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1. APRESENTAÇÃO DA EQUIPE

Diretor – Samuel Lucas Dias Oliveira
Olá senhores e senhoras delegados e delegadas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à

OMS 2021! Meu nome é Samuel Lucas e é com um enorme prazer que me apresento como o

Diretor desse comitê maravilhoso! Eu tenho 21 anos e atualmente estou cursando o 8º e

último período de Relações Internacionais da PUC Minas – Coração Eucarístico. A ideia para

o tema do comitê surgiu após ver um noticiário televisivo sobre o aumento dos índices de

infecção do HIV no Brasil, o que me levou a questionar: “Mas porque os índices

aumentaram? O HIV não é uma doença que as pessoas já aprenderam a lidar?”. A partir daí,

comecei a pesquisar sobre essa questão e me aprofundei cada vez mais, aprendendo

constantemente sobre os preconceitos, estigmas e as discriminações vinculados ao HIV e a

AIDS e suas variações de acordo com os diferentes países do mundo. No fim, acabei me

apaixonando pelo tema e pelas reflexões que ele nos traz sobre a sociedade, as pessoas, as

discriminações e como todos somos constantemente guiados pelos nossos preconceitos.

Diante do cenário de que pouco se fala sobre HIV, AIDS e educação sexual (que está

diretamente ligada à temática do comitê), senti uma enorme necessidade de democratizar esse

debate e levar conhecimento e notícias verdadeiras sobre essa doença, objetivando contribuir

para a diminuição do estigma e da disseminação de ideias incorretas sobre o HIV e a AIDS.

Minha primeira experiência com o MINIONU ocorreu no ano de 2018, quando fui

voluntário da ASEAN (2018), em que debatemos sobre os conflitos no Mar do Sul da China.

Posteriormente, em 2019, fui Diretor Assistente do UNODC (2019), cujo tema era o tráfico

humano de pessoas e órgãos e, a partir dessa experiência, decidi que iria ser diretor e fazer

meu próprio comitê. Em 2020, fui diretor da OMS (2020), que possui a mesma temática que

o comitê atualmente, porém, em virtude da pandemia, o comitê não ocorreu em formato

regular. Em 2021, retornei ao MINIONU, ainda como diretor, com o objetivo de tornar a

OMS (2021) um comitê regular, com moderações e debates! Nesses quatro anos, obtive

grandes experiências com o projeto, fiz diversas amizades com os delegados que participaram

da edição, adquiri muito conhecimento sobre moderações e torço para construir amizades

com vocês também! Espero que todos tenham uma excelente experiência com o MINIONU e,

principalmente, com o nosso comitê. Desejo do fundo do coração que todos vocês gostem do

tema, se divirtam e, caso vocês precisem de qualquer coisa, estou aqui ok?

Um abraço e nos vemos em breve!
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Diretor Assistente – Henrique Caldas

Olá queridos delegados e queridas delegadas. Eu me chamo Henrique Caldas, tenho

20 anos e estou cursando o 6° período de Relações Internacionais. A minha primeira

participação no MINIONU ocorreu no ano de 2019, no qual participei como voluntário do

inesquecível comitê UNODC 2018. Já em 2020, fui escolhido para ser diretor assistente do

comitê OMS 2021, onde estou até o presente momento.

O tema deste comitê se mostrou um desafio para mim pois, apesar de ser algo que me

despertava interesse, nunca tinha parado para analisar os nuances presentes no dia a dia de

uma pessoa que vive com o HIV. Tenho certeza de que levarei para sempre tudo o que

aprendi com esse comitê e espero que possamos transmitir e compartilhar todo esse

aprendizado da melhor forma possível. Desejo ótimos estudos aos senhores e senhoras. Nos

vemos em outubro... mesmo que de forma virtual!

Diretora Assistente – Clara Abreu

Olá prezados delegadas e delegados da 22º edição do MINIONU, sejam muito bem

vindos ao comitê OMS (2021). Me chamo Clara Abreu, tenho 20 anos e estou cursando o 6º

período de Relações Internacionais – Unidade Coração Eucarístico. Meu primeiro contado

com o MINIONU foi como voluntária do comitê de Logística da 20º edição do MINIONU,

em 2019, e também em 2020 na 21ª edição como diretora assistente do comitê UNESCO

(2021), que tratava sobre os impactos da indústria cinematográfica na representação dos

povos do sul global.

É com grande orgulho e alegria que hoje me apresento como Diretora Assistente da OMS

(2021): Os estigmas, os preconceitos e as discriminações vinculados ao HIV e à AIDS. Esse

tema me chamou atenção pois é um assunto no qual não tenho muito contado e ainda é muito

pouco falado, principalmente na área de Relações Internacionais.

Venho do interior do Rio de Janeiro e por isso nunca tive contato com nenhum tipo de

simulação. Conheci o MINIONU durante algumas pesquisas de faculdades de Relações

Internacionais e com certeza foi uma grande contribuição para eu ter escolhido a PUC Minas.

O projeto me fez conhecer um pouco mais sobre as discussões da ONU e me proporcionou

viver um pouco do que elas são. Além disso, o MINIONU me fez criar grandes amizades e

me proporcionou um senso de responsabilidade e aprendizado enorme. Dessa forma, espero

fazer parte desse comitê junto com vocês durante essa 22º edição do projeto e espero que

vocês possam aproveitar ao máximo essa experiência! Vejo vocês em outubro!
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2. APRESENTAÇÃO DO TEMA

Esta seção traz uma série de informações acerca do tema proposto para o comitê da OMS

(2020): Impactos sociais e econômicos na prevenção do HIV e da AIDS. Para auxiliar a

compreensão dos assuntos que compõem esta proposta, foram feitas divisões desta seção: a

primeira subseção explicita conceitos e características gerais sobre o HIV e a AIDS, as

formas de tratamento, a história da doença, além de dados sobre o número de pessoas

atualmente soropositivas e a quantidade de mortes, ao longo da história, pela AIDS. A

segunda subseção é responsável por levantar as questões relativas aos estereótipos e

preconceitos vinculados à infecção em análise e como tais fatores dificultam a erradicação do

HIV e da AIDS.A terceira levanta discussões a respeito da relação entre as enfermidades em

destaque, as populações-chave e as mulheres, apresentando informações e dados que

auxiliam na compreensão de como esses grupos são afetados de forma diferente pelo HIV e a

AIDS. Por fim, a quarta e última subseção descreverá como a prevenção do HIV e a AIDS é

afetada pela pobreza, além de expor como as doenças podem aumentar a desigualdade

econômica entre os indivíduos de uma comunidade.

