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Acrónimos 

CHW: Community healthcare workers (Agentes comunitários de saúde) 

DAISY: Digital Accessible Information System (Sistema de informação digital acessível) 

DCFP: Directorate General of Family Planning – Bangladesh (Direção Geral de Planeamento 
Familiar – Bangladeche) 

DMI: Development Media International (Programa Internacional para o Desenvolvimento da 
Comunicação) 

HCF: Healthcare facilities (Unidades de saúde)  

HI: Humanity & Inclusion  

INGO: International non-governmental organisation (Organização não governamental 
internacional - ONGI) 

LCF: Leonard Cheshire Foundation (Fundação Leonard Cheshire) 

MoU: Memorandum of understanding (Memorando de entendimento) 

NGO: Non-governmental organisation (Organização não governamental - ONG) 

OPD: Organisations of persons with disabilities (Organizações de pessoas com deficiências - 
OPD)  

SBCC: Social and behavioural change communication (Comunicação para a mudança social e 
de comportamento) 

SRH: Sexual and reproductive health (Saúde sexual e reprodutiva - SSR) 

SRHR: Sexual and reproductive health and rights (Saúde e direitos sexuais e reprodutivos - 
SDSR)  

UN CRPD: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência) 

WISH2ACTION: Women’s Integrated Sexual Health (Lot 2) Access, Choice, Together, 
Innovation and Ownership, Now (Saúde Sexual Integrada da Mulher (Lote 2) Acesso, Escolha, 
Juntos, Inovação e Apropriação, Agora) 

WG-SS: Washington Group Short Set of Questions (Conjuntos de perguntas do Grupo de 
Washington) 
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Sumário executivo  

Este documento é uma compilação das boas práticas e lições aprendidas sobre saúde e 

direitos sexuais e reprodutivos (SDSR) com base na experiência da implementação do 

programa WISH2ACTION.   

Primeiramente, esta compilação apresenta a SDSR inclusivos de pessoas com deficiência, o 

que é fundamental para enfrentar a dupla discriminação enfrentada pelas mulheres e 

raparigas com deficiência, alcançar os direitos humanos universais e contribuir para o 

compromisso global de não deixar ninguém para trás. Ela apresenta o programa 

WISH2ACTION como uma abordagem abrangente e integrada para proporcionar acesso 

equitativo à saúde e aos direitos sexuais e reprodutivos (SDSR) para as mulheres e raparigas 

desamparadas, assim como para as populações marginalizadas em países de baixo e médio 

rendimento.  

A metodologia explica a abordagem utilizada para criar esta compilação, incluindo a revisão 

dos documentos de aprendizagem existentes, a realização de entrevistas feitas com as partes 

interessadas, a identificação de temas e a consolidação das boas práticas e lições aprendidas.  

O principal componente deste documento é a partilha de 30 boas práticas e lições aprendidas 

através de nove temas: cultura inclusiva, qualidade dos cuidados, coordenação, coleta e 

gestão de dados, redes de referência, integração de serviços, comunicações para a mudança 

social e de comportamento (SBCC), parcerias e colaboração, e política e advocacia. Cada tema 

inclui estudos de caso de diferentes contextos.   

As boas práticas (23) sintetizam exemplos de seis países que podem fundamentar o trabalho 

futuro em matéria de saúde sexual e reprodutiva inclusiva de pessoas com deficiência. As 

lições aprendidas (7) destacam os desafios experimentados durante a implementação do 

programa e refletem sobre a forma como estes desafios poderiam ser abordados no futuro.  

Abaixo se encontra um resumo dos aspetos principais por tema:  

• Cultura inclusiva: Este aspeto abrange uma série de boas práticas que ajudaram as 

partes interessadas a criarem consciência, conhecimentos e competências em torno 

da inclusão de pessoas com deficiência. Ele ressalta o fato de que as práticas inclusivas 

são fundamentadas em abordagens sociais e baseadas nos direitos das pessoas com 

deficiência. Discute a necessidade de um reforço da sensibilização nos serviços de 

SDSR disponíveis e partilha abordagens de formação eficazes, tais como eventos 

multissetoriais e os que visam as partes interessadas intersetoriais para construir uma 

sociedade que inclui as pessoas com deficiência.  

• Qualidade dos cuidados: Este aspeto aborda a melhoria da qualidade dos cuidados 

de saúde sexual e reprodutiva para pessoas com deficiência e o papel desempenhado 

pelas unidades de saúde e pelos prestadores de serviços. As boas práticas incluem a 

realização de avaliações estruturadas das unidades de saúde, a criação de planos de 

ação conjuntos para melhorar e treinar prestadores de serviços e agentes comunitários 

de saúde e o reforço da capacidade de interpretação em linguagem gestual.  
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• Coordenação: Este aspeto focaliza em como uma melhor coordenação entre os atores 

pode contribuir para a obtenção de mais serviços de saúde sexual e reprodutiva 

inclusivos de pessoas com deficiência. Ele salienta o importante papel que consiste em 

incluir organizações de pessoas com deficiência (OPD) na coordenação para garantir 

serviços de SDSR a longo prazo, sustentáveis e inclusivos. As boas práticas essenciais 

estão relacionadas à inclusão de membros de OPD em comités de saúde locais e 

distritais e em comités de resposta a emergências durante a Covid-19. Esta secção 

também observa a importância de considerar as necessidades das pessoas com 

deficiência em matéria de SDSR em contextos humanitários.   

• Coleta e gestão de dados: Este aspeto discute a importância de coletar dados 

desagregados sobre pessoas com deficiência na saúde e sobre a saúde e os direitos 

sexuais e reprodutivos utilizando os conjuntos de perguntas do Grupo de Washington 

e como estes dados podem melhorar a planificação e os serviços. As principais 

aprendizagens relacionam-se ao reforço da capacidade na aplicação e na utilização 

dos conjuntos de perguntas do Grupo de Washington através de formação e 

orientação personalizadas. Esta secção também reflete sobre os desafios da 

incorporação dos conjuntos de perguntas do Grupo de Washington nos sistemas 

nacionais de gestão da informação sanitária para uma aceitação generalizada.  

• Redes de referência: Este aspeto visa identificar os serviços de SSR relevantes, 

significativos e acessíveis às pessoas com deficiência. Ele também partilha boas 

práticas em torno do papel das OPD no apoio a mais pessoas com deficiência para o 

acesso aos serviços de SSR e para a criação de redes integradas de referência que 

considerem as necessidades adicionais e cuidados abrangentes para pessoas com 

deficiência (tais como reabilitação, fisioterapia ou dispositivos de assistência).  

• Integração de serviços: Este aspeto considera como integrar e coordenar eficazmente 

diferentes serviços (dentre os quais os de SSR) que são relevantes para as pessoas 

com deficiência. Ele partilha exemplos de boas práticas de integração da inclusão das 

pessoas com deficiência nas diretrizes nacionais de saúde e nos sistemas existentes, 

assim como de aprendizagem sobre como associar os serviços de SSR a outros 

serviços, tais como a vacinação e a reabilitação. 

• Comunicações para a mudança social e de comportamento: Este aspeto inclui as 

aprendizagens essenciais em torno do envolvimento de membros da comunidade e os 

portões de entrada para identificar e modificar normas sociais e como considerar o 

contexto ao se conceber mensagens de comunicação. Ele também partilha boas 

práticas para tornar o formato e o conteúdo dos materiais de comunicação inclusivos 

e acessíveis para as pessoas com deficiência. 

• Parcerias e colaboração: Este aspeto visa duas áreas: a primeira, o estabelecimento 

de parcerias e relacionamentos com OPD; e a segunda, a aprendizagem de um 

trabalho conjunto efetivo. Ele determina que as parcerias com OPD são essenciais para 

garantir serviços de SSR sustentáveis para pessoas com deficiência. As boas práticas 

incluem o mapeamento das OPD, a prestação de uma formação para as OPD sobre a 

SSR, o fornecimento de suporte técnico para desenvolver a capacidade das OPD e o 
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fornecimento de apoio financeiro adequado para reforçá-las. As boas práticas do 

consórcio exploram o conceito de integração da inclusão das pessoas com deficiência 

nas organizações prestadoras de serviços e o papel de apoio que os peritos técnicos 

podem desempenhar.  

• Política e advocacia: Este aspeto aborda a forma de promover a implementação da 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (UN 

CRPD) na área dos serviços de SDSR aos níveis local e nacional. As boas práticas 

relacionam-se ao importante papel das OPD na advocacia local e nacional e a 

importância de envolver os intervenientes governamentais a diferentes níveis para 

melhorar a inclusão.   

A secção final desta compilação reflete sobre os processos, sistemas e ferramentas de 

aprendizagem utilizados no WISH2ACTION. Ele passa da aprendizagem às recomendações 

e resume as principais recomendações para três grupos: a Humanity & Inclusion, os parceiros 

de SDSR (prestadores de serviços e peritos técnicos) e os doadores e dirigentes políticos.  

Definições 

Boa prática: Exemplos de boas práticas na SSR inclusiva de pessoas com deficiência 

implementadas durante o WISH2ACTION e que poderiam ser reproduzidas por outros.  

Lições aprendidas: Lições aprendidas com experiências de implementação do programa 

WISH2ACTION, os desafios identificados e as sugestões sobre como esses desafios 

poderiam ser resolvidos no futuro.   
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Introdução  

 

A saúde e os direitos sexuais e reprodutivos inclusivos de pessoas com deficiência estão 

associados ao compromisso global de não deixar ninguém para trás, aos múltiplos objetivos 

de desenvolvimento sustentável e, ainda mais importante, à Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (UN CRPD) de 2006. Cerca de 15% da 

população mundial possui alguma forma de deficiência e 80% das pessoas com deficiência 

vivem em países de baixo e médio rendimento (HI, 2021a).  

Embora esta compilação se concentre na inclusão das pessoas com deficiência, é importante 

observar que existem fortes ligações e intersecções entre diferentes aspetos da desigualdade 

(pobreza, género, idade, deficiência). As pessoas com deficiência enfrentam frequentemente 

atitudes sociais negativas e a exclusão dos serviços e unidades de saúde devido à 

discriminação e à pouca acessibilidade - apesar de terem os mesmos direitos universais de 

acesso aos cuidados de saúde que qualquer outra pessoa. As mulheres e raparigas com 

deficiência são suscetíveis de sofrerem uma "dupla discriminação" devido ao seu género e 

deficiência (HI, 2015). Esta situação é agravada pelo facto de a SSR e o planeamento familiar 

continuarem a ser temas delicados e tabu em muitos contextos.  

Por conseguinte, é fundamental garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso aos 

cuidados de saúde e possam validar seus direitos aos serviços de SSR. A Organização Mundial 

de Saúde afirma que a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos para pessoas com deficiência 

requerem atenção particular porque "estas necessidades têm sido muito ampla e 

profundamente negligenciadas" (OMS/UNFPA, 2009). Esta área de trabalho é, 

consequentemente, um foco inovador para a implementação do programa que havia recebido 

pouca atenção até então.   
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O programa de Saúde Sexual Integrada das Mulheres, sob a bandeira de 'Não deixar ninguém 

para trás', oferece planeamento familiar integrado e inclusivo de qualidade e serviços de saúde 

sexual e reprodutiva às populações marginalizadas e que são dificilmente acessíveis: os 

pobres, os jovens com menos de 20 anos e as pessoas com deficiência. O WISH2ACTION é 

o programa emblemático do governo britânico para aumentar o seu apoio aos serviços 

integrados de saúde e direitos sexuais e reprodutivos numa série de países em África e Ásia 

até 2021. Ele representa 20% dos compromissos de planeamento familiar do governo 

britânico em 2020.  

A Federação Internacional de Planeamento Familiar (IPPF) administra um programa através 

de um acordo de consórcio (Lote 2) com dez associações afiliadas à IPPF e parceiros 

escolhidos a dedo pelo conhecimento que possuem para maximizar o acessos e alcançar 

pessoas em quinze países: Programa Internacional para o Desenvolvimento da Comunicação 

(DMI), Humanity & Inclusion UK (HI), Comité Internacional de Resgate (IRC), Marie Stopes 

International (MSI), e Opções de Serviços de Consultoria (Opções). 

Esta compilação de aprendizagem se concentra num elemento do programa WISH2ACTION 

– a saúde e os direitos sexuais e reprodutivos inclusivos de pessoas com deficiência, liderado 

pela HI em seis países: Bangladeche, Etiópia, Uganda, Madagáscar, Paquistão e Sudão do Sul.  

Trabalhar como um consórcio apresentou uma oportunidade única para implementar, adaptar 

e aprender juntos. Este documento visa partilhar o que o consórcio aprendeu com um público 

mais amplo. Esta compilação coleta 30 boas práticas e lições aprendidas que podem ser 

relevantes ao nível mundial, assim como 18 estudos de caso de seis países.  

A HI adotou uma abordagem estratégica e concentrou-se em seis temas para orientar a 

implementação que estabeleceu para o projeto (concentrando-se em duas áreas estratégicas 

cada ano): cultura inclusiva, qualidade dos cuidados, coordenação, dados, redes de referência 

e integração de serviços. As boas práticas e as lições aprendidas relacionadas a estas áreas 

são mais exploradas na secção de aprendizagem temática do presente relatório, assim como 

três temas adicionais. Esta compilação também regista a importância da inclusão das pessoas 

com deficiência em cenários humanitários com exemplos da pandemia de Covid-19. A secção 

de recomendações reflete sobre a aprendizagem e, em seguida, faz uma série de 

recomendações para a HI, os prestadores de serviços, doadores e dirigentes políticos.  

Este documento de aprendizagem é complementado pelo Guia Prático sobre a "SDSR para 

todos" da HI, que visa passar da teoria à prática, fornecendo orientação detalhada sobre a 

implementação de SDSR inclusivos de pessoas com deficiência (HI, 2021b). Este Guia Prático 

visa apoiar aqueles que trabalham em projetos, programas ou serviços de SDSR para 

conceber, implementar, monitorizar e avaliar programas SDSR inclusivos.  
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Resumo das boas práticas e lições aprendidas 

 

Cultura inclusiva 

Boa prática 1: Aplicar abordagens sociais, com base nos direitos das pessoas com 

deficiência, a fim de eliminar barreiras do acesso dessas pessoas aos serviços de saúde 

sexual e reprodutiva.  

Boa prática 2: Cooperar com as pessoas com deficiência e sensibilizá-las sobre os serviços 

e direitos de saúde sexual e reprodutiva existentes para as pessoas com deficiência, a fim 

de colmatar a lacuna de conhecimentos sobre o que está disponível. 

Boa prática 3: Reunir diferentes partes interessadas (incluindo pessoas com deficiência) 

para formações sobre a saúde e direitos sexuais e reprodutivos. 

Boa prática 4: Identificar e envolver diferentes setores na formação e capacitação a fim de 

melhorar a inclusão de pessoas com deficiência por toda a sociedade.   

Qualidade dos cuidados 

Boa prática 5: Trabalhar em parceria para realizar uma avaliação estruturada dos serviços 

de saúde e um plano de ação para melhorar as instalações dos serviços de saúde existentes 

para pessoas com deficiência.  

Boa prática 6: Formar prestadores de serviços e agentes comunitários de saúde para 

melhor apoiar as pessoas com deficiência  

Lição aprendida 1: A interpretação em linguagem gestual é essencial para fornecer um 

serviço de SSR de alta qualidade para pessoas com deficiências auditivas. 

Coordenação 

Boa prática 7: Advocar para a inclusão e representação de pessoas com deficiência em 

comités de saúde  

Lição aprendida 2: O estabelecimento de capacitação contínua é necessário para garantir 

um sistema de saúde inclusivo de pessoas com deficiência.  

Coleta e gestão de dados 

Boa prática 8: Criar capacidade através de formações sobre a utilização dos conjuntos de 

perguntas do Grupo de Washington para promover a utilização e a aceitação eficazes entre 

os prestadores de serviços e o governo.  

Boa prática 9: Personalizar o apoio e a orientação sobre os conjuntos de perguntas do 

Grupo de Washington para garantir a aplicabilidade deste instrumento em diferentes 

contextos e para diferentes fins.  

Lição aprendida 3: Melhorar a coleta de dados nacionais sobre a inclusão de pessoas com 

deficiência é um compromisso de longo prazo e um desafio permanente.  
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Redes de referência 

Boa prática 10: Identificar onde as pessoas com deficiência podem ter acesso relevante e 

significativo aos serviços de saúde sexual e reprodutiva.  

Boa prática 11: Trabalhar com organizações de pessoas com deficiência para alcançá-las e 

envolvê-las em serviços de SSR para pessoas com deficiência.  

Boa prática 12: Desenvolver uma abordagem integrada para encaminhamentos entre 

prestadores de serviços, OPD e outros atores.  

Integração de serviços (programação e resposta humanitária) 

Boa prática 13: Identificar os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência em 

situações de emergência e pôr em prática medidas para manter o acesso destas pessoas 

aos serviços essenciais de SSR.  

Boa prática 14: Integrar abordagens que incluam as pessoas com deficiência nas diretrizes, 

serviços e sistemas nacionais de sustentabilidade a longo prazo e a integração da inclusão 

das pessoas com deficiência.  

Boa prática 15: Associar os serviços de saúde sexual e reprodutiva a outros serviços de 

saúde, como os serviços de vacinação.  

Comunicações para a mudança social e de comportamento 

Boa prática 16: Envolver membros da comunidade e apoiadores para mudar as normas 

sociais sobre a SSR e aumentar o acesso das pessoas com deficiência à SSR.  

Boa prática 17: Formatar os materiais e o conteúdo de comunicação sobre a saúde sexual 

e reprodutiva inclusiva e acessível para as pessoas com deficiência.  

Boa prática 18: Garantir que as abordagens de comunicação para o fornecimento de 

informações sobre a saúde e direitos sexuais e reprodutivos sejam aceitáveis e adaptadas 

ao contexto.  

Parcerias e colaboração 

Boa prática 19: Os prestadores de serviços (públicos e privados) e as ONG devem mapear, 

identificar, selecionar e estabelecer relações com organizações de pessoas com deficiência. 

Boa prática 20: As OPD precisam de formação em SSR, que é muitas vezes um tópico novo 

para elas. 

Boa prática 21: Os prestadores de serviços e as ONG devem fornecer suporte técnico para 

reforçar a capacidade das organizações de pessoas com deficiência, assim como formar 

parcerias equitativas. 

Lição aprendida 4: As OPD precisam de suporte financeiro e técnico.  

Lição aprendida 5: As organizações de pessoas com deficiência desempenham um papel 

importante na sensibilização, no encaminhamento, na geração de procura e no 

estabelecimento de contactos eficazes para as pessoas com deficiência. 
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Lição aprendida 6: Os peritos técnicos devem apoiar as organizações de pessoas com 

deficiência para a inclusão das pessoas com deficiência em geral.  

Política e advocacia 

Boa prática 22: As OPD devem ser apoiadas para estabelecerem uma defesa em prol da 

implementação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, que incluam os direitos das pessoas com deficiência a acederem a serviços de 

saúde sexual e reprodutiva aos níveis local e nacional.  

Boa prática 23: Envolver intervenientes governamentais em diversos níveis para melhorar 

a inclusão de pessoas com deficiência nas instâncias locais, regionais e nacionais.  

Lição aprendida 7: Envolver os dirigentes políticos desde o início. 
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Metodologia 

Revisão e consolidação das boas práticas e lições aprendidas 

O fundamento desta compilação é a documentação de aprendizagem das equipas da HI nos 

países em questão. As equipas regularmente assimilaram as boas práticas e lições aprendidas 

ao nível nacional. Foram também realizados eventos de aprendizagem ao nível de consórcio 

(com documentação associada) que proporcionaram oportunidades de reflexão de grupo e de 

partilha de boas práticas.  

O consultor conduziu uma análise documental de todas as boas práticas e lições aprendidas 

ao nível nacional, assim como dos documentos de apoio. O consultor identificou as áreas 

essenciais de alinhamento e semelhanças entre boas práticas em diferentes países, assim 

como quaisquer exemplos individuais de boas práticas. As boas práticas nacionais e as lições 

aprendidas foram então reunidas para criar boas práticas e lições aprendidas ao nível do 

programa com um enfoque comum, apresentando estudos de caso de diferentes países.  

