
A Anglo American plc reconhece a tragédia humana causada pela epidemia de HIV/AIDS, 
particularmente na África sub-saariana. Estamos preocupados com a gravidade e as 
implicações da epidemia para nossos empregados, suas famílias e as comunidades dentro 
das quais operamos nossos negócios. O objetivo da empresa é reduzir o medo do HIV/
AIDS e contribuir no sentido de minimizar as conseqüências desta epidemia no âmbito 
social, econômico e de desenvolvimento. 

A Anglo American está respondendo às necessidades humanas da epidemia com apoio e 
de uma maneira positiva e não discriminatória, de modo que as pessoas que vivem com 
HIV/AIDS possam ser francas quanto à sua condição de portadoras de HIV sem medo de 
estigma ou rejeição. Esta política da Anglo American relativa ao HIV/AIDS baseia-se nos 
princípios dos direitos humanos, que acreditamos serem fundamentais para uma resposta 
efetiva ao HIV/AIDS.

A Anglo American acredita que a não-discriminação, bem como a troca de idéias, a 
inclusão e o estímulo para a participação total de todos os envolvidos são princípios 
decisivos que sustentam as respostas ao HIV/AIDS.

A magnitude do desafio de saúde apresentado pelo HIV/AIDS é tal que, individualmente, 
as empresas não conseguem tratar sozinhas. Uma resposta abrangente e efetiva ao HIV/
AIDS exige uma parceria entre todos os envolvidos. Anglo American e suas operações 
estão, portanto, buscando trabalhar com governos nacionais e estaduais e autoridades 
locais, doadores internacionais tais como o Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis 
and Malaria, (Fundo Mundial de luta contra a AIDS, Tuberculose e Malaria) ONGs e 
comunidades adequadas para adquirir a capacidade para uma resposta efetiva à epidemia.

A Anglo American amplia seus esforços para tornar públicas suas respostas à epidemia de 
HIV/AIDS em países muito afetados e demonstrar que a epidemia é controlável. Esperamos 
que isto tenha um efeito positivo sobre o sentimento em relação ao investimento em tais 
países, especialmente no sul da África. Tal investimento ajudará a atacar as causas-raiz 
da epidemia, que se encontram na pobreza, na saúde insatisfatória, ignorância sobre 
práticas sexuais seguras, ruptura social, educação precária, desigualdade de sexos e 
no desemprego. Acreditamos que a resposta da Anglo American à epidemia de AIDS 
seja uma contribuição significativa para o desenvolvimento sustentável e que ajudará a 
garantir a lucratividade contínua de nossos negócios.

A política do Grupo relativa ao HIV/AIDS apóia as respostas mais importantes para a 
epidemia, a saber: eliminação do estigma e da discriminação com base na condição 
real ou percebida de portador de HIV; prevenção de novas infecções; cuidados, apoio e 
tratamento para empregados e seus dependentes que estejam infectados e/ou afetados 
pelo HIV/AIDS; investimentos sociais nas comunidade e administração e mitigação do 
impacto do HIV/AIDS. 

Reconhecendo o relacionamento íntimo entre a infecção de HIV e a tuberculose, a piora 
rápida da epidemia global de tuberculose e o surgimento da tuberculose resistente a 
drogas em muitas partes do mundo, a Anglo American busca integrar sua resposta ao 
HIV/AIDS com programas de controle da tuberculose onde for possível.
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Eliminação de estigma e de discriminação
Confidencialidade
Um empregado que seja, ou se torne infectado pelo HIV tem o direito à confidencialidade 
e privacidade, como é o caso de qualquer empregado que tenha experimentado ou esteja 
experimentando qualquer outro incidente médico ou psicossocial. 

Os empregados infectados pelo HIV não são obrigados a informar à gerência ou qualquer 
outra pessoa na organização sobre sua sorologia positiva ao HIV. Não existe qualquer 
justificativa para pedir aos candidatos ao emprego para revelar informações pessoais 
relativas ao HIV. Tampouco os empregados são obrigados a revelar aos colegas tais 
informações pessoais. 

São tomadas todas as precauções razoáveis para garantir que as informações relativas à 
condição individual em relação ao HIV fornecidas voluntariamente a qualquer pessoa da 
organização ou averiguadas por meio de consulta médica, de teste de HIV ou revelação 
de condição conhecida de HIV - positivo sejam mantidas rigidamente confidenciais. Tais 
informações não são reveladas a nenhuma outra pessoa dentro ou fora da organização 
sem o consentimento expresso por escrito da pessoa. 

