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Consulta das ONGs sobre o Estigma e a Discriminação 2010: Resumo de Dados: América Latina & Caraíbas 
 
Este é um relatório resumido dos dados recebidos da América Latina e Caraíbas, durante a Consulta de 2010 das ONGs ao Conselho da 
Coordenação dos Programas (PCB) da ONUSIDA. Esta informação complementa o resumo global de dados, disponível em 
unaidspcbngo.org. A Sara Simon e a Natalie Siniora, dos Serviços de Comunicação do PCB da Delegação das ONGs para a ONUSIDA, 
trabalharam com Laurel Sprague, analista de dados na Universidade de Wayne State, no desenvolvimento deste relatório resumido e de 5 
relatórios regionais. Toda a informação é do domínio público e pode ser usado no vosso trabalho de advocacia. Por favor, faça referência à 
consulta sobre estigma e discriminação do PCB da Delegação das ONGs para a ONUSIDA. Gostaríamos de agradecer aos mais de 1500 
participantes da sociedade civil que tomaram parte do inquérito, das entrevistas e dos grupos temáticos e tornaram estes dados possíveis. 
 
I. Quem participou no questionário? 

 
a. Sub-regiões1 

 

 

                                                      

Gráfico 1: Discriminação de Participantes 
por Região
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Trezentos e oitenta e três participantes da América Latina e Caraíbas tomaram parte neste 
inquérito. A esmagadora maioria é da América Latina. 
 
 
 
 
 

 
b.  Género

Gráfico 2: Género dos participantes 
por região

59% 67%

36%
33%

4% 0%

América  Latina Cara íbas

Transsexual

Feminino

Masculino

Estabelecendo uma relação com os resultados do inquérito global houve mais homens 
a participar no inquérito do que mulheres. Quatro por centro dos participantes da 
América Latina identificam-se como sendo transsexuais. 
 

 

1 Veja, por favor http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm para consultar a lista de paнses em cada sub-regiгo. 
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c.  Identificação 
Há uma distribuição razoavelmente boa das 
principais populações afectadas. Apesar de um 
número reduzido de participantes que se 
identificaram como sendo transsexuais, uma 
percentagem significativa de participantes 
latino-americanos (28%) e caribenhos (40%) 
reportam que se identificam com ou atendem 
pessoas transsexuais. Na América Latina há uma 
representação reduzida da população de 
pessoas que usam drogas. Há uma 
representação mais elevada dos jovens do que 
das crianças em ambas as sub-regiões. Poucos 
participantes da América Latina se identificam 
com ou atendem refugiados, pessoas 
deslocadas internamente (PDIs), migrantes ou 
comunidades móveis, ao passo que os 
caribenhos têm uma melhor representação de 
migração e comunidades móveis. Os 
participantes foram questionados sobre para 
que tipos de organizações é que trabalham: Os 
participantes da América Latina vêm muito 
provavelmente de organizações dos direitos 
humanos (35%) e os participantes caribenhos de 
uma ONG ou rede na comunidade (44%). 
 

Tabela 1: Os participantes de grupos de população identificam-se com 
ou trabalham com *  

América 
Latina 

Caraíbas 

Pessoas que vivem com o VIH 54% 68% 

Mulheres e raparigas 32% 36% 

Pessoas que usam drogas 11% 36% 

Trabalhadores do sexo 25% 32% 

Gay ou lésbica 53% 48% 

Homens que têm sexo com homens 41% 60% 

Pessoas transsexuais 28% 40% 

Jovens 45% 48% 

Crianças 11% 20% 

Pessoas mais velhas 9% 12% 

Requerente de estatuto de refugiado ou de asilo 2% 4% 

Deslocados Internos 3% 0% 

Migrantes 8% 20% 

Comunidades móveis (movimento temporário ou reintegração 
permanente) 

4% 20% 

Comunidades indígenas e minorias étnicas 11% 8% 

Pessoas com deficiência 9% 8% 

Reclusos 13% 20% 

Ex-reclusos 4% 8% 

Trabalho 12% 4% 

Com base em religião 5% 16% 

Sector privado 6% 8% 

Não respondeu 2% 0% 

Número total de participantes  352 25 

* Respostas múltiplas possível   
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II. Como é que os participantes enfrentam estigma e discriminação? 
 