Entrevistas com as principais partes interessadas 

Esta compilação também obteve informações através de entrevistas aprofundadas com 

equipas da HI nos países em questão e do pessoal de coordenação do WISH2ACTION (7), 

com o pessoal técnico parceiro aos níveis regional e nacional (8) e membros de OPD (5).   

As entrevistas com as equipas da HI nos países em questão aprofundaram as lições e as boas 

práticas existentes e recolheram mais detalhes. No caso dos parceiros técnicos, as entrevistas 

concentraram-se em assimilar a aprendizagem adquirida sobre a inclusão das pessoas com 

deficiência e sobre como trabalhar como um consórcio. Isto ajudou a obter informações sobre 

as novas boas práticas relativas à aceitação da inclusão de pessoas com deficiência por parte 

dos prestadores de serviços, assim como a acrescentar outras perspetivas ou exemplos às 

boas práticas existentes na HI.  

Era importante envolver diretamente as OPD e obter suas perspetivas. Consequentemente, o 

consultor conversou com dois líderes de OPD no Sudão do Sul e três líderes/membros de OPD 

no Bangladeche.  

Identificação dos temas de aprendizagem 

A HI identificou seis temas para a implementação do programa: cultura inclusiva, qualidade 

dos cuidados, coordenação, dados, redes de referência e integração de serviços. O consultor 

iniciou um processo participativo para informar a categorização das boas práticas do 

programa em temas com o uso de um tipo de cartão (Melhor Avaliação 2016). Este processo 

ajudou a ordenar as boas práticas de acordo com os temas mais apropriados, assim como a 

identificar novos temas possíveis. 

Este cartão identificou que existiam múltiplas formas de interpretar os temas e que algumas 

boas práticas cruzavam vários temas. Por uma questão de clareza, cada boa prática foi 

categorizada em apenas um tema de aprendizagem. Contudo, algumas boas práticas são 
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relevantes para múltiplas áreas temáticas.  A contribuição dos parceiros técnicos através de 

cada tipo de cartão foi particularmente relevante para trazer novas ideias e identificar três 

novas categorias de aprendizagem. Mais detalhes sobre os temas de aprendizagem 

encontram-se na próxima secção deste documento.  

Temas de aprendizagem 

Esta secção da compilação apresenta cada área temática sob a qual as boas práticas (23) e as 

lições aprendidas (7) incluídas no presente relatório foram categorizadas.  

Ela foi elaborada com base em seis temas usados pela HI para as atividades de implementação 

em cada um dos países visados: cultura inclusiva, qualidade dos cuidados, coordenação, 

dados, redes de referência e integração de serviços. Três temas adicionais emergentes 

também foram acrescentados: comunicação para a mudança social e de comportamento, 

parcerias e colaboração e política, e advocacia. As definições de todos os temas estão 

descritas abaixo.  

As boas práticas e lições aprendidas incluem estudos de caso que fornecem exemplos de 

diferentes países, citações e imagens para ilustrar a implementação.   

A Figura 1 mostra a distribuição de boas práticas e lições aprendidas através dos nove temas, 

identificando uma aprendizagem particularmente forte nas áreas da cultura inclusiva e da 

parceria e colaboração.   

Figura 1: Distribuição das boas práticas e lições aprendidas através dos temas  
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Definições dos temas de aprendizagem 

Cultura inclusiva: As partes interessadas relevantes estão conscientes de que a inclusão de 

pessoas com deficiência, seu conhecimento e suas competências devem ser reforçados. 

Qualidade dos cuidados:  A qualidade dos cuidados, que considera a centralidade, a 

abrangência e a acessibilidade do cliente, deve ser melhorada na prestação de serviços de 

SSR para as pessoas com deficiência. 

Coordenação: A coordenação deve facilitar de forma eficaz uma abordagem com diversos 

atores e multi-intervenientes aos níveis local e nacional para garantir a prestação de serviços 

de SDSR inclusivos de pessoas com deficiência. 

Coleta e gestão de dados: São recolhidos e analisados dados desagregados qualitativos e 

quantitativos sobre as pessoas com deficiência ao nível da prestação de serviços e da 

comunidade para a advocacia, as comunicações para a mudança social e de comportamento 

e a programação.  

Redes de referência: Pessoas com deficiência que busquem por serviços de SSR devem 

beneficiar de uma rede de referência sistematizada, clara e acessível.  

Integração de serviços: Os serviços de SSR inclusivos de pessoas com deficiência e diferentes 

serviços devem ser integrados de forma eficaz em conjunto. Isto inclui a programação e a 

resposta humanitária. 

Comunicação para a mudança social e de comportamento: As estratégias de comunicação 

obtêm informações pela ciência do comportamento e devem ser utilizadas para influenciar o 

conhecimento, as atitudes e as normas sociais que visam a instauração de práticas inclusivas 

entre indivíduos, instituições e comunidades. 

Parcerias e colaboração: As organizações devem trabalhar em conjunto para estabelecer e 

reforçar parcerias eficazes que contribuam para melhorar os serviços de SSR para pessoas 

com deficiência.   

Política e advocacia: As organizações comprometem-se em esforços nacionais de advocacia 

para influenciar e melhorar políticas e serviços inclusivos de pessoas com deficiência.   
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1. Cultura inclusiva  

Esta secção analisa as boas práticas e as lições aprendidas em torno do tema da elaboração 

de uma cultura inclusiva na qual as diferentes partes interessadas melhoram sua consciência, 

seus conhecimentos e suas competências em torno da inclusão de pessoas com deficiência.  

Ela abrange a aplicação de abordagens baseadas em direitos para introduzir a ideia dos 

direitos das pessoas com deficiência à SSR, o estabelecimento de uma sensibilização sobre 

os serviços de SSR disponíveis para as pessoas com deficiência, a realização de formações de 

diversos intervenientes para promover a aprendizagem e a partilha de experiências vividas 

por pessoas com deficiência e o envolvimento de diferentes grupos na elaboração de uma 

cultura inclusiva das pessoas com deficiência em toda a sociedade. Ela também explora a ideia 

de integrar a inclusão das pessoas com deficiência nas organizações e o papel que os peritos 

técnicos em deficiência podem desempenhar no apoio a esta questão.  

"As mulheres com deficiência também têm filhos e famílias, não é possível que possam 

ser excluídas dos serviços [de saúde sexual e reprodutiva] porque elas fazem parte da 

comunidade". - Líder de uma OPD no Sudão do Sul. 

Principais pontos  

Utilizar a abordagem baseada nos direitos para sensibilizar as comunidades (incluindo as 

pessoas com deficiência), os prestadores de serviços e os funcionários governamentais sobre 

o direito universal aos serviços de SSR.  

Reunir um grupo de pessoas interessadas em formação e eventos para promover a 

aprendizagem, partilhando diferentes perspetivas e reflexões sobre normas sociais 

limitadoras.  

Incluir organizações de pessoas com deficiência na formação para partilhar as experiências 

vivenciadas por elas e construir parcerias para melhorar a inclusão de pessoas com deficiência. 

Considerar diferentes grupos que poderiam contribuir para a melhoria da inclusão de pessoas 

com deficiência na sociedade, como jornalistas ou arquitetos. 

Prestadores de serviços e outras organizações podem trabalhar numa cultura organizacional 

inclusiva de pessoas com deficiência com suporte de peritos técnicos especializados na 

deficiência e das OPD. 

 

Boa prática 1: Aplicar abordagens sociais, baseadas nos direito das pessoas com 

deficiência, a fim de remover barreiras do acesso dessas pessoas com deficiência aos 

serviços de saúde sexual e reprodutiva.  

O desafio: A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
estabeleceu os direitos das pessoas com deficiência. Essa Convenção foi ratificada em cada 
contexto, exceto no Sudão do Sul, tornando-a num desafio particular para a reivindicação de 
direitos neste cenário (UN OHCHR, 2021). Isso também não significa que as políticas em 
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questão tenham sido implementadas em contextos nos quais a Convenção das Nações Unidas 
sobre os Direitos das pessoas com deficiência tenha sido ratificada.  

O modelo médico da deficiência era dominante na maioria dos contextos, mas não em todos. 

O Bangladeche se distinguiu de outros contextos nos quais a deficiência encontra-se sob a 

responsabilidade do Ministro de Bem-Estar Social, e consequentemente, não é vista como um 

tópico totalmente médico. 

O que fizemos: Várias abordagens foram utilizadas para promover direitos, como o 

fornecimento de formação, sensibilização, acolhimento de diálogos comunitários, materiais de 

comunicação para a mudança social e de comportamento, focando na responsabilização dos 

dirigentes políticos para cumprir os seus requisitos legais.  O conceito de direitos foi 

apresentado aos prestadores de serviços, funcionários governamentais e membros da 

comunidade. 

Os materiais de formação incluem geralmente a partilha de declarações relevantes da ONU, 

assim como quadros nacionais que traduziram a Convenção das Nações Unidas sobre as 

Pessoas com Deficiência em leis e políticas nacionais. No Paquistão, a HI descobriu que alguns 

ministérios do governo estavam inicialmente concentrados em questões de saúde e médicas 

para as pessoas com deficiência e não compreenderam porque a SSR seria uma prioridade - 

como uma referência de direitos, a Convenção das Nações Unidas sobre as Pessoas com 

Deficiência e leis locais ajudaram a envolver os dirigentes políticos na abordagem baseada em 

direitos. 

Porque deu certo: O conceito de deficiência com base nos direitos humanos e sociais foi uma 

abordagem de formação bem-sucedida para explorar os conceitos de deficiências, barreiras e 

facilitadores. A apresentação do conceito de barreiras ajudou os prestadores de serviços, os 

funcionários do governo e os profissionais de saúde comunitários a reconhecerem estas 

barreiras e a pensarem em abordagens práticas para a prestação de serviços inclusivos (isto 

é, a acessibilidade física às unidades de saúde e tradutores de linguagem gestual).  

Modelos de deficiência1 

O modelo caritativo da deficiência: O modelo caritativo retrata as pessoas com deficiência 

como vítimas e como objetos de caridade ou piedade cujas vidas são trágicas. Ele 

frequentemente retrata as pessoas sem deficiência como salvadores que proporcionam 

recursos caritativos para ajudar as pessoas com deficiência. 

O modelo médico da deficiência: O modelo médico aborda a deficiência principalmente como 

um problema da pessoa, diretamente causado por uma doença, um trauma ou outras 

patologias. O modelo médico vê os profissionais médicos como peritos da deficiência, os 

cuidados médicos como a principal solução e a descoberta de uma "cura" como um objetivo 

principal. 

                                                   
1 Adaptado do texto preliminar do Guia prático da HI sobre "SDSR para todos" (HI, 2021b). 
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O modelo social da deficiência: O modelo social vê a deficiência como socialmente criada e 

estabelece uma relação entre a deficiência das pessoas e o ambiente em que vivem. A 

adaptação do ambiente fazendo todas as modificações necessárias para a participação e 

integração significativa das pessoas com deficiência em todas as áreas da vida é considerada 

uma responsabilidade coletiva da sociedade em geral.  

Direitos humanos: Uma abordagem baseada nos direitos da pessoa com deficiência funda-

se nos direitos humanos universais e procura eliminar diferentes tipos de barreiras para que 

as pessoas com deficiência possam aceder e reivindicar seus direitos.  

 

Boa prática 2: Cooperar com as pessoas com deficiência e sensibilizá-las sobre os serviços 

e direitos de saúde sexual e reprodutiva existentes para as pessoas com deficiência, a fim 

de colmatar a lacuna de conhecimentos sobre o que está disponível. 

O desafio: O programa WISH2ACTION descobriu, de forma geral, que as pessoas com 

deficiência estavam muito dispostas a utilizar os serviços de SSR, mas muitas vezes não 

sabiam o que estava disponível para elas. Algumas pessoas com deficiência têm sido 

desinformadas por membros da comunidade ou não estavam conscientes da variedade 

completa de serviços de SSR disponíveis.  

Havia também perceções e uma sensibilidade negativas da comunidade e sobre alguns 

serviços de SSR, particularmente relacionados ao planeamento familiar. Uma das perceções, 

por exemplo, era que o planeamento familiar consistia no uso de drogas anticonceptivas e não 

em uma forma de planear e espaçar gravidezes (Sudão do Sul). A SSR era, às vezes, vista 

como se cobrisse apenas o planeamento familiar e as pessoas não se apercebiam que outros 

serviços estavam disponíveis, tais como o aconselhamento geral, o apoio pré-natal, o rastreio 

do cancro do colo do útero, o rastreio do cancro de mama, a prevenção do VIH e a prevenção 

e resposta à violência com base no género. 

O que fizemos: A HI e seus parceiros realizaram reuniões e diálogos comunitários sobre o 

tema, assim como visitas de porta a porta para pessoas com deficiência e respetivos 

cuidadores ou famílias - mais informações sobre as abordagens de envolvimento comunitário 

podem ser encontradas na Boa prática 16. 

Porque deu certo:  O envolvimento direto das comunidades com os serviços de saúde e 

direitos sexuais e reprodutivos ajudou as pessoas com deficiência e as suas respetivas famílias 

a compreenderem a variedade de serviços disponíveis e onde poderiam ter acesso a eles. Isto 

também ajudou a resolver perceções negativas sobre os serviços de SDSR e expandir a 

compreensão do que os serviços de SDSR abrangem.  

"O meu primeiro filho nasceu em casa com enormes dificuldades, mas desta vez eu 

conhecia o parto institucional seguro, assim como outras informações sobre a 

maternidade segura. Eu tinha a intenção de seguir os conselhos dos agentes 

comunitários de saúde e dos prestadores de cuidados de saúde do departamento de 

planeamento familiar... Fui lá e fiz o parto de um menino por cesariana em 2020.  
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Durante o parto do meu primeiro filho, não recebi nenhum destes apoios, informação 

e apoio emocional, mas desta vez recebi tudo do que precisava" - Mulher portadora de 

deficiência no Bangladeche 

Boa prática 3: Reunir diferentes partes interessadas (incluindo pessoas com deficiência) 

para formações sobre a saúde e direitos sexuais e reprodutivos. 

O desafio: Diversas equipas nos países em questão observaram que as formações eram 

menos eficazes sem a presença de pessoas com deficiência.  

O que fizemos: A HI e seus parceiros organizaram formações mistas, com grupos de múltiplos 

intervenientes, incluindo agentes comunitários de saúde, prestadores de serviços, 

organizações parceiras, representantes governamentais e OPD. Uma aprendizagem essencial 

foi a importância de ter pessoas com deficiência a frequentar formações, tanto para partilhar 

experiências vivenciadas, como para explicar as barreiras existentes e para que as OPD 

participantes pudessem construir relações, trabalhar com prestadores de serviços e garantir 

a inclusão. Proporcionar transporte e apoio aos cuidadores para acompanhar pessoas com 

deficiência, quando necessário, foi importante para permitir a participação deles em ações de 

formação. 

Porque deu certo:  As equipas da HI descobriram que a aprendizagem foi efetiva graças ao 

grupo misto e que a presença de pessoas com deficiência ajudou os prestadores de serviços 

a perceberem que estas pessoas têm necessidades de SSR da mesma forma que as pessoas 

sem deficiência. Elas também melhoraram a confiança em si através da experiência de 

interação com pessoas com deficiência.  

"As pessoas com deficiência são como qualquer outra pessoa, não temos de tratá-las 
de acordo com sua deficiência, nem de gritar com elas" – Teleoperador da linha de 
ajuda gratuita da Marie Stopes em Madagáscar   

Estudo de caso: Partilha de experiências vivenciadas por membros de OPD em formação no 
Uganda 

No Uganda, as OPD desempenharam o papel de "peritos em deficiência" e partilharam as 

suas verdadeiras experiências ao enfrentarem barreiras no acesso aos cuidados de saúde. Os 

membros da OPD deram exemplos de desafios que haviam vivenciado nos serviços de 

maternidade, como quando fizeram-lhes perguntas embaraçosas sobre como engravidaram. 

A equipa da HI no Uganda pensou que uma formação com um grupo misto de prestadores de 

serviços, com a presença de pessoas com deficiência (membros das OPD), poderia solucionar 

desinformações e mitos, e poderia também facilitar um diálogo construtivo em torno do tema 

das barreiras. 
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Boa prática 4: Identificar e envolver diferentes setores na formação e capacitação a fim de 

melhorar a inclusão de pessoas com deficiência por toda a sociedade.   

O desafio: A inclusão das pessoas com deficiência vai além do setor de saúde. Ela é uma 

questão societal mais ampla que precisa do envolvimento de outros atores e setores.  

O que fizemos: Várias equipas do HI nos países em questão apresentavam uma abordagem 

inovadora para envolver novos atores na formação em inclusão de pessoas com deficiência, 

tais como jornalistas (Madagáscar) e arquitetos (Paquistão). Este compromisso foi além do 

envolvimento dos atores da saúde e considerou outros setores que poderiam desempenhar 

um papel no apoio às pessoas com deficiência - incluindo à SDSR e a inclusão de forma mais 

ampla.  

Porque deu certo:  Foi considerada uma abordagem abrangente e multissetorial, que inclui 

diferentes atores transectoriais que poderiam desempenhar um papel importante na melhoria 

da coordenação nacional. Isto pode contribuir para a elaboração de uma cultura inclusiva e a 

criação de ambientes mais favoráveis para as pessoas com deficiência.  

Estudo de caso: Formação de jornalistas em Madagáscar 

Em Madagáscar, uma seleção de jornalistas que já tinham trabalhado com parceiros do 

consórcio WISH sobre a SSR foram convidados para participar de uma formação. Foram 

convidados a assistir a uma sessão de sensibilização explicando os direitos das pessoas com 

deficiência, como retratá-las, a linguagem apropriada a ser usada e como interagir com as 

pessoas com deficiência. Isto ajudou a obter novas coberturas de SSR para as pessoas com 

deficiência.  
 

Estudo de caso: Formação de arquitetos no Paquistão 

No Paquistão, a HI identificou que, apesar de existirem leis sobre acessibilidade em edifícios, 

muitos edifícios públicos, como hospitais e escolas, não cumpriam-nas. A acessibilidade é uma 

barreira essencial para o acesso físico de pessoas com deficiência aos serviços de saúde.  

A HI percebeu que arquitetos e projetistas podem não estar conscientes das questões de 

acessibilidade, por isso organizou uma sessão de formação para partilhar informações sobre 

a acessibilidade de infraestruturas para pessoas com deficiência. Os participantes ficaram 

surpresos ao aprenderem sobre isso, e foram recetivos à aprendizagem sobre normas 

nacionais e internacionais relativas à acessibilidade e à deficiência.  

Uma realização importante foi a formação de uma força-tarefa nacional por alguns dos 

arquitetos e projetistas para auditar a acessibilidade em locais públicos. Esta formação 

melhorou a coordenação de questões importantes na elaboração de acessibilidade pública em 

prédios para as pessoas com deficiência.  
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2. Qualidade dos cuidados 

Esta secção analisa as boas práticas e as lições aprendidas em torno do tema da melhoria da 

qualidade dos cuidados de SSR para pessoas com deficiência.  

Ela se concentra particularmente no papel das instalações e do pessoal de saúde. É importante 

aqui distinguir entre prestadores de serviços com formação profissional que trabalham em 

postos de saúde dos agentes comunitários de saúde que são geralmente voluntários para 

trabalhar ao nível comunitário.  

Ambos os grupos estiveram envolvidos no WISH2ACTION a diferentes níveis - os agentes 

comunitários de saúde ajudaram na geração de procura, no aconselhamento inicial de pessoas 

com deficiência e no encaminhamento para os serviços. Os prestadores de serviços 

participaram da formação e fornecimento de serviços de saúde.  

Esta secção inclui boas práticas em torno da realização de avaliações das unidades de saúde 

em parceria com prestadores de serviços e OPD e, em seguida, da criação e entrega de planos 

de ação conjuntos para melhorar as unidades de saúde. Ela também discute a formação para 

os prestadores de serviços e agentes comunitários de saúde.   