2.1. O HIV, a AIDS e a história da doença

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é um retrovírus responsável por debilitar

ou destruir as células T CD4+ de um indivíduo, componentes chave do sistema imunológico,

o que ocasiona, à medida que o vírus atua no corpo humano, o enfraquecimento progressivo

do organismo do portador no combate a diversas infecções e doenças (WHO, 2020a). A

primeira fase da infecção por HIV é chamada de infecção aguda, em que ocorre a incubação

do HIV, ou seja, o tempo de exposição ao vírus até o surgimento dos primeiros sinais da

doença. Esse período varia de três a seis semanas e o organismo demora de 30 a 60 dias para

produzir anticorpos anti-HIV (BRASIL, 2020a).

Os primeiros sintomas causados por esse vírus, devido às tentativas do corpo em

combater tal agente, é semelhante aos da gripe, como febre persistente, mal-estar e tosses

constantes. A segunda etapa do desenvolvimento dessa infecção é chamada de latência

clínica ou Fase Assintomática, no qual o HIV continua sofrendo mutações e multiplicações

em níveis mais baixos. Esse estágio, em que o indivíduo vai perdendo progressivamente

células T CD4+, pode durar até uma década sem haver nenhuma manifestação de sintomas,

significando, então, a atuação do vírus no organismo de forma silenciosa (BRASIL, 2020a).
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O estágio mais avançado de infecção do HIV, devido ao não tratamento do vírus, é a

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), na qual o indivíduo soropositivo apresenta

um quadro de sintomas, vinculado a infecções e ao desenvolvimento de alguns tipos de

câncer, que se manifestam devido à fragilidade imunológica1 (UNAIDS, 2020a). Além disso,

em conjunto com a síndrome, há ampla ocorrência de doenças oportunistas2, que podem ser

combatidas em pessoas cujo sistema imunológico se encontra saudável (WHO, 2020a). As

principais formas de transmissão do HIV ocorrem por meio de relações sexuais sem a

utilização de preservativos, compartilhamento de seringas e agulhas, transfusão de sangue e a

transmissão do vírus durante a gravidez (UNAIDS, 2020a).

A utilização de medicamentos antirretrovirais (ARV) é a forma principal de

tratamento do HIV, tendo em vista que inibem a multiplicação do vírus no organismo e,

consequentemente, evitam o enfraquecimento progressivo do sistema imunológico. Assim,

mesmo não proporcionando uma cura definitiva3, tais medicamentos, mediante uso constante

e correto, são fundamentais para garantir o controle da doença e evitar o desenvolvimento da

AIDS, o que permite aos indivíduos soropositivos viver normalmente (BRASIL, 2020b).

Ademais, é importante ressaltar que, com a utilização correta de medicamentos, uma

pessoa soropositiva pode se tornar indetectável, possuindo baixa carga viral no organismo.

Sendo assim, indivíduos com esse quadro clínico são incapazes, por exemplo, de transmitir o

HIV por meio de relações sexuais sem a utilização de preservativos (BRASIL, 2020c).

O HIV é um exemplo de zoonose, ou seja, doenças que, em condições naturais, são

transmitidas de animais para seres humanos. O retrovírus surgiu na África em meados da

década de 1930, sendo propagado aos humanos pelo Cercocebus torquatus, uma espécie de

chimpanzé, devido ao uso desses animais como fonte de alimento das pessoas em certas

regiões do continente africano. Durante o processo de manuseio da carne dos chimpanzés

com artefatos cortantes, como facas e filetes de ossos, houve o contato direto entre o sangue

humano e o sangue dos macacos infectados, ocorrendo, dessa forma, a transmissão do vírus

(DIAZ, 2017).

Os primeiros casos da doença em questão foram registrados em 1981, nos EUA,

quando 11 indivíduos apresentaram fortes sintomas de pneumonia, sendo esses causados por

profunda diminuição da imunidade celular, ocasionando, mesmo com a ingestão constante de

3 Ainda não existem medicamentos e/ou tratamentos capazes de proporcionar a eliminação total do vírus no
organismo e, consequentemente, a cura do HIV (BRASIL, 2020a).

2 Doenças oportunistas são aquelas que se aproveitam da debilidade das defesas do organismo de um indivíduo
para causar danos a ele (ABCMED, 2018).

1 As principais doenças oportunistas que se desenvolvem no organismo do indivíduo soropositivo são: Hepatites
virais, tuberculose, pneumonia e toxoplasmose (BRASIL, 2020a).
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alguns medicamentos, a morte de todos eles (DIAZ, 2017). O agente causador da AIDS, o

HIV, só foi isolado e descoberto dois anos depois, em 1983, pelo cientista Luc Montagnier

(AGENCIAAIDS, 2019a).

O HIV ainda é um problema de saúde pública global. No final de 2018, de acordo

com o UNAIDS, aproximadamente 37,9 milhões de pessoas viviam com o vírus no

organismo, sendo desse total 36,2 milhões de adultos e 1,7 milhão de crianças (pessoas com

menos de 15 anos de idade) (WHO, 2020a). Ademais, desde a primeira divulgação do

aparecimento de uma nova síndrome, em 1981, cerca de 32 milhões de pessoas morreram em

decorrência da AIDS (DIAZ, 2017). A figura 1, abaixo, apresenta novos dados relativos ao

ano de 2019 de forma mais detalhada, explicitando a prevalência do HIV e da AIDS nas

regiões do mundo.

Figura 1 - Estatísticas e características regionais do HIV e da AIDS.

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do UNAIDS (2020).

Diante desses números e do fato de o HIV ser um problema transfronteiriço, surgiu a

necessidade de promover agendas de cooperação entre os países para prevenir essa infecção
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(FEDATTO, 2017). Contudo, os esforços voltados para a prevenção do HIV e da AIDS

encontram obstáculos diante de algumas questões sociais, relacionadas a estigmas e

preconceitos ao HIV e a AIDS, e de fatores econômicos.

2.2. Os estigmas, os preconceitos e a discriminação vinculados ao HIV e a aids

Ryan White, símbolo da luta contra o preconceito, intolerância e discriminação

sofridos por pessoas portadoras do HIV, era um garoto que vivia na cidade de Kokomo, nos

EUA e que, aos 13 anos, contraiu o HIV por meio de transfusão de sangue. Após o

diagnóstico, as notícias a respeito do quadro clínico de Ryan se espalharam pela região em

que ele morava, sendo negado a ele, inclusive, a admissão na escola que sempre estudou,

tornando-se necessário um processo judicial para garantir a aceitação de Ryan nessa escola

(DIAZ, 2017).

