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Para a presente análise de dados, foram consideradas análises por capitais
e por populações específicas. Para as capitais, foram consideradas São
Paulo, Porto Alegre, Salvador, Recife e Manaus. Brasília e Rio de Janeiro não
foram analisadas em profundidade, uma vez que a amostra coletada não
atingiu o nível de acumulação mínimo previsto no cálculo amostral, o que
acarretaria vieses consideráveis. As populações-chave foram aquelas consideradas as mais relevantes, no presente momento, na reunião de pactuação da análise de dados realizada pelas equipes e momentos que compõem
a iniciativa. Para população negra, foram consideradas/os participantes
que se identificaram enquanto pessoas pretas e pardas na questão sobre
raça/cor. Para a população trans, participantes que identificaram o sexo designado ao nascimento diferente da identidade de gênero atual e que responderam as questões específicas no bloco relativo a pessoas trans/travestis. Por sua vez, homens gays, bissexuais e outros homens que fazem sexo
com homens foram aqueles que se identificaram enquanto tal no bloco
específico de perguntas a respeitos do estigma e orientação sexual. Por fim,
mulheres cis foram aquelas que foram identificadas enquanto mulheres ao
nascimento e se identificaram enquanto mulheres atualmente.
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SEÇÃO A

SOBRE VOCÊ
As primeiras variáveis analisadas em relação às mulheres cis foram se atualmente se estava em uma relação afetiva e/ou sexual com alguém, se a pessoa
com quem se relaciona é soropositiva para o HIV, e se as participantes eram
membros de uma rede ou grupo de apoio para pessoas vivendo com HIV. Os
resultados estão descritos na Tabela 1. Vale notar que também foi perguntado às participantes quantas crianças pelas quais elas eram responsáveis de
modo formal ou informal viviam nas suas casas. A maioria respondeu que
não era responsável por nenhuma criança, uma vez que 327 (61,5%) relataram ser responsáveis por 0 crianças. A seguir, 108 participantes (20,3%) relataram ser responsáveis por 1 criança, 69 (13,0%) relataram ser responsáveis
por 2 crianças, 17 (3,2%) relataram ser responsáveis por 3 crianças, 5 (0,8%)
relataram ser responsáveis por 4 crianças, 4 (0,8%) relataram ser responsáveis por 5 crianças, e 1 pessoa (0,2%) relatou ser responsável por 6 crianças,
assim como 1 outra pessoa (0,2%) relatou ser responsável por 7 crianças.

TABELA 1.
Caracterização de dados relativos a relacionamento e soropositividade
Atualmente, você tem uma relação afetiva e/ou sexual com alguém?
(seja casada ou não) (n = 545)
Sim

265 (48,6%)

Não

280 (51,4%)

A pessoa com quem você se relaciona é soropositiva para o HIV?
Se você possui mais de um relacionamento, alguma das pessoas
com quem você se relaciona é soropositiva para o HIV? (n = 265)
Sim, a pessoa com quem me relaciono também é soropositiva
para o HIV OU as pessoas com quem me relaciono também são
soropositivas para o HIV

95 (35,8%)

Não, a pessoa com quem me relaciono NÃO é soropositiva para o HIV
OU as pessoas com quem me relaciono NÃO são soropositivas para o HIV

151 (57,0%)

Não tenho certeza se a pessoa com quem me relaciono é soropositiva para
o HIV OU não tenho certeza se as pessoas com quem me relaciono são
soropositivas para o HIV

19 (7,2%)
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Você é membro de uma rede ou grupo de apoio para pessoas
vivendo com HIV? (n = 538)
Sim

282 (52,4%)

Não

256 (47,6%)

Nota-se que mais da metade das mulheres (51,4%) não tinha uma relação
afetiva e/ou sexual com alguém. Dentre aqueles que tinham uma relação,
35,8% se relacionavam com uma pessoa que também era soropositiva para
o HIV. Assim, parte considerável acaba não se relacionando afetiva ou sexualmente com alguém e, quando se relacionam, por vezes é com alguém
que também é soropositivo para o HIV. Tal relação com pessoas soropositivas também esteve presente na proporção de pessoas que são membros
de uma rede ou grupo de apoio para pessoas vivendo com HIV, uma vez
que mais da metade (52,4%) declarou fazer parte de algum desses grupos.
A seguir, foram investigadas variáveis relacionadas à situação de trabalho
atual das participantes e aos recursos que elas têm para atender às suas
necessidades básicas. Os resultados estão descritos na Tabela 2.