"Os enfermeiros e médicos hospitalares são agora capazes de receber casais de 

pessoas com deficiência de forma digna. Eles veem onde se encontram os casais de 

pessoas com deficiência na chegada deles ao hospital e lhes dá prioridade" - Membro 

de uma OPD no Bangladeche  

"Lembro-me sempre que via uma pessoa com deficiência no centro, dizia-lhe 

frequentemente: "Não tenho tempo [para si] porque estes serviços são feitos para 

indivíduos em boa forma, mas não para si... No entanto, hoje, desde que fiz a formação 

no WISH2ACTION da HI sobre inclusão e comunicação para a mudança social e de 

comportamento relacionada às pessoas com deficiência, aprendi que somos nós, os 

prestadores de serviços, que somos uma barreira para que as pessoas com deficiência 

não tenham acesso aos serviços de SSR. Desde então, adotei uma atitude positiva em 

relação às pessoas com deficiência no acesso a serviços e informações de saúde sexual 

e reprodutiva de alta qualidade e a preços acessíveis, incluindo uma gama completa de 

métodos contracetivos" - Enfermeira no Sudão do Sul 

Principais pontos  

As avaliações dos serviços de saúde são uma ferramenta importante para mapear as barreiras 

à inclusão das pessoas com deficiência, incluindo a acessibilidade física, a comunicação e as 

barreiras atitudinais.  

A inclusão nem sempre custa dinheiro e pequenas mudanças podem fazer uma grande 

diferença na qualidade dos cuidados para as pessoas com deficiência.  

As avaliações podem ajudar a conduzir melhores planeamentos e a elaboração de orçamentos 

visando a acessibilidade às instalações e aos serviços. 
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Os prestadores de serviços, a gestão das unidades de saúde, as organizações não 

governamentais (ONG) e as OPD devem trabalhar em conjunto para elaborarem, 

desenvolverem e entregarem planos de melhoria para as unidades de saúde. 

As unidades de saúde devem envolver dirigentes políticos aos níveis local e nacional para 

defenderem as melhorias nos serviços em larga escala. 

Os prestadores de serviços e os agentes comunitários de saúde podem não compreender as 

necessidades de SSR das pessoas com deficiência e podem estar preocupados com a forma 

de comunicar com essas pessoas. 

A interpretação em linguagem gestual foi identificada como um desafio essencial em diversos 

países nos quais a HI implementou o programa WISH2ACTION.  

A formação de prestadores de serviços e agentes comunitários de saúde é essencial para 

solucionar os mal-entendidos mantidos em torno das pessoas com deficiência e da SSR. 

 

Boa prática 5: Trabalhar em parceria para realizar uma avaliação estruturada dos serviços 

de saúde e um plano de ação para melhorar as instalações dos serviços de saúde existentes 

para pessoas com deficiência.  

O desafio: Os serviços de saúde nem sempre são acessíveis para as pessoas com deficiência, 

tanto em termos de acessibilidade física como de prestação de serviços. Além disso, as 

pessoas com deficiência nem sempre estão incluídas no planeamento de melhorias nas 

instalações dos serviços de saúde.  

O que fizemos: As equipas da HI no Bangladeche e na Etiópia trabalharam em conjunto com 

membros da OPD e prestadores de serviços para instaurar avaliações das unidades de saúde 

que cobrem a acessibilidade física para pessoas com deficiência, assim como os desafios 

relacionados à prestação de serviços, como a comunicação e as barreiras atitudinais2. A 

ferramenta também observou as áreas tais quais a coordenação, o encaminhamento e as 

políticas sobre a inclusão de pessoas com deficiência.  

Após a realização de avaliações, alguns prestadores de serviços perceberam que a inclusão 

nem sempre custava muito dinheiro e que algumas questões podiam ser resolvidas com 

poucos recursos. Eles puderam fazer algumas mudanças importantes, como mudar a altura 

na qual os cartazes eram pendurados para torná-los mais acessíveis (Bangladeche), ajustar o 

tamanho dos cartazes (Bangladeche) e comprar cadeiras de rodas (Uganda).  

No Bangladeche, as avaliações conjuntas levaram a um entendimento comum do que é a 

acessibilidade e a um compromisso para empreender obras de construção a fim de melhorar 

a acessibilidade em oito unidades de saúde.  Questões que não podiam ser abordadas com os 

recursos existentes foram transmitidas ao governo para solicitar apoio - as OPD puderam 

                                                   
2 Entre em contacto com a Humanity & Inclusion pelos endereços jane.newnham@hi.org ou info@hi.org 
para ver a ferramenta.  
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defender de forma bem-sucedida que o governo financiasse uma rampa numa instalação local 

cujas escadas eram de difícil acesso para as pessoas com deficiência. 

Porque deu certo: As avaliações das unidades de saúde são uma ferramenta útil, suscetível 

de identificar as barreiras existentes nas unidades de saúde e podem estimular o trabalho 

conjunto entre as partes interessadas para reduzir estas barreiras e proporcionar 

oportunidades de advocacia.  

A realização de avaliações conjuntas e a elaboração de planos de trabalho conjuntos entre 

ONG como a HI, prestadores de serviços privados, OPD e prestadores de serviços públicos foi 

uma prática bem-sucedida para garantir a ação e o acompanhamento da inclusão de pessoas 

com deficiência. Um parceiro do consórcio de prestadores de serviços chegou à conclusão de 

que o trabalho conjunto era uma boa prática para a prestação de serviços, especialmente em 

áreas como a garantia de qualidade.  

Estudo de caso: Designação de uma pessoa com deficiência prioritária nas instalações de 
saúde no Bangladeche para integrar a inclusão das pessoas com deficiência 

Após a realização de avaliações das unidades de saúde, foi identificada uma pessoa com 

deficiência prioritária para cada unidade de saúde envolvida no Bangladeche. Estas pessoas 

eram funcionárias governamentais das unidades de saúde, enfermeiros e médicos que havia 

recebido uma formação de três dias sobre a SSR inclusiva. O papel destas pessoas consistia 

em supervisionar e coordenar toda a inclusão das pessoas com deficiência, trabalhando 

através de comités para coordenar e colaborar com prestadores de serviços e agentes 

comunitários de saúde. Elas também eram responsável pela capacitação e organização de 

formações contínuas. Esta abordagem ajuda a construir uma sustentabilidade de longo prazo 

e aprimorar a coordenação da inclusão de pessoas com deficiência no seio de cada unidade 

de saúde (HCF) individual.  

Estudo de caso: Melhoria da comunicação na Etiópia 

Na Etiópia, uma avaliação conjunta das unidades de saúde conduziu a um plano de ação que 

está a ser instaurado. A HI forneceu suporte técnico sobre a inclusão de pessoas com 

deficiência que facilitou o fornecimento de um serviço para a entrega do plano de ação. As 

comunicações entre prestadores de serviços e pessoas com deficiência surgiram como um 

desafio particular, especialmente para as pessoas que falam pela linguagem gestual - a HI 

utilizou esta descoberta para colaborar com 56 unidades de saúde geridas pelo governo e 

fornecer uma formação em linguagem gestual aos funcionários destas unidades.  
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Boa prática 6: Formar prestadores de serviços e agentes comunitários de saúde para 

melhor apoiarem as pessoas com deficiência  

O desafio: Com base nas descobertas das avaliações de barreiras3, o programa 

WISH2ACTION descobriu que os prestadores de serviços e os agentes comunitários de saúde 

tinham frequentemente ideias erradas sobre as pessoas com deficiência, assim como pouca 

confiança em si próprios no que diz respeito à prestação de serviços às pessoas com 

deficiência.  

Um equívoco comum era a ideia de que as pessoas com deficiência não tinham vida sexual, 

não engravidavam e, portanto, não precisavam de aceder a quaisquer serviços de SSR 

(Bangladeche, Paquistão, Sudão do Sul). Embora se trate de um equívoco mais amplo na 

sociedade, a prestação de serviços de formação constitui uma estratégia fundamental para 

abordar as barreiras atitudinais e melhorar os serviços de primeira linha para as pessoas com 

deficiência.  

O que fizemos: O WISH2ACTION ofereceu uma formação aos agentes comunitários de 

saúde, aos prestadores de serviços e operadores telefónicos de SDSR sobre os direitos das 

pessoas com deficiência, assim como sobre suas necessidades de SSR.   

No Sudão do Sul, os parceiros do consórcio recrutaram pessoas com deficiência como 

mobilizadores de saúde comunitária. No Bangladeche, três membros portadores de 

deficiência de uma OPD foram recrutados e formados por organizações locais como agentes 

comunitários de saúde (na sequência da advocacia pela HI).  

Porque deu certo: A formação ajudou a modificar as perspetivas dos prestadores de serviços 

e agentes comunitários de saúde. Alguns participantes disseram que, depois da formação, 

puderam então dar prioridade às pessoas com deficiência e visam atendê-las primeiro. Outros 

afirmaram que todos necessitam de acesso e têm direito aos serviços de SSR. Além disso, a 

inclusão de pessoas com deficiência no recrutamento de agentes comunitários de saúde é 

uma abordagem importante para a sustentabilidade e para a melhoria da qualidade dos 

cuidados prestados às pessoas com deficiência.  

"Percebi que é fundamental para os direitos e bem-estar de mulheres, raparigas, 

rapazes e homens com deficiência, dispor der serviços de SSR inclusivos eficazes. Isto 

serve para garantir que as nossas adolescentes e adultos com deficiência possam 

evitar as consequências socioeconómicas adversas, e para a saúde delas, de uma 

gravidez indesejada e tenham uma vida sexual satisfatória como qualquer outra 

pessoa, enquanto eu costumava pensar que as pessoas com deficiência não eram 

sexualmente ativas" - Enfermeira no Sudão do Sul  

                                                   
3 Em 2021, a HI realizou extensas avaliações de barreiras para identificar aquelas que impediam as 
pessoas com deficiência de acederem a informações e serviços de SSR. As avaliações foram realizadas 
na Etiópia, no Madagáscar, no Sudão do Sul e no Uganda.  Para obter mais informações, entre em 
contacto com jane.newnham@hi.org ou pelo info@hi.org. 
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“Comecei a prestar mais atenção nas chamadas dos pacientes. Antes não estava a 
pensar que quando alguém gaguejava ao telefone, era possível que essa pessoa 
tivesse dificuldade em falar ou se comunicar. Além disso, estou agora mais atento aos 
detalhes, assegurando-me de que a solução que proponho (o local para onde 
encaminho o paciente) esteja bem adaptada à situação da pessoa e que não existam 
barreiras ligadas a uma possível situação de incapacidade. Desta forma, consegui 
encaminhar adequadamente uma pessoa com deficiência visual que precisava de um 
serviço de planeamento familiar e outra pessoa com deficiência física que precisava de 
uma consulta médica" – Teleoperador em Madagáscar  

Estudo de caso: Formação de teleoperadores em Madagáscar em uma linha de apoio à SSR 

Em Madagáscar, a equipa trabalhou com uma OPD para formar teleoperadores da Marie 

Stopes International Reproductive Choices que atendem a linha de apoio gratuita para 

fornecer informações e conselhos sobre SSR e como aceder aos serviços de SSR. Os membros 

da OPD explicaram como comunicar com alguém que possa ter dificuldades de comunicação 

ou de compreensão. Precedentemente, os teleoperadores às vezes pensavam que as 

chamadas de pessoas que respondiam lentamente ou tinham dificuldades de comunicação 

eram trotes.  

Após a formação, os teleoperadores estavam conscientes de que poderia ser uma pessoa com 

deficiência e estavam equipados com as competências necessárias para comunicar com ela. 

Os teleoperadores foram formados em diferentes tipos de deficiência, recebendo informações 

sobre os conselhos que devem dar aos clientes. 

 

Lição aprendida 1: A interpretação em linguagem gestual é essencial para fornecer um 

serviço de SSR de alta qualidade a pessoas com deficiências auditivas. 

Muitos prestadores de serviços e agentes comunitários de saúde sentiam-se mal equipados e 

inseguros para comunicar de forma eficaz com pessoas com deficiência. A comunicação em 

linguagem gestual foi uma área de desafio particular, observada por atingir pessoas com 

deficiências auditivas e, em alguns casos, foi oferecida formação especializada pela HI ou por 

outros atores:  

• As unidades de saúde geridas pelo governo pediram formação em linguagem gestual 

à HI na Etiópia, que foi ministrada a prestadores de serviços de 56 instalações 

diferentes. A equipa da HI na Etiópia refletiu sobre este aumento da apropriação do 

governo e do compromisso para com a inclusão das pessoas com deficiência ao nível 

federal.  

• A equipa do Uganda concluiu de forma positiva que em alguns distritos tinham visto 

esforços governamentais para formar todos os agentes de desenvolvimento 

comunitário e agentes comunitários de saúde em linguagem gestual. 
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• No Bangladeche, os intérpretes de linguagem gestual da OPD prestaram serviços em 

hospitais junto a pessoas com deficiência. Contudo a equipa observou que esta 

solução não é sustentável.  

• A interpretação da linguagem gestual é particularmente importante em cenários 

humanitários como campos de refugiados, onde as pessoas falam línguas diferentes. 

O Comité Internacional de Resgate (IRC) observou que isto era essencial no Uganda 

para garantir que as pessoas com deficiência recebessem a informação certa sobre os 

serviços de SSR.  

• Um membro da HI chegou à conclusão de que, mesmo que os prestadores de serviços 

não sejam fluentes em linguagem gestual, saber algumas saudações ou sinais básicos 

ajudou as pessoas com deficiências auditivas a sentirem-se bem-vindas e aceitas. 

• Um prestador de serviços mencionou que a formação em linguagem gestual é útil, mas 

é necessário ter tempo para formar as pessoas adequadamente, e isso deve ser feito 

paralelamente à melhoria da comunicação para deficiências menos visíveis.  

 

3. Coordenação  

Esta secção analisa as boas práticas e as  lições aprendidas em torno do tema da coordenação 

entre atores, e fornece exemplos de como uma coordenação melhorada pode contribuir para 

mais serviços de SSR inclusivos de pessoas com deficiência. As OPD podem desempenhar 

um papel importante na coordenação nacional para trazer melhorias a longo prazo em matéria 

de SDSR inclusivos de pessoas com deficiência, indo além de programas como o 

WISH2ACTION.  

As principais aprendizagens relacionam-se à incorporação de membros das OPD nos comités 
de saúde para uma melhor coordenação e garantir que a inclusão das pessoas com deficiência 
esteja na agenda. Esta secção também reflete sobre a coordenação para a formação de 
agentes e prestadores de serviços de saúde comunitários e como esta formação poderia ser 
melhorada ao nível nacional para incorporar a inclusão das pessoas com deficiência para além 
dos projetos.  

Principais pontos 

As pessoas com deficiência devem ser incluídas no planeamento e na implementação dos 

serviços de SSR através da participação em comités geridos pelo governo aos níveis do 

município e do distrito.  

A longo prazo, a inclusão das pessoas com deficiência deve ser integrada nos programas 

nacionais de formação de profissionais de saúde para garantir uma abordagem coordenada 

da inclusão em todo o sistema de saúde. 
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Boa prática 7: Advocar para a inclusão e representação de pessoas com deficiência em 

comités de saúde  

O desafio: Os agrupamentos de comités de saúde ou os comités de saúde distritais são 

estruturas permanentes responsáveis pelo planeamento, a implementação e a monitorização 

dos SDSR, e devem envolver a comunidade local para criar cooperação, apropriação e 

responsabilização.  Existem também novas estruturas criadas em resposta a emergências 

sanitárias como a Covid-19 que devem envolver as comunidades na resposta/comunicação 

de emergência para garantir uma programação de saúde pública eficaz. Contudo, pessoas 

com deficiência não são frequentemente representadas nesses comités, o que significa que 

elas podem não considerar as necessidades das pessoas com deficiência.  

O que fizemos: A HI e seus parceiros trabalharam para melhorar a inclusão de pessoas com 

deficiência, reivindicando a representação de pessoas com deficiência em comités de saúde. 

O tipo de comité variava entre municipal, distrital e comités de resposta a emergências.   

Foi necessário um envolvimento contínuo e discussões com funcionários governamentais para 

conseguir a inclusão de membros da OPD em comités no Paquistão, Uganda e Sudão do Sul. 

No Uganda, a equipa baseou-se nas diretrizes existentes para os Comités de Gestão da Saúde 

para esclarecer as responsabilidades destes comités e partilhar sobre como a inclusão de 

pessoas com deficiência deve integrar essas responsabilidades. No Sudão do Sul, após dois 

anos de envolvimento, formação e aproximação com a OPD, 24 comités de saúde do 

município  contam agora com a participação de membros das OPD. 

Porque deu certo: A Associação de Membros da Federação Internacional de Planeamento 

Familiar (IPPF) no Paquistão e a Associação de Planeamento Familiar do Paquistão, 

juntamente com um consórcio liderado pela WISH (FPAP), chegaram à conclusão de que uma 

aprendizagem importante tinha sido a integração dos membros das OPD nos agrupamentos 

de comités de saúde no Paquistão, em vez de estabelecer comités separados de inclusão de 

pessoas com deficiência, considerando que esta abordagem era mais sustentável e melhor 

integrada. A sustentabilidade foi identificada como um desafio. No Uganda, as equipas foram 

bem-sucedidas ao concordarem que o custo do apoio às pessoas com deficiência para 

participar das reuniões deve ser incluído e planeado no próximo orçamento financeiro dos 

comités de saúde. 

Lição aprendida 2: O estabelecimento de capacitação contínua é necessário para garantir 

um sistema de saúde inclusivo de pessoas com deficiência.  

Uma reflexão essencial de várias equipas da HI nos países em questão e seus parceiros 

técnicos girou em torno do desafio da sustentabilidade. Como foi abordado nas Boa prática 6, 

o desenvolvimento de capacidades e a sensibilização dos prestadores de serviços e dos 

agentes comunitários de saúde sobre a inclusão de pessoas com deficiência têm sido um 

elemento importante do programa WISH2ACTION com resultados positivos e deve ser um 

componente contínuo nos programas de SDSR.  
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Contudo, a inclusão de pessoas com deficiência nem sempre é abordada em formações 

nacionais para os prestadores de serviços ou agentes comunitários. O pessoal envolvido pode 

mudar de função ou de localização, o que representa um desafio para a sustentabilidade.  

Estão a ser observados progressos positivos nesta área em Madagáscar e no Bangladeche, 

onde a HI está a trabalhar com governos para desenvolver um módulo sobre a inclusão das 

pessoas com deficiência no currículo nacional de formação para agentes comunitários de 

saúde e para prestadores de serviços em SSR e no planeamento familiar. Ambas versões 

estavam a ser examinadas pelo governo no momento em que este relatório estava a ser 

redigido. Esta abordagem poderia ajudar a capacitação e a sustentabilidade da SSR inclusiva 

de pessoas com deficiência nos sistemas de saúde nacionais.   

"Trabalhar com instituições de formação é uma abordagem mais sustentável para 

garantir que modelos inclusivos se tornem parte do currículo" - Membro da HI no 

Sudão do Sul 

 

4. Coleta e gestão de dados  

Esta secção analisa as boas práticas e as lições aprendidas em torno do tema da coleta e 

gestão de dados. Ela possui um enfoque particular na utilização internacionalmente 

recomendada dos conjuntos de perguntas do Grupo de Washington e na forma como eles 

podem ser adotados para melhorar a advocacia, o planeamento, a programação e a 

monitorização para medir a forma como os programas de SDSR incluem pessoas com 

deficiência e responsabilizam os portadores de obrigações.   

Os Conjuntos de perguntas do Grupo de Washington  são uma ferramenta designada para 

ser usada de forma rápida e fácil para a coleta de dados sobre pessoas com deficiência em 

qualquer cenário, incluindo contextos humanitários (Grupo de Washington, 2021). Eles visam 

contribuir para a racionalização das estatísticas globais sobre deficiência, fornecendo uma 

ferramenta que possa coletar a mesma informação básica em recenseamentos, pesquisas e 

sistemas de saúde.  

A pesquisa mostra que perguntar diretamente às pessoas se elas são portadoras de uma 

deficiência não é um modo eficaz de coletar dados, pois as pessoas podem hesitar devido ao 

estigma ou podem revelar apenas deficiências graves, apesar de as deficiências mais 

moderadas estarem também associadas aos riscos de exclusão (HI e Fundação Leonard 

Cheshire, 2016). Os conjuntos de perguntas do Grupo de Washington foram desenvolvidos 

para evitar a utilização do termo deficiência justamente por estas razões. 

Os conjuntos de perguntas do Grupo de Washington não são uma ferramenta de diagnóstico 

ou de avaliação, mas destinam-se a identificar a prevalência da deficiência na abordagem de 

áreas tais quais o nível de acesso que as pessoas com deficiência possuem nas unidades de 

saúde ou como são os programas inclusivos (HI e LCF 2016). A utilização bem-sucedida dos 

conjuntos de perguntas do Grupo de Washington requer uma compreensão dos conceitos por 
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detrás desta ferramenta e uma formação para elaborar uma competência básica sobre como 

administrá-la4 (Grupo de Washington, 2015).   