Após sua entrada na escola, 360 alunos não compareceram às aulas no dia em que

Ryan retornou para a instituição de ensino, além de ter sido feito um abaixo assinado,

assinado por pais, estudantes, funcionários e mais da metade dos professores, exigindo a

expulsão do garoto. Além disso, por Ryan trabalhar como entregador de jornais, diversas

pessoas cancelaram suas assinaturas para não ter contato com o papel tocado pelo menino

(DIAZ, 2017).

A família de Ryan decidiu sair da cidade de Kokomo após sofrer ameaças, inclusive

chegando ao ponto de ocorrer disparos de armas de fogo contra a casa da família. Ryan

morreu aos 18 anos, no dia 8 de abril de 1990, devido a insuficiência respiratória causada

pela AIDS. No ano que seguiu à sua morte, seu túmulo foi alvo de vandalismo quatro vezes

(DIAZ, 2017).

A história de Ryan é um dos vários exemplos de discriminação e intolerância às quais

são submetidas pessoas que vivem com HIV, práticas discriminatórias que são fruto de

preconceitos e estigmas (PARKER; AGGLETON, 2001). Segundo o Programa Conjunto das

Nações Unidas sobre HIV e AIDS, o UNAIDS, estigma é definido como: “uma conduta

duradoura, estado ou atributo que é negativamente valorizado por uma sociedade e cuja posse

desses atributos trazem, consequentemente, descrédito e desvantagens a um indivíduo”.

Nesse sentido, os estigmas são responsáveis, por exemplo, por fazer com que um indivíduo

deixe de ir a um posto de saúde para realizar um teste de HIV, uma vez que ele sente medo de

que alguém suspeite da sua soropositividade e atribua automaticamente, a essa pessoa, uma

série de características negativas (UNAIDS, 2020b).
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Já o preconceito é uma atitude negativa - uma avaliação ou julgamento - em relação

aos membros de um grupo social. Atitudes preconceituosas envolvem emoções como medo,

desgosto, raiva e desprezo. Esses dois termos culminam na discriminação, cuja definição

abrange tanto o comportamento quanto a ação. Dessa forma, a discriminação remete ao

tratamento diferenciado dos indivíduos de acordo com seu pertencimento a um determinado

grupo, podendo ser exposto por meio de agressões verbais, físicas, psicológicas, estruturais e

etc. (UNAIDS, 2020b).

Assim, a partir da definição e distinção dos termos retratados acima, fica mais fácil a

observação sobre o fato de estigmas, preconceitos e discriminação serem fatores que

favorecem a construção de barreiras na prevenção ao HIV e a AIDS (GARRIDO et al., 2007).

A estigmatização do HIV e da AIDS se iniciou logo aos primeiros casos da doença, nos anos

1980, devido a sua associação aos grupos populacionais específicos mais afetados pela

enfermidade no início da sua descoberta, sendo eles homens gays, bissexuais, usuários de

drogas e profissionais do sexo4. O Brasil, assim como todos os países do mundo,

externalizaram, por exemplo, essa associação por meio dos jornais e revistas, conforme

mostra a figura 2, abaixo.

Figura 2 – Reportagem publicada no jornal Notícias Populares, em 1983 no Brasil.

Fonte: Fundação Oswaldo Cruz (2020).

4 Em 1982, foi-se adotado, temporariamente, para a AIDS, o nome de Doença dos 5H, representando os
homossexuais, hemofílicos, haitianos, heroinômanos (usuários de heroína injetável) e hookers (denominação em
inglês para as profissionais do sexo) (BRASIL, 2020a). A associação da doença a esses grupos perpassa os dias
atuais e ainda é um grande fator estigmatizante do HIV e da AIDS (GARCIA; KOYAMA, 2008).
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Ademais, nesse período se verifica a associação da doença a uma ideia de

enfermidade fatal, assustadora, aterrorizante e responsável por causar morte inevitável,

imagem construída, inclusive, com o apoio da mídia (GARCIA; KOYAMA, 2008). Além

desses fatores, que permanecem nos dias atuais, a relação entre a contração do HIV e a

associação direta a comportamentos imorais e pejorativos, passíveis de punição, a associação

direta com alguns grupos (população LGBTI+ e profissionais do sexo, ou até mesmo a noção

de “castigo divino”, contribuem para a construção de estereótipos negativos e rótulos

vergonhosos e depreciativos aos quais as pessoas não desejam estar vinculados (GARRIDO

et al., 2007).

Com isso, nota-se que opiniões aviltantes sobre a doença e seus portadores são

responsáveis por promover discriminações dessas pessoas nos espaços públicos e em

instituições privadas, gerando hostilidade, segregação, exclusão e, até mesmo, auto exclusão

(GARCIA; KOYAMA, 2008). Assim, situações que envolvam a discriminação na família e

nas comunidades onde uma pessoa soropositiva vive, nas escolas e local de trabalho5, nos

sistemas de saúde e até mesmo restrições de viagem, são fatores que expressam os

preconceitos em torno do HIV e da AIDS (PARKER; AGGLETON, 2001).

De acordo com Cynthia Grossman e Anne L. Stangl, a estigmatização do HIV e da

AIDS é responsável por construir barreiras que impedem acesso a exames de HIV, aceitação e

adesão à terapia antirretroviral (no caso de indivíduos soropositivos), tendo em vista que,

diante de tantos fatores negativos vinculados a doença, as pessoas não desejam ser vistas

como associadas ao HIV e a AIDS, mesmo que não sejam soropositivas (GROSSMAN;

STANGL, 2013). Igualmente, é comum serem retratados casos em que servidores da saúde

expressam preconceitos ou se recusam a atender indivíduos soropositivos e/ou aqueles que

buscam tratamento ou diagnóstico, produzindo, assim, barreiras de acesso à saúde. Nesse

sentido, em um cenário em que há recusa quanto a busca de conhecimento acerca do contágio

e da prevenção do HIV, existe grande chance de ocorrer o desenvolvimento da AIDS, uma

vez que não será feito o tratamento necessário para controlar a ação do vírus no sistema

imunológico (AGENCIAAIDS, 2019b).

Além dos estigmas e preconceitos acerca do HIV e da AIDS propagados e difundidos

socialmente, existem também as discriminações promovidas por leis institucionalizadas em

diversos países, que envolvem, por exemplo, restrições de viagem e estadia para pessoas

5 Há uma série que práticas discriminatórias que podem ocorrer no âmbito trabalhista, desde as dificuldades
impostas para a contratação, às demissões devido ao estado clínico do soropositivo e diversas outras ofensas à
dignidade do trabalhador (GUNTHER; BARACAT, 2013).
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portadoras de HIV (GARCIA; KOYAMA, 2008). Em 2019, 48 países impunham alguma

forma de limitação de viagem com base no estado sorológico de uma pessoa, restringindo

indivíduos soropositivos de entrar, transitar, morar, estudar ou trabalhar nesses territórios

(ONU BRASIL, 2019a).

