estados-Membros a aprovarem
legislação destinada a proteger os direitos das mulheres com deficiência em
situações de abuso sexual e violência e a empreenderem acções, no âmbito da
cooperação para o desenvolvimento, destinadas a proteger as mulheres da
mutilação genital, a qual deve ser qualificada como crime, em conformidade com
a Plataforma de Acção da Conferência das Nações Unidas sobre a Mulher”

“(…) Violência contra raparigas e mulheres com deficiência é um grande proble-
ma e as estatísticas mostram que as raparigas e mulheres com deficiência estão
mais sujeitas a ser vítimas de violência devido à sua vulnerabilidade, incluindo o
abuso físico e sexual.”

Resolução do Parlamento Europeu sobre a Comunicação da Comissão
ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao

Comité das Regiões - Igualdade de oportunidades para as pessoas com
deficiência: Plano de Acção Europeu (COM(2003) 650 C5-0039/2004-2004 (INI))

“Manifesto das Mulheres com Deficiência na Europa”, Fórum Europeu da

Deficiência, 1998
(5)

(3) - www.un.org/disabilities/convention
www.snripd.pt

(4) - Relatório UNAIDS, 2005
www.unaids.org

(5) - Fórum Europeu da Deficiência
www.edf-feph.org
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Estes Direitos estão protegidos em inúmeros Tratados de Direitos Humanos

ratificados pelos Estados, nomeadamente Portugal, tais como a Declaração

Universal dos Direitos Humanos, a Convenção Internacional dos Direitos

Civis e Políticos e na Convenção Internacional dos Direitos Económicos,

Sociais e Culturais.

Várias conferências das Nações Unidas têm resultado em acordos

internacionais no que respeita à saúde sexual e reprodutiva e respectivos

direitos. Estes documentos consensuais têm produzido, ao nível dos

Estados, o reconhecimento em Planos de Acção e Metas que implicam o

tomar medidas específicas que assegurem o respeito e a protecção pelos

direitos sexuais e reprodutivos, são eles o Programa de Acção para a

Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (Cairo,

1994), a Convenção para a Eliminação de todas as formas de Discriminação

contra as Mulheres (CEDAW), a Recomendação sobre a Saúde do CEDAW,

a 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres (Pequim, 1995), Declaração e

Plataforma de Acção de Pequim, entre outros. Paralelamente, existem

instrumentos internacionais sobre os direitos das pessoas com deficiência

que exigem que os Estados tenham em conta as suas especificidades e

direitos:

Assumindo a definição da OMS para sexualidade

, num conceito lato poder-se-á dizer que muitas

deficiências e/ou incapacidades não afectam nem a sexualidade nem a

actividade sexual. Existem muitas incapacidades que podem antes afectar

as respostas psico-sexuais. Por outro lado, o termo Saúde Sexual e

Reprodutiva é um conceito holístico que inclui, entre outros :

A OMS define Saúde Reprodutiva “

. Desta

forma, a Saúde Sexual e Reprodutiva integra aspectos somáticos,

emocionais, intelectuais e sociais, de forma positiva e enriquecedora para as

pessoas.

“Muitas pessoas assumem que as pessoas com deficiência não têm vida sexual e
que não usam drogas intravenosas. Basicamente, o estereótipo de que as
pessoas com deficiência estão pouco expostas a actividades de risco face ao
HIV/SIDA. “

Judy Heumann, Especialista em Deficiência do Banco Mundial durante a
segunda conferência internacional do Banco Mundial sobre “A deficiência e o

desenvolvimento inclusivo: aprender, compartilhar e construir parcerias”, 30/11 e
1/12 2004, Washington.

“como uma energia que
encontra a sua expressão física, psicológica e social no desejo de contacto,
ternura e às vezes amor”

como o estado geral de bem-estar físico,
mental e social, e não mera ausência de doença, em todos os aspectos
relacionados com o sistema reprodutivo, suas funções e processos”

a Declaração dos Direitos das Pessoas com Deficiência,

as Normas Gerais para a Igualdade de Oportunidades
para as Pessoas com Deficiência,

os Princípios para a Protecção das Pessoas com Doença
Mental e a Melhoria dos Cuidados de Saúde Mental e,
mais recentemente,

a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência .

informação e serviços de planeamento familiar,

cuidados e serviços de saúde materno-infantil,

prevenção, monitorização e tratamento de IST e HIV/SIDA,

prevenção e acção das e nas situações de violência intra
e extra familiar

e desencorajamento de práticas tradicionais nefastas,
incluindo a mutilação genital feminina.