As principais aprendizagens do WISH2ACTION relacionam-se à necessidade de desenvolver 

capacidades em torno dos conjuntos de perguntas do Grupo de Washington através de 

formação para governos, parceiros de prestação de serviços e prestadores de serviços. Esta 

secção também discute a importância de adaptar a formação ao contexto através da 

linguagem e da tradução em conformidade com os protocolos recomendados (Grupo de 

Washington, 2003). Esta secção termina com uma reflexão sobre os desafios da incorporação 

dos conjuntos de perguntas do Grupo de Washington nos sistemas nacionais de gestão da 

informação sanitária para uma aceitação generalizada.  

"Os conjuntos de perguntas do Grupo de Washington são fundamentais para definir 

se estamos realmente a ver as pessoas com deficiência, o que as pessoas com 

deficiências estão a apresentar, como podemos modificar e adaptar deliberadamente 

a nossa infraestrutura de prestação de serviços ou materiais de comunicação de 

educação sobre a informação com base nestes resultados" - Membro do Comité 

Internacional de Resgate (IRC). 

Principais pontos  

A coleta de dados desagregados sobre pessoas com deficiência (como iniciado pela 

Convenção das Nações Unidas das Pessoas com Deficiência) deve tornar-se rotina em todos 

os sistemas e práticas de coleta de dados dos prestadores de serviços e parceiros de SDSR.  

Os intervenientes relevantes na saúde, como os funcionários governamentais e prestadores 

de serviços, devem ser sensibilizados e formados sobre a importância da coleta de dados 

desagregados de pessoas com deficiência e a relevância dos conjuntos de perguntas do Grupo 

de Washington.  

Todos os coletores de dados devem receber formação para garantir a integração coerente e 

eficaz dos conjuntos de perguntas do Grupo de Washington nos sistemas e serviços.  

A formação deve ser adaptada ao contexto e deve solucionar quaisquer preocupações que os 

participantes tenham sobre o uso dos conjuntos de perguntas do Grupo de Washington. 

Os conjuntos de perguntas do Grupo de Washington devem ser fornecidos no idioma local, 

seguindo a orientação de tradução do Grupo de Washington para garantir uma terminologia 

adequada e para permitir aos participantes da formação o uso prático dessa terminologia 

(Grupo de Washington, 2003).    

                                                   
4 A HI e o Grupo de Washington colaboraram para desenvolver uma formação online, usando os 
conjuntos de perguntas do Grupo de Washington que se encontram disponíveis neste link: 
https://www.washingtongroup-disability.com/resources/online-trainings-and-webinars/  
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O suporte contínuo e as formações frequentes podem ser necessários para o uso da 

incorporação dos conjuntos de perguntas do Grupo de Washington e garantir que a coleta 

dos dados possa ser analisada de forma eficaz. 

A coleta de dados dos conjuntos de perguntas do Grupo de Washington pode e deve ser 

devidamente analisada e utilizada para melhorar programas, influenciar o orçamento, mapear 

desafios e informar práticas. 

A integração dos conjuntos de perguntas do Grupo de Washington nos sistemas nacionais 

de gestão e monitorização da informação sanitária é um desafio a longo prazo que necessita 

do envolvimento dos dirigentes políticos nacionais. 

 

Boa prática 8: Criar capacidades através de formações sobre a utilização dos conjuntos de 

perguntas do Grupo de Washington para promover a utilização e a aceitação eficazes entre 

os prestadores de serviços e o governo.  

O desafio: Os conjuntos de perguntas do Grupo de Washington não são frequentemente 

integrados nos sistemas do prestador de serviços e do governo. Uma formação e suporte são 

necessários para o usá-los de forma eficaz.   

O que fizemos: Várias equipas da HI dos países em questão ministraram formação sobre os 

conjuntos de perguntas do Grupo de Washington a uma série de intervenientes e houve vários 

exemplos de aceitação positiva por parte do governo e dos prestadores de serviços.  

Envolvimento governamental 

• Na Etiópia foi organizado um workshop de advocacia de alto nível governamental 

utilizando os conjuntos de perguntas do Grupo de Washington para recolher dados 

sobre as pessoas com deficiência - este workshop contou com a presença do Diretor 

de Género e Deficiência que chegou à conclusão de que era importante coletar dados 

sobre as pessoas com deficiência e instruiu seus funcionários a melhorarem o trabalho 

deles nesta área. 

• No Paquistão, as perguntas do Grupo de Washington foram testadas num distrito pela 

HI em parceria com a equipa distrital de saúde. Este é um exemplo positivo de um 

exercício piloto que demonstra o empenho do governo.   

Envolvimento dos prestadores de serviços  

• A equipa da Etiópia  deu formação a nove unidades de saúde governamentais sobre 

os conjuntos de perguntas do Grupo de Washington. Estas unidades de saúde estão 

agora a utilizar cadernos de anotações para coletar dados dos conjuntos de perguntas 

do Grupo de Washington dos utilizadores dos serviços.  

• A equipa do Uganda visou organizações prestadoras de serviços e forneceu formação 

para encorajar estes intervenientes a integrarem os conjuntos de perguntas do Grupo 
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de Washington. De forma positiva, a Saúde Reprodutiva no Uganda (RHU)5 integrou 

estas perguntas ao seu sistema eletrónico de dados de rotina, e está a utilizá-las 

atualmente na coleta de dados de cada cliente, assim como na elaboração de 

relatórios. A Saúde Reprodutiva no Uganda (RHU) tem mantido a formação do pessoal 

em outros localidades deste país. 

• A Federação Internacional de Planeamento Familiar (IPPF) e o Comité Internacional de 

Resgate (IRC) integraram os conjuntos de perguntas do Grupo de Washington em 

suas entrevistas de alta dos clientes6 nos seguintes países: Sudão do Sul, Malawi, 

Zâmbia, Moçambique, Sudão, Somália, Etiópia, Uganda, Burundi, Tanzânia e 

Paquistão. As entrevistas de alta dos clientes são uma ferramenta de monitorização 

de qualidade que é usada anualmente para monitorar a qualidade dos serviços e a 

satisfação do cliente. As entrevistas são longas, constituídas de 50 perguntas feitas 

aos clientes. A Federação Internacional de Planeamento Familiar (IPPF) levou, então, 

este trabalho um passo à frente ao acrescentar diversas perguntas suplementares 

específicas às pessoas com deficiência nas entrevistas de alta dos clientes.  

Porque deu certo: A HI desenvolveu uma formação adaptada ao apoio das necessidades e à 

capacitação de diversos interventores nos conjuntos de perguntas do Grupo de Washington. 

No caso da Saúde Reprodutiva no Uganda (RHU), foi necessário um apoio contínuo para 

ajudar a integrar os conjuntos de perguntas do Grupo de Washington em sua coleta rotineira 

de dados - a HI reuniu-se regularmente com ela e também forneceu formação individualizada 

para o pessoal de monitorização e avaliação da Saúde Reprodutiva no Uganda (RHU).  

"Inicialmente, a gente pensava que a HI era totalmente responsável pelos dados sobre as 

pessoas com deficiência, mas agora os prestadores de serviços compreendem que 

também devem considerá-los" - Membro da HI no Uganda  

Estudo de caso: Aprendizagem dos conjuntos de perguntas do Grupo de Washington no 

Comité Internacional de Resgate (IRC) 

O Comité Internacional de Resgate (IRC) está a utilizar os conjuntos de perguntas do Grupo 

de Washington para compreender se estão a servir as necessidades das pessoas com 

deficiência, adaptar os seus serviços para melhor satisfazer essas necessidades e mapear 

onde é necessário mais apoio.  

O Comité Internacional de Resgate (IRC) considerou as questões úteis para compreender os 

tipos de deficiência que predominam em diferentes contextos e tem utilizado esta informação 

para modificar os serviços - num contexto determinado, descobriram que 7% dos clientes 

                                                   
5 A Saúde Reprodutiva no Uganda fornece serviços em 29 distritos do país através de 768 pontos de 
serviço: 17 clínicas fixas, 74 unidades móveis, 35 clínicas associadas e uma rede de centenas de 
distribuidores/serviços com base comunitária (IPPF, 2021).  
6 A Marie Stopes Internacional (MSI) e o Comité Internacional de Resgate (IRC) também usaram as 
perguntas do Grupo de Washington nas entrevistas de alta de seus clientes. Eles o haviam feito antes 
do programa WISH2ACTION. 
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vivem com uma deficiência e que a maioria das deficiências eram intelectuais. Também 

perceberam a importância de garantir que as perguntas fossem utilizadas de forma 

padronizada, fossem traduzidas de forma apropriada para que os clientes as 

compreendessem e que todos os enumeradores de dados fossem treinados na utilização das 

perguntas. 

 

Boa prática 9: Personalizar o apoio e a orientação sobre os conjuntos de perguntas do 

Grupo de Washington para garantir a aplicabilidade deste instrumento em diferentes 

contextos e para diferentes fins.  

O desafio: As equipas e os parceiros prestadores de serviços da HI nos países em questão 

identificaram diversos desafios sobre a aplicação dos conjuntos de perguntas do Grupo de 

Washington em seus contextos e trabalhos respetivos.  

Em alguns contextos, sentiam-se desconfortáveis em perguntar se o usuário do serviço era 

portador de uma deficiência visível. Estas preocupações eram especificas às perguntas sobre 

a higiene pessoal e a comunicação que causavam embaraço.  O feedback sobre a duração das 

perguntas também foi comum, observou-se  que a análise das seis perguntas ou o 

fornecimento de todas as opções de resposta levavam muito tempo.  

O que fizemos: Estes desafios foram atenuados através de formadores da HI, que explicavam 

que o objetivo dos conjuntos de perguntas do Grupo de Washington era compreender os 

níveis de dificuldade que as pessoas com deficiência vivenciavam, identificar as que se 

encontravam em maior risco e utilizar estes dados para melhorar os serviços. Em Madagáscar, 

foi dado apoio para garantir o uso de uma linguagem e tradução apropriadas (ver estudo de 

caso). As organizações prestadoras de serviços identificaram que esta era a melhor forma de 

incluir estas perguntas nas entrevistas de alta de pacientes para que tivessem tempo 

suficiente para fazer as perguntas adequadamente.  

Porque deu certo: Uma abordagem personalizada ajudou diferentes atores a aplicarem os 

conjuntos de perguntas do Grupo de Washington de forma efetiva em seus trabalhos. Os 

parceiros prestadores de serviços chegaram à conclusão de que os conjuntos de perguntas 

do Grupo de Washington eram úteis não apenas para a coleta de dados, mas também para 

outros fins, ou seja, os operadores telefónicos em Madagáscar poderiam discretamente 

descobrir se alguém era portador de uma deficiência e adaptar seu serviço de acordo com a 

deficiência.  

Estudo de caso: Tradução dos conjuntos de perguntas do Grupo de Washington em 

Madagáscar 

A língua foi um fator importante em Madagáscar, onde os prestadores de serviços deram um 

feedback de que a versão malgaxe das perguntas era mais relevante e prática do que a versão 

francesa. A tradução deveria ser feita em alinhamento com os protocolos recomendados pelos 

Grupo de Washington (Grupo de Washington, 2003).  
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As perguntas malgaxes eram usadas para um cenário de dramatização para que os 

prestadores de serviço pudessem praticá-las. As perguntas malgaxes eram assim integradas 

totalmente nos materiais de formação. Foi útil fornecer tanto a versão francesa como a 

malgaxe, para que os participantes pudessem comparar o significado das perguntas em 

ambas as línguas.  

 

Lição aprendida 3: Melhorar a coleta de dados nacionais sobre a inclusão de pessoas com 

deficiência é um compromisso de longo prazo e um desafio permanente.  

Este desafio foi identificado como essencial em todos os seis países. Os conjuntos de 

perguntas do Grupo de Washington não estavam integrados em nenhum sistema 

governamental e alguns sistemas não dispunham de um indicador nacional de pessoas com 

deficiência.  

Geralmente, os governos utilizam um sistema nacional de informação de gestão da saúde que 

é atualizado aproximadamente a cada cinco anos. Este calendário cria desafios para 

influenciar o governo a acrescentar perguntas para a coleta de dados sobre a inclusão de 

pessoas com deficiência. É também um desafio influenciar o governo nacional. Ele pode ser 

competitivo com outros atores que pretendam colocar novas prioridades em matéria de saúde 

na agenda.  

Um desafio identificado foi a má qualidade dos dados sobre as pessoas com deficiência nos 

sistemas nacionais de saúde (ou seja, não haviam dados coletados ou faltavam alguns dados). 

No Bangladeche, as pessoas com deficiência podem ter acesso ao apoio financeiro do 

Ministério da Previdência Social e das OPD apoiadas por pessoas com deficiência para se 

registarem junto a funcionários governamentais para terem acesso a este apoio (isto significa 

que também seriam incluídas nos dados nacionais sobre as pessoas com deficiência).  

Há uma série de desafios para a implementação dos conjuntos de perguntas do Grupo de 

Washington ao nível nacional, incluindo a formação de todos os coletores de dados para que 

as questões possam ser utilizadas de forma correta e consistente, o investimento em formação 

e sistemas, e desafios logísticos como o envio de materiais impressos. Um desafio adicional é 

o alinhamento dos conjuntos de perguntas do Grupo de Washington com outros dados 

desagregados sobre fatores como a idade, o sexo, o género e a orientação sexual - estes 

podem cruzar-se com os dados sobre pessoas deficientes suscetíveis de criar barreiras 

adicionais ao acesso aos serviços de SDSR (HI, 2021b).  O WISH2ACTION descobriu que 

embora os conjuntos de perguntas do Grupo de Washington fossem boas práticas 

internacionais,  sua implementação ao nível nacional continua a ser um desafio.   

"Não existem dados ou estatísticas que mostrem o índice de violência baseado no 

género sobre mulheres com deficiência - se as pessoas estão a sofrer em Juba, o que 

dizer então das zonas rurais? Queremos ir mais fundo e explorar estas zonas rurais. 

Os dados são um grande desafio, não temos o número exato de pessoas com 

deficiência" - Líder de uma OPD no Sudão do Sul.  
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5. Redes de referência 

Esta secção analisa as boas práticas e as lições aprendidas em torno do tema da melhoria das 

redes de referência para pessoas com deficiência.  As referências podem incluir tanto 

encaminhamentos da comunidade para os serviços de SSR como encaminhamentos dos 

serviços de SSR para outros tipos de apoio (como reabilitação, fisioterapia ou dispositivos de 

assistência). 

Esta secção inclui a identificação do local onde as pessoas com deficiência podem aceder a 

serviços de SSR relevantes e significativos, assim como o destaque do importante papel que 

as OPD podem desempenhar na melhoria das redes de referência e na partilha de exemplos 

de redes de referência fortes no programa WISH2ACTION. 

Principais pontos 

As pessoas com deficiência possuem frequentemente requisitos e preferências de 

acessibilidade (ver Boa prática 10) que determinam onde podem aceder a serviços de SSR 

relevantes e solidários.  

Os prestadores de serviços devem compreender e considerar estes requisitos e preferências 

para identificar onde as pessoas com deficiência podem ser melhor encaminhadas e aceder 

aos serviços de SDSR relevantes.  

As OPD estabeleceram uma relação de confiança com pessoas com deficiência em suas áreas 

respetivas e têm uma forte rede de contactos com a qual podem se envolver na SDSR. 

Os prestadores de serviços devem se envolver e trabalhar com as OPD para melhorar os 

encaminhamentos aos serviços de SSR. 

Uma abordagem integrada às referências envolve diferentes atores que encaminham pessoas 

com deficiência aos serviços apropriados em instalações acessíveis. 

 

Boa prática 10: Identificar onde as pessoas com deficiência podem ter acesso relevante e 

significativo a serviços de saúde sexual e reprodutiva.  

O desafio: As preferências variavam quanto aos locais onde as pessoas com deficiência 

preferiam e podiam aceder aos serviços de SSR. 

O que fizemos: A HI e seus parceiros prestaram serviços de SSR em diversos locais, incluindo 

visitas individuais de porta a porta, atendimento nos locais das OPD e atendimento nas 

instalações de saúde.  

• As visitas de porta a porta foram um primeiro passo importante no Bangladeche para 

explicar os serviços de SSR num ambiente seguro e para, em seguida, encaminhar as 

mulheres com deficiência a fim de obterem acesso às unidades de saúde.   
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• Em Madagáscar, o acolhimento dos prestadores de serviços nos locais das OPD eram 

os preferidos pelas pessoas com deficiência.  

• Outra estratégia eficaz foi ter as OPD e os agentes comunitários de saúde a 

fornecerem sessões de informação comunitárias sobre a SDSR em conjunto a fim de 

aumentar a procura para uma participação posterior nas unidades de saúde.  

• Outra abordagem consistiu no apoio dos membros da OPD aos prestadores de 

serviços nas unidades de saúde para comunicarem-se com os pacientes portadores 

de deficiência.  

Considerada a intersecção entre deficiência e pobreza, algumas pessoas com deficiência não 

podem se dar ao luxo de cobrir os custos de transporte para irem às unidades de saúde. 

Consequentemente, as OPD ofereceram-lhes um suporte fornecendo transporte diretamente 

ou fornecendo fundos para os trajetos.  

Porque deu certo: Esta abordagem personalizada ajudou a identificar as necessidades, 

preferências e requisitos de acesso das pessoas com deficiência em diferentes contextos e a 

aumentar seu acesso aos serviços de SDSR. Em alguns locais, as pessoas com deficiência 

tinham uma preferência inicial por frequentar outros locais que não fossem as unidades de 

saúde, mas estavam dispostas a frequentar as unidades de saúde depois que adquiriam um 

maior conhecimento sobre os serviços disponíveis ali. A Associação de Planeamento Familiar 

no Paquistão chegou à conclusão de que, como resultado da aprendizagem do programa 

WISH2ACTION, mais ações de divulgação haviam sido introduzidas no Paquistão, incluindo 

dias de prestação de serviços especificamente dirigidos a pessoas com deficiência (com 

identificação e sinalização dos indivíduos pelas OPD para estes eventos de divulgação). 

Estudo de caso: Prestação de serviços de SSR nos locais das OPD em Madagáscar 

Em Madagáscar, o acolhimento dos prestadores de serviços nos locais das OPD e a prestação 

de serviços de SDSR naquele contexto familiar foi eficaz. Uma das pessoas atendidas disse 

que era preferível às unidades de saúde, pois era um ambiente familiar, confortável e 

acolhedor. E também significava que, enquanto esperavam pelos serviços, podiam estar em 

contacto com outras pessoas portadoras de deficiência e fornecer apoio mútuo entre pares 

(ou seja, para quaisquer ansiedades sobre uma consulta de SSR).  

Os prestadores de serviços em Madagáscar observaram que tinham mais tempo para prestar 

um serviço de maior qualidade às pessoas com deficiência quando utilizavam locais das OPD. 

Isso proporcionava uma oportunidade para falar sobre os serviços e prestar outros serviços, 

tais como o rastreio do cancro do colo do útero.  

 

Boa prática 11: Trabalhar com organizações de pessoas com deficiência para alcançá-las e 

envolvê-las em serviços de SSR para pessoas com deficiência.  

O desafio: As OPD são frequentemente bem colocadas para aumentar a sensibilização, gerar 

demanda, fazer encaminhamentos e alcançar pessoas com deficiência em suas redes. Elas 
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podem desempenhar um papel sinalizando pessoas com deficiência em suas redes ou grupos 

para os serviços de saúde ou outros serviços de apoio. Contudo, elas nem sempre estão 

conectadas ou envolvidas em serviços de SDSR.  

O que fizemos: A HI e seus parceiros prestadores de serviços trabalharam estreitamente com 

as OPD para melhorar os encaminhamentos. As OPD no Uganda criaram demandas através 

de diálogos comunitários que estimularam e encaminharam pessoas com deficiência para 

atendimento em serviços de SSR.  As OPD no Bangladeche encaminharam pessoas com 

deficiência para unidades de saúde de serviços de SSR e para o Ministério da Previdência 

Social para registo de apoio (mais detalhes na Boa prática 12). 