6

Dados de POPULAÇÃO TRANS

TABELA 2.
Caracterização da situação de trabalho e atendimento
de necessidades básicas
Qual destas afirmações descreve melhor sua situação
de trabalho atual? (n = 108)
Trabalhando em tempo integral (como empregada)

77 (14,1%)

Trabalhando em meio período (como empregada)

28 (5,1%)

Trabalhando em tempo integral, mas não como
empregada (profissional liberal ou empresária)

29 (5,3%)

Trabalhando em meio período ou ocasionalmente
(profissional liberal ou trabalhadora autônoma)

58 (10,6%)

Desempregada

210 (38,5%)

Outro

143 (26,2%)

Nos últimos 12 meses, com qual frequência você NÃO conseguiu atender
suas necessidades básicas (ex., comida, moradia, vestimenta)? (n = 545)
Nunca

234 (42,9%)

Algumas vezes

220 (40,4%)

A maior parte do tempo

91 (16,7%)

Os resultados demonstraram que mais do que um terço das mulheres se
encontravam desempregadas (38,5%), o que pode ter reverberado na
precária capacidade de atendimento das necessidades básicas às quais
essas pessoas são submetidas tendo em vista que quase metade (40,4%)
relatou que algumas vezes não foi capaz de atendê-las. Portanto, a questão
do emprego é fundamental de ser avaliada porque, ao gerar prejuízos no
atendimento das necessidades básicas, pode também prejudicar o tratamento antirretroviral das participantes.
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SEÇÃO B

REVELAÇÃO
Pessoas próximas a indivíduos que vivem com HIV como parceiras (os),
filhas (os) ou amigas (os) por vezes não sabem que o indivíduo é soropositivo. Em alguns casos o indivíduo soropositivo decide não revelar, já em
outros a soropositividade é revelada sem o seu consentimento. Como a revelação pode ser um marco na vida da mulher, foi perguntado às participantes quais pessoas ou grupos de pessoas sabiam que elas eram soropositivas para o HIV e se a soropositividade havia sido relevada sem seu
consentimento. Os resultados estão ilustrados na Tabela 3.

TABELA 3.
Porcentagem de pessoas ou grupos que sabem que
a mulher é soropositiva para o HIV
Participantes cuja
soropositividade foi
revelada a essa pessoa/grupo
sem consentimento

8

Sua esposa, seu marido ou sua(s)/seu(s)
parceira(s)/parceiro(s) (n = 352)

296
(84,1%)

6 (2,0%)

Sua(s) filha(s) ou seu(s) filho(s) (n = 414)

317
(76,6%)

28 (8,8%)

Outros membros da família (n = 532)

426
(80,1%)

58 (13,6%)

Sua(s) amiga(s) ou seu(s) amigo(s) (n = 521)

290
(55,7%)

29 (10,0%)

Sua(s) vizinha(s) ou seu(s) vizinho(s)
(n = 516)

143
(27,7%)

40 (28,0%)

Sua(seu) empregadora(r) (n = 226)

75 (33,2%)

10 (13,3%)
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Sua(s) ou seu(s) colega(s) de trabalho
(n = 236)

72 (30,5%)

7 (9,7%)

Sua(s) professora(s), seu(s) professor(es)
ou demais profissionais da escola (n = 139)

38 (27,3%)

5 (13,2%)

Sua(s) ou seu(s) colega(s) de escola (n = 141)