(3)

Saúde Sexual e Reprodutiva e Deficiência

A sexualidade e saúde reprodutiva das pessoas com deficiência é

frequentemente desconhecida, ignorada ou considerada tabu. No entanto,

esta questão tem começado a despertar atenção e espaço tanto nos meios

académicos como nos clínico-educacionais. Para que o tema ganhasse

relevância alguns factores foram decisivos entre os quais o reconhecimento

dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência e a abordagem

técnico-científica e pedagógica da sexualidade de um modo geral,

associadas às questões da identidade e saúde.

Torna-se por isso necessário que numa efectiva perspectiva inclusiva e de

igualdade de oportunidades para todas as pessoas, fomentar e

desenvolver junto de profissionais e pessoas cuidadoras uma abordagem

holística da sexualidade que se focalize na dimensão de direitos dos

indivíduos mais do que na sua deficiência ou incapacidade. Ao mesmo

tempo esta perspectiva deverá ser parte integrante da formação de

profissionais e auxiliares de saúde, educação e reabilitação. São, por isso,

urgentes políticas, directrizes e orientações técnicas na área da saúde

sexual e reprodutiva para profissionais que trabalham directamente com

pessoas com deficiência.

O

diagnóstico mundial sobre VIH/SIDA e deficiência, levado a cabo pela

Universidade de Yale e Banco Mundial, em 2006, revela que são raros os

programas de educação sexual destinados às pessoas com deficiência e

quase não há campanhas que sejam direccionadas (ou que incluam) a

população com deficiência. De facto, locais onde haja campanhas de

informação sobre o VIH/SIDA, através da rádio, cartazes, folhetos ou

televisão, grupos como os deficientes auditivos, mentais ou visuais ficam

em extrema desvantagem.

De acordo com o Programa Global para o VIH/SIDA (2002) do Banco

Mundial, as pessoas com deficiência estão em situação igual ou de maior

risco no que se refere a factores de contaminação. Tal deve-se a: pobreza,

baixa escolaridade, falta de informação e recursos para a prática de sexo

seguro, risco elevado de violência física, abuso sexual e violação e escassa

protecção nestes casos específicos, consumos de drogas ilícitas, órfãos

de VIH/SIDA com deficiência, acesso e custo dos tratamento anti-retrovirais

e preconceito.

E Portugal?

Profissionais de saúde e os serviços deverão ir de encontro às

necessidades emocionais, práticas e fisiológicas das pessoas com

deficiência. Deverá ser fornecido todo o material necessário que possibilite

a este grupo estar informado quanto à sua saúde sexual e reprodutiva;

serviços e informação deverão ser totalmente acessíveis às pessoas com

deficiência.

As pessoas com deficiência deverão participar activamente nos programas

que lhe são destinados.

“As pessoas com deficiência não são seres assexuados embora muitas vezes
sejam tratadas como tais pelas famílias, sociedade e comunicação social”

Luísa Portugal, Secretária Nacional para a Reabilitação, II Colóquio Os Direitos
Humanos na Ordem do Dia - Igualdade de Oportunidades, Direitos e

Desenvolvimento, “Afectos e sexualidade nas pessoas com deficiência”, 28 /11/06,
Assembleia da República, Lisboa

VIH/SIDA

A baixa escolaridade das pessoas com deficiência e a inacessi-
bilidade à informação sobre o VIH/SIDA estão entre os factores que
tornam este grupo vulnerável à infecção e contágio VIH.

.

"O caso da população de pessoas com deficiência, que tem
baixíssimo acesso a programas de prevenção ilustra claramente
essa realidade. Existem países que têm programas nacionais de luta
contra a SIDA há mais de 15 anos (estão na 3ª ou mesmo na 4ª
geração de Programas Nacionais) mas que ainda não consideraram
fazer consultas e/ou oferecer cobertura para a comunidade de

pessoas com deficiência”
(4)

Contracepção

Mulheres e Raparigas com Deficiência

o estilo de vida e as suas preferências pessoais,

os efeitos secundários,

a interacção da medicação, se existir, com determinados
contraceptivos,

a capacidade de conhecimento do seu próprio corpo,

e compreender a importância da contracepção e
prevenção de IST, incluindo o VIH/SIDA.