Porque deu certo: As OPD possuem uma vasta experiência na mobilização de pessoas com 

deficiência e mantêm listas de pessoas com deficiência na sua área que poderiam tirar 

benefício de programas ou encaminhamentos para serviços. É importante que tenham uma 

boa relação com as pessoas portadoras de deficiência e tenham estabelecido uma relação de 

confiança dentro da sua rede.  

"Através das OPD, identificámos pessoas com deficiência e trabalhamos 

coletivamente. Temos agora um orçamento para fornecer subsídios para transportes 

para que venham às formações e podemos oferecer lanches. Elas perceberam que a 

HI está a trabalhar pelos seus direitos e as famílias apoiam-nos para que venham" – 

Membro da HI no Paquistão 

Estudo de caso: Trabalho com OPD para envolver pessoas com deficiência no Paquistão 

A equipa da HI no Paquistão chegou à conclusão que inicialmente era difícil encontrar e 

envolver pessoas com deficiência para participarem em eventos. Houve também uma falta de 

compreensão sobre a razão pela qual seria benéfico participar em eventos, considerando-se 

que era frequentemente complicado organizar o transporte e o acompanhamento por parte 

de um membro da família.  

As OPD desempenharam um importante papel ao trazerem as pessoas de suas casas e 

estimulando-as a participarem. As pessoas com deficiência e os seus familiares estavam 

ansiosos por participarem quando perceberam que os eventos aumentariam os 

conhecimentos que tinham sobre os direitos das pessoas com deficiência, conhecimentos 

sobre a SSR, o planeamento familiar, a acessibilidade e as instalações. A participação em 

eventos comunitários conduziram-nas ao acesso aos serviços de SSR. 

 

Boa prática 12: Desenvolver uma abordagem integrada para encaminhamentos entre 

prestadores de serviços, OPD e outros atores.  

O desafio: É um desafio constituir redes de referência fortes e integradas para pessoas com 

deficiência a fim de melhorar os serviços de SDSR e o apoio a outros serviços. Diversos atores 

precisam estar envolvidos para que as redes de referência sejam bem-sucedidas.   
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O que fizemos: No Bangladeche, as OPD ofereceram aconselhamento e apoio a casais, 

mulheres e raparigas em comunidades e encaminharam estas pessoas para associações de 

planeamento familiar a fim de responder às necessidades que apresentavam relacionadas à 

SSR. Geralmente havia apoio suficiente nas unidades de saúde comunitárias, mas era possível 

encaminhá-las para os hospitais distritais quando necessário. As OPD também encorajaram 

as pessoas com deficiência a registarem-se no Ministério da Previdência Social para 

receberem apoio.  

Os agentes comunitários de saúde também desempenharam um papel importante no 

encaminhamento e encaminharam pessoas com deficiência da comunidade para as unidades 

de saúde a fim de receberem serviços de planeamento familiar. Isto foi feito através de uma 

coordenação regular com prestadores de serviços governamentais para garantir que as 

pessoas com deficiência recebessem cuidados de alta qualidade quando estivessem nas 

unidades de saúde.  

A HI também ministrou formação a prestadores de serviços governamentais e privados sobre 

encaminhamentos - isto significava que podiam fazer encaminhamentos dos serviços de SSR 

para outros serviços de apoio a pessoas com deficiência (como profissionais de reabilitação 

para fisioterapia ou dispositivos de assistência). 

Porque deu certo: Os encaminhamentos funcionaram bem no Bangladeche porque as OPD 

sabiam quais serviços estavam disponíveis em diferentes unidades de saúde e compreendiam 

as necessidades de acesso e apoio das pessoas com deficiência. As OPD e os agentes 

comunitários estabeleceram uma boa relação e trabalham juntos de forma eficaz. O 

desenvolvimento de uma abordagem integrada ajuda a criar uma rede de referência forte na 

qual diferentes atores encaminham pessoas com deficiência aos serviços apropriados em 

unidades de saúde acessíveis. As referências podem incluir tanto encaminhamentos da 

comunidade para os serviços de SSR como encaminhamentos de serviços de SSR para outros 

tipos de apoio (como reabilitação, fisioterapia ou dispositivos de assistência).  

 

6. Integração de serviços (programas e respostas humanitárias) 

Esta secção analisa as boas práticas e as lições aprendidas em torno do tema da integração 

de serviços e como integrar com eficácia diferentes serviços (incluindo a SSR) para pessoas 

com deficiência. Ela cobre a programação e a resposta humanitária.  

Ela inclui exemplos de boas práticas sobre a utilização de diretrizes nacionais em matéria de 

saúde para melhor integrar a inclusão de pessoas com deficiência e desenvolver os sistemas 

existentes a fim de aumentar a absorção da SSR pelas pessoas com deficiência. Ela também 

partilha novas abordagens como a associação da SSR a outros serviços, como os serviços de 

vacinação. 

Principais pontos de integração de serviços      
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Desenvolver orientações e serviços governamentais para integrar as abordagens da SSR 

inclusiva de pessoas com deficiência nas abordagens existentes. 

Pensar fora da caixa e considerar outras áreas de exclusão relacionadas às pessoas com 

deficiência, como a vacinação e a reabilitação. 

A SSR poderia atuar como um ponto de entrada para uma inclusão mais ampla das pessoas 

com deficiência no sistema de saúde ou ser associada eficazmente a diferentes serviços para 

uma rede de referência melhorada.  

Durante as emergências, é importante defender a inclusão de pessoas com deficiência nos 

grupos de coordenação e planeamento, adaptar o apoio telefónico e utilizar eficazmente as 

redes de referência.  

Durante a pandemia de Covid-19 e na resposta humanitária em geral, é importante considerar 

a inclusão e garantir o acesso contínuo das pessoas com deficiência aos serviços de SSR. 

 

Inclusão na resposta humanitária  

As barreiras ao acesso aos serviços de SSR são agravadas em contextos humanitários, como 

em áreas que vivenciam conflitos prolongados e campos de refugiados. Isto é um desafio 

ainda maior para as pessoas com deficiência que enfrentam riscos e barreiras 

desproporcionais (HI, 2020).  

As barreiras linguísticas, os requisitos de acessibilidade, o estigma e a mudança das situações 

de segurança podem tornar particularmente difícil o acesso das pessoas com deficiência aos 

serviços de SSR em contextos humanitários. Além disso, as pessoas com deficiência têm uma 

maior exposição a riscos como a violência baseada no género e a gravidez indesejada - é 

essencial considerar estes fatores e instaurar a inclusão das pessoas com deficiência nas 

respostas humanitárias.  

 

Boa prática 13: Identificar os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência em 

situações de emergência e pôr em prática medidas para manter o seu acesso aos serviços 

essenciais de SSR.  

O desafio: O WISH2ACTION constatou que havia uma necessidade urgente de inclusão de 

pessoas com deficiência e a provisão de acesso contínuo aos serviços de SSR durante a 

pandemia de Covid-19. Havia também uma falta de compreensão em alguns contextos sobre 

o apoio suplementar que pode ser necessário para as pessoas com deficiência durante crises.  

O que fizemos: Os parceiros prestadores de serviços trabalharam para aumentar o apoio 

telefónico durante a Covid-19 para que as pessoas com deficiência tivessem acesso a um 

serviço de SDSR coerente. Em Madagáscar, a equipa passou um vídeo na televisão nacional 

sobre as leis de saúde reprodutiva e o direito de acesso à SSR com enfoque no apoio às 

pessoas com deficiência para acederem a esses serviços durante a pandemia. Prestadores de 

serviços de saúde formados em Madagáscar ofereceram um suporte telefónico personalizado 
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para as pessoas com deficiência. Caso referissem-se a um estabelecimento de saúde, 

identificavam a unidade de saúde mais acessível para esse indivíduo.  

No Bangladeche, os agentes comunitários de saúde mantiveram uma comunicação regular 

com pessoas com deficiência em suas áreas por telefone (atingindo aproximadamente 4000 

pessoas), fornecendo-lhes informações sobre a sensibilização tanto para a SSR como para a 

Covid-19 durante a pandemia.   

Os encaminhamentos também eram usados para aumentar o apoio. No Bangladeche, as OPD 

e a HI encaminharam as pessoas com deficiência para o governo local para que pudessem ser 

incluídas como recetoras prioritárias de apoio de emergência adicional para a Covid-19 e 

emergências futuras - isto levou ao fornecimento de um apoio suplementar a mulheres com 

deficiência que estivessem grávidas para que dessem à luz em segurança.  

Porque deu certo: O apoio foi adaptado para satisfazer as necessidades das pessoas com 

deficiência, identificar e prestar qualquer apoio adicional necessário. Foi também importante 

utilizar abordagens inclusivas para comunicar sobre o acesso a serviços de SSR e a proteção 

contra a Covid-19 para pessoas com deficiência. Mais informações podem ser obtidas na Boa 

prática 17.  

Estudo de caso: Inclusão de pessoas com deficiência diretamente no planeamento da resposta 

à emergência no Uganda 

No Uganda, a HI e as OPD trabalharam juntas para reivindicar conjuntamente a inclusão de 

pessoas com deficiência nas forças de intervenção para a Covid-19 ao nível distrital. Isto foi 

obtido através de um envolvimento contínuo com funcionários do governo distrital.  

A inclusão de pessoas com deficiência levaram ao aumento da provisão de artigos para aliviar 

as pessoas com deficiência e também para melhorar as comunicações. Através da inclusão 

nas forças de intervenção, surgiram novas oportunidades para que as OPD falassem em 

programas de rádio e ressaltassem questões como o aumento da violência baseada no género 

(VBG) contra mulheres e raparigas com deficiência durante a pandemia.  

Um resultado positivo adicional deste trabalho foi o facto de as equipas das unidades de saúde 

o terem utilizado mais tarde para facilitar o envolvimento a longo prazo das pessoas com 

deficiência nos Comités de Gestão das Unidades de Saúde (ver Boa prática 7). 

 

Estudo de caso: Integração de SDSR inclusivos de pessoas com deficiência nas respostas de 

emergência no Bangladeche. 

No Bangladeche, a Federação internacional de planeamento familiar, a MSI, a HI, o Fundo das 

Nações Unidas para a População e outros parceiros colaboraram para a elaboração de um 

manual de formação sobre a SDSR em resposta a emergências, o qual incluiu um módulo 

sobre serviços inclusivos com a contribuição técnica da HI. O manual foi desenvolvido para a 

Covid-19, mas aplica-se também a outras emergências humanitárias. Este manual de 
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formação será utilizado para todos os prestadores de serviços públicos e privados no 

Bangladeche e apoia a inclusão das pessoas com deficiência para além do programa 

WISH2ACTION.  

 

Boa prática 14: Integrar abordagens que incluam as pessoas com deficiência nas diretrizes, 

serviços e sistemas nacionais de sustentabilidade a longo prazo e integração da inclusão 

das pessoas com deficiência.  

O desafio: A integração da inclusão das pessoas com deficiência requer o envolvimento com 

as abordagens existentes, como as diretrizes governamentais, serviços e sistemas. Isto é 

particularmente desafiador em uma relativamente nova área de foco, como a SSR inclusiva de 

pessoas com deficiência.  

O que fizemos: No Bangladeche, a equipa da HI utilizou a ideia dos cantos do bem-estar da 

família nas unidades de saúde (parte de uma estratégia nacional para adolescentes) para 

melhor integrar as pessoas com deficiência. Estes cantos do bem-estar da família destinam-

se a alcançar pessoas que possam ter dificuldade em obter serviços convencionais e são, 

portanto, bem adaptados às pessoas com deficiência. A HI formou os agentes comunitários 

de saúde para criarem os cantos da inclusão das pessoas com deficiência através da 

contratação de pessoas de contacto com pessoas portadoras de deficiência (ver Boa prática 

5) e, como resultado, observou um aumento de jovens portadores de deficiência obterem 

aceder aos serviços de SSR.  

Um exemplo eficaz no Uganda foi utilizar as diretrizes existentes para os Comités de Gestão 

da Saúde a fim de responsabilizar as unidades de saúde sobre estas diretrizes nacionais e 

defender a integração das pessoas com deficiência nos comités (ver Boa prática 7).  

Porque deu certo: As diretrizes, serviços e sistemas nacionais forneceram uma base 

importante ao WISH2ACTION, que visa integrar abordagens inclusivas de pessoas com 

deficiência na SSR. Eles também forneceram uma plataforma para a sustentabilidade e a 

integração da inclusão de pessoas com deficiência para além dos projetos.  

 

Boa prática 15: Associar os serviços de saúde sexual e reprodutiva a outros serviços de 

saúde, como os serviços de vacinação  

O desafio: A associação de pessoas com deficiências a campanhas de vacinação no 

Bangladeche não constava no plano do programa, mas surgiu como um ponto de entrada para 

associá-las aos serviços de SSR. A HI e seus parceiros descobriram que muitas mulheres 

jovens com deficiência não tinham conhecimento da vacina contra o tétano e de sua relevância 

para a SSR. Muitas raparigas recebem-na na escola, mas muitas pessoas com deficiência não 

tiveram acesso precedentemente com a escola ou não frequentaram a escola, por isso não 

tiveram acesso a ela. Por conseguinte, era relevante informar as mulheres jovens e raparigas 

com deficiência sobre a importância de obter proteção contra o tétano e facilitar a vacinação.   
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O que fizemos: No Bangladeche, uma abordagem orientada utilizou um aconselhamento 

individual para educar e encorajar a adoção da vacina contra o tétano para mulheres jovens 

portadoras de deficiência. Isto resultou num número maior de pessoas a tomarem essa vacina.  

Porque deu certo: Os agentes comunitários de saúde desenvolveram uma boa relação com 

os prestadores de serviços e encaminharam jovens mulheres portadoras de deficiência às 

unidades de saúde, em alguns casos apoiando-as através de uma acompanhamento durante 

o trajeto para receberem a vacina nas unidades de saúde. A equipa da HI concluiu que receber 

serviços diretamente nas unidades de saúde ajudou a reduzir o estigma sobre as mulheres 

com deficiência. 

Embora este exemplo de associação da SSR a outros serviços de saúde só tenha acontecido 

num país onde o WISH2ACTION esteve presente, ele oferece um exemplo útil de como a SSR 

pode ser associada ao sistema de saúde mais amplo para melhorar a inclusão de pessoas com 

deficiência em outros serviços, como os de vacinação. Isto também está associado ao trabalho 

realizado em redes de referência no Bangladeche (ver em Boa prática 12). 

 

7. Comunicações para a mudança social e de comportamento  

Esta secção analisa as boas práticas e as lições aprendidas em torno do tema das 

comunicações para a mudança social e de comportamento a fim de influenciarem o 

conhecimento, as atitudes e as normas sociais. Ela se concentra especificamente em torno das 

comunicações  para a mudança social e de comportamento relacionadas às pessoas com 

deficiência e à SSR inclusiva de pessoas com deficiência. As áreas cobertas pelas 

comunicações para a mudança social e de comportamento incluem uma mobilização 

interpessoal, mediática e comunitária.  

As principais aprendizagens abrangidas nesta secção incluem o papel fundamental dos 

guardiões da comunidade na mudança das normas sociais, tornando os materiais de 

comunicação inclusivos para as pessoas com deficiência e considerando o contexto na 

conceção das comunicações. 

Principais pontos 

Identificar e envolver os responsáveis e decisores comunitários influentes na SSR. 

Utilizar abordagens apropriadas de envolvimento comunitário para alcançar grupos-alvo na 

comunidade e para compreender os mitos e conceitos equivocados amplamente difundidos. 

As abordagens eficazes de envolvimento comunitário variarão de acordo com o contexto, mas 

incluirão discussões de grupos focais com jovens, visitas de porta a porta a famílias de pessoas 

com deficiência e reuniões de diálogo comunitário que incluam pessoas com deficiência.  

Considerar como melhor incluir e envolver homens e jovens nos projetos, programas e 

serviços de SDSR.  
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Adaptar o formato das comunicações para melhorar a acessibilidade para pessoas com 

diferentes deficiências, ou seja, adaptar materiais para pessoas com deficiências visuais 

(contraste de cor e impressão em grande formato, DAISY7 [Digital Accessible Information 

System]), pessoas com deficiências intelectuais (imagens e linguagens simples) e pessoas 

com deficiências auditivas (fornecendo interpretação em linguagem gestual). Ver Tabela 1 

para ter alguns exemplos.    

As reuniões para diálogo comunitário e as discussões dos grupos focais foram um instrumento 

importante para aumentar a sensibilização sobre os serviços e direitos das pessoas com 

deficiência em matéria de SSR. Isto foi feito em parceria com membros da OPD, intérpretes 

de linguagem gestual e tradutores para garantir a inclusividade das comunicações.  

A SSR pode ser um tópico delicado, por isso deve-se considerar a forma mais aceitável de 

introduzir o envio de mensagens de SSR ao nível comunitário. 

Usar mitos e conceitos equivocados para informar as sessões de sensibilização na 

comunidade, formações, cartazes, atividades regulares dos meios de comunicação de massas, 

tais como mensagens/características/ programas de rádio e televisão e outras comunicações 

para a mudança social e de comportamento. 

 

"Não é fácil quebrar normas e estigmas profundamente enraizados, mas começamos 

a fazê-lo. Quando tivermos estabelecido normas, regras e leis, isso nos ajudará a fazer 

mudanças progressivamente" - Parceiro prestador de serviços. 

 

Boa prática 16: Envolver membros da comunidade e apoiadores para mudar as normas 

sociais sobre a SSR e aumentar o acesso das pessoas com deficiência à SSR. 

O desafio: A aceitabilidade dos serviços de SDSR foi observada como um desafio essencial 

por diversos membros da HI e prestadores de serviços. Envolver essas pessoas que exercem 

uma forte influência na tomada de decisões em torno da SSR é importante para enfrentar este 

desafio - cuidadores, maridos, mães de família e avós (dependendo do cenário).  Observou-

se em vários contextos que os homens às vezes achavam que a SSR era em grande parte 

responsabilidade da mulher e que eles não precisavam participar das sessões de informação. 

O que fizemos: Em cada ambiente, a HI e seus parceiros envolveram diretamente membros 

relevantes da comunidade como líderes religiosos e comunitários, cuidadores, membros da 

família de todas as gerações, homens, mulheres, jovens e as próprias pessoas com deficiência. 

No Sudão do Sul, era importante incluir chefes e líderes religiosos nas reuniões de diálogo 

                                                   
7 DAISY Digital accessible information system é uma norma técnica para audiolivros digitais, jornais, 
e textos computadorizados. DAISY foi projetado para ser um áudio completo para substituir material 
impresso, especificamente projetado para ser usado por pessoas com "deficiências de leitura impressa", 
incluindo cegueira, deficiência visual e dislexia. Consultar o site: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Accessible_Information_System 
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comunitário. No Uganda também a equipa envolveu os conselheiros locais e os líderes 

comunitários do nível municipal ao nível distrital para estabelecer o apoio comunitário. 

Algumas equipas da HI visavam especificamente envolver homens, pois consideravam que 

muitas vezes eles desempenham um papel fundamental na tomada de decisões sobre a SSR. 

No Bangladeche, sessões específicas no pátio eram conduzidas para homens, assim como 

visitas nas casas e discussões em estabelecimentos públicos, como nos mercados.  

Porque deu certo: O alcance comunitário e pessoal foi a forma mais apropriada e eficaz de se 

chegar aos membros da comunidade, líderes e responsáveis. Considerando-se que a SSR 

pode ser um tema tabu, identificar e envolver as pessoas influentes é essencial para aumentar 

a aceitabilidade da SDSR nas comunidades. Algumas equipas concluíram que elas podiam ter 

considerado e envolvido mais cedo alguns grupos essenciais existentes - como líderes 

religiosos, professores e homens.  

Estudo de caso: Envolvimento de membros da família no Bangladeche 

No Bangladeche, as visitas de porta a porta foram uma abordagem eficaz para envolver a 

família em geral. Observou-se que os cônjuges e sogras eram particularmente importantes, 

especialmente nas zonas rurais onde havia mais estigma sobre as pessoas com deficiência.  

Os familiares das pessoas com deficiência nem sempre foram recetivos à ideia de acederem 

aos serviços de SSR, então era importante aconselhá-los diretamente sobre esta questão 

delicada, assim como explicar os direitos das pessoas com deficiência. A equipa do 

Bangladeche observou uma taxa mais elevada de pessoas com deficiência que recebem 

serviços de SSR depois das atividades de sensibilização.  