32 (22,7%)

5 (15,6%)

Líder(es) comunitária/o(s) (ex., líderes
políticas/os, líderes religiosas/os) (n = 410)

159
(38,8%)

9 (5,7%)

Percebe-se que, em geral, a soropositividade para o HIV tende a ser mais revelada aos esposos (as), maridos (as) ou parceiros (as), uma vez que 84,1%
das participantes relataram que seus parceiros sabiam de sua soropositividade. Como são pessoas com quem em geral se tem contato íntimo, a revelação acaba sendo parte integrante da construção da relação. Todavia, para
alguns grupos as revelações ocorrem sem consentimento, podendo gerar
experiências negativas. Percebe-se que em geral a revelação sem consentimento ocorre para os vizinhos (28,0%), colegas de escola (15,6%) e outros
membros da família (13,6%), apontando como o bairro, o ambiente escolar
e o familiar podem ser constrangedores.
Embora as experiências com revelações possam ser ruins, também é possível que as pessoas ao redor da mulher soropositiva reajam de maneira positiva. Portanto, foi perguntado às participantes o quanto elas concordavam
com diferentes afirmações sobre suas experiências ao revelar que são soropositivas para o HIV. As respostas estão ilustradas na Figura 1.
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FIGURA 1.
Porcentagem de concordância com as afirmações acerca da experiência
ao revelar que se é soropositiva para o HIV
Por favor, diga se concorda, concorda parcialmente ou discorda de cada uma das seguintes
afirmações sobre suas experiências ao revelar que você é soropositiva(o) para o HIV (%)
Em geral, tem sido uma experiência boa revelar que você é soropositiva para o HIV para pessoas
que você não conhece muito bem (n = 425)
19,5

21,2

59,3

Em geral, as pessoas que você não conhece muito bem foram solidárias quando souberam
que você é soropositiva para o HIV (n = 395)
30,1

21,8

48,1

Em geral, tornou-se mais fácil ao longo do tempo revelar que você é soropositiva para o HIV (n = 517)
35,8

18,2

46

Em geral, tem sido uma experiência boa revelar que você é soropositiva
para o HIV para pessoas próximas (n = 524)
24,4

40,1

35,5

Em geral, as pessoas próximas a você foram solidárias quando souberam
que você é soropositiva para o HIV (n = 523)
24,3

54,1

Concordo

Concordo Parcialmente

21,6

Discordo

Percebe-se que ao revelar a soropositividade para o HIV para pessoas próximas, a experiência em geral tende a ser boa, contando com a solidariedade
de quem recebe a informação. Entretanto, ao revelar a soropositividade
para pessoas que não se conhece muito bem, a experiência tende a não ser
tão boa. Um dos fatores atrelados à má receptividade da notícia é o estigma
que ainda existe com relação a viver com HIV, que pode prejudicar o cotidiano das pessoas de diversas maneiras. Esse será o tema da próxima seção.
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SEÇÃO C

SUA EXPERIÊNCIA COM
ESTIGMA E DISCRIMINAÇÃO
Em virtude do prejuízo que o estigma pode acarretar, foi perguntado às participantes como foram suas experiências com estigma e discriminação por
serem soropositivas. Os resultados estão descritos na Figura 2.

FIGURA 2.
Proporção de participantes que já sofreram diferentes formas de estigma
e discriminação
Você já soube de outras pessoas (além de membros de sua família) fazendo comentários
discriminatórios ou fofocando porque você é soropositiva para o HIV? (n = 498)

51,4
Você já soube de algum membro de sua família fazendo comentários discriminatórios
ou fofocando sobre você porque você é soropositiva para o HIV? (n = 505)

47,5
Alguém já te assediou verbalmente porque você é soropositiva para o HIV? (n = 506)

30,8

Você já perdeu uma fonte de renda ou emprego, ou foi rejeitado em uma oferta
de emprego porque você é soropositiva para o HIV? (n = 483)