Os Estados devem prever e facultar a existência de um suporte
social e familiar positivo que integre as decisões das mulheres e
casais com deficiência em matéria de gravidez, maternidade/
/paternidade, contracepção, aborto, prevenção e tratamento da
infertilidade, IST, incluindo o VIH/SIDA, entre outros.

Aproximadamente 300 milhões de mulheres e raparigas em todo o
mundo têm uma deficiência física ou mental.

Na maioria dos casos a fertilidade não é interrompida pela existência de uma

deficiência e/ou incapacidade, nomeadamente nas mulheres em que a

ovulação e a menstruação não são controladas por compensação

hormonal. No entanto, a escolha de contraceptivos pode ser limitada a

alguns factores tais como, o maior ou menor grau de deficiência física ou

mental, a dependência de outras pessoas no processo de decisão,

determinada medicação interferir com contraceptivos hormonais - algumas

deficiências físicas poderão limitar ou dificultar o uso do preservativo, entre

outros.

No entanto, nos casos em que existe contracepção ela é na maior parte das

vezes imposta por critérios médicos e não resultante do acordo com as

mulheres com deficiência.

Aconselha-se, por isso, que a pessoa deficiente, e o/a profissional de saúde

discutam, o método contraceptivo de acordo com:

Embora a desinformação leve muitas pessoas a acreditar que mulheres

com deficiência não podem ter relações sexuais nem devem ser mães, a

maioria destas mulheres é capaz de sentir prazer bem como engravidar e ter

filhos, inclusive de parto natural.

As mulheres são mais vulneráveis do que os homens a adquirir uma

deficiência e/ou incapacidade durante as suas vidas e são o grupo mais

desfavorecido no que concerne a receber cuidados preventivos, sobretudo

nos países em desenvolvimento ou com economias de transição.

São o grupo mais desfavorecido no que concerne a receber cuidados

preventivos, tais como imunizações e vacinações. Estima-se que, em todo

o mundo, as mulheres com deficiência beneficiam apenas de 20% dos

serviços de reabilitação disponíveis. O que se deve a factores sócio-

culturais associados à discriminação com base no género as mulheres

com deficiência beneficiam menos do que os homens com deficiência dos

serviços sociais existentes, incluindo os serviços residenciais que neste

caso propicia a múltipla discriminação.

“Torna-se necessário, avaliar o grau de auto-suficiência e do risco sexual, as
possibilidades de colaboração de familiares e/ou instituição, devendo-se
privilegiar os métodos contraceptivos mais eficazes, mais fáceis de utilizar
(requerendo menor participação da utente) e que satisfaçam as necessidades
contraceptivas (temporária ou definitiva), não esquecendo a sua inocuidade”

Rebelo, David (2003) “Contracepção e Deficiência Mental in Sexualidade e
Planeamento Familiar.” Nº 37 (Maio/Dezembro), Lisboa: APF

mulheres com deficiência são reconhecidamente mais
multi-discriminadas e experienciam mais a exclusão, com
base no género e na deficiência,

as mulheres representam cerca de 75% das pessoas com
deficiência que vivem com baixo ou médio rendimento no
mundo,

a taxa total de literacia para pessoas adultas com
deficiência em todo o mundo é apenas de 3%, e para
mulheres com deficiência é de 1% (UNDP, 1998),

90% das crianças com deficiência nos países em
desenvolvimento não frequenta a escola (UNESCO),

nos países da OCDE estudantes com deficiências ou
incapacidades com formação universitária, continuam
sub-representados, embora o seu número venha
gradualmente a crescer.

As mulheres e as raparigas com deficiência enfrentam o mesmo
espectro de abusos dos direitos humanos que as mulheres sem
deficiência, mas o seu isolamento e dependência social ampliam
estes abusos e as suas consequências, tornando-as mais
vulneráveis a viverem situações de risco ao nível físico, psíquico e de
exclusão social.

Mulheres com deficiência, Violência e Discriminação

A combinação da discriminação com base no género e na deficiência

resulta, muitas vezes, das baixas taxas de escolaridade para as mulheres e

raparigas com deficiência, bem como da sua fraca participação nos

sistemas educativos e de formação profissional, mesmo ao nível da

escolaridade básica que é com frequência estereotipada no processo

de ensino-aprendizagem com competências pré-definidas e pouco

adaptáveis à diferença.