As estatísticas resumidas da organização concernentes a índices de infecção por HIV do 
grupo e/ou outros resultados e comportamentos de risco relativos ao HIV/AIDS, compiladas 
a partir de testes individuais de HIV e/ou conhecimento, pesquisas de atitudes e práticas, 
podem ser compartilhadas com o empregado de forma a respeitar a confidencialidade das 
respostas e resultados individuais. Estas estatísticas são obtidas científica e eticamente 
e apenas fornecidas para pessoas externas envolvidas uma vez que tenham sido feitas 
tentativas adequadas de compartilhá-lhas com empregados e seus representantes.

Não-discriminação
A Anglo American não tolera qualquer forma de discriminação injusta contra aqueles 
infectados com HIV e toma todas as medidas razoáveis para respeitar sua dignidade e 
seus direitos humanos. Todos os empregados, supervisores, gerentes e pessoal médico 
que saibam (ou pensam saber) de uma condição de portador de HIV de um indivíduo, 
são conscientizados dos requisitos e responsabilidades de revelação destas informações a 
terceiros e as consequências que poderiam surgir caso esta responsabilidade fosse ignorada.

A Anglo American reconhece que é preciso coragem para revelar uma condição de HIV 
positivo e que tal revelação provoca o estigma associado à epidemia. O Grupo encoraja 
os empregados a serem abertos quanto à sua condição relativa ao HIV ou à AIDS caso 
assim desejem, e toma todas as medidas razoáveis para garantir que tais empregados 
não sofram discriminação injustamente nem sejam estigmatizados, e que tenham acesso 
a aconselhamento e apoio adequados.

DEFINIÇÃO DE DEPENDENTE

Um dependente, para as finalidades de determinar a elegibilidade para acesso aos serviços de 
prevenção, cuidados, apoio e tratamento de HIV e AIDS, é definido como qualquer um dos seguintes:

1) O cônjuge de um empregado.
2) O parceiro de um empregado, sendo uma pessoa com quem o empregado tem um relacionamento 

comprometido e sério, semelhante a um casamento, com base em critérios objetivos de 
dependência mútua e residência compartilhada, independentemente do gênero de qualquer uma 
das duas partes.

3) Filho natural, enteado ou adotado legalmente e dependente de um empregado, que tenha menos 
de 21 anos de idade no dia 1o. de janeiro do ano em que o serviço deve ser prestado.

4) Um(a) viúvo(a) ou órfã(o) de um empregado que seja beneficiário da pensão da empresa ou 
fundo de previdência.
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Igualdade de gêneros
A Anglo American reconhece que as mulheres têm mais probabilidade de serem infectadas 
e são afetadas com maior frequência e de modo adverso pela epidemia de HIV/AIDS do que 
os homens, por motivos biológicos, sócio-culturais e econômicos. A Anglo American luta 
para igualar as relações entre gêneros, reconhecendo que o empoderamento das mulheres 
é vital para prevenir com sucesso a disseminação da infecção por HIV e possibilitar que 
elas enfrentem o HIV/AIDS.

Diálogo social
A implementação bem sucedida de uma política e de um programa de HIV/AIDS exige 
cooperação e confiança entre empregadores, empregados e seus representantes e o 
Governo com o envolvimento ativo de empregados infectados e afetados pelo HIV/AIDS. 
A Anglo American se empenha em formar alianças e criar parcerias para o desenvolvimento 
de uma visão comum e uma estratégia compartilhada com todas as partes interessadas. 

Emprego
Exige-se que os candidatos a emprego, para qualquer cargo ou posição, submetam-se a 
um exame médico admissional padrão. Isto não inclui um teste de HIV, nem métodos de 
triagem indiretas, tais como perguntas em forma verbal ou escrita sobre testes anteriores 
de HIV e/ou perguntas relativas à avaliação do comportamento de risco de HIV. O único 
critério relativo à saúde para empregar uma pessoa é sua aptidão física para executar o 
trabalho oferecido. 

Se a pessoa fala voluntariamente sobre sua condição de portadora de HIV/AIDS, isto não 
poderá justificar a recusa em concluir, continuar ou renovar um contrato empregatício. Os 
empregados com HIV/AIDS são regidos pelas mesmas obrigações contratuais de todos os 
outros empregados.

Os empregados que se tornarem HIV - positivo continuarão a ser empregados a menos ou 
até que se tornem medicamente inaptos para trabalhar. A incapacitação médica causada 
pela AIDS é tratada da mesma maneira que todas as outras condições de doenças nos 
termos da diretriz e procedimento de incapacitação da Anglo American.

A condição de portador de HIV de um empregado não é considerada motivo para qualquer 
outro empregado recusar-se a trabalhar com ele/ela. Trabalhar com uma pessoa HIV - 
positivo não coloca um empregado em risco de se tornar infectado no curso do contato 
normal de trabalho.