Em alguns desses lugares, as pessoas são obrigadas a realizar testes de HIV e não

desfrutam de confidencialidade a respeito dos resultados. Esses fatores afetam diretamente o

grau de vulnerabilidade das pessoas, dificultando o acesso de indivíduos soropositivos a

formas de tratamento e construindo estereótipos, estigmas e preconceitos sobre o HIV e a

AIDS que geram nas pessoas o desejo de não associação à doença, evitando, assim, a busca

por conscientização, tratamento e conhecimento acerca do HIV e da AIDS (GARCIA;

KOYAMA, 2008).

2.2.1. Populações-chave e as mulheres

As populações-chave correspondem a um grupo de indivíduos composto por homens

gays e bissexuais, mulheres trans, profissionais do sexo e seus clientes, e pessoas que usam

drogas injetáveis. Esse grupo é classificado como população-chave em razão de ser

constituído por indivíduos mais suscetíveis à contração do HIV e ao desenvolvimento da

AIDS. A atenção destinada a esse grupo decorre do fato de que, segundo o UNAIDS, 54%

das novas infecções identificadas mundialmente por HIV foram contraídas por pessoas

pertencentes às populações-chave (UNAIDS, 2019a).

Figura 3 – Distribuição das novas infecções por HIV (idade entre 15-49 anos), por grupo
populacional, 2018.
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Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do UNAIDS (2019).

Nesse sentido, ao se detalhar o percentual dos 54% de infectados no mundo,

pertencentes às populações-chave, observa-se que indivíduos desses grupos, segundo o

UNAIDS, correspondem a 95% das novas infecções na Europa do Leste e na Ásia Central;

95% no Oriente Médio e Norte da África; 88% na Europa Central, Ocidental e na América do

Norte; 78% na Ásia e no Pacífico; 65% na América Latina; 64% na África Ocidental e

Central; 47% no Caribe e, por fim, 25% na África Oriental e Austral (UNAIDS, 2020a).

Ademais, é importante destacar que o risco de uma pessoa das populações-chave ser

infectada por HIV é entre 10% e 50% vezes maior que uma pessoa do restante da população,

conforme mostra a figura 4, (FIGUEROA et al, 2015).

Figura 4 – Risco de infecção pelo HIV comparativamente entre adultos.
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Fonte: UNAIDS (2017).

De acordo com a OMS, as estatísticas acima relatadas demonstram que, em todos os

países, as populações-chave são desproporcionalmente afetadas pelo HIV em decorrência de

dois fatores: alguns comportamentos que expõem o indivíduo ao vírus (compartilhamento de

seringas e a realização de práticas sexuais sem a utilização de preservativos) e,

principalmente, em virtude da grande vulnerabilidade social e legal (WHO, 2016). Os

diversos tipos de preconceitos e discriminações, como a homofobia e transfobia, leis

repressivas e punitivas, violência e marginalização impedem às populações-chave de terem

acesso à saúde pública e, consequentemente, ao cuidado, tratamento e diagnóstico que podem

evitar a contaminação pelo HIV e o desenvolvimento da AIDS. Essa situação é ilustrada pela

figura 5, abaixo, que demonstra a correlação entre as questões mencionadas e as doenças em

análise (UNAIDS, 2019b).

Figura 5 - Como o estigma impacta o HIV e a AIDS
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Fonte: Adaptado de AVEST (2020).

Ademais, a redução da proporção em que as populações-chave são afetadas necessita

de uma resposta diferenciada e conjunta entre a população, órgãos governamentais e não

governamentais (como ONGs). Contudo, os diferentes tipos de preconceitos e repressões

impostos às populações-chave impedem que esses órgãos reconheçam a existência dessa

população e de suas particularidades, além de não existir interesse em criar campanhas e
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mecanismos de auxílio às populações-chave, o que as expõe a riscos maiores de infecção por

HIV e ao desenvolvimento da AIDS (UNAIDS, 2019c).

Um exemplo dessa situação é a criminalização da população LGBTI+, um dos

principais subgrupos das populações-chave. Em 2019, cerca de 70 países consideravam

ilegais as relações homoafetivas, penalizando-as na prática, sendo, dentre esses, 11 países que

castigavam com pena de morte a população LGBTI+ e 28 que possuíam penas que envolvem

prisão por tempo determinado ou até mesmo prisão perpétua (BBC, 2019a). Essas leis, de

acordo com o UNAIDS, são responsáveis por marginalizar essa população e expressam

ausência de cuidado desses países para com esses indivíduos, tendo em vista que haverá uma

limitação e discriminação ao acesso dos serviços de saúde, com embasamento legal, e a falta

de campanhas e auxílios específicos para ajudar tais populações e promover uma ampla

prevenção ao HIV e a AIDS (UNAIDS, 2016).

Os profissionais do sexo (mulheres, homens, pessoas trans e travestis que realizam

atividades sexuais em troca de dinheiro ou bens), são frequentemente afetados pela

discriminação, preconceito e marginalização que os expõem à contração do vírus e ao

desenvolvimento da AIDS. Em muitos países onde a prostituição é criminalizada e o direito

penal geral é aplicado no julgamento de trabalhadores do sexo, a posse de preservativos em

determinados contextos é considerada, pela polícia local, prova de que os indivíduos em

análise estavam comprando/vendendo atividades sexuais, o que os leva a serem presos.

Assim, nesses locais, os profissionais do sexo tendem a não utilizar preservativos para não

serem incriminados, o que aumenta exponencialmente o risco de infecção por HIV

(UNAIDS, 2017a).

Ademais, os profissionais do sexo são constantemente alvo de violação dos direitos

humanos e discriminação nos serviços de saúde, o que os deixa à margem da sociedade e

impede pleno acesso a assistência médica, tratamento e diagnóstico do HIV e da AIDS.

Constantemente, esse grupo é também vítima de violência física e sexual, conforme ilustrado

na figura 6, o que traz como consequências o fato de, muitas vezes, eles não desejarem se

inserir socialmente, evitando sofrer algum tipo de ataque direto. Além disso, em várias

situações, esse grupo não consegue fazer valer sua vontade, regras e condições durante a

atividade sexual, como exigir o uso de preservativos, o que acaba tornando-os mais

vulneráveis e suscetíveis à contaminação por HIV e o desenvolvimento da AIDS (UNAIDS,

2017a).
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Figura 6 – Porcentagem de profissionais do sexo que relataram experiência de
violência física e sexual

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do UNAIDS (2017).

