
RESULTADOS DA PESQUISA ONLINE
COVID-19 E HIV



Sobre a pesquisa
✓ A pesquisa tem como objetivo levantar informações sobre o 

impacto da pandemia da COVID-19 na comunidade de 
pessoas vivendo com HIV e vivendo com AIDS no Brasil, e 
sobre suas demandas em saúde.

✓ Questionário adaptado a partir da experiência do escritório 
do UNAIDS China

✓ Realizada online através da ferramenta google forms. Link 
disponibilizado nas redes sociais e site do UNAIDS Brasil.



Sobre a pesquisa

✓ Período de divulgação: 27 a 31 de março de 2020

✓ Número de respondentes: 2.893

✓ Apoio da RNP+ e do MNCP na revisão do questionário e na 
divulgação da pesquisa foi elemento fundamental para o 
sucesso de seu alcance.



Perfil das/os respondentes



84.2%

15.2%

0.2%

0.3%

Gênero

Prefiro não dizer Não-Binário Feminino Masculino

N total de Respondentes = 2893



79.6% 17.4%

0.6%

2.1%

0.4%

Populações-chave

Gays e outros homens que fazem sexo com homens

Não pertenço a nenhuma população-chave

Trabalhadoras/es do sexo

Pessoa Trans

Pessoas que usam drogas

n = 2893



n = 2888

45.6%

36.2%

15.1%

1.6%

0.9%

0.6%

Raça/Cor

Indígena Prefiro não informar Amarela Preta Parda Branca



n = 2879



Eixo 1. Acesso à informações e 
insumos de prevenção da COVID-19 e 

impacto da pandemia.



8%

52%23%

11%

6%

Região

Região Centro-Oeste

Região Sudeste

Região Nordeste

Região Sul

Região Norte

n = 2860 respondentes



40%

24%

11%

7% 6%
4% 3% 2%

1% 1% 1%

Quais têm sido a suas principais fontes de informação 
sobre a pandemia de COVID-19?

Televisão

Site/redes sociais do Ministério da Saúde

Serviços/profissionais de saúde

Grupos de WhatsApp

Amigos/familiares

Site/redes sociais do UNAIDS

Redes e movimentos de pessoas vivendo com HIV e
pessoas vivendo com AIDS

Organizações não-governamentais (ONGs)

Outros veículos de imprensa

Redes sociais diversas (Twitter,Instagram, Facebook) que
não os de fontes oficiais

Outros

n = 4901



50%

46%

4%

Você considera que as informações atualmente obtidas 
através dessas fontes sejam suficientes para avaliar seu 

risco de infecção pelo vírus sars-cov-2 (causador da COVID-
19) e tomar as medidas preventivas apropriadas?

Sim, mais do que suficiente

Não, insuficiente

Prefiro não informar

n = 2893



53.2%

58.6%

46.8%

41.4%

População-chave

População geral

Informação x Pertencer a população-chave

Suficiente Insuficiente

N = 2391 (pop. Chave)
N = 5029 (pop. Geral) 



58% 61%

42% 39%

Feminino Masculino

Informação x Gênero (População Geral)

Suficiente Insuficiente

n = 128 (masc)
n = 372 (fem) 



65.0%

24.1%

5.9%

3.9%

0.8%

Que tipo de informação a mais  você 
gostaria de receber? 

outros

Formas de transmissão do SARS-CoV-2 (causador da COVID-19)

Métodos de prevenção da COVID-19

Informações específicas sobre o estado da epidemia em sua cidade e/ou país

Dicas e cuidados específicos para pessoas vivendo com HIV/AIDS

n = 4084 



87%

13%

Atualmente você está ficando em casa 
devido à pandemia de COVID-19?

Sim

Não

n = 2893 



11%
20%

89%
80%

Feminino Masculino

Não está ficando em casa (População geral)

Está ficando em casa

Não está ficando em casa

n = 128 (masc)
n = 372 (fem) 



n = 2391 (pop. Chave)
n = 502 (pop. Geral)

18.2% 17.6% 12.9% 12.9% 8.2%

Não está ficando em casa (População-chave)

Pessoas que usam drogas

Trabalhadoras/es do sexo

Não pertenço a nenhuma
população-chave

Gays e outros homens que
fazem sexo com homens

Pessoas Trans



n = 2517

56.0%

40.4%

3.2%
0.3% 0.1% 0.0%

Escolha a frase que mais se adeque ao motivo de sua 
permanência em casa

Cumprindo a quarentena recomendada pelo governo local, mas não tenho nenhum sintoma relacionada à COVID-19

Ficando em casa por decisão própria para proteção, mas não tenho nenhum sintoma relacionado à COVID-19