25,9
Você já foi excluída de atividades familiares porque você é soropositiva para o HIV? (n = 500)

25,6
Sua esposa/marido ou parceira(o) já sofreu porque você é soropositiva para o HIV? (n = 384)

23,9

Você já foi excluída de encontros ou atividades sociais porque você
é soropositiva para o HIV? (n = 473)

23,9
A natureza de seu trabalho já mudou, ou uma promoção já lhe foi negada
porque você é soropositiva para o HIV? (n = 456)

14,3

Alguém já te chantageou porque você é soropositiva para o HIV? (n = 505)

12,7
Você já foi excluída de atividades religiosas ou locais de culto porque você é
soropositiva para o HIV? (n = 467)

9,4
Alguém já te assediou ou agrediu fisicamente porque você é soropositiva
para o HIV? (n = 504)
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Você já foi excluída de encontros ou atividades sociais porque você
é soropositiva para o HIV? (n = 473)

23,9
A natureza de seu trabalho já mudou, ou uma promoção já lhe foi negada
porque você é soropositiva para o HIV? (n = 456)

14,3

Alguém já te chantageou porque você é soropositiva para o HIV? (n = 505)

12,7
Você já foi excluída de atividades religiosas ou locais de culto porque você é
soropositiva para o HIV? (n = 467)

9,4
Alguém já te assediou ou agrediu fisicamente porque você é soropositiva
para o HIV? (n = 504)
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Percebe-se que a forma de discriminação mais experienciada pelas participantes foi saber de outras pessoas fazendo comentários discriminatórios
ou fofocando porque elas são soropositivas (51,4%). Mesmo entre membros da família essa forma de discriminação foi bastante relatada, uma vez
que 47,5% das participantes afirmaram saber que algum membro da família fez comentários discriminatórios ou fofocou porque elas são soropositivas para o HIV. Todavia, a discriminação não está restrita a fofocas ou comentários discriminatórios. Os dados mostram que diversas participantes
já relataram ter sofrido assédios verbais (30,8%), agressões físicas (8%) e até
mesmo perda de fonte de renda ou emprego por ser soropositiva para o
HIV (25,9%). Portanto, a discriminação subjaz não só aos ambientes familiares como também aos ambientes profissionais das participantes, manifestando-se de diversas formas.
A exposição constante à discriminação impacta como a pessoa se sente,
sua inserção em diversos meios sociais e até mesmo sua interação com serviços de saúde. Como a saúde é um tópico essencial para todos, especialmente as pessoas vivendo com HIV/AIDS, a interação com os serviços de
saúde é o tópico abordado na próxima seção.
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SEÇÃO E

INTERAÇÕES COM SERVIÇOS
DE SAÚDE
Muitas vezes as pessoas vivendo com HIV/AIDS evitam os serviços de saúde
em virtude de já terem sido mal tratadas por profissionais da saúde em
algum momento. Por isso, foi perguntado às participantes como funcionários de serviços de saúde que elas tenham procurado as trataram. Na Figura
3 estão ilustradas as experiências com serviços de saúde.

Figura 3.
Porcentagem de respostas sim à pergunta “Nos últimos 12 meses, porque
você é soropositiva para o HIV, uma(um) profissional de saúde fez alguma
das seguintes ações?”
Recomendou que você não se tornasse mãe (n = 354)

13,8

Pressionou ou incentivou você a ser esterilizada (n = 357)

7,8
Afirmou que para obter seu tratamento (antirretroviral) de HIV, você deveria usar anticoncepcionais
ou outro método específico de contracepção (n = 369)

3,3
Negou a você anticoncepcionais ou serviço de planejamento familiar (n = 364)

1,6
Esterilizou você sem seu conhecimento ou consentimento (n = 365)