Portanto, é possível observar que os elevados índices de contaminação por HIV por

parte das populações-chave refletem alguns comportamentos de risco, como o uso de drogas

injetáveis, além da falta de auxílio, por parte dos países, no fornecimento de instrumentos e

estruturas adequados a essas populações. Outrossim, essa carga de preconceito e

discriminação cotidiana afeta a saúde física e mental desses indivíduos e dificulta a busca por

tratamento e/ou por cuidados para o HIV e AIDS por receio de exposição e julgamento

(UNAIDS, 2016).

Ademais, desde o início da epidemia global de HIV, as mulheres também são um

grupo diferentemente afetado pelo HIV e pela AIDS em decorrência de algumas questões

sociais (ONU MULHERES, 2020). De acordo com o UNAIDS, aproximadamente 870.000

mulheres são infectadas por HIV todos os anos, além de, a cada quatro minutos, três jovens

mulheres contraírem o vírus (UNAIDS, 2017b). Mulheres jovens (15 a 24 anos) e meninas

adolescentes (10 a 19 anos) são afetadas desproporcionalmente pelo HIV, sendo que, nessa

mesma faixa etária, mulheres têm duas vezes mais chances de contrair o Vírus da

Imunodeficiência Humana do que os homens (AVERT, 2020).

A AIDS é a doença que mais mata mulheres entre 15 e 49 anos de idade (AVERT,

2020). Esses dados expressam a vulnerabilidade social na qual as mulheres se encontram,

proveniente de aspectos sociais, culturais, tradicionais e legais que refletem relações de poder
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desequilibradas entre homens e mulheres, dificuldades de acesso à saúde, educação e diversos

tipos de violência às quais as mulheres são submetidas (DUARTE et al, 2014).

Em alguns países, as mulheres enfrentam diversas barreiras, no nível individual,

interpessoal, comunitário e social, de acesso aos serviços de saúde. ssas dificuldades derivam

da inexistência ou negação do fornecimento de serviços de saúde e cuidados pessoas que

apenas as mulheres exigem, a discriminação por parte dos próprios prestadores de serviços de

saúde a respeito da sexualidade feminina e o medo da associação aos estigmas existentes

sobre o HIV (AVERT, 2020).

Em várias comunidades, mulheres portadoras de HIV enfrentam fortes preconceitos

vindos da própria família, de vizinhos e do ambiente de trabalho, o que faz com que essas

pessoas evitem a realização de testes sobre o HIV e o tratamento da AIDS para não serem

vítimas de discriminação (UNAIDS, 2017a). Por fim, em 29 países, é exigido das mulheres o

consentimento do seu cônjuge para que possam acessar serviços de saúde, o que leva a maior

vulnerabilidade ao HIV e a AIDS (UNAIDS, 2019d).

É importante ressaltar a falta de acesso de meninas adolescentes à assistência médica.

Em 45 países, instituições de saúde não podem oferecer, legalmente, serviços de prevenção e

tratamento do HIV aos menores de 18 anos sem o consentimento dos pais, além de, em

algumas dessas regiões, esses auxílios serem ofensas ligadas ao incentivo à “prostituição” e a

comportamentos “vulgares e inapropriados” (AVERT, 2020). Em vários países, os serviços de

auxílio relacionados à prevenção e tratamento do HIV são direcionados a mulheres casadas e

com filhos, não atendendo às necessidades de mulheres solteiras e adolescentes, e em muitos

outros os profissionais da saúde não possuem treinamento e habilidades necessárias para

fornecer serviços voltados para mulheres jovens (AVERT, 2020).

Um exemplo da situação supracitada foi descrito por um estudo na Indonésia, que

evidenciou o fato de, em grande parte, a atividade sexual fora do casamento ser vista como

inaceitável pelos profissionais da saúde e pelos próprios jovens, devido às normas culturais e

religiosas dominantes. Assim, esse estudo constatou que os prestadores de serviços na área da

saúde resistiam em prestar auxílio a mulheres jovens solteiras sexualmente ativas, além do

fato de os próprios adolescentes não recorrerem a esse auxílio por medo e vergonha da reação

das pessoas (AVERT, 2020).

Essas questões se refletem, também, no acesso de mulheres portadoras de HIV ao

tratamento antirretroviral (ARV), por desconhecimento acerca da soropositividade, falta de

informações sobre como utilizar corretamente os medicamentos e a violência, inclusive

física, as quais mulheres são expostas devido à sua condição clínica (AVERT, 2020). A falta
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de sigilo a respeito do quadro de saúde das pacientes e, consequentemente, os inúmeros

estigmas que atrapalham a qualidade de vida das mulheres (isolamento social,

marginalização, perda de emprego, julgamento dentro da própria família) são fatores que

inibem a busca pelo tratamento e aumentam a probabilidade do desenvolvimento da AIDS

(AVERT, 2020).

Outrossim, a violência sexual é um dos principais fatores de contaminação do HIV.

Mulheres vítimas desse tipo de violência possuem 1,5 vezes mais chances de serem

infectadas pelo vírus (UNAIDS, 2020b). Entrelaçando essa estatística ao dado de que mais de

um terço (35%) das mulheres do mundo sofreram violência física e/ou sexual, um cenário de

grande vulnerabilidade e exposição ao vírus em função dessas agressões é constituído

(UNAIDS, 2020b).

É necessário, também, destacar o papel do casamento infantil6 como variável do

aumento do risco de contração do HIV, tendo em vista que as “meninas noivas” raramente

serão capazes de afirmar seus desejos na relação e na maioria das vezes não terão

conhecimento sobre prevenção contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s). Nesse

sentido, ao vincularmos isso com os dados de que, anualmente, 12 milhões de crianças são

casadas antes dos 18 anos, têm-se um ambiente favorável à transmissão do HIV e o

desenvolvimento da AIDS entre essas crianças (AVERT, 2020).

Segundo Silvia Almeida, ativista soropositiva, a submissão feminina, as

desigualdades de gênero e a dinâmica de poder desigual entre homens e mulheres ainda estão

enraizados na sociedade (ONU MULHERES, 2020). Assim, esse fator, dentre outros,

ocasiona no enfrentamento de dificuldades na negociação da utilização de preservativos

durante relações sexuais, o que acaba prejudicando na prevenção do HIV e da AIDS (ONU

MULHERES, 2020).

2.2.2. Questões econômicas, HIV e AIDS

O HIV e a AIDS são agravados e, ao mesmo tempo, agravantes da pobreza e da

desigualdade econômica (BARNETT; WHITESIDE, 2002). Em regiões onde não há

distribuição gratuita de preservativos, pessoas de baixo poder aquisitivo não consegue ter

acesso a essa proteção ficando mais expostos a contração do vírus. O mesmo ocorre com

indivíduos que são soropositivos e, em decorrência da pobreza, não conseguem comprar os

medicamentos antirretrovirais para evitar a proliferação do vírus no organismo e,

6 De acordo com a ONU, casamento infantil é configurado como a união formal ou informal com pessoas
menores de 18 anos. A prática, segundo essa organização, é considerada uma violação dos direitos humanos e
uma forma de violência que afeta, majoritariamente, meninas (ONU BRASIL, 2019b).