As mulheres com deficiência têm o mais baixo nível de participação social.

“(…) as mulheres com deficiência têm sido vítimas de violações graves dos seus
direitos fundamentais, incluindo o direito à auto-determinação, porquanto os seus
direitos sexuais e reprodutivos lhes têm sido negados; incita a Comissão e os
Estados-Membros a tomarem medidas enérgicas contra todas as formas de
violência exercidas sobre as mulheres com deficiência; solicita à Comissão que
dedique uma especial atenção, ao combate à violência contra as mulheres com
deficiência e que introduza medidas para combater a falta de informação
generalizada, que facilitem o acesso das mulheres com deficiência aos serviços
de saúde sexual e reprodutiva; insta os Estados-Membros a aprovarem
legislação destinada a proteger os direitos das mulheres com deficiência em
situações de abuso sexual e violência e a empreenderem acções, no âmbito da
cooperação para o desenvolvimento, destinadas a proteger as mulheres da
mutilação genital, a qual deve ser qualificada como crime, em conformidade com
a Plataforma de Acção da Conferência das Nações Unidas sobre a Mulher”

“(…) Violência contra raparigas e mulheres com deficiência é um grande proble-
ma e as estatísticas mostram que as raparigas e mulheres com deficiência estão
mais sujeitas a ser vítimas de violência devido à sua vulnerabilidade, incluindo o
abuso físico e sexual.”

Resolução do Parlamento Europeu sobre a Comunicação da Comissão
ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu e ao

Comité das Regiões - Igualdade de oportunidades para as pessoas com
deficiência: Plano de Acção Europeu (COM(2003) 650 C5-0039/2004-2004 (INI))

“Manifesto das Mulheres com Deficiência na Europa”, Fórum Europeu da

Deficiência, 1998
(5)

(3) - www.un.org/disabilities/convention
www.snripd.pt

(4) - Relatório UNAIDS, 2005
www.unaids.org

(5) - Fórum Europeu da Deficiência
www.edf-feph.org
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Direitos Humanos e Saúde Sexual e Reprodutiva
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ASSOCIAÇÃO PARA O PLANEAMENTO DA FAMÍLIA

TEL.: 21 385 39 93  -  FAX: 21 388 73 79

RUA ARTILHARIA UM, 38 - 2º  DTO.
1250 LISBOA

apfportugal@mail.telepac.pt  -  www.apf.pt

Uma em cada 10 pessoas, ou seja, 650 milhões em todo o Mundo,
tem alguma deficiência.

Estudos comparativos sobre Legislação e Deficiência mostram que
apenas em 45 países existem leis anti-discriminação e outras leis
específicas sobre deficiência (ONU).

Em alguns países mais de ¼ das deficiências resultam de ofensas
corporais graves e violência (OMS).

Direitos Humanos,
Legislação e Instrumentos Internacionais

Este valor, de acordo com a Organização

Mundial de Saúde, tende a aumentar com o crescimento populacional,

avanços médicos e envelhecimento das comunidades.

80% das pessoas com deficiência estão em países em desenvolvimento,

sendo que a maioria habita em zonas rurais .

Em países com esperança de vida acima dos 70 anos, as pessoas vivem

cerca de 8 anos, ou 11,5% do seu tempo de vida, com deficiência ou

incapacidades.

Estimativas apontam para que ao nível mundial 20% das pessoas mais

pobres são deficientes e que tendem a ser vistas pelas sua próprias

comunidades como as mais discriminadas e desfavorecidas (Banco

Mundial).

Estas pessoas estão entre as mais estigmatizadas, mais pobres, com

menor acesso aos cuidados de saúde, incluindo a sexual e reprodutiva, e

que têm os níveis de escolaridade mais baixos de todo o Mundo, o que só

por si constitui um desafio à boa consecução dos Objectivos do Milénio

na sua dimensão de responsabilidade dos países.

