
 

PCB ONG Survey  

 
A delegação  PCB ONG, com o apoio da Instalação de Comunicações e Saúde e Redes de 
Desenvolvimento tworks (HDN), realizou um inquérito online para reunir informações para apoiar o 
seu relatório anual para o Programa das Nações Unidas de Combate à SIDA (UNAIDS) entre 15 de 
Fevereiro e 6 de Março de 2009. O convite para participar no inquérito foi distribuído pelas principais 
organizações da sociedade civil, redes e activistas, e foi esteve disponível on-line em seis línguas, e 
uma versão árabe a circular por e-mail. O estudo incidiu sobre as barreiras para alcançar o acesso 
universal e pediu aos inquiridos que classificassem a importância dos principais obstáculos de acordo 
com a sua experiência individual. 

 

No Question Components Variables Result 

1 Onde você vive?   

África  87 
Ásia e Pacífico 74 
Europa 100 
América do Norte 26 
América Latina e Caribe 82 

2 
Qual termo melhor descreve seu 
grupo ou organização? 

  

 Organização relacionada à 
comunidade 87 

Rede ou ONG nacional 108 
 Rede ou ONG regional 37 
 Rede ou ONG internacional 56 
 Grupo ou rede de portadores do HIV 

83 
 Organização acadêmica ou de 
pesquisa 18 

Indivíduo/não-filiado a uma 
organização 17 

 Outro  228 

3 
Com qual população o seu grupo 
se identifica ou ajuda? 

  

Portadores do HIV 304 
Mulheres e garotas 198 
Usuários de drogas 129 
Profissionais do sexo 150 
Homossexuais do sexo masculino ou 
outros homens que têm relações 
sexuais com homens 

144 

Jovens 211 
Crianças 134 
Outras pessoas 76 
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Comunidades indígenas e minorias 
étnicas 68 

Comunidades nômades 
(movimentação temporária ou 
reassentamento permanente) 

97 

Transexuais 69 
Deficientes 80 
Detentos 90 
Outro 26 

4 
Você já trabalhou com populações 
migrantes?  

  

Sim  97 
Não  223 
Não tem certeza 44 

5 

Quais são os maiores 
desafios/barreiras para o alcance 
do Acesso universal à prevenção 
do HIV, a assistência, o tratamento 
e o apoio para portadores do vírus 
em seus país/de acordo com sua 
experiência? 

Serviços de prevenção e produtos 
(preservativos, agulhas, testes para 
homens e mulheres, etc.)  
 

não importante 13 
pouco importante 47 

importante 84 

muito importante 206 

Informações e serviços de educação 
sexual e reprodução 
 

não importante 6 
pouco importante 45 
importante 87 
muito importante 216 

Saúde geral: acesso à assistência médica 
básica 
 

não importante 20 
pouco importante 48 
importante 94 
muito importante 187 

Serviços de coinfecção (TB/hep C): 
diagnóstico, tratamento, assistência 
 

não importante 18 
pouco importante 42 
importante 103 
muito importante 186 

Disponibilidade e acesso ao tratamento 
de HIV 
 

não importante 23 
pouco importante 53 
importante 66 
muito importante 207 

Disponibilidade e acesso ao tratamento 
de HIV de segunda linha 
 

não importante 26 
pouco importante 57 
importante 104 
muito importante 158 

Estigma e discriminação/percepções 
sobre o que os outros pensam 
 

não importante 3 
pouco importante 26 
importante 83 
muito importante 247 

Políticas referentes às populações 
significantes (mulheres e garotas, 

não importante 10 
pouco importante 41 
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detentos, jovens, usuários de drogas, 
MSM, etc.) 
 

importante 83 

muito importante 220 

Segurança (casos de violência, estupro, 
assassinato, sequestro, etc.) 
 

não importante 43 
pouco importante 76 
importante 100 
muito importante 121 

 
Desigualdade de sexos 
 

não importante 18 
pouco importante 68 
importante 122 
muito importante 146 

 
Pena para comportamento sexual 
 

não importante 39 
pouco importante 71 
importante 108 
muito importante 131 

 
Pena para abuso de droga 

não importante 26 
pouco importante 66 
importante 126 
muito importante 125 

 
Pena para transmissão do HIV 
 

não importante 35 
pouco importante 73 
importante 95 
muito importante 140 

6.a 

Seus clientes/eleitores têm acesso 
à assistência médica? 