 Os participantes responderam 
em seu nome pessoal ou em 
representação dos grupos com 
quem trabalham. Atitudes ou 
comportamentos negativos, 
relacionados com associações, a 
grupos encabeça a lista de 
experiências, em todas as regiões 
e sub-regiões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabela 2: Sinais de estigma e discriminação sofridos pelos participantes ou pelos grupos 
com quem trabalham* 

América 
Latina 

Caraíbas 

Atitudes e comportamentos negativos devidos à seropositividade ou da associação com 
certos grupos  

75% 86% 

Exclusão social 30% 43% 

Exclusão Religiosa 20% 14% 

Discriminação no local de trabalho (exclusão ou divulgação forçada) 61% 62% 

Perda de emprego 57% 48% 

Exclusão na escola 44% 24% 

Exclusão de actividades familiares 46% 33% 

Profissionais de saúde não são prestáveis ou recusam-se a prestar cuidados 49% 43% 

Discriminação nas viagens ou na imigração 22% 14% 

Divulgação involuntária do estatuto de seropositividade pelos profissionais de saúde, 
funcionários do governo ou pela imprensa 

34% 43% 

Detenção ou isolamento 9% 0% 

Ameaças físicas  25% 33% 

Criminalização e outras leis discriminatórias 39% 43% 

Nenhuma das opções acima 5% 0% 

Número total de participantes  251 21 

* Respostas múltiplas possível     

Gráfico 3: Exclusão social, religiosa, escolar e familiar

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Exclusão social Exclusão
religiosa

Exclusão escolar Exclusão das
actividades
familiares

América
Latina

Caraíbas

A percentagem de participantes que dizem que eles 
próprios, ou membros dos grupos com quem trabalham, 
são excluídos das actividades familiares é elevada para 
ambas as regiões e particularmente elevada entre os 
participantes latino-americanos. A taxa de exclusão social 
reportada é muito elevada entre os participantes 
caribenhos. A exclusão na escola é muito elevada para os 
participantes latino-americanos - é o segundo nível mais 
elevado de exclusão na escola reportada por todas as 
sub-regiões (apenas na Ásia Meridional é mais elevado).  
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Gráfico 4: Discriminação no Emprego
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Ambas as formas de discriminação no emprego são extremamente elevadas em toda a 
região. A discriminação no local de trabalho em ambas as sub-regiões está entre as mais 
elevadas do estudo. Apenas no Sudeste da Ásia, efectivamente, mais participantes dizem 
que eles próprios, ou os grupos com quem trabalham, reportam perda de emprego, devido 
a estigma relacionado com o VIH. 
 
 
 
 
 
 

Um em cada quatro participantes latino-americanos e um em cada três nas Caraíbas 
reportam que eles próprios ou as comunidades com quem eles trabalham, enfrentam 
ameaças físicas, devido ao estigma relacionado com o VIH. Todas as regiões e sub-regiões 
relatam níveis muito elevados de atitudes e comportamentos negativos. As Caraíbas estão 
posicionadas como sendo uma das sub-regiões de topo neste estudo devido à taxa de 
ameaças físicas reportadas. 

Gráfico 5: Atitudes e Comportamentos 
Negativos e Ameaças Físicas 
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Quase metade dos participantes latino-americanos 
reportam discriminação por parte dos profissionais de 
saúde, ligeiramente menos do que nas Caraíbas. De 
igual modo, mais de 40% de participantes caribenhos e 
33% de latino-americanos dizem que eles próprios, ou 
os membros das comunidades com quem eles 
trabalham, são obrigados a divulgar a sua 
seropositividade de forma involuntária. Elevados 
números denunciam leis discriminatórias em ambas as 
sub-regiões, particularmente nas Caraíbas. 

Gráfico 6: Discriminação Legal, Governamental e do Profissional de Saúde
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III. Como é que o E&D têm impacto no acesso dos participantes à prevenção, tratamento e apoio do VIH? 
 