18

consequentemente, o desenvolvimento da Síndrome da Imunodeficiência Humana (COHEN,

2006).

Outrossim, a probabilidade de novas infecções por HIV e crescimento do número de

mortes por AIDS são maiores em regiões que enfrentam fortes crises econômicas e não

possuem recursos financeiros suficientes para, por exemplo: criar e manter serviços de saúde

para a população em geral e, principalmente, capacitar esses serviços para atender as

demandas dos indivíduos portadores de HIV ou aqueles que desenvolveram a AIDS; gerar e

divulgar campanhas que perpassem informações acerca das doenças em análise e informem a

população sobre as medidas necessárias para a prevenção do HIV; fornecer mecanismos de

testagem, prevenção e tratamento do HIV. Ademais, em locais que sofrem por graves

problemas econômicos, as populações, principalmente as mulheres, encontram na

prostituição uma forma de garantir sua subsistência, o que as coloca em situações de risco e

maior exposição ao vírus (ILOAIDS, 2005).

Por fim, segundo o Programa HIV, AIDS e o Mundo do Trabalho, o ILOAIDS,

indivíduos com o quadro clínico da AIDS não conseguem trabalhar ou desempenhar bons

resultados no ambiente de trabalho, tanto pelos fortes sintomas da imunodeficiência,

associada a alguma doença oportunista, quanto pelos estigmas e preconceitos sofridos, o que

coloca esses indivíduos em uma situação capaz de prejudicá-los no emprego, gerando um

ciclo que agrava ainda mais a sua situação econômica (ILOAIDS, 2005). Um exemplo da

situação supracitada foi analisada por Barnett e Whiteside, estudiosos sobre a relação entre

pobreza e HIV, que destacaram a influência da AIDS em locais pobres, principalmente no

meio rural, cuja renda e subsistência familiar advêm do plantio e colheita de alimentos.

Segundos os pesquisadores, as consequências dos sintomas do AIDS ou, até mesmo, a morte

dos indivíduos que trabalham nas fazendas pode gerar uma desestabilização do sistema de

plantio e, consequentemente, a perda das suas formas de subsistência (BARNETT;

WHITESIDE, 2002).

3. APRESENTAÇÃO DO COMITÊ

A Organização Mundial da Saúde (OMS) é um organismo internacional vinculado à

Organização das Nações Unidas (ONU). Criada em 07 de abril de 1948, a OMS é composta,

atualmente, por 194 países membros, cujos objetivos giram em torno da garantia e promoção
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da saúde no mundo (WHO, 2020b). Seguindo seus princípios, baseados nos direitos

humanos, universalidade e equidade, a OMS realiza diversas atividades para atingir seus

objetivos, sendo algumas delas: auxiliar a melhoria do acesso a serviços essenciais de

qualidade; tornar mais fácil o alcance a medicamentos e tratamentos de saúde; prevenir fortes

impactos de emergências, identificando, mitigando e gerenciando os riscos; treinar

profissionais da saúde; promover a saúde em ambientes frágeis; promover a saúde mental; e

melhorar o monitoramento e a divulgação de dados e informações (WHO, 2020c).

Os países que compõem a organização se reúnem anualmente na Assembleia Mundial

da Saúde, órgão de decisão da OMS, onde são discutidas questões envolvendo a promoção da

saúde mundial, determinação de políticas realizadas pela organização em questão,

fiscalização das atividades da OMS, definição e aprovação dos orçamentos dos programas

propostos e eleição do Diretor-Geral. As reuniões na Assembleia Mundial da Saúde

acontecem anualmente, em Genebra, na Suíça (WHO, 2020d).

Além de ser uma das principais co-criadoras do UNAIDS, programa das Nações

Unidas cuja temática central é o HIV e a AIDS, a OMS possui o departamento de HIV e

AIDS, órgão responsável por tratar de assuntos relativos à essa doença, sendo ele

encarregado, principalmente, de promover políticas voltadas para a divulgação de

informações acerca de pesquisas, métodos eficazes de combate à doença, financiamento de

campanhas e estratégias de ação para erradicar o HIV e a AIDS. Dessa forma, a organização

é capaz de orientar os países em relação a diversas questões que envolvam essas

enfermidades (UNAIDS, 2015).

Um dos exemplos da participação direta da OMS em assuntos relacionados ao HIV e

a AIDS é o Global Health Sector Strategy on HIV for 2016-2021, pacote aprovado no ano de

2016, durante a 69ª Assembleia Mundial da Saúde, que engloba algumas estratégias para

guiar as ações dos países e da OMS no combate ao HIV até o ano de 2021 (WHO, 2020e). As

estratégias aglomeram orientações referentes à necessidade de entender a epidemia e

promover respostas com base no comprometimento político, planejamento nacional, alocação

de recursos e aprimoramento de programas; identificar áreas com atraso tecnológico e

lacunas de conhecimento, viabilizando inovações que desenvolvam esses setores; e

identificar as populações mais afetadas pelo HIV e a AIDS (WHO, 2020e).

Nesse sentido, o tema proposto pelo presente comitê será discutido na Assembleia

Mundial da Saúde, no ano de 2020, e a moderação selecionada para guiar os debates é a

tradicional, na qual os delegados devem erguer suas placas para colocar seus respectivos

nomes em uma lista, ditando, dessa forma, a ordem dos discursos. O comitê contará com a

http://www.who.int/hiv/strategy2016-2021/en/
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participação de 40 delegações, formadas por 36 países, 03 Organizações Internacionais e 01

ONG. Primeiramente, serão debatidas as questões sociais relacionadas a estigmas e

preconceitos vinculados ao HIV e a AIDS e os impactos desses fatores na dificuldade de

combater as doenças em enfoque. Posteriormente, será estimulado o debate acerca das

populações-chave, das mulheres e sua relação com o HIV e a AIDS, os malefícios das

discriminações sofridas por esses grupos e os efeitos das enfermidades causados a eles. Ao

final, serão discutidas questões relacionadas aos fatores econômicos que possam ser um

empecilho à erradicação do HIV e da AIDS. Por fim, é importante ressaltar que a língua

oficial do comitê é o Português, portanto todos os materiais produzidos e todas as discussões

levantadas devem ser realizados nesse idioma, e que todas as medidas aprovadas na

assembleia terão caráter recomendatório.