 

  

Sim  154 
Não  160 
Não tem certeza 50 

6.b 

Essa assistência cobre serviços e 
tratamentos relacionados ao HIV? 

 

  

Sim  161 
Não  104 
Não tem certeza 72 

7 

Sabe de algum tipo de restrição 
quanto a viagens para portadores 
do HIV em seu país? 
 

  

Sim  185 
Não  134 
Não tem certeza 45 

8 

Quais grupos de populações 
migrantes são importantes em 
seu país (principalmente aqueles 
relacionados ao HIV)? 
 

  

PLHIV 205 
Profissionais do sexo 248 
Usuários de drogas  149 
Trabalhadores estrangeiros 139 
Imigrantes 155 
Refugiados (exílio) 128 
Deslocado de guerra  (não 
necessariamente em exílio) 112 
Trabalhadores sem documentação 148 
Vítimas do tráfico de pessoas 114 
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Turistas 120 
Outros 18 

9 

Quais assuntos referentes ao HIV, 
migração e populações migrantes 
são importantes em sua região 
nesse momento? 
 

Abuso de trabalhadores sem 
documentação 
 

não importante 33 
pouco importante 56 
importante 89 
muito importante 132 

Discriminação de migrantes e populações 
migrantes 
 

não importante 24 
pouco importante 57 
importante 98 
muito importante 138 

Migrantes e populações migrantes que 
não conhecem seus direitos 
 

não importante 20 
pouco importante 32 
importante 90 
muito importante 180 

Tráfico de pessoas 
 

não importante 32 
pouco importante 55 
importante 119 
muito importante 106 

Acesso ao tratamento de HIV 
 

não importante 18 
pouco importante 30 
importante 79 
muito importante 212 

Acesso às informações e serviços de 
prevenção do  HIV 
 

não importante 10 
pouco importante 25 
importante 89 
muito importante 212 

Teste obrigatório 
 

não importante 60 
pouco importante 68 
importante 73 
muito importante 125 

Incapacidade de acessar os serviços de 
saúde devido ao status legal 
 

não importante 30 
pouco importante 51 
importante 87 
muito importante 159 

Medidas para prevenção de migração e 
diminuição da movimentação 
 

não importante 46 
pouco importante 68 
importante 95 
muito importante 103 

Adequação da cultura/idioma limitando a 
informação 

não importante 33 
pouco importante 66 
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 importante 97 
muito importante 120 

Medo de autoridades 
 

não importante 30 
pouco importante 50 
importante 106 
muito importante 135 

Interrupção de tratamento devido a 
resgates forçados, prisão policial e 
detenção 
 

não importante 45 
pouco importante 67 
importante 77 
muito importante 121 

Interrupção de tratamento devido ao 
deslocamento resultado de conflito 
(migração interna ou entre países) 
 

não importante 79 
pouco importante 72 
importante 62 
muito importante 98 

Interrupção de tratamento devido ao 
deslocamento resultado de desastres 
naturais (clima ou alteração climática) 
 

não importante 102 
pouco importante 76 
importante 67 
muito importante 66 

10 

Quais são os desafios/barreiras 
para a redução do risco e 
vulnerabilidade para o HIV entre as 
populações migrantes em seu 
país?  

Falta de conhecimento e compreensão 
das pessoas migrantes  
 

não importante 3 
pouco importante 34 
importante 105 
muito importante 195 

Falta de dados confiáveis e adequados às 
informações qualitativas sobre o HIV 
entre elas 
 

não importante 5 
pouco importante 24 
importante 103 
muito importante 207 

Falta de modelos de intervenção com 
base em evidências 
 

não importante 8 
pouco importante 37 
importante 105 
muito importante 182 

Falta de modelos com base em evidências 
bem financiados 
 

não importante 9 
pouco importante 24 
importante 81 
muito importante 213 

Modelos inadequados estabelecidos, 
como restrições de viagens, trabalhos 
humanitários, etc. 
 

não importante 42 
pouco importante 62 
importante 84 
muito importante 133 

Falta programas para comunidade 
 

não importante 8 
pouco importante 34 
importante 107 
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muito importante 185 

11 
O programa nacional para AIDS de 
seu país inclui migrantes, 
populações migrantes e exilados? 

  

Sim  73 
Não  149 
Não tem certeza 130 

 