Em isolamento ou quarentena porque tive algum sintoma relacionado à COVID-19

Com suspeita de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 (causador da COVID-19), com confirmação pendente

outros

Com infecção confirmada pelo vírus SARS-CoV-2 causador da COVID-19)



48.6%

34.7%

11.4%

2.8%

2.6%

Escolha a frase que mais se adeque ao 
motivo de você não permanecer em casa

outros

Não está em casa por ser profissional de
saúde

Não estou ficando em casa pois sou
responsável pelo cuidado de outras
pessoas

Não estou ficando em casa pois preciso
trabalhar e tive receio de expor minha
sorologia no meu trabalho

Não estou ficando em casa pois preciso
trabalhar e meu trabalho não me deu esta
opção

n = 352 



83%

17%

Em sua casa, você possui equipamentos/insumos de 
proteção pessoal e doméstica suficientes (por 

exemplo: água, sabão, máscaras, luvas, desinfetante, 
álcool, álcool em gel)? 

sim

não

n = 2893 



n = 1267 

29.3% 28.7% 27.8% 7.6% 6.2%
0.4%

Quais dos seguintes equipamentos/insumos de 
proteção não estão acessíveis para você e as 

pessoas que compartilham seu domicílio?

Máscaras Álcool em gel Luvas Sabão Aguá Outros





2.7%

4.9%

5.9%

3.0%

3.3%

23.5%

10.6%

24.6%

58.8%

Gays e outros homens que fazem sexo
com homens

Pessoa Trans

Trabalhadoras/es do sexo

Equipamentos/insumos de proteção não estão 
acessíveis (População-chave)

Álcool em gel Sabão ÁguaN= 478



Eixo. Acesso ao tratamento ARV e 
outros serviços de saúde relacionados 

ao HIV



95.8%

4.2%

Você está atualmente em tratamento 
antirretroviral (ARV) para o HIV? 

sim

não

n = 2893 



63.2%

36.8%

Você visitou o serviço de saúde local para 
reabastecer seu estoque pessoal de 

medicamentos para HIV neste último mês? 

sim

não

n = 2284 



90%

7%

3%

Se foi ao serviço de saúde, você enfrentou alguma 
dificuldade de conseguir reabastecer seu estoque 

pessoal de medicamentos?

Não. Eu consegui pegar os meus medicamentos normalmente

Sim, tive dificuldades (ex. ir ao serviço mais de uma vez; encontrar
o serviço fechado etc), mas consegui pegar o meu medicamento *

Sim, tive dificuldades e não consegui pegar o meu medicamento *

N= 1711



39.0%

32.3%

28.7%

Se foi ao serviço de saúde local para reabastecer, você tem 
medicamentos para quanto tempo

1 mês ou menos

2 meses

3 meses

n = 1751 



22.3%

14.0%

30.6%

29.7%

11.3%

18.9%

19.3%

21.4%

20.3%

18.6%

1.7%

22.2%

13.5%

7.9%

27.1%

Região Sudeste

Região Norte

Região Nordeste

Região Sul

Região Centro-
Oeste

Se foi ao serviço de saúde local para reabastecer, 
você tem medicamentos para quanto tempo (Região)

3 meses 2 meses

n = 1751 



6.6% 5.8% 5.8% 5.8% 3.2%

Enfrentou dificuldade para reabastecer 
estoque pessoal de medicamentos

Região Sul Região Norte Região Nordeste Região Sudeste Região Centro-oeste

n = 1751 



93.1%

6.9%

Quando você precisar de reabastecimento de 
seus medicamentos, poderá obtê-lo 

pessoalmente no serviço de saúde local?

sim não

n = 2772



41.4%

16.2%

9.4%

6.8% 6.3% 5.8%
4.7%

3.7%

Motivos de não conseguir obter pessoalmente o 
medicamento

Devido à distância até o serviço de saúde (ex. moro
longe; não na minha cidade)

Não sei como está o processo de retirada dos
medicamentos no meu serviço de saúde

Impossibilidades impostas pelo serviço (ex. serviço
fechado; falta de medicamentos; cancelamento de
consultas; não ter nova receita)
Outros

Outra pessoa irá buscar o medicamento

Não quero expor minha sorologia

Tenho medo de contrair a COVID-19

Tenho comorbidades que me colocam em maior risco
em relação à COVID-19

n = 205



28.8% 71.2%

Você encontrou algum atraso na prestação do 
serviço de saúde ou teve algum serviço de saúde 

(ex. uma consulta, coleta de exames, etc.) cancelado 
devido ao surto de COVID-19?

Sim Não

n = 2893



n = 821



Fui diagnosticado em 09 de janeiro de 2020 e minha
consulta foi marcada para 31 de março. Me encontro
preocupado por não ter iniciado ainda o tratamento.