Comparativamente a outras regiões, a maioria dos participantes sofrem o estigma, mas conseguem aceder aos serviços. Também, 
comparativamente a outras regiões, o medo é uma grande barreira. Entre 20% a 25% dos participantes da América Latina reportam que, 
pelo menos alguns dos grupos ou pessoas que eles atendem ou com quem se identificam têm medo de aceder a estes serviços. Mais de 
um terço dos participantes das Caraíbas reportam o mesmo. 
 
 

Gráficos 7-8: Impactos do E&D sobre o acesso dos participantes aos serviços de prevenção, tratamento, cuidados e apoio 

 
 
 

Gráfico 7: América Latina 
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Gráfico 8: Caraíbas
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Gráfico 9: América Latina 

0%
20%
40%

60%
80%

100%

Identi ficam-se
com grupos

discriminados/
identi ficação de

género ou
orientação sexua l

Motivos  de
confidencia l idade

Profiss iona is
de saúde
que não

ajudam ou se
recusam a tratar

Porque a  minha
famíl ia  não sabe
ou não acei ta  o

meu estatuto
(opção dada

apenas  com os
cuidados  e apoio)

Outro

Prevenção Serviços SSR Tratamento Cuidados e Apoio

Aos participantes que responderam 'com receio' ou 'acesso recusado' foram-lhes dadas quatro opções relativamente ao motivo porque: 
são identificados com um grupo que é discriminado; identificação do género ou orientação sexual; motivos de confidencialidade; ou 
profissionais de saúde que não são prestáveis ou recusam-se a prestar tratamentos. A discriminação com base em membros de grupos é 
muito elevada em todas as sub-regiões e por todas as categorias de serviços. As preocupações com a confidencialidade são muito fortes e 
são-no ainda mais entre os participantes caribenhos, em termos de tratamento, cuidados e apoio. A discriminação por parte dos 
profissionais de saúde é identificada como sendo um grande problema e é mais identificada pelos participantes latino-americanos no 
acesso aos serviços de prevenção, saúde sexual e reprodutiva (SSR) e cuidados, e pelos participantes caribenhos em termos de acesso ao 
tratamento. 
 

Gráficos 9-10: Motivos dos participantes porque eles podem ter medo ou verem recusados o acesso aos serviços  
de prevenção, tratamento, cuidados e apoio 

 

 
 
 

 

Gráfico 10: Caraíbas
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IV. Os participantes têm conhecimento da existência dos serviços ou das leis de protecção?  
 
A grande maioria dos participantes latino-americanos têm conhecimentos das leis que protegem as pessoas que vivem com o VIH(PLVIH) 
contra a discriminação. Menos de metade dos participantes caribenhos têm conhecimento das leis que protegem as PLVIV contra a 
discriminação. Mais de metade dos participantes latino-americanos têm conhecimento das barreiras legais para as populações afectadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Há respostas reduzidas de ambas as sub-regiões, no que respeita 
ao quão bem conhecidas, aplicadas ou cumpridas são estas leis. 
Entre os participantes latino-americanos, a maior preocupação 
identificada é que as leis não são bem conhecidas (mais de 70% dos 
participantes identificaram isto como sendo um problema), com 
grandes percentagens também preocupados com as leis que não 
são aplicadas ou cumpridas. Entre os participantes caribenhos, 
também elevados números identificaram que as leis não são bem 
conhecidas e que as leis não são cumpridas, ao passo que um 
pouco menos (ainda nos 50%) reportam que as leis não são 
aplicadas. Isto significa que o espectro completo de problemas, 
relacionado com a eficácia das leis anti-discriminação, existe em 
ambas as sub-regiões. Se combinarmos com a pergunta anterior, 
isto significa que o problema é particularmente grave nas Caraíbas. 