4. POSICIONAMENTO DOS PRINCIPAIS ATORES

Nessa seção são apresentados os posicionamentos de alguns atores de extrema relevância

para o comitê. Já que o HIV e a AIDS são problemas transfronteiriços, faz-se necessário

destacar que todas as delegações presentes no comitê possuem a mesma importância nos

debates e que não há um foco específico em alguma região ou país. É importante, nesse

tópico, observar quais pontos foram analisados acerca dos principais atores para a criação de

um modelo, com base em cada país, de quais informações são relevantes para as discussões.

4.1. UNAIDS

O UNAIDS é o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, criado em

1999 e desenvolvido por 11 organizações internacionais, dentre elas a OMS, OIT, UNESCO e

ONU Mulheres. O principal objetivo dessa organização é criar políticas públicas de nível

nacional, regional e global que promovam a prevenção do HIV e da AIDS (UNAIDS, 2019e).

Para isso, a organização estabelece canais de comunicação diretos entre a sociedade

civil, principalmente pessoas soropositivas, e a ONU, gera informações e análises estratégicas

que aumentam a compreensão da doença em questão, auxilia na criação de sistemas de saúde,

estabelece estruturas legais capazes de moldar a opinião pública e cria um ambiente mais

consciente e menos discriminatório e, principalmente, concede voz às populações que não

possuem muito espaço na sociedade (UNAIDS, 2019e). Portanto, a presença do UNAIDS

como membro observador é de extrema importância para o comitê, uma vez que essa

organização é um importante defensor dos direitos humanos e das pessoas soropositivas.
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4.2. Iraque

Segundo o UNAIDS, a República do Iraque é um Estado que possui restrições de

viagem, estadia e permanência de indivíduos que possuem o HIV, sendo necessária a

realização de testes obrigatórios, sem sigilo do resultado, para autorizações de trabalho e

estudo. Outrossim, o governo iraquiano costuma deportar estrangeiros soropositivos que

estejam no país (UNAIDS, 2019f).

Ademais, o Iraque não promove políticas de auto testagem do HIV, sendo esse teste

realizado pelo próprio indivíduo, o que gera privacidade e sigilo sobre os resultados do

exame, além de não possuir campanhas específicas que abarcam as populações-chave (WHO,

2020f). A população LGBTI+ é altamente condenada no país, existindo leis que sentenciam

homens gays e bissexuais a morte (UNAIDS, 2020c) e há constantes violações dos direitos

das mulheres, como violência física, sexual, psicológica e ausência de serviços específicos

direcionados as mulheres (ONU NEWS, 2019).

É importante ressaltar, também, que foi relatado no Iraque incentivos a prostituição

infantil por parte de muitos líderes religiosos (BBC, 2019b). Assim, nota-se que todos os

fatores acima mencionados contribuem para a criação de inúmeros estigmas, preconceitos e

discriminações relacionados ao HIV e a AIDS, além da ausência de apoio a

populações-chave, marginalização e violação dos direitos humanos da população LGBTI+ e

das mulheres.

4.3. Alemanha

A República Federal da Alemanha é um país que apoia o desenvolvimento de

campanhas e organizações que lidam com os estigmas vinculados ao HIV e a AIDS, sendo

um exemplo disso à campanha Kein AIDS für Alle (Sem AIDS para todos), que visa eliminar

a discriminação em torno das doenças em questão, até o ano de 2020, e incentivar a

população a acessar serviços de prevenção, testagem, tratamento e assistência (UNAIDS,

2017c). O país possui leis que condenam a violência física e sexual contra as mulheres, além

de oferecer serviços de proteção para mulheres que sobreviveram à violência doméstica.

Existem também legislações que protegem a população LGBT+, como a proibição da

discriminação baseada em orientação sexual e identidade de gênero, e garantem os direitos de

profissionais do sexo (UNAIDS, 2020d).

Além disso, o país oferece apoio a Deutsche AIDS Hilfe, uma associação

independente que reúne grupos da sociedade civil, dentre eles centros ligados à população



22

LGBTI+, comprometida com a erradicação do HIV e da AIDS na Alemanha (UNAIDS,

2017c). A organização, que denuncia a existência de alguns estigmas e preconceitos na

Alemanha, refletidas nas práticas do cotidiano e presentes nas relações interpessoais da

sociedade, realiza um importante papel na eliminação dessas discriminações, oferecendo

apoio aos grupos afetados pelo HIV, divulgando informações acerca das doenças e orientando

as pessoas no país a buscarem prevenção, tratamento e testagem do HIV e da AIDS

(UNAIDS, 2017c). A existência de ONGs como essa na Alemanha, além do apoio do país a

essas organizações são um dos fatores de, em 2019, 86% das populações-chave terem

conhecimento de serem portadores do HIV, o que favorece na busca por tratamento da doença

(UNAIDS, 2020d).

4.4. Reino da Dinamarca

O Reino da Dinamarca é um dos melhores países no mundo quando se trata das ações

necessárias para prevenir a transmissão do HIV, o desenvolvimento da AIDS e a eliminação

de qualquer estigma ligado a essa doença, sendo todos esses fatores divididos pelo país em

diversas áreas temáticas para tratar com situações específicas do HIV e da AIDS. A

Dinamarca, por exemplo, reconhece que as mulheres estão mais suscetíveis à doença em

questão devido as desigualdades de gênero, falta de segurança financeira, dificuldade de

acesso a tratamentos e cuidados de saúde, tráfico humano e diversas violências que esse

grupo sofre. Assim, o país realiza intervenções específicas focadas em gênero para prevenir o

contágio de HIV entre mulheres e meninas pobres; apoia programas voltados para a

prevenção da transmissão vertical (da mãe gestante para o bebê); participa da Coalização

Global sobre Mulheres e AIDS; e advoga junto à OMS e o UNAIDS no fornecimento de

tratamento para a doença e que sejam introduzidas e implementadas metas para garantir que

esse tratamento chegue necessariamente às mulheres, crianças e grupos marginalizados

(MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, 2005).

Ademais, a Dinamarca reconhece a extrema importância de programas e iniciativas

que abordam a saúde sexual e reprodutiva e, por isso, apoia programas que possam garantir o

fornecimento adequado de preservativos; inclui essa temática nos planos e orçamentos

nacionais que promovam, por exemplo, reformas no setor de saúde para que o mesmo lide da

melhor possível com essa temática; promove programas que fortalecem a integração dos

esforços de prevenção do HIV com os serviços de saúde reprodutiva e vice-versa

(aconselhamento e teste de HIV, gestão das IST’s, planejamento familiar e prevenção da
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transmissão de mãe para filho); e apoia ativamente o pleno reconhecimento da importância da

saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos em nível global, inclusive em cúpulas e

conferências internacionais relevantes (MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, 2005).