"O principal desafio consistia a falta de conscientização dos cuidadores sobre os direitos das 

pessoas com deficiência em relação à SDSR. Eles não queriam discuti-los devido ao tabu em 

torno desta questão. Para mitigar esta situação, treinámos os membros da OPD para que 

compreendessem-na e os capacitamos para conduzir o aconselhamento ao nível comunitário" 

- Líder de uma OPD no Bangladeche 

 

"A maioria dos programas tende a deixar os homens de fora, eles não se sentem como se 

fizessem parte dos programas. Por que vocês se concentram apenas nas mulheres? Afinal, 

nós não temos esposas"? - Homem participante da reunião de diálogo comunitário no 

Uganda 

 

Boa prática 17: Formatar os materiais e o conteúdo de comunicação de saúde sexual e 

reprodutiva inclusiva e acessíveis para as pessoas com deficiência.  

O desafio: Os materiais de comunicação sobre a SSR nem sempre estão num formato 

acessível, o que significa que as pessoas com deficiência podem ser excluídas do 

envolvimento em serviços e informações sobre a SSR.  
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O que fizemos:  

Envolvimento comunitário: A HI e seus parceiros usaram os encontros de diálogo comunitário 

para aumentar a sensibilização sobre os serviços e direitos das pessoas com deficiência em 

matéria de SSR.  Foi importante trabalhar com membros da OPD, intérpretes de linguagem 

gestual e tradutores. Um membro da OPD disse que as mensagens devem ser partilhadas na 

língua local, mas que muitas pessoas com deficiência não têm a oportunidade de aceder à 

educação formal, razão pela qual o uso de uma terminologia simples e não técnica também é 

importante.  

Informação sobre o desenvolvimento de materiais de comunicações para a mudança social 

e de comportamento: As OPD e a HI organizaram grupos focais composto de pessoas com 

diferentes deficiências para fornecer aos peritos de comunicação para a mudança social e de 

comportamento informações sobre como o formato das mensagens poderia ser transformado 

em um formato inclusivo. As mensagens foram adaptadas para satisfazer as necessidades 

das pessoas com deficiência e previamente testadas pelas OPD. Isto incluiu o 

desenvolvimento de mensagens de áudio para pessoas com deficiências auditivas 

(interpretação em linguagem gestual) e a adaptação de materiais audiovisuais para alcançar 

pessoas com deficiências visuais (isto é, contraste de cores, impressão em letras grandes) e 

pessoas com deficiências intelectuais (linguagem pictórica, clara e fácil).  

A equipa do Bangladeche desenvolveu folhetos inclusivos, flipcharts e brochuras sobre 

tópicos de SSR para sessões de pátio comunitário - eles eram inclusivos porque o formato foi 

concebido para satisfazer as necessidades de pessoas com diferentes deficiências.  No 

Bangladeche, a HI também está a desenvolver materiais digitais que utilizam o braille para 

apoiar pessoas com deficiências visuais. Na tabela 1, encontram-se algumas descobertas da 

HI sobre quais formatos são eficazes para pessoas com diferentes deficiências. 

Meios de comunicação de massa: No Sudão do Sul, a HI e a equipa de trabalho da OPD 

utilizaram faixas horárias regulares em programas de rádio para abordar desafios 

relacionados às pessoas com deficiência - incluindo a SSR, o aumento da sensibilização e a 

associação dos ouvintes aos serviços de SSR. A rádio comunitária também foi utilizada na 

Etiópia para partilhar mensagens e no Uganda a linguagem gestual foi incluída nas 

mensagens televisivas durante a epidemia de Covid-19. A televisão também foi usada de 

forma eficaz em Madagáscar (ver Boa prática 9) 

Porque deu certo: Esta abordagem foi bem-sucedida porque a HI e as OPD estavam 

empenhadas em adaptar e testar mensagens para garantir que fossem acessíveis e inclusivas 

de pessoas com diferentes deficiências. A combinação de abordagens interpessoais, a 

mobilização da comunidade e abordagens dos meios de comunicação de massa foi eficaz, 

assim como a garantia de que as mensagens eram adaptadas ao contexto cultural (ver Boa 

prática 18). Na tabela 1, encontram-se algumas ideias simples sobre comunicações para 

pessoas com diferentes deficiências.  
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Estudo de caso: Modificação de flipcharts para torná-los acessíveis no Bangladeche 

A HI desenvolveu um flipchart sobre a SSR inclusiva, o qual foi aprovado para ser utilizado em 

sessões de aconselhamento e encontros no pátio por prestadores de serviços 

governamentais. Para tornar esta informação acessível a pessoas com deficiências visuais, a 

HI desenvolveu uma versão DAISY (Digital Accessible Information System) do flipchart. 

DAISY é o padrão técnico para livros falantes e foi concebido para ser um substituto áudio 

para o material impresso que é totalmente acessível às pessoas com deficiências visuais.  

O novo flipchart acessível foi criado em parceira com a Young Power in Social Action (YPSA). 

Os prestadores de serviços governamentais receberão uma curta sessão de formação e 

orientação sobre a versão DAISY para que possam utilizá-la eficazmente em sessões de 

aconselhamento em estabelecimentos de saúde para pessoas com deficiências visuais.  

Tabela 1: Ideias básicas para métodos de comunicação para pessoas com deficiência  

Consiste em uma coleção de sugestões das OPD sobre métodos de comunicação para 

pessoas com deficiência. 

    Pessoas com 

deficiência 

visual  

Pessoas com 

deficiência 

auditiva  

Pessoas com 

deficiência 

intelectual 

Pessoas com 

deficiência 

física 

 

Rádio 

 
Sim 

 

- 

Sim, com uma 
linguagem 
fácil 

 
Sim 

 

Televisão 

Para conteúdo 

áudio 

Para 

conteúdo 

visual 

Sim, com uma 
linguagem 
fácil e fotos 

 
Sim 

Materiais impressos:  

cartazes, outdoors e panfletos 

(dependentes da 

alfabetização) 

 

Em braile 

 
 

Sim 

Mensagens 

simplificadas 

baseadas em 

imagens 

 
 

Sim 

 

Dramaturgia 

Para conteúdo 

falado 

Para 

conteúdo 

visual 

Sim, com uma 
linguagem 
fácil 

 
Sim 

 

Grupos de discussões 

 
 

Sim 

Com 

interpretação 

gestual 

apropriada 

Se for 

simplificada e 

aceita pelos 

membros do 

grupo 

 
 

Sim 

 

Boa prática 18: Garantir que as abordagens de comunicação para o fornecimento de 

informações sobre a saúde e direitos sexuais e reprodutivos sejam aceitáveis e adaptadas 

ao contexto.  

O desafio: A SSR continua a ser um tema delicado e tabu em muitos contextos em geral, 

particularmente para as pessoas com deficiência. 
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O que fizemos:  A IH e seus parceiros organizaram grupos focais e diálogos comunitários para 

identificar mitos e conceções equivocadas. Estas formações constituirão a base de cartazes, 

mensagens de rádio, sessões de sensibilização da comunidade e recursos de televisão. A 

formação de agentes de saúde comunitários foi uma abordagem importante para abordar 

seus pontos de vista e também para equipá-los de modo a sensibilizar e a mudar atitudes 

negativas nas comunidades (como mencionado na Boa prática 6).  

No Paquistão e Bangladeche foi difícil para a HI levantar este tópico diretamente e melhor 

integrá-lo como um dos tópicos incluídos nas sessões de competências para a vida das 

comunidades ou usar um tópico como a gestão da higiene menstrual para introduzir a SSR. 

No Sudão do Sul, as discussões dos grupos focais de jovens foram uma abordagem útil para 

discutir barreiras e identificar mensagens apropriadas para fundamentar as sessões de 

sensibilização da comunidade.   

Porque deu certo: As abordagens de comunicação fundamentaram-se em análises 

contextuais, tais como as avaliações de barreiras e facilitadores realizadas pela HI, assim como 

a pesquisa formativa realizada pelo Programa Internacional para o Desenvolvimento da 

Comunicação (DMI). Isto garantiu a relevância e a adequação dessas abordagens em cada 

contexto, já que a comunicação para a mudança social e de comportamento é mais eficaz 

quando é adaptada ao contexto. 

"A marginalização é exacerbada para mulheres com deficiência. Os impactos de guerras, 

as culturas discriminatórias e negativas estão impedindo a participação de mulheres com 

deficiência. As raparigas particularmente sofrem muita discriminação. Devido à cultura 

negativa e à falta de compreensão, não aprendem muito sobre educação sexual ou como 

aceder a serviços de planeamento familiar. Há um pressuposto de que as mulheres com 

deficiência fiquem em casa, não precisem de ir à escola ou receber formações e são 

tratadas como ociosas" - Líder das OPD de mulheres, Sudão do Sul.   

 

8. Parcerias e colaboração 

Esta secção analisa as boas práticas e as lições aprendidas em torno do tema do 

estabelecimento de parcerias e colaboração efetiva para a facilitação entre organizações a fim 

de melhorar os serviços de SSR e os direitos para as pessoas com deficiência. Lições 

relacionadas sobre a coordenação entre atores foram abordadas na secção Coordenação.   

Ela abrange a construção de relações entre prestadores de serviços e organizações de 

pessoas com deficiência e o fornecimento do suporte técnico e financeiro adequado para 

reforçar e capacitar as OPD. Esta secção também reflete sobre o papel crítico que as OPD 

desempenham, observando que os prestadores de serviços e os governos devem estabelecer 

parcerias com as OPD para garantir serviços sustentáveis de SDSR para pessoas com 

deficiência e responsabilização.  



47 
 

Esta secção também examina os desafios e sucessos das parcerias no consórcio 

WISH2ACTION, incluindo relações de trabalho abertas, comunicação e colaboração na 

integração da inclusão de pessoas com deficiência ao nível organizacional.    

Principais pontos 

As organizações de pessoas com deficiência são parceiras essenciais dos prestadores de 

serviços para garantir a inclusão das pessoas com deficiência em projetos no longo prazo.  

As OPD desempenham um papel importante na sensibilização, geração de procura, 

encaminhamento e no estabelecimento de contactos eficazes para as pessoas com 

deficiência. 

A SSR é frequentemente um novo tópico para as OPD. É necessário uma formação e suporte. 

As OPD estão ansiosas para trabalhar nesta área e reconhecem a importância que ela 

apresenta para as pessoas com deficiência.  

As capacitações e o suporte técnico devem ser fornecidos para que as OPD possam 

estabelecer-se melhor como organizações independentes.  

As OPD também precisam de suporte financeiro e investimento para se desenvolverem, 

obterem acesso a um financiamento próprio e expandirem seu alcance. 

As OPD podem necessitar de suporte logístico e de viagens para implementar atividades 

relacionadas à SDSR.  

Os parceiros do consórcio devem trabalhar em parceria para integrar os diferentes 

componentes da programação da inclusão de pessoas com deficiência na conceção e 

implementação do programa.    

 

Boa prática 19: Os prestadores de serviços (públicos e privados) e as ONG devem mapear, 

identificar, selecionar e estabelecer relações com organizações de pessoas com deficiência 

(OPD)  

O desafio: As OPD estão bem conectadas às pessoas com deficiência em suas áreas 

geográficas respetivas, mas é necessário estabelecer relações entre prestadores de serviços 

e ONG para que encontrem e colaborem com as OPD. 

O que fizemos: A HI utilizou uma série de abordagens para identificar, selecionar e estabelecer 

relações com OPD. A maioria das equipas dos países em questão começou pelo 

empreendimento de um exercício de mapeamento para descobrir quais eram as OPD 

presentes aos níveis nacional e local, suas capacidades e o seu foco de trabalho.  

Alguns países tinham sindicatos nacionais de pessoas com deficiência ou organizações 

guarda-chuva com filiais ao nível distrital. Muitas vezes, as OPD eram organizadas por tipo de 

deficiência com uma OPD diferente para representar pessoas com diferentes deficiências. 
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Havia frequentemente OPD especificamente para mulheres com deficiências ou jovens com 

deficiências - estas OPD desempenharam um papel importante. 

Algumas equipas da HI nos países em questão tinham uma relação de longa data com as OPD 

e eram capazes de desenvolver essas relações. As equipas locais analisaram lacunas na 

experiência das OPD em torno da deficiência - incluindo conhecimentos sobre a SDSR - e 

depois desenvolveram formação e suporte técnico relevantes. Alguns países utilizaram 

critérios de seleção para selecionar OPD com experiência prévia de trabalho com a SDSR, de 

divulgação comunitária ou com a liderança das mulheres. As equipas da HI e seus parceiros 

técnicos concluíram que os memorandos de entendimento (MoU) eram uma ferramenta útil 

para clarificar as funções e responsabilidades das OPD e estabelecer boas relações de 

trabalho.  

Porque deu certo: O trabalho com as OPD ajudou os prestadores de serviços a perceberem 

as lacunas na prestação de serviços às pessoas com deficiência e a compreenderem o 

importante papel exercido pelas OPD no envolvimento de pessoas com deficiência. O 

processo de mapeamento foi importante para entender capacidades e experiências. A 

Federação Internacional de Planeamento Familiar (IPPF) concluiu que o trabalho com OPD 

representou uma mudança importante em sua forma de trabalhar, facilitada pelo apoio da HI 

e de suas redes. Ela planeia continuar a trabalhar com OPD usando os memorandos de 

entendimento (MoU) e as relações estabelecidas durante o programa WISH2ACTION.  

Estudo de caso: Estabelecimento de uma força-tarefa com diversas OPD no Sudão do Sul 

A equipa do Sudão do Sul criou uma equipa de trabalho com diversas OPD por área 

geográfica, reunindo diversas OPD para dirigirem atividades comunitárias e trabalharem com 

prestadores de serviços. As equipas de trabalho foram selecionadas de diferentes OPD, 

cobrindo diferentes deficiências e foram formadas inclusive para a SDSR, a comunicação para 

a mudança social e de comportamento e a advocacia.  

Concluíram que esta abordagem foi bem-sucedida, considerando os diferentes históricos de 

cada membro, trazendo uma ampla representação através de diferentes deficiências. As 

responsabilidades eram divididas de forma eficaz. Os representantes das equipas de trabalho 

apropriaram-se do trabalho e cada representante da OPD podia passar a informação 

diretamente aos seus membros. Os desafios incluem a gestão da comunicação no interior do 

grupo devido aos diferentes tipos de deficiência visual e auditiva.  

 

Boa prática 20: As OPD precisam de formação em SSR, que é frequentemente um tópico 

novo para elas. 

O desafio: As OPD estavam geralmente muito familiarizadas com os direitos das pessoas com 

deficiência e outras questões relacionadas às pessoas com deficiência. Muitas OPD tinham 

um longo histórico de garantia de direitos e suporte às pessoas com deficiência. Contudo, a 

SSR era um novo tópico para muitas OPD envolvidas no programa WISH2ACTION. 
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O que fizemos: A HI, em cooperação com os parceiros de prestação de serviços, ofereceu uma 

formação sobre SDSR inclusivos para todas as OPD em todos os seis países. As OPD no 

Bangladeche refletiram sobre a importância de receber formação sobre a SDSR, aprender a 

aconselhar as famílias e melhorar sua compreensão sobre o planeamento familiar disponível 

para as pessoas com deficiência.  Uma OPD no Bangladeche colocou que, anteriormente, 

nunca tinham trabalhado com a SSR, o que significava que as pessoas com deficiência em sua 

área também eram privadas dos serviços de SSR.  

Porque deu certo: As OPD adquiriram novos conhecimentos e perceberam a importância dos 

serviços de SSR para seus membros. Algumas OPD no Bangladeche disseram que 

continuariam a disseminar informações sobre a SSR, assim como os encaminhamentos aos 

serviços de SSR para além do programa WISH2ACTION.  Uma líder de uma OPD de mulheres 

no Sudão do Sul afirmou que "parte do nosso trabalho é para profissionais da saúde, e a outra 

parte é para nós". Ela observou a importância de aprender mais sobre a SSR para si própria e 

para os outros membros como as mulheres com deficiência.  

 

Boa prática 21: Os prestadores de serviços e as ONG devem fornecer suporte técnico para 

reforçar a capacidade das organizações de pessoas com deficiência, assim como formar 

parcerias equitativas. 

O desafio: A capacitação era um desafio essencial e uma oportunidade identificada pelas 

equipas da HI, pelos prestadores de serviços e pelas próprias OPD. As OPD têm 

frequentemente recursos e financiamento limitados, mas estão empenhadas, entusiasmadas 

e adquiriram competência na sensibilização.  

O que fizemos: O suporte técnico às OPD foi um elemento importante do WISH2ACTION. 

Uma formação sobre vários tópicos foi ministrada. As OPD no Bangladeche disseram que 

receber formação em liderança, finanças e gestão organizacional da HI foi benéfico para o 

desenvolvimento de suas organizações e para o estabelecimento de capacidades.  Um líder 

das OPD observou que muitos funcionários das OPD haviam sido excluídos da educação 

formal e, por conseguinte, necessitavam de apoio e capacitação para desenvolver suas 

competências e melhor apoiarem as pessoas com deficiência em suas áreas respetivas.  Um 

prestador de serviço colocou que as próprias OPD sabem do que precisam, então deveriam 

sempre ser consultadas sobre os processos de capacitação. Um outro papel que a HI e seus 

parceiros desempenharam consistiu no fornecimento e na apresentação de redes às OPD.  

Porque deu certo: Esta abordagem foi importante para desenvolver a capacidade das OPD, 

mas subsistem desafios no apoio às OPD a longo prazo. As OPD nem sempre dispunham de 

uma estratégia própria, pois as atividades podem ser impulsionadas por projetos de curto 

prazo liderados por outras organizações - a equipa da HI no Sudão do Sul concluiu que as 

ONG deveriam apoiar as OPD para desenvolverem a capacidade de se tornarem organizações 

estabelecidas que possam estabelecer as suas próprias agendas. Isto teve repercussão nas 

próprias OPD do Sudão do Sul que disseram querer participar plenamente dos projetos, 

participar desde a conceção até a avaliação e tornarem-se parceiros iguais.  
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"É apenas através deste projeto que ensinamos sobre planeamento familiar e 

recebemos formação sobre como formar e alcançar outras pessoas com deficiência. 

Acreditamos que nada será feito para nós, sem nós. Se quiserem que façamos parte 

do seu projeto, ensine-nos e dê-nos a oportunidade de ver o trabalho que estamos a 

realizar" - Líder de uma OPD no Sudão do Sul 

Lição aprendida 4: As OPD precisam de suporte financeiro e técnico.  

Algumas vezes houve incompatibilidades nas expectativas, com a HI a fornecer suporte 

técnico enquanto as OPD procuravam suporte financeiro. O WISH2ACTION se concentrou na 

capacitação e na advocacia, mas o suporte financeiro foi um desafio para as OPD. 

Viagem e logística: As OPD perceberam o desafio de se chegar às zonas rurais com recursos, 

orçamento e transportes limitados - mas também a necessidade da presença delas lá, 

considerando que as pessoas com deficiência nas zonas rurais enfrentam muitas vezes mais 

discriminação do que as que se encontram nas zonas urbanas. A logística é um desafio 

essencial, pois as OPD frequentemente dependem de ONG para os veículos ou subsídios de 

viagem. Muitas OPD querem expandir-se para áreas rurais, mas não têm recursos financeiros 

ou suporte logístico para fazê-lo.  

Finanças e financiamento: Receber financiamento de projetos de organizações não 

governamentais internacionais apresenta desafios para as OPD. A equipa do Uganda concluiu 

que os futuros projetos poderiam considerar a possibilidade de fornecer mais fundos e 

subcontratar OPD para a realização de atividades, já que as OPD muitas vezes sofrem com a 

falta de recursos. As OPD disseram que quando recebiam subsídios de viagem, o tempo de 

comunicação e coordenação executadas muitas vezes não era contabilizado. As OPD no 

Bangladeche diziam que a falta de segurança financeira ou de financiamento a longo prazo 

tornava difícil encontrar e reter pessoal qualificado. As OPD também perceberam que era 

difícil solicitar ou receber financiamento internacional e que isto limitava o potencial para 

expandir seu trabalho. Um líder de OPD no Sudão do Sul afirmou que a sustentabilidade deve 

ser considerada para que as OPD possam continuar a trabalhar com pessoas com deficiência 

para além dos prazos do projeto. 

Lição aprendida 5: As organizações de pessoas com deficiência desempenham um papel 

importante na sensibilização, no encaminhamento, na geração de procura e no 

estabelecimento de contactos eficazes para as pessoas com deficiência. 