1,1

Nota-se que a experiência mais relatada foi ouvir recomendações de que
não se tornasse mãe, seguido de ser pressionada a ser esterilizada. Ambas as
ações são graves e representam forte relação com o estigma, uma vez que já
há métodos eficazes de ter filhos com riscos mínimos para a saúde das crianças e a esterilização não é um procedimento necessário para quem vive com
HIV/AIDS. Tais ações podem representar graves violações de direitos humanos e provocar mudanças efetivas nas vidas das pessoas, sendo este o tópico
abordado na próxima seção.
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SEÇÃO F

DIREITOS HUMANOS E MUDANÇA
EFETIVA NA SUA VIDA
Muitas pessoas com HIV passam por situações de abusos de direitos. Por
isso, foi perguntado às participantes se elas já sofreram algum dos abusos
de direitos retratados na Figura 4.

FIGURA 4.
Proporção de participantes que sofreram os seguintes abusos de direitos
Eu fui forçada a fazer sexo quando não queria (n = 544)

9,2
Eu fui forçada a divulgar minha sorologia positiva para o HIV publicamente ou minha sorologia
foi divulgada publicamente sem meu consentimento (n = 544)

7

Eu tive um visto ou permissão de entrada em outro país negados porque sou soropositiva para o HIV (n = 544)

1,3
Eu tive uma permissão de residência ou permanência em outro país negada
porque sou soropositiva para o HIV (n = 544)

1,1
Eu fui presa ou levada a julgamento por uma acusação relacionada a meu estado de HIV (n = 543)

0,6
Eu fui detida ou colocada em quarentena porque sou soropositiva para o HIV (n = 543)

0
EU FUI FORÇADA(O) A FAZER UM TESTE DE HIV OU A REVELAR MEU ESTADO DE HIV PARA... (%)
... Candidatar-me a um emprego ou me aposentar (n = 543)
... Obter tratamentos de saúde (n = 542)

... Aderir a um plano de saúde (n = 540)

8,6
6,6

3,7

... Obter um visto ou candidatar-me à residência/cidadania em um país (n = 543)

2
... Frequentar uma instituição de ensino ou obter uma bolsa de estudos (n = 544)

1,9

14

Dados de MULHERES CIS

Foi perguntado às participantes que relataram já ter sofrido alguma das violações de direito descritas na Figura 4 (n = 112) se elas fizeram algo sobre
isso. 85 (75,9%) das 112 que sofreram alguma violação não tomaram alguma
atitude sobre essa violação. As principais razões pelas quais não se tentou
fazer algo sobre o abuso de direitos estão descritas na Figura 5.

FIGURA 5.
Principais razões pelas quais não se tentou fazer algo sobre
o abuso de direitos (%) (n = 83)
Outro

31,3

Não sabia para onde recorrer ou como fazer alguma coisa

24,1

Senti-me intimado ou assutado para fazer alguma coisa

13,3
Nenhuma ou pouca confiança de que o resulto seria bem-sucedido

8,4
Me preocupei que tomar alguma medida pudesse levar as pessoas a descobrirem que sou soropositivo para HIV

8,4

O processo para resolver o problema paraceu muito complicado

6

Falta de evidência sobre as violações de direitos

4,8

Outra pessoa me aconselhou a não agir

2,4
Recursos financeiros insuficientes para fazer alguma coisa

1,2

É possível notar que a razão especificada mais mencionada para não ter sido
tomada uma atitude em relação ao abuso de direitos foi não saber para onde
recorrer. Portanto, pode-se concluir que a informação acerca de como garantir direitos não está sendo devidamente fornecida, contribuindo para a
manutenção de suas violações. A segunda opção especificada mais mencionada pelas participantes como razão para não se tentar fazer algo com relação ao abuso de direitos foi se sentir intimidada ou assustada para fazer
alguma coisa. Portanto, a constante intimidação de mulheres característica
do contexto brasileiro se utiliza inclusive do status sorológico delas para perpetuar as desigualdades. É então urgente que as políticas públicas voltadas
para mulheres com HIV/AIDS levem em conta o fornecimento correto da informação e o combate à intimidação.
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