Não obstante, o Reino da Dinamarca reconhece os crescente números de transmissão

do HIV entre adolescentes e jovens e, portanto, define metas para a educação sexual nas

escolas e difusão do conhecimento sobre prevenção de IST’s. Além disso, há um apoio a

políticas nacionais que promovam e protejam os direitos e necessidades dos jovens, incluindo

o acesso a serviços de saúde e disponibilização de preservativos; e auxilia na capacitação do

setor de educação, por meio de treinamento dos professores, para um tratamento adequado

dessa temática nas escolas. O país em análise também possui ações voltadas ao setor privado,

de forma a garantir empregos para pessoas soropositivas, evitar a demissão em decorrência de

estigmas e monitorar as ações do mercado em relação a boas práticas sobre o HIV e AIDS

(MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, 2005).

Por fim, a Dinamarca destaca os impactos dos estigmas e das discriminações no

tratamento e prevenção do HIV e da AIDS e, por isso, reconhece a necessidade de esforços

especiais para alcançar grupos marginalizados e combates todos os tipos de preconceitos. O

Estado possui programas de promoção e proteção dos direitos humanos das pessoas que

vivem com HIV; apoia companhas midiáticas a fim de reduzir o estima; promove programas

que atendam às necessidades específicas das populações chave e inclui em seu orçamento

nacional a implementação de grupos que falem sobre o HIV e a AIDS e disseminem

informações corretas sobre a doença (MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, 2005).

4.5. Brasil

O Brasil é o país de maior referência mundial em relação à estrutura do sistema de

saúde para lidar com as questões do HIV e da AIDS, uma vez que as políticas nacionais de

saúde oferecem, através do Sistema Único de Saúde (SUS), tratamento antirretroviral gratuito

a mais de meio milhão de brasileiros portadores do HIV (BRASIL, 2020d). Segundo o

médico Drauzio Varella, essa política de distribuição gratuita de medicamentos revolucionou

a resposta global à epidemia de HIV e AIDS, além de auxiliar na contenção da doença no

Brasil. De acordo com o médico, há uma previsão de que, se não existisse essa política no

país, as atuais 860 mil pessoas que vivem com HIV ultrapassariam o número de 18 milhões

de brasileiros infectados (BRASIL, 2020d).

Contudo, apesar de existirem leis no país que condenam a violência física e sexual

contra as mulheres, o Brasil apresenta altos índices de violação dos direitos das mulheres,
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sendo registrado ao longo do ano de 2019 1,6 milhão de agressões físicas e 22 milhões de

casos que envolvem qualquer tipo de assédio (BBC, 2019c). Esses fatores são responsáveis

por demonstrar a existência de estruturas que favorecem as inúmeras desigualdades de gênero

no país que, como foi apresentado ao longo das discussões, são fatores que impedem a

prevenção do HIV e da AIDS.

Ademais, o país ainda apresenta índices de discriminação com base na orientação

sexual e na identidade de gênero, sendo registrados no país, em 2019, 124 assassinatos de

pessoas trans (HUFFPOST, 2019). Essa estatística, somada aos dados de que, entre 2010 a

2018, o país apresentou um aumento de 21% dos casos de HIV e AIDS, sendo a maioria

deles concentrados em populações-chave, demonstra os efeitos dos preconceitos acerca

dessas populações. Por fim, os estigmas e preconceitos acerca da doença em questão também

foi um agravante do aumento dos índices de HIV e AIDS, levando as pessoas a não buscarem

a prevenção e/ou tratamento da doença, conforme explicitado na figura abaixo

(AGENCIAAIDS, 2019c).

Figura 6 - Aumento de infecções por HIV no Brasil em 8 anos

Fonte: ESTADÃO (2019).
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5. QUESTÕES RELEVANTES NAS DISCUSSÕES

● Quais são os preconceitos e estigmas ligados ao HIV e a AIDS?

● Como os preconceitos e estigmas afetam a prevenção do HIV e da AIDS no mundo?

Como lidar com essa questão?

● De que forma deve-se pensar e lidar com a existência de políticas que estabeleçam

punições para os portadores do HIV? Como a OMS e os países podem auxiliar nesse

quesito?

● Como os países e organizações devem agir para promover uma diminuição da

discriminação das populações-chave e garantir o acesso desse grupo a serviços de

tratamento ao HIV e a AIDS?

● De que forma os países devem lidar com a relação entre violência e negação de

direitos às mulheres e os índices de HIV e AIDS nesse grupo?

● Quais políticas devem ser adotadas para auxiliar indivíduos com baixa renda na

prevenção e tratamento das enfermidades apresentadas?

● Como lidar com os impactos econômicos gerados pelo HIV e AIDS?
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7. ANEXO

7.1. Figura 1 - Terminologias
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Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos do UNAIDS (2019).
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7. LISTA DE DELEGAÇÕES

Delegação Status

Canadá Membro Oficial

Comunidade da Austrália Membro Oficial

Emirados Árabes Unidos Membro Oficial

Entidade das Nações Unidas para a
Igualdade de Gênero e o Empoderamento

das Mulheres (ONU Mulheres)
Membro Observador

Estado da Cidade do Vaticano Membro Observador

Estado do Japão Membro Oficial

Estado Plurinacional da Bolívia Membro Oficial

Estados Unidos da América Membro Oficial

Federação Russa Membro Oficial

Hungria Membro Oficial

International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans
and Intersex Association (Associação

Internacional de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Trans e Intersexo – ILGA)

Membro Observador

Organização Internacional do Trabalho
(OIT)

Membro Observador

Países Baixos Membro Oficial

Programa Conjunto das Nações Unidas
sobre HIV/ AIDS (UNAIDS)

Membro Observador

Reino da Arábia Saudita Membro Oficial

Reino da Dinamarca Membro Oficial

Reino da Espanha Membro Oficial

Reino de Marrocos Membro Oficial

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do
Norte

Membro Oficial

República Árabe do Egito Membro Oficial

República Argentina Membro Oficial

República da África do Sul Membro Oficial

República da Colômbia Membro Oficial
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República da Coreia Membro Oficial

República da Índia Membro Oficial

República da Turquia Membro Oficial

República de Angola Membro Oficial

República de Cuba Membro Oficial

República de Moçambique Membro Oficial

República do Chile Membro Oficial

República do Iraque Membro Oficial

República Federal da Alemanha Membro Oficial

República Federal da Nigéria Membro Oficial

República Federativa do Brasil Membro Oficial

República Francesa Membro Oficial

República Islâmica do Afeganistão Membro Oficial

República Islâmica do Irã Membro Oficial

República Italiana Membro Oficial

República Oriental do Uruguai Membro Oficial

República Popular da China Membro Oficial