(1)

(2)

“Esta é uma etapa importante para o avanço na promoção e direitos humanos
das pessoas com deficiência. O objectivo internacional de até 2015 alcançar o
acesso universal à saúde reprodutiva não pode ser conseguido a menos que as
pessoas com deficiência sejam incluídas no mainstream e nas políticas e
programas para melhorar a saúde sexual e reprodutiva. Historicamente, as
pessoas deficientes foram marginalizadas, estigmatizadas, privadas de
oportunidades e liberdades. Os estudos mostram que as pessoas com
deficiência tem três vezes mais probabilidades de serem vítimas de abuso físico e
sexual, e estão em maior risco face ao VIH/SIDA”

“Estamos todos cientes que as pessoas com deficiência, as estimativas apontam
para 650 milhões de pessoas em todo o mundo, ainda enfrentam limitações
específicas e absolutamente intoleráveis à sua igualdade de participação na
sociedade. Consequentemente, é tempo de mudar as legislações, os com-
portamentos e as atitudes.”

Directora Executiva de UNFPA,Thoraya Ahmed Obaid, 15/12/2006

Idália Moniz, Secretária de Estado Adjunta e da Reabilitação, cerimónia de
assinatura da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, na sede

das Nações Unidas, Nova Iorque, 30/03/2007.

As mulheres com deficiência enfrentam altas taxas de violência. A
sua dependência torna ainda mais difícil o denunciar compara-
tivamente às mulheres sem deficiência.

serem menos capazes de se auto-defenderem(fragilidade
fisíca),

a denúncia de maus tratos ser dificil devido às
dificuldades de comunicação e compreensão,

haver dificuldade de acesso à informação e
aconselhamento devido, na sua maioria, às barreiras
arquitectónicas e de comunicação,

à sua baixa auto-estima,

à grande dependência face a cuidadores,

medo de denunciar o abuso pois poderá causar a perda
de ligações e cuidados,

menor credibilidade quando identificados os abusos em
certas instituições,

e de terem muitas vezes de viver em ambientes propícios
a alguma violência e isolamento social, como famílias
multiproblemáticas e residências permanentes ou
instituições totais.

Estudos indicam que a violência contra crianças com deficiência é
anualmente superior em 1,7 à que ocorre em crianças sem
deficiências ou incapacidades.

30% das crianças e jovens que vivem na rua são deficientes
UNICEF)

90% das crianças com deficiência nos países em desenvolvimento
não frequenta a escola (UNESCO)

Crianças e Jovens

(

Mesmo em países onde as leis não são discriminatórias, as mulheres e as
raparigas com deficiência e/ou incapacidade enfrentam abusos e discrimi-
nações múltiplas nas suas famílias, na comunidade e no próprio Estado

Mulheres e raparigas deficientes são particularmente vulneráveis ao abuso e
violência. Um estudo de caso realizado em Orissa, India, demonstrou que
virtualmente todas as mulheres e raparigas com deficiência são maltratadas
e batidas nas suas próprias casas, 25% foram violadas e 6% foram sujeitas à
esterilização forçada.

De acordo com um estudo da Asociación Iniciativas e Estudios Sociales

sobre violência e mulheres com deficiência , isto deve-se ao facto de:

Os Direitos Sexuais e Reprodutivos das mulheres com deficiência são na
sua maioria violados. Muitas mulheres vivenciam a esterilização e abortos
forçados devido, em parte, a atitudes discriminatórias no reconhecimento
da maternidade, à falta de informação sobre saúde sexual e reprodutiva e no
acesso ao uso de contraceptivos.

As mulheres com deficiência enfrentam limites no seu direito a serviços de
saúde sexual e reprodutiva, nomeadamente, no acesso ao planeamento
familiar, na possibilidade de constituir família e, muitas vezes, perdem o
exercício do poder paternal em relação aos seus filhos por serem
consideradas incapazes.

Jovens, em geral, e com deficiência, em particular, ao longo do seu
desenvolvimento bio-psico-sexual experimentam e sofrem da mesma
forma problemas emocionais e afectivos, sobretudo em relação à sua auto-
imagem e auto-estima. No entanto, pela própria deficiência e represen-
tações a ela associadas, estes problemas são com frequência

. Isto deve-se, também, ao facto de socialmente ser valorizada um
tipo de beleza estereotipada onde a diferença no padrão de belo / perfeito
parece não existir.

Muitos rapazes e raparigas com vários tipos de deficiência atingem a
puberdade na mesma idade que rapazes e raparigas sem deficiência. Do
mesmo modo a probabilidade de jovens com deficiência serem sexual-
mente activos/as é a mesma que entre jovens que não têm qualquer
deficiência

As crianças e jovens com deficiência e/ou incapacidades têm igual direito
ao reconhecimento como seres sociais, a procurar espaço para a sua
realização pessoal, incluindo a sexualidade.