O WISH2ACTION formou as OPD para a geração de procura, a comunicação para a mudança 

social e de comportamento e  a sensibilização, capacitando-as nestas áreas. As OPD 

envolveram-se então diretamente com pessoas com deficiência e com a comunidade em geral 

para partilhar mensagens sobre os serviços de SSR e direitos de saúde reprodutiva, assim 

como para fazer encaminhamentos a prestadores de serviços de SSR.  

As equipas da HI e seus prestadores de serviço acharam que as OPD estavam muito 

entusiasmadas para se envolverem neste trabalho. Considerando os pontos fortes e as redes 

que trazem, é essencial envolver as OPD e proporcionar-lhes uma formação e apoio 

adequados. Esta lição aplica-se não só a projetos e programas de SDSR, mas, a longo prazo, 
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ela busca garantir o acesso sustentável aos serviços de SDSR para pessoas com deficiência. 

Vários prestadores de serviços colocaram que era particularmente importante mapear e 

estabelecer parcerias com OPD no trabalho futuro, incluindo na fase de conceção e não 

apenas na implementação.  

"As contribuições das OPD na conceção inicial do programa foram tão importantes... 

não podemos deixar para trás as pessoas com deficiência, elas precisam integrar o 

processo de tomada de decisão. Precisamos de envolver as OPD quando pensarmos 

na conceção de projetos, nos direitos, na prestação de serviços, na advocacia..." - 

Prestador de serviços  

 

Lição aprendida 6: Os peritos técnicos devem apoiar as organizações de pessoas com 

deficiência para a inclusão das pessoas com deficiência em geral.  

As equipas da HI concluíram que a prioridade delas era a inclusão das pessoas com deficiência 

e que o papel que tinha a desempenhar consistia em fornecer suporte técnico nesta área, mas 

que outros parceiros tinham seus próprios objetivos e áreas de enfoque. Algumas vezes, ser 

vista como uma questão adicional dificultava a inclusão generalizada a ser considerada pelas 

organizações ocupadas com outras questões. Foram observados também diferentes ritmos 

de aceitação da inclusão das pessoas com deficiência, dependendo de quando as parcerias 

nacionais com a HI começaram e, algumas vezes, o ritmo diminuiu devido à rotatividade do 

pessoal.  

A realização de formações e de capacitações em parceria com as OPD ajudou a tornar a 

inclusão das pessoas com deficiência mais tangível para os prestadores de serviços. Outros 

exemplos de boas práticas para integrar a inclusão das pessoas com deficiência foram os 

parceiros técnicos que consultaram a HI para garantir que a inclusão das pessoas com 

deficiência fosse incorporada ao trabalho, como as campanhas nacionais de advocacia 

(Options).   

 

Reflexões para futuros programas: 

• Alguns parceiros refletiram sobre a forma como a inclusão das pessoas com deficiência 

poderia ser integrada em sua organização a longo prazo. Levantaram questões sobre 

a melhor forma de os prestadores de serviços integrarem a inclusão das pessoas com 

deficiência em seu trabalho, exploradas mais aprofundadamente na secção de 

recomendações deste documento.  

• Um parceiro técnico colocou que o desafio poderia ter sido atenuado ao se garantir a 

inclusão em todos os planos de trabalho de prestação de serviços e parcerias técnicas 

em vez de ser visto como uma área puramente técnica. Outro colocou que a inclusão 

das pessoas com deficiência como tema transversal poderia ter sido mais enfatizada 

na fase de conceção do projeto, exigindo que todos os parceiros do consórcio 
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incorporassem a inclusão das pessoas com deficiência na programação e nos 

orçamentos.  

• Um prestador de serviços sugeriu que a inclusão das pessoas com deficiência poderia 

ser um indicador-chave de desempenho para futuros projetos, a fim de garantir que 

lhe seja dada prioridade.  

• Um outro sugeriu que o futuro consórcio deveria garantir que todo o pessoal do 

consórcio fosse induzido à inclusão das pessoas com deficiência (através de 

webinários) para garantir que todos se sentissem à vontade para falar, administrar e 

realizar a inclusão.  

 

Estudo de caso: Melhoria da inclusão das pessoas com deficiência no Comité Internacional de 

Resgate (IRC) 

O IRC afirmou que o WISH2ACTION forneceu um quadro para melhor implementar a inclusão 

das pessoas com deficiência. Ao nível global, a nova estratégia global do programa tem em 

vista a inclusão e não quer deixar ninguém para trás. Ele está a desenvolver indicadores da 

qualidade de programas para a inclusão de pessoas com deficiência.  

Ao nível nacional, o Comité Internacional de Resgate (IRC) está a trabalhar para obter um 

melhor feedback dos clientes utilizando ferramentas como os conjuntos de perguntas do 

Grupo de Washington e construindo mecanismos de feedback mais fortes para os centros de 

saúde, a fim de garantir que o feedback seja acionado. Estão também a garantir que a inclusão 

faça parte de novas propostas de financiamento para que a futura prestação de serviços e 

instalações sejam acessíveis, positivas e inclusivas das pessoas com deficiência.  

 

Estudo de caso: Expansão da SDRD inclusivos de pessoas com deficiência na Federação 

Internacional de Planeamento Familiar (IPPF) 

A Federação Internacional de Planeamento Familiar (IPPF) refletiu sobre o facto de ter tirado 

ensinamentos do WISH2ACTION e está agora a considerar como estes se aplicam ao seu 

trabalho de forma mais ampla, como a revisão das políticas de inclusão em todos os planos 

de trabalho de prestação de serviços e de parcerias técnicas. As associações que integram a 

Federação Internacional de Planeamento Familiar (IPPF) aprenderam com o projeto e algumas 

estão agora a alcançar as pessoas com deficiência e a formar o pessoal fora das áreas do 

projeto. 

A HI ofereceu webinários para todos os membros do consórcio de forma mais ampla, incluindo 

fora dos seis países em foco - estes foram assistidos pelo pessoal da Federação Internacional 

do Planeamento Familiar (IPPF) no Malawi que aprendeu a utilizar as discussões comunitárias 

para começar a mudar as normas sociais em torno das pessoas com deficiência e dos serviços 

de SDSR. A Federação Internacional de Planeamento Familiar (IPPF) dirigiu então alguns 

diálogos com líderes comunitários em parceria com uma OPD do Malawi e tem como objetivo 
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começar a mudar as atitudes e estabelecer um diálogo sobre a SDSR inclusiva de pessoas 

com deficiência neste novo contexto.  

 

9. Política e advocacia 

Esta secção analisa as boas práticas e as lições aprendidas em torno do tema da realização 

do trabalho de política e advocacia para influenciar a aceitação da SSR inclusiva de pessoas 

com deficiência nos níveis local e nacional. A Options também tem trabalhado na política e 

advocacia como parte dos Lote 1 e 2 do WISH2ACTION, o que é suscetível de produzir uma 

aprendizagem adicional em torno deste tema. 

Esta secção do relatório concentra-se, portanto, na aprendizagem emergente e nas boas 

práticas do trabalho de política e advocacia da HI em matéria de SDSR inclusivos de pessoas 

com deficiência. Ela abrange duas áreas principais: o papel das OPD no trabalho de advocacia 

e a forma como as ONG podem efetivamente envolver os intervenientes governamentais a 

diferentes níveis.   

Principais pontos 

As OPD estão bem posicionadas para realizar o trabalho de advocacia já que podem trabalhar 

eficazmente aos níveis local, distrital e nacional e estão motivadas a reivindicarem os seus 

direitos de acesso à SSR. 

A formação das OPD sobre os direitos de SDSR, leis e declarações estabelece confiança para 

reivindicar e defender os direitos das pessoas com deficiência à SDSR. 

Para influenciar e avançar na direção de uma sociedade mais inclusiva de pessoas com 

deficiência, é importante envolver os intervenientes governamentais a diversos níveis.  

A parceria com outros atores e intervenientes na advocacia da SSR através de grupos de 

trabalho ou outras parcerias ajuda a aumentar sua eficácia e seu alcance. 

É eficaz trabalhar com o governo para incorporar abordagens inclusivas de pessoas com 

deficiência nas políticas, diretrizes e estratégias governamentais e para transmitir a 

mensagem de que a SSR inclusiva de pessoas com deficiência provém de compromissos 

governamentais.  

A dimensão e o cronograma dos projetos e programas são sempre limitados. Por essa razão, 

é importante envolver intervenientes influentes, como governos, parceiros de 

desenvolvimento e doadores na construção de parcerias.    

"Precisamos reivindicar junto ao governo para que ele entenda melhor as questões 

ligadas à deficiência. Existe uma cultura negativa sobre as pessoas com deficiência e 

uma visão de que elas não podem contribuir para a construção da nação. Dê-lhes 

educação, forneça-lhes suporte, e elas poderão contribuir. Elimine as barreiras para 
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facilitar sua participação e acesso à informação e aos serviços, para que possam 

adquirir competências e contribuir" - Líder de uma OPD no Sudão do Sul 

 

Boa prática 22: As OPD devem ser apoiadas para estabelecerem uma defesa em prol da 

implementação da Convenção das Nações Unidas sobre as Pessoas com Deficiência que 

inclua os direitos das pessoas com deficiência a acederem a serviços de saúde sexual e 

reprodutiva aos níveis local e nacional.  

O desafio: As OPD são bem posicionadas para um engajamento no trabalho de advocacia e 

pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência, mas podem precisar de suporte para 

capacitações ou conexões nesta área.  

O que fizemos: A advocacia foi uma área essencial na qual as OPD trabalharam como parte 

do programa WISH2ACTION, com o apoio da HI e de outros parceiros. A formação das OPD 

sobre direitos em geral e direitos relacionados à SSR, sobre a Convenção das Nações Unidas 

sobre as Pessoas com Deficiência e as leis nacionais relevantes contribuíram para a aquisição 

da capacidade de defender uma maior inclusão das pessoas com deficiência (ver Boa prática 

20). A integração aos comités também foi uma plataforma útil para a sustentabilidade da 

inclusão de pessoas com deficiência na saúde e nos programas de SDSR (ver Boa prática 7).  

A estrutura das OPD afetou a forma como se envolveram na advocacia - em alguns contextos, 

OPD nacionais se concentraram mais na política e na advocacia junto ao governo e as OPD 

comunitárias se envolveram mais em alcançar a comunidade. Outros contextos tinham 

estruturas de OPD guarda-chuva, nas quais as sucursais distritais alimentavam as 

organizações ao nível nacional. 

No Bangladeche, as OPD estavam envolvidas na defesa de serviços inclusivos de pessoas 

com deficiência tanto ao nível comunitário como na unidades de saúde. Uma OPD no 

Bangladeche afirmou que tinham sido capazes de construir uma estreita relação de trabalho 

com departamentos governamentais locais relevantes através do programa WISH2ACTION, 

apesar de nunca terem trabalhado juntos antes. Outra OPD observou a melhoria de sua 

participação política através do programa WISH2ACTION. 

Porque deu certo: A compreensão da estrutura das OPD em cada contexto (através do 

mapeamento mencionado na Boa prática 20) permitiu às equipas da HI apoiarem as OPD com 

trabalho de advocacia. A equipa da HI no Uganda observou que seu trabalho inicial tinha sido 

principalmente através de parceiros, mas depois aperceberam-se que era importante envolver 

as OPD, pois podiam trabalhar eficazmente ao nível local para defender as necessidades das 

pessoas com deficiência.  

"Estamos agora em uma posição na qual podemos conduzir atividades de geração de 

procura, advocar junto ao governo e elevar as necessidades de SSR das pessoas com 

deficiência a um nível mais elevado". - Líder de uma OPD no Bangladeche 
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Boa prática 23: Envolver intervenientes governamentais em diversos níveis para melhorar 

a inclusão de pessoas com deficiência nas instâncias locais, regionais e nacionais.  

O desafio: Envolver intervenientes governamentais em todos os níveis para influenciar 

mudanças e a integração de serviços no longo prazo para uma melhor inclusão de pessoas 

com deficiência.  

O que fizemos: O WISH2ACTION empenhou-se ao nível nacional de várias formas, incluindo 

a divulgação de informações, a participação em fóruns e grupos, o envolvimento bilateral com 

ministérios governamentais relevantes e a organização de eventos de formação e de 

advocacia. Na Etiópia e no Bangladeche, a HI orientou e sensibilizou os funcionários do 

ministério do governo nacional sobre a deficiência, incluindo a SDSR, pois estas pessoas 

poderiam orientar os prestadores de serviços a agirem. 

O WISH2ACTION também envolveu fornecedores de serviços governamentais e equipas 

ministeriais locais, ao nível distrital, assim como parcerias com outras organizações que 

poderiam influenciar o governo (como sindicatos de OPD nacionais e agências da ONU).  

A HI observou que foi importante trabalhar com o governo para incorporar abordagens 

inclusivas de pessoas com deficiência nas políticas, diretrizes e estratégias governamentais e 

para transmitir a mensagem de que a SSR inclusiva de pessoas com deficiência provém de 

compromissos governamentais. Um exemplo disto é o trabalho de alinhamento com o Comité 

de Planeamento Familiar no Sudão do Sul de 2020, que se comprometeu em aumentar o 

acesso das pessoas com deficiência às informações de saúde reprodutiva. Em Madagáscar, a 

lei nacional de 2017 sobre saúde reprodutiva foi uma ferramenta essencial usada pela HI e 

pelo governo para aumentar a conscientização dos direitos.  

Porque deu certo: Uma abordagem a vários níveis ajudou a envolver diferentes níveis de 

governo na questão da SDSR inclusivos de pessoas com deficiência, assim como a estabelecer 

relações a longo prazo com organismos governamentais para trabalhos futuros. Algumas 

equipas da HI chegaram à conclusão de que haviam construído relações fortes ao nível 

distrital, mas poderiam ter feito mais ao nível nacional paralelamente. Um prestador de 

serviços afirmou que um desafio fundamental consiste em levar o envolvimento 

governamental para além dos cuidados de saúde, a outros setores governamentais como a 

educação e a proteção social, para garantir uma abordagem integrada da inclusão. 

 

Estudo de caso: Colaboração com o governo no Bangladeche 
 
No Bangladeche, a equipa assinou um memorando de entendimento (MoU) com a Direção-
Geral de Planeamento Familiar (DGPF) e organizou um workshop para funcionários 
governamentais sobre a inclusão das pessoas com deficiência e a partilha de pesquisas.  
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Através do WISH2ACTION, estabeleceu-se um grupo de trabalho sobre a SDSR inclusivos 
de pessoas com deficiência, em parceria com a DGFP. Este grupo inclui a HI, a Federação 
Internacional de Planeamento Familiar, agências da ONU, ONG, OPD e outros atores 
interessados.  Esta abordagem está a dar frutos, considerando que a inclusão da deficiência 
integra hoje o plano operacional da DGPF - o que significa que um orçamento lhe será 
atribuído e este trabalho pode ser ampliado.  
 
Além disso, o grupo de trabalho está a desenvolver um Procedimento Operacional Padrão 
inclusivo para os prestadores de serviços de planeamento familiar, que se aplicará a todos os 
prestadores de serviços no Bangladeche (governamentais e privados).  

 

Lição aprendida 7: Envolver os dirigentes políticos desde o início. 

Vários parceiros do consórcio concluíram que apenas os governos tinham o alcance e o poder 

de aumentar de forma efetiva a SDSR inclusivos de pessoas com deficiência ao nível nacional. 

Programas como o WISH2ACTION podem testar e desenvolver boas práticas para a inclusão 

das pessoas com deficiência. Porém, a dimensão e o prazo serão sempre limitados - por 

exemplo, o WISH2ACTION trabalhou de forma abrangente em 2 dos 450 subdistritos no 

Bangladeche.  

Os principais interventores (como governos, parceiros de desenvolvimento, doadores e outros 

atores influentes) poderiam ter sido envolvidos no início dos programas para estabelecer 

melhores parcerias e os alicerces para uma maior dimensão do trabalho ao nível comunitário.  

Embora o envolvimento ao nível comunitário e a expansão da prestação de serviços sejam 

essenciais, o envolvimento político poderia acontecer ao mesmo tempo. Isto poderia ser feito 

através do trabalho de advocacia para influenciar leis e políticas sobre a inclusão das pessoas 

com deficiência ou através de um melhor trabalho conjunto com governos e outros atores.  

Alternativamente, a adoção de uma abordagem transversal com todos os diferentes 

interventores para a implementação de programas poderia criar oportunidades de 

aprendizagem.  Outros distritos ou atores nacionais poderiam aprender com dirigentes de 

sucesso ou centros de excelência em distritos específicos, facilitando a formação, o 

intercâmbio de aprendizagem e a tutoria entre distritos. 

"Temos trabalhado muito na inclusão das pessoas com deficiência no terreno e na base 

ao nível da comunidade. Não temos feito tanto ao nível nacional, e esta foi uma lição 

aprendida. A inclusão das pessoas com deficiência precisa de ser adotada desde o 

topo. Como consórcio, poderíamos ter-nos envolvido melhor e mais consistentemente 

com os dirigentes políticos" - Prestador de serviços  
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Da aprendizagem às recomendações 

O WISH2ACTION apresentava um forte componente de aprendizagem, fornecendo 

ferramentas de aprendizagem, estratégias, documentação, contribuição para grupos de 

trabalho técnico, divulgação de aprendizagens e eventos integrados ao programa ao nível de 

consórcios internos e internacionais. Eles incluíam ferramentas para captar e rever a 

aprendizagem ao nível nacional, eventos de aprendizagem global e webinários para facilitar a 

conversa e o diálogo. Abordagens úteis incluíram as lições aprendidas, estudos de casos, 

histórias de sucesso, boas práticas e análises posteriores à ação8.  

Alguns exemplos de práticas de aprendizagem bem-sucedidas encontram-se detalhados 

abaixo:  

• A equipa da HI no Paquistão considerou que as análises posteriores à ação 

(introduzidas durante o programa WISH2ACTION) foram um instrumento valioso para 

a responsabilização e estimulou a tomada de medidas para melhorar as atividades. Ela 

começou a usar esta ferramenta em outros projetos.  

• A HI acolheu sessões técnicas regulares de capacitação lideradas pela equipa técnica. 

Estas sessões foram oferecidas a todo o pessoal da equipa no país, o que garantia a 

qualidade técnica da programação e, acima de tudo, atualizava e melhorava as 

competências do pessoal em matéria de SDSR inclusivos de pessoas com deficiência, 

o que constituía uma área relativamente nova para a HI.   

• Vários parceiros do consórcio concluíram que os webinários técnicos regulares 

organizados pela HI eram valiosos para partilhar boas práticas e facilitar a 

aprendizagem sobre a inclusão das pessoas com deficiência. Eles foram, então,  

frequentemente partilhados com colegas que trabalhavam em países nos quais a HI 

não estava presente ou com colegas externos ao consórcio para desenvolver a 

capacidade organizacional.  

• O trabalho online (inicialmente uma resposta ao desafio apresentado pelas restrições 

da Covid-19) apresentou uma oportunidade de acolher eventos mais inclusivos com 

representação ao nível das bases das OPD e a participação diversificada de 

participantes como os Ministérios da Saúde nacionais. Um parceiro ressaltou que os 

eventos online eram bem planeados e organizados para facilitar a discussão, a 

interação e a reflexão.  

A prioridade da aprendizagem garantiu sua integração no trabalho em consórcio e criou 

oportunidades regulares de reflexão, adaptação e melhoria. Dar ênfase à aprendizagem 

dentro da HI e no âmbito mais amplo do consórcio foi particularmente importante, pois o 

programa WISH2ACTION abordou um novo foco inovador e concentrou-se na mudança de 

mentalidades e normas sociais. 