Todos os meus exames, para dar início
ao tratamento foram cancelados. 
Gay, branco, 28 anos, Goiânia

Exame de carga viral foi cancelado
estou sem medicação
Gay, branco 50 anos, Florianópolis

Descobri que estou com o vírus no meio da 
pandemia e não tem infectologistas disponíveis para 
me atender. Queria começar o tratamento logo. 
Gay, branco, 31 anos, Uberlândia

Sim, estava para início do meu tratamento, com consulta 
marcada com o infectologista para examinar meus 
exames, e a consulta simplesmente foi cancelada sem
aviso prévio, isso me deixou mto triste. 
Gay, preto, 28 anos, São Paulo

Ia começar o tratamento mais devido ao
COVID-19 pararam o tratamentos e exames
(devido a quarentena).
Gay, branco, 20 anos, Goiânia



Ainda não estou fazendo o uso da medicação, mesmo
diagnosticado com o vírus e sentindo todos os sintomas da 
doença. O tratamento ainda não foi iniciado, porque preciso
fazer os exames de CD4+ e Carga Viral e o laboratório está
em greve e também pelo excesso de coletas pela COVID 19. 
Gay, preto, 23 anos, Itabira.

Não pude começar o tratamento até o momento por 
conta da PANDEMIA.
Gay, pardo, 36 anos, Ribeirão Preto

O SAE mais próximo da minha casa está sem médicos para 
atendimento, pois o quadro era de pessoas mais idosas. Isso, 
segundo a recepção. 
Gay, pardo, 23 anos, São Paulo



Eixo. Saúde mental e outras demandas 
das pessoas vivendo com HIV/AIDS



66.7%

33.1%

Você sentiu alterações em seu humor ou em seus 
comportamentos e hábitos devido à pandemia de 

COVID-19?

Não

Sim

n = 2888



Questões sobre a saúde mental das pessoas vivendo com 
HIV e AIDS neste período de pandemia.

✓ Foram feitas perguntas simulando situações cotidianas, em que os
parâmetros que estavam sendo avaliados eram adaptações do DSM 
V, e a quantidade de perguntas que as pessoas respondiam, 
resultaria em uma soma que possibilite um indicativo de necessidade
de auxílio médico psiquiátrico, ou acompanhamento psicológico.

✓ A soma das respostas daria origem a indicativos de sintomatologia 
leve, moderada e grave.



✓ Tenho sentido muito a falta das pessoas do meu convívio, mas não
as tenho procurado para não incomodar.

✓ Tenho ficado o tempo todo buscando as informações sobre os 
casos da epidemia no Brasil, pela internet/ assistindo aos jornais. 
Isso tem me deixado com muita ansiedade.

✓ Tenho me sentido emocionalmente sensível, além do normal (choro 
sem motivo aparente ou sinto uma irritabilidade anormal diante do 
convívio com pessoas da minha família).



✓ Tenho sentido muita dificuldade de pegar no sono, ou tenho
sentido necessidade de ficar mais tempo na cama, sem vontade
de fazer as coisas.

✓ Tenho sentido uma diferença drástica no meu apetite, perdi
completamente ou passei a comer compulsivamente tentando
preencher algo dentro de mim.

✓ Tenho compreendido essa situação como algo muito grave e sinto
que não posso fazer nada em relação a isso, por isso prefiro ficar
o máximo de tempo inconsciente (usando substâncias psicoativas, 
lícitas ou ilícitas).



Invalida/ Não 
Informado

36%

Grave
2%

Moderado
18%

Leve
44%

QUE TIPO DE ALTERAÇÕES VOCÊ OBSERVA 
EM SEU HUMOR OU EM SEUS 

COMPORTAMENTOS E HÁBITOS? 

n = 1935



2.0%

17.4%

44.4%

36.1%

2.2%

18.3%

41.6%

37.8%

Grave

Moderado

Leve

Invalida/ Não informado

Que tipo de alterações você observa em seu 
humor ou em seus comportamentos e hábitos?

População-chave População geral



50.4%49.6%

VOCÊ ACREDITA QUE NECESSITE DE APOIO 
PSICOLÓGICO PARA LIDAR COM A ANSIEDADE 

GERADA PELA PANDEMIA DE COVID-19 

Sim

Não

n = 572



n = 5274

42.9%

42.9%

8.2%

3.8%

1.7%

0.3%

0.2%

Que tipo de serviços você espera de instituições 
governamentais e de organizações da sociedade civil durante 

esta pandemia? 

Serviços de assistência social (fornecimento
de cestas básicas, apoio financeiro, etc.)

Melhor mecanismo para fornecer
antirretrovirais para pessoas vivendo com
HIV/AIDS

Apoio psicossocial

Serviços que abordam o estigma e a
discriminação

Testagem e aconselhamento para outras IST

Outros

Informações



OBRIGADO!

www.unaids.org.br

http://www.unaids.org.br