No entanto, frequentemente a família, as instituições sociais, a escola,
grupos de pertença e socializantes ignoram ou reprimem este aspecto
identitário e de desenvolvimento.

(6)

exacer-
bados

.

De acordo com um estudo realizado na Grã-Bretanha em 2004, pessoas

com deficiência são mais facilmente vítimas de abuso e violência mas

também mais dificilmente beneficiam da intervenção policial, protecção

legal ou cuidados preventivos.

A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência aprovada na

Assembleia-geral da ONU a 13 de Dezembro de 2006, e assinada por

Portugal na Assembleia-geral de 30 de Março de 2007 conjuntamente com

o Protocolo Opcional representa um importante instrumento legal que

proíbe a discriminação contra as pessoas com deficiência em todas as

áreas da vida, inclui provisões específicas relacionadas com a reabilitação e

habilitação, educação, saúde, acesso à informação, serviços públicos

entre outras, e vem preencher uma lacuna nas normas internacionais de

direitos humanos existentes.

No seu artigo 25º (Saúde) reconhece que os

Existem pelo menos 4 rubricas de direitos sexuais e reprodutivos

interligadas com os instrumentos internacionais de direitos humanos:

“Estados parte deverão prestar
às pessoas com deficiência a mesma qualidade e o mesmo padrão de
cuidados ou programas de saúde gratuitos ou não, que os dispensados às
outras pessoas, incluindo os cuidados prestados na saúde sexual e
reprodutiva e nos programas de saúde pública”.

“Ninguém deve ser discriminado, no âmbito da sua vida sexual e reprodutiva, no
acesso aos cuidados e/ou serviços. Todas as pessoas têm direito à igualdade no
acesso à educação e informação de forma a preservar a sua saúde e bem-estar
(...) Nenhuma pessoa deve ser discriminada (...) por razões de idade, orientação
sexual, deficiência física ou mental.”

Parágrafo 3. “O Direito à Igualdade e o Direito a Estar Livre de Todas as Formas
de Discriminação” da Carta de Direitos Sexuais e Reprodutivos International Planned

Parenthood Federation

As pessoas com deficiência, cidadãos e cidadãs de pleno direito,
também na sua saúde sexual e reprodutiva, devem ver garantidas
todas as oportunidades e participação em igualdade e concreti-
zação dos seus projectos pessoais.

o direito à igualdade e não-discriminação;

o direito a casar e constituir família;

o direito à saúde reprodutiva, incluindo cuidados de
planeamento familiar e saúde materna, informação e
educação;

e o direito à integridade física.

(1) - Helander, E 1998. “Prejudice and dignity: an introdution to community-based rehabilitation” New
York: UNDP. 2nd edition.

(2) - ODM - 1 - Erradicar a pobreza extrema e a fome. 2 - Alcançar a educação universal. 3 - Promover
a igualdade de género e capacitar as mulheres. 4 - Reduzir a mortalidade infantil. 5 - Melhorar a
saúde materna. 6 - Combater o VIH/SIDA, a malária e outras doenças. 7 - Assegurar a
sustentabilidade ambiental. 8 - Desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento.

Por isso, a educação sexual de crianças e adolescentes com deficiência é

muitas vezes inexistente e mesmo jovens e adultos são, frequentemente,
considerados crianças assexuadas.

(7)

Crianças, jovens e adultos com deficiências e/ou incapacidades
experimentam as mesmas mudanças, as mesmas emoções ao
longo do ciclo de vida que as demais crianças, jovens e adultos sem
deficiência, a que acresce a eventual ansiedade e discriminação
sócio-afectiva associada à limitação, incapacidades e/ou
deficiências.

Por cada criança morta em cenário de guerra, três ficam feridas e
com deficiência permanente.

S
AR

Fundo das Nações Unidas para a População

Projecto apoiado por:

Responsabilidade:No âmbito:

A P F -  A S S O C I A Ç Ã O   P A R A P L A N E A M N T O   D A   F A M Í L I AO E

(6) - Estudo da Asociación iniciativas e estudios Sociales, financiado pela Comissão Europeia,
desenvolvido durante a Iniciativa da Comissão Europeia DAPHNE, 1998.

(7) - Frederico Montero (Coordenador) “Disability and Rehabilitation Team”, OMS, Genebra 2006
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