A política da Anglo American inclui todas as aposentadorias por enfermidade, 
independentemente da causa, e não existem condições especiais para as pessoas com 
HIV/AIDS que as coloquem em desvantagem em relação a outras.

Os empregados infectados por HIV e aqueles que sofrem de AIDS têm direito à mesma 
licença por doença, incapacidade, pensão, benefícios médicos e por morte como todos os 
outros empregados.

Aconselhamento e testes de HIV
A Anglo American incentiva todos os empregados, especialmente aqueles que vivem em 
países com alto índice de infecção por HIV, que passem por aconselhamento e testes 
voluntários de HIV. Acreditamos que o aconselhamento e testes de HIV sejam uma 
intervenção crítica que ajuda a ligar os cuidados e o apoio para aqueles com infecção por 
HIV com nossos programas mais amplos de prevenção que visam mudar a tendência da 
epidemia de HIV/AIDS. Nenhum empregado é forçado ou coagido a fazer os testes de 
HIV. A Anglo American acredita que a testagem de HIV realizada por um fornecedor de 
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serviços de saúde seja um meio importante de alavancar os testes em países com um 
alta incidência de HIV. 
 
O acesso aos serviços adequados de apoio e aconselhamento sem custo para os 
empregados e adaptados segundo as diferentes necessidades e circunstâncias de 
homens e mulheres, está disponível aos empregados infectados e afetados pelo HIV e 
seus dependentes. Onde estes serviços não forem oferecidos no local, nossas empresas 
procurarão marcar o aconselhamento e testes de HIV/AIDS em centros/agências de 
aconselhamento e testagem a HIV aprovados, inclusive grupos de auto-ajuda e serviços 
dentro da comunidade local. É fornecido o aconselhamento antes e depois dos testes 
de HIV. A Anglo American estende os serviços de aconselhamento e testes de HIV a 
contratados de longo prazo na mesma base que os fornecidos para os empregados.

O teste de HIV requer consentimento informado, o que implica em que a pessoa saiba e 
compreenda o que é o teste, por que é necessário, os benefícios, riscos, alternativas e 
qualquer implicação econômica ou social do resultado. 

O aconselhamento fornece informações, educação e apoio psicológico e emocional 
para manter a melhor condição de saúde e bem-estar e a capacidade de serem efetivos 
empregados e membros da sociedade o máximo de tempo possível. 

Os serviços de aconselhamento informam aos empregados sobre seus direitos e 
benefícios em relação a programas governamentais de seguridade social e benefícios 
médicos e outros, bem como quaisquer programas de práticas de vida que possam ajudar 
os empregados a enfrentar o HIV/AIDS. Os serviços de aconselhamento também são 
ligados a programas de cuidados diretos e ao apoio para empregados e seus dependentes 
com HIV/AIDS. 

Os empregados são encorajados a motivar os parceiros sexuais e seus dependentes a 
valerem-se dos serviços de aconselhamento e testes oferecidos pela organização, bem 
como daqueles da comunidade. 

Prevenção
As informações e os programas de educação sobre o HIV/AIDS devem ser disponibilizados 
para todos os empregados e precisam ser adequadamente mantidos, coordenados e 
dirigidos. Os programas deverão ser conduzidos de uma maneira que leve considerando 
os níveis de educação e alfabetização e a necessidade de ser situado em um contexto 
cultural apropriado.

As estratégias educacionais baseiam-se nas conversas entre empregadores e empregados 
e seus representantes e os métodos usados devem ser tão interativos e participativos 
quanto possível.

Nós nos esforçamos para garantir que nossas informações e programas educacionais 
sejam sensíveis, exatos e atuais. Os programas terão como objetivo:

l comunicar conhecimento básico sobre a doença e sua prevenção; 
l criar a aceitação da comunidade de pessoas que vivem com o HIV/AIDS para evitar 

sentimentos de rejeição e isolamento; 
l fornecer aos empregados informações sobre aconselhamento e testes voluntários 

dentro da organização, sobre disponibilidade de programas de promoção da saúde 
e de medicamentos, sobre produtividade no trabalho e o que acontece quando os 
empregados estão incapacitados para o trabalho e seus direitos em caso de incapacidade 
médica para o trabalho; 

l informar os empregados sobre medidas de proteção para qualquer pessoa 
potencialmente exposta ao HIV no curso de suas atividades.

Estes programas de prevenção estão disponíveis para os empregados de todos os cargos. 
As empresas da Anglo American são estimuladas a estender os programas de prevenção 
às famílias dos empregados e às comunidades ligadas às suas operações, em parceria 
com Governos, Sindicatos, ONGs e agências de fomento. 
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Cuidados, apoio e tratamento
Há uma clara evidência de que os cuidados, o apoio e o tratamento precoces melhoram a 
qualidade e a duração de vida das pessoas com HIV/AIDS.