Gráfico 11: Conhecimento das Leis que 
Protegem as PLVIH contra a Discriminação
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Gráfico 12: Conhecimento das barreiras leg
para as populações afectadas
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Gráfico 13: Quão conhecidas, seguidas, ou aplicadas são as leis 
anti-discriminatórias?
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Mais de 60% dos participantes latino-americanos reportam alguma disponibilidade de mecanismos para documentar ou lidar com a 
discriminação relacionada com o VIH nos seus países. Os participantes dizem que o acesso é mais limitado nas Caraíbas, com cerca de 43% 
dos participantes a reportar disponibilidade em pelo menos alguma parte do país. 
 
Mais de 70% dos participantes em ambas as sub-regiões significa uma disponibilidade de programas para educar as PLVIH acerca dos seus 
direitos, em pelo menos alguma parte do país. Mais de 50% dos participantes, tanto da América Latina, como das Caraíbas significa alguma 
disponibilidade de serviços jurídicos grátis ou a custo reduzido no seu país. Na América Latina, o acesso tanto à educação como aos 
serviços jurídicos parece estar fortemente dependente do local de residência no país. Nas Caraíbas, o acesso à educação acerca dos 
direitos e dos serviços jurídicos grátis ou a custo reduzido parece estar disponível de forma mais amplamente disponibilizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 14: Mecanismos para documentar a 
discriminação do VIH existem no seu país
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Gráfico 15: Mecanismos para abordar a 
discriminação do VIH existem no seu país
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Gráfico 16: Programas para educar as PLVIH 
acerca dos seus direitos existem no seu país
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Gráfico 17: Serviços jurídicos grátis ou 
reduzidos existem no seu país
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V. O que é que os participantes identificam como sendo os barreiras para a resolução do estigma e/ou a discriminação? 
 

Tabela 3: Quais são os limites dos programas do estigma e da discriminação?* 
América 
Latina 

Caraíbas 

    

Falta de recursos 83% 71% 

Falta de apoio do governo 64% 57% 

A falta de pessoal ou de outras pessoas que se dedicam ao trabalho nesta área 58% 57% 

Barreiras culturais no seu país 47% 48% 

Atitudes ou comportamentos estigmatizantes por parte dos funcionários 47% 48% 

Barreiras religiosas no seu país 49% 43% 

Falta de envolvimento dos parceiros no terreno 41% 48% 

Fraca capacidade técnica do pessoal para implementar os programas de forma 
eficaz 

44% 43% 

Barreiras legais no seu país 23% 57% 

Não sabe 2% 14% 

Número total de participantes  226 21 

*Respostas múltiplas possível   
 
 

Ambas as sub-regiões identificam a falta de recursos, falta de apoio do governo e falta de funcionários dedicados como sendo as barreiras 
principais que limitam os programas contra o estigma e a discriminação. Os participantes latino-americanos identificam, desse modo, as 
barreiras culturais e comportamentos estigmatizantes dos funcionários. Os participantes caribenhos identificam, desse modo, barreiras 
legais, barreiras culturais e os comportamentos estigmatizantes dos funcionários. As respostas de ambas as regiões mostram 
preocupações semelhantes, excepto que é menos provável que os participantes identifiquem as barreiras legais como sendo uma 
limitação. 
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VI. Quais são as prioridades principais para fazer face ao estigma e à discriminação?  
 
 

Tabela 4: Principais Prioridades por Região 
Região Posição Prioridade  Participantes

1 Sensibilização e conhecimento do público sobre o VIH 15.9%
2 Financiar organizações da sociedade civil 15.6%

América 
Latina 

3 Pressionar os governos a mudar as políticas e as leis prejudiciais 10.2%
      

1 Pressionar os governos a mudar as políticas e as leis prejudiciais 15%
2 Dar apoio às PLVIH e promover uma maior e significativa participação 14.2%Caraíbas 
3 Sensibilização e conhecimento do público sobre o VIH 13.3%

 
 
Ambas as sub-regiões incluem o despertar de consciências e o conhecimento entre o público sobre o VIH e pressionar os governos a mudar 
as políticas e as leis prejudiciais Os participantes latino-americanos também dão prioridade ao financiamento das organizações da 
sociedade civil, ao passo que os participantes caribenhos dão prioridade ao apoio às PLVIH e à promoção de uma participação mais 
significativa. 