                                                   
8 Uma análise posterior à ação é uma ferramenta interna para coletar aprendizagens na HI. Ela envolve 
ferramentas que implementaram atividades respondendo a uma série de perguntas para melhor 
compreender os pontos fortes e fracos das atividades. 
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Esta secção da compilação passa da aprendizagem às recomendações Ela resume as 

recomendações advindas das boas práticas e das lições aprendidas partilhadas nesta 

compilação. Estas recomendações são direcionadas para três diferentes grupos de 

interventores:  

• Humanity & Inclusion – nove recomendações 

• Parceiros de SDSR (prestadores de serviços e peritos técnicos) – seis recomendações 

• Doadores e dirigentes políticos – sete recomendações  

 

1. Recomendações para a Humanity & Inclusion (ou outras 

organizações focalizadas nas questões de deficiência)  

1. Construir parcerias com as OPD para aumentar a capacidade destas organizações 

através de suporte financeiro e técnico: o WISH2ACTION demonstrou que as OPD e outras 

organizações da sociedade civil são atores fundamentais para garantir o progresso e a 

responsabilização para a validação dos direitos humanos inclusivos na saúde. Organizações 

como a HI podem desempenhar um papel importante no apoio às OPD para que exerçam este 

papel através do fornecimento de conhecimentos e capacitação em SDSR, facilitando o acesso 

a redes e garantindo apoio e cooperação a longo prazo com atores de SDSR. As OPD possuem 

um enorme potencial para envolver as pessoas com deficiência não somente em SDSR, mas 

em quaisquer outras questões que as afetem. Os projetos devem encontrar um equilíbrio entre 

a satisfação das necessidades práticas das OPD, como a logística e o financiamento, assim 

como o suporte técnico e formações. O recrutamento de membros da OPD como atores nos 

sistemas nacionais de saúde (ou seja, como agentes comunitários de saúde) pode ser um 

suporte adicional ao acesso das pessoas com deficiência aos serviços de saúde.   

2. Oferecer suporte técnico para integrar a inclusão das pessoas com deficiência aos 

prestadores de serviços: a longo prazo, a integração da inclusão das pessoas com deficiência 

nas organizações prestadoras de serviços ajudaria a estabelecer a sustentabilidade. As ONGI 

e as ONG peritas técnicas especializadas em deficiência podem desempenhar um papel 

importante na elaboração de competências, fornecendo suporte técnico e organizacional e 

capacitando outras organizações para integrar a inclusão das pessoas com deficiência nos 

programas e serviços de SSR.  Esta proposta poderia incluir a formação de programas de 

formadores (se combinada com mentoria e orientação especializada em deficiência), suporte 

técnico e suporte MEL para uma abordagem organizacional integrada. Esta medida implica a 

oferta de uma maior apropriação aos prestadores de serviços sobre a inclusão de pessoas 

com deficiência suscetível de apoiá-los no desenvolvimento dos seus próprios módulos ou 

ferramentas de formação personalizada.  

3. Capacitar prestadores de serviços e governamentais para a coleta de dados sobre a 

inclusão de pessoas com deficiência: o WISH2ACTION capacitou os prestadores de serviços 

e funcionários governamentais para a utilização dos conjuntos de perguntas do Grupo de 

Washington, mas identificou que há um longo caminho a ser percorrido para a integração dos 
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dados relativos à inclusão de pessoas com deficiência. A HI deve continuar a capacitar os 

governos, prestadores de serviços e outras ONG para utilizar eficazmente os conjuntos de 

perguntas do Grupo de Washington na coleta, gestão e análise de dados. Isto pode ser feito 

através do apoio ao desenvolvimento dos conjuntos de perguntas do Grupo de Washington 

nas línguas locais, apoiando a criação de módulos de formação nacionais, a prestação de 

formação personalizada, uma formação de atualização e suporte técnico contínuo. A HI 

também deve considerar como os dados sobre as pessoas com deficiência se cruzam com 

outras áreas de vulnerabilidade, como a pobreza, o género, a juventude e as pessoas idosas.   

4. Estabelecer parcerias com prestadores de serviços para avaliar e melhorar os centros de 

saúde: o programa WISH2ACTION foi pioneiro nas avaliações de unidades de saúde no 

Bangladeche e na Etiópia. Esta abordagem conduziu a planos de ação para melhorar a 

inclusão das pessoas com deficiência nas unidades de saúde. A HI poderia desempenhar um 

papel importante na oferta de suporte técnico às OPD e prestadores de serviços noutros 

países para avaliar e melhorar as unidades de saúde. O fornecimento de ferramentas simples 

de avaliação pode constituir um apoio aos comités das unidades de saúde ou a outros 

organismos de governança a porem em prática planos de ação que melhorem a inclusão das 

pessoas com deficiência nas unidades de saúde9.  

5. Apoiar o desenvolvimento de serviços abrangentes e centrados no cliente como critérios 

de qualidade para a SDSR: a HI deve apoiar os prestadores de serviços e os atores 

governamentais a desenvolverem uma compreensão dos critérios de qualidade da OMS e a 

tradução destes critérios em práticas inclusivas de pessoas com deficiência (OMS, 2010).  

Devem ser estabelecidos serviços de acessibilidade, cuidados abrangentes e 

encaminhamentos sólidos para garantir que as pessoas com deficiência possam ter acesso a 

todos os serviços essenciais. As necessidades específicas da deficiência, como a identificação 

precoce da deficiência, serviços de apoio psicossocial e de saúde mental acessíveis e 

favoráveis às pessoas com deficiência, serviços de reabilitação, fornecimento de dispositivos 

de assistência, acesso a atividades de subsistência e esquemas de apoio social também 

devem ser considerados.  

6. Envolver os interventores intersetoriais inovadores para melhorar a inclusão das pessoas 

com deficiência em toda a sociedade: o WISH2ACTION observou importantes exemplos 

disto através do envolvimento de arquitetos no Paquistão e jornalistas em Madagáscar. 

Pensar de forma inovadora sobre que interventores intersetoriais a serem envolvidos pode 

ajudar a melhorar a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Este envolvimento 

poderia ir além dos cuidados de saúde, captando atores de setores como a educação, a 

proteção social, a construção ou os meios de comunicação social, assim como a ligação com 

CSO relevantes (isto é, mulheres e organizações juvenis). Poderia também incluir o trabalho 

em estreita colaboração com atores da tecnologia da informação, como a utilização do sistema 

DAISY no Bangladeche (ver Boa prática 17). Esta medida pode exigir que a HI e seus parceiros 

                                                   
9 Entre em contacto com a Humanity & Inclusion pelos endereços jane.newnham@hi.org ou info@hi.org 
para ver a ferramenta de avaliação das unidades de saúde da HI. 
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estabeleçam ligações e construam relações com diferentes setores ao nível político para 

melhorar a sustentabilidade da inclusão.  

7. Considerar a melhor forma de facilitar a aprendizagem nacional através de programas 

da HI (envolvimento de distrito para distrito ou de vários níveis de distrito para o nível 

nacional): muitas das abordagens adotadas pelas equipas da HI no programa WISH2ACTION 

têm sido de baixo para cima, como a defesa da representação das OPD nos comités de saúde 

aos níveis municipal ou distrital. Isto poderia ser construído através da adoção de uma 

abordagem transversal com uma aprendizagem de país para país ou de um agrupamento para 

outro agrupamento para a implementação do programa, na qual outros distritos ou atores 

nacionais possam aprender com programas pilotos de sucesso ou centros de excelência em 

distritos específicos. Esta forma de trabalho facilitaria a formação e o monitoramento entre 

distritos. Uma alternativa seria aplicar uma abordagem integrada a diversos níveis que envolva 

os níveis nacional e distrital desde o início dos projetos (ver Lição aprendida 8).  

8. Apoiar os sistemas nacionais de saúde a integrarem a inclusão das pessoas com 

deficiência nos currículos de formação dos profissionais de saúde: o WISH2ACTION 

ofereceu uma formação extensiva sobre a inclusão das pessoas com deficiência a diferentes 

partes interessadas, mas um grande desafio desta abordagem é a sustentabilidade. A inclusão 

das pessoas com deficiência (incluindo a utilização dos conjuntos de perguntas do Grupo de 

Washington) nos programas nacionais de formação poderia ajudar a criar sustentabilidade 

para além dos projetos e garantir uma massa crítica de prestadores de serviços e de agentes 

comunitários de saúde que sejam competentes na inclusão das pessoas com deficiência. A HI 

já iniciou este trabalho em Madagáscar e no Bangladeche e poderia desenvolvê-lo em parceria 

com mais governos para oferecer suporte técnico na integração de um módulo de inclusão 

das pessoas com deficiência baseado em direitos em programas de formação de profissionais 

e prestadores de serviços de saúde.  

9. Envolver-se na advocacia a longo prazo para uma melhor inclusão a nível nacional: a 

longo prazo, a HI deverá trabalhar em cooperação com outros atores nacionais e 

internacionais, tais como as OPD e organizações como a Options para empreender um 

trabalho de advocacia garantindo que as pessoas com deficiência e os critérios de 

acessibilidade para elas sejam incluídos nos programas nacionais de avaliação e controlo de 

qualidade. A HI também poderia trabalhar em parceria para apoiar a coordenação melhorada 

entre diferentes órgãos e sistemas governamentais. Esta parceria poderia concentrar-se em 

serviços acessíveis para todos ao nível nacional: garantir que os edifícios públicos sigam as 

normas nacionais e internacionais de acessibilidade, criar sistemas de transporte acessíveis e 

garantir que os esquemas de proteção social considerem a SDSR.   
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2. Recomendações para parceiros de SDSR (prestadores de 

serviços e peritos técnicos) 

1. Incluir principalmente ao nível organizacional: o WISH2ACTION tomou algumas medidas 

para criar uma cultura mais inclusiva no seio das organizações parceiras, mas ele deve 

continuar a integrar plenamente a inclusão. A inclusão deve ser integrada em organizações a 

todos os níveis (da gestão ao pessoal de suporte) e em todas as áreas do programa 

(planeamento, orçamentação, implementação, monitorização e avaliação, gestão da 

qualidade, parcerias, políticas de salvaguarda) com o suporte de peritos técnicos que possam 

fornecer apoio, orientação e conhecimento. Esta medida poderia incluir a formação de todos 

os prestadores de serviços e agentes comunitários de saúde sobre a inclusão para solucionar 

os conceitos equivocados sobre a deficiência e a SSR, compreender os direitos à SSR e criar 

confiança em torno da comunicação com grupos excluídos. Ela também está associada às 

recomendações relativas à coleta de dados, criando serviços que incluem as pessoas com 

deficiência e o envolvimento da comunidade para garantir a participação significativa das 

pessoas com deficiência.  

2. Melhorar a coleta de dados sobre a inclusão de pessoas com deficiência: o 

WISH2ACTION gerou uma aprendizagem extensiva sobre os desafios da coleta de dados 

relacionados à inclusão de pessoas com deficiência e a necessidade de formação sobre os 

conjuntos de perguntas do Grupo de Washington para uma utilização eficaz. Os prestadores 

de serviços devem considerar a melhor forma de integrar os conjuntos de perguntas do Grupo 

de Washington, garantir que todos os coletores de dados sejam formados sobre eles e 

comprometam-se a melhorar os dados sobre as pessoas com deficiência ao nível 

organizacional. Isto ajudará a compreender melhor as necessidades das pessoas com 

deficiência, as lacunas na prestação de serviços e orçamentos e a trabalhar para um serviço 

mais inclusivo no que diz respeito às pessoas com deficiência.   

3. Avaliar e melhorar as unidades de saúde: o WISH2ACTION constatou que as avaliações 

das unidades de saúde foram eficazes para elaborar planos e tomar medidas para melhorar a 

inclusão. Os prestadores de serviços devem trabalhar em conjunto com ONG e OPD para 

avaliar as unidades de saúde no que diz respeito à inclusão de pessoas com deficiência e 

considerar a utilização dos resultados para pressionar os governos para que melhorem as 

infraestruturas em maior escala. A longo prazo, os prestadores de serviços deveriam colaborar 

de forma sustentável com OPD e outros atores relevantes de SDSR sobre a advocacia para 

garantir que as pessoas com deficiência e os critérios de acessibilidade para elas sejam 

incluídos nos programas nacionais de avaliação e controlo de qualidade.  

4. Facilitar o acesso inclusivo das pessoas com deficiência nos serviços de SSR: o 

WISH2ACTION recolheu várias boas práticas sobre a melhoria da inclusão das pessoas com 

deficiência nos serviços de SSR e os prestadores de serviços devem considerar a 

implementação do que segue:  
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• Os prestadores de serviços devem ser sensibilizados sobre as barreiras atitudinais, 

como a discriminação, que impedem as pessoas com deficiência, em particular as 

mulheres e os jovens, a acederem aos serviços de SDSR. 

• Os prestadores de serviços devem trabalhar com as OPD para compreenderem onde 

as pessoas com deficiência podem aceder aos serviços de SSR nos quais elas se 

sentem confortáveis. Eles devem, consequentemente, aumentar esses pontos de 

prestação de serviços. 

• A inclusão das pessoas com deficiência deve ser integrada em todos os serviços de 

SSR com as adaptações apropriadas feitas de acordo com as necessidades das 

pessoas com deficiência (ou seja, visitas ao domicílio, locais acessíveis, telemedicina).  

• Os prestadores de serviços devem trabalhar com membros de OPD, peritos da 

comunicação para a mudança social e de comportamento, intérpretes de linguagem 

gestual e tradutores para garantir que os serviços de SSR sejam inclusivos das pessoas 

com deficiência e adaptar o formato dos materiais de comunicação para satisfazer as 

necessidades das pessoas com deficiência (tanto no envolvimento da comunidade 

como nas unidades de saúde).  

• As pessoas com deficiência devem ser envolvidas no planeamento, na monitorização 

e na responsabilização (ou seja, entrevistas de alta dos clientes).  

• Os prestadores de serviços devem também considerar o recrutamento e a formação 

de pessoas com deficiência e as OPD como agentes comunitários de saúde e 

profissionais de saúde.   

5. Estabelecer parcerias e colaboração equitativas com as OPD:  uma aprendizagem 

essencial do WISH2ACTION foi o importante papel exercido pelas OPD na criação de 

sistemas sustentáveis para a inclusão das pessoas com deficiência. Os prestadores de 

serviços devem trabalhar com as OPD e incluir as OPD locais para garantir a inclusão das 

pessoas com deficiência nos serviços de SDSR. As OPD podem ser incluídas em áreas como 

a geração de procura e redes de referência. Os prestadores de serviço devem apoiar as OPD 

para capacitações técnicas em SDSR e no apoio às necessidades práticas como suporte 

financeiro e logístico. Para garantir a sustentabilidade de SDSR inclusivos, a participação 

significativa e a apropriação das OPD deve ser considerada. 

6. Comprometer-se com o envolvimento da comunidade e trabalhar com os responsáveis 

pela comunidade: o WISH2ACTION salientou a importância de se envolver com as 

comunidades e organizações de base comunitária para compreender as normas sociais e 

esclarecer conceções erradas para aumentar o alcance e a aceitação dos serviços de SSR. Os 

prestadores de serviços devem identificar e envolver as principais partes interessadas da 

comunidade nos direitos de SSR, incluindo homens, líderes comunitários, líderes religiosos, 

sogros, avós, e outros atores essenciais (dependendo do contexto). O envolvimento destes 

membros da comunidade é essencial para melhorar a aceitação da SSR pelas pessoas com 

deficiência e mudar as atitudes negativas ou as normas sociais nocivas. As ONG e OPD locais 

relevantes, como organizações de jovens e mulheres, também devem ser apoiadas na inclusão 
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de pessoas com deficiência e como informadores essenciais sobre os direitos de SSR para 

todos. 

 

3. Recomendações para doadores e dirigentes políticos  

1. Investir nas OPD: o WISH2ACTION percebeu o quanto as OPD são essenciais para 

implementar, apoiar e sustentar o acesso das pessoas com deficiência à SSR. Apesar disso, 

as OPD são pouco financiadas, dispõem de poucos recursos e lutam para se estabelecerem 

como organizações independentes que recebem o seu próprio financiamento. Os doadores 

devem financiar projetos que apoiem a capacitação das OPD, que reforcem as redes nacionais 

de OPD e que apoiem as OPD a realizarem uma advocacia conjunta sobre a inclusão das 

pessoas com deficiência.  

2. Investir na melhoria dos dados sobre a inclusão de pessoas com deficiência:  o 

WISH2ACTION gerou uma aprendizagem extensiva sobre os desafios da coleta de dados 

relacionados à inclusão de pessoas com deficiência ao nível nacional. Os doadores devem 

garantir que a coleta de dados desagregados por deficiência se encontre em requisitos de 

monitorização e informação e devem financiar projetos que possam efetivamente integrar 

os conjuntos de perguntas do Grupo de Washington nos sistemas de dados nacionais. A 

utilização sustentável e a longo prazo dos conjuntos de perguntas do Grupo de 

Washington exige uma ação por parte dos dirigentes políticos para garantir que estes 

conjuntos estejam disponíveis na língua local e que todos os coletores de dados do sistema 

de saúde possam utilizar esta ferramenta de forma apropriada. 

3. Incorporar a inclusão das pessoas com deficiência nos requisitos dos doadores: no 

WISH2ACTION, a inclusão das pessoas com deficiência era uma área técnica e um tema 

transversal. Contudo, ela não estava totalmente integrada nos planos de todos os 

membros do consórcio. Os doadores poderiam garantir que as pessoas com deficiência 

fossem plenamente integradas e incorporadas nas futuras aquisições de programas, 

incluindo as atividades mais estratégicas, exigindo que todos os parceiros as incluam na 

sua orçamentação, programação, monitorização e avaliação na fase de conceção com 

marcos e indicadores claros de sucesso. Esta medida poderia também incluir indicadores-

chave de desempenho (KPI) ou requisitos de pagamento. A verificação por um monitor 

terceirizado também poderia acrescentar prioridade à inclusão das pessoas com 

deficiência e estimular o progresso. 

4. Utilizar as avaliações de barreiras para fundamentar os programas e serviços de 

SDSR: o WISH2ACTION observou que as avaliações de barreiras eram uma ferramenta 

valiosa para identificar e mudar as barreiras que as pessoas com deficiência enfrentam 

quando tentam aceder aos serviços de SDSR. Identificar, tratar e reduzir estas barreiras é 

uma abordagem útil a ser adotada pelos dirigentes políticos e doadores, potencialmente 

com o suporte técnico de peritos e pesquisadores. Esta medida poderia ser levada mais 

longe, analisando em profundidade as barreiras que afetam particularmente os grupos 

marginalizados, como mulheres e raparigas com deficiência.  
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5. Empenhar-se na defesa dos direitos: o WISH2ACTION destacou a importância dos 

direitos e da Convenção das Nações Unidas sobre as Pessoas com Deficiência como base 

para qualquer trabalho em torno da SSR inclusiva das pessoas com deficiência. Após a 

ratificação desta Convenção, os governos e as organizações internacionais de 

desenvolvimento têm a obrigação legal e o dever de defenderem os direitos que as 

pessoas com deficiência possuem de acederem à SSR e garantirem que as políticas e 

compromissos existentes sobre a inclusão das pessoas com deficiência sejam 

implementados. Os doadores e as agências internacionais devem responsabilizar os 

governos pelos compromissos e assegurar que a inclusão integre qualquer projeto, 

programa ou serviço de SSR. Os governos e doadores devem também garantir que a 

inclusão seja adequadamente orçamentada para que as pessoas com deficiência possam 

aceder facilmente aos cuidados de saúde e reivindicar os direitos que lhe pertencem, 

colocando de 2% a 7% do orçamento em medidas de inclusão (Bruijn, 2020).     

6. Reivindicar a representação de pessoas com deficiência em estruturas nacionais de 

saúde: o WISH2ACTION observou que a adesão às OPD em comités de saúde de 

municípios e distritos significava que as vozes das pessoas com deficiência podiam 

fundamentar a tomada de decisões e garantir que a inclusão fosse considerada. Os 

governos devem desenvolver diretrizes e políticas que exijam que as OPD estejam 

representadas nos comités de saúde ao níveis local e distrital. Esta abordagem deve incluir 

a orçamentação de infraestruturas de saúde acessíveis, equipamento acessível e custos e 

despesas de transporte para que as pessoas com deficiência possam participar. Ela aplica-

se também às estruturas de resposta humanitária para garantir que as respostas e a 

comunicação sejam inclusivas de pessoas com deficiência e que ninguém seja deixado 

para trás. 

7. Integrar a SSR às outras áreas de saúde: o WISH2ACTION gerou alguns exemplos de 

boas práticas nas quais a SSR foi associada a outros aspetos dos cuidados de saúde para 

uma melhor integração e encaminhamento de serviços. Os doadores e os dirigentes 

políticos devem considerar como a SSR poderia ser melhor integrada às outras áreas dos 

cuidados de saúde (por exemplo: vacinação, reabilitação) ou outros serviços relevantes 

(por exemplo: educação) para melhorar a inclusão das pessoas com deficiência.  
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