A empresa fornece assistência médica para os empregados HIV - positivo e seus 
dependentes, inclusive com ajustes periódicos dos mesmos. 

As empresas do Grupo vão empenhar-se para:

l manter os empregados HIV - positivo e suas famílias saudáveis e produtivas o maior 
tempo possível, por meio da participação precoce nos Programas de Gerenciamento de 
HIV/AIDS;

l prevenir infecções oportunistas que respondem pela maior parte da incapacitação e 
mortalidade relacionada à AIDS, particularmente a tuberculose;

l eliminar a transmissão de mãe para filho do HIV com a terapia antirretroviral (ART) 
adequada;

l oferecer a terapia antirretroviral (ART) adequada e efetiva de modo acessível e 
sustentável para todos os empregados e seus dependentes; 

l providenciar o apoio de tratamento alternativo para os empregados que recebem ART 
e que saem da empresa por alguma razão, bem como para seus dependentes; 

l providenciar acesso a cuidados, apoio e tratamento adequados para qualquer contratado 
de longo prazo diagnosticado com infecção por HIV por meio dos programas de testes 
da empresa;

l fornecer profilaxia antirretroviral pós-exposição para qualquer empregado ou 
dependente assim que possível depois de qualquer incidente real ou potencial de 
exposição ao HIV; 

l assegurar que os programas de cuidados e apoio a portadores de HIV sejam extensivos 
à comunidade por meio de provedores de serviços de saúde públicos e privados e de 
ONGs;

l fornecer aconselhamento de administração para programas de HIV/AIDS da comunidade 
e facilitar seu acesso para provimento de fundos de doadores;

l facilitar o estabelecimento de grupos de auto-ajuda dentro da empresa ou o 
encaminhamento de empregados e seus dependentes afetados pelo HIV/AIDS para 
grupos e organizações de apoio na comunidade local.

Investimento social na comunidade
A visão social da Anglo American é fazer uma contribuição duradoura para as comunidades 
em que operamos e ser um parceiro de escolha para governos e comunidades locais. 

Considerando que o HIV/AIDS ameaça as comunidades onde atuamos, a Anglo American 
busca compartilhar o conhecimento obtido com programas de HIV/AIDS no trabalho e 
outros que ultrapassam a comunidade e disseminar a aplicação de boa prática de um 
modo que ajude a fortalecer os sistemas de saúde comunitários.
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As empresas da Anglo American executam avaliações socioeconômicas abrangentes 
em comunidades associadas com suas operações, inclusive avaliações da saúde da 
comunidade, e desenvolvem planos de envolvimento social em consulta com todas as 
partes interessadas.

Os programas comunitários são projetados para capacitar serviços abrangentes para HIV 
e AIDS, em parceria com doadores, Governo local e nacional, Sociedade Civil, Sindicatos 
e outras empresas e prestadores de serviços de saúde públicos e privados. São algumas 
áreas de foco: acesso a testes e tratamento de HIV; atividades de prevenção de HIV, com 
ênfase particular sobre a educação sexual de adolescentes; melhoria dos direitos sexual e 
reprodutivo e de saúde para mulheres e meninas; e desenvolvimento socioeconômico de 
mulheres que vivem em comunidades carentes.

Monitoramento e avaliação
As empresas da Anglo American vão monitorar e avaliar a evolução da epidemia de 
AIDS, considerando tendências nacionais e internacionais e vão desenvolver estratégias 
adequadas para responder ao impacto do HIV/AIDS em suas operações e comunidades 
associadas.

A avaliação de impacto depende das informações precisas sobre a prevalência e incidência 
de infecção por HIV no local de trabalho e nas comunidades relacionadas. Cuidado 
especial é tomado para assegurar que nenhum indivíduo ou um grupo de indivíduos sofra 
preconceito de qualquer tipo pelos levantamentos de prevalência ou incidência de HIV e 
que a política da Anglo American que se aplica à eliminação do estigma e da discriminação 
seja observada e mantida o tempo todo.

As informações resultantes do gerenciamento do HIV serão usadas para comunicar a 
natureza e extensão da epidemia de HIV/AIDS aos empregados e outras partes envolvidas 
e planejar as respostas adequadas de mitigação em termos de prevenção, cuidados, apoio 
e tratamento.

Revisão da política
Esta política será revisada regularmente para considerar a progressão da epidemia, do 
desenvolvimentos em serviços médicos, da experiência na prevenção de novas infecções 
e gestão do HIV/AIDS no local de trabalho, de seu impacto sobre os planos de benefícios 
do empregado; e alterações na legislação aplicável. 

Última revisão: 1º de dezembro de 2008

Produzida por: Anglo American plc
www.angloamerican.co.uk
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