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Abreviações

CEP/SP Comitê de Ética em Pesquisa - Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo

CONEP Comitê Nacional de Ética em Pesquisa

CTA Centro de Testagem e Aconselhamento

DIR Direção Regional de Saúde

DST Doenças Sexualmente Transmissíveis

GLBT Gays, Lésbicas, Bisexuais e Transgêneros

HSH Homens que Fazem Sexo com Homens

IEC Informação, Educação e Comunicação

M&A Monitoramento e Avaliação

ONG Organização Não Governamental

PAM Plano de Ações e Metas

PN-DST/Aids Programa Nacional de DST/AIDS

PS Profissionais do Sexo

PVHA Pessoas Vivendo com HIV e Aids

SAE Serviço de Atendimento Especializado

SUS Sistema Unico de Saúde

TG Transgêneros

USB Unidade Básica de Saúde

USAID Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional
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Resumo Executivo

Introdução
Implementado no período de Setembro de 2003 a Outubro de 2006, o  objetivo principal do Progra-
ma Elos foi contribuir para a redução da incidência do HIV entre os grupos populacionais em maior
vulnerabilidade das Regiões Sul e Sudeste do país: homossexuais e outros homens que fazem sexo
com homens (HSH), profissionais do sexo (PS), transgêneros (TG) e pessoas vivendo com HIV e
aids (PVHA). Para o processo de avaliação da implementação de suas estratégias a Pact Brasil reali-
zou um estudo sobre as ações de prevenção do HIV/aids desenvolvidas junto a esses três grupos
populacionais específicos em 19 munícipios de seis estados das Regiões Sul e Sudeste.

Metodologia
Os objetivos, instrumentos e operacionalização desse estudo foram apresentados e discutidos previ-
amente com o PN-DST/Aids, com os Programas Estaduais e Municipais de DST/Aids e com as
ONGs conveniadas. O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (CEP/SP) e Comitê Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP). Um total de 131 entrevistas em profundidade e 26 grupos focais foi realizado com 272
pessoas. As entrevistas em profundidade englobaram pessoas acessadas pelas ações dos convênios
totalizando: 22 HSH, 37 mulheres PS, 4 homens PS, 20 TG, 18 gestores municipais, 6 gestores
estaduais, 2 técnicos de Programas Estaduais e 26 coordenadores dos convênios apoiados. Tais en-
trevistas foram focadas na percepção sobre as atividades de prevenção implementadas pelas ONGs.
Vinte e seis grupos focais foram realizados com as pessoas acessadas pelos convênios, com partici-
pação de 27 HSH, 93 mulheres PS, 7 homens PS e 11 TG. Os resultados preliminares sobre dados
referentes aos grupos populacionais acessados foram apresentados aos coordenadores dos projetos
conveniados que identificaram recomendações para aprimoramento de futuras atividades.

Resultados
Dentre as atividades de prevenção ao HIV/aids desenvolvidas no âmbito do Programa Elos dois
pontos fortes são destacados: as capacitações promovidas pelas ONGs, que contribuíram para uma
maior integração entre as pessoas acessadas e viabilizaram uma maior reflexão por parte das mesmas
sobre sexualidade, práticas sexuais e prevenção das DST/HIV/aids junto com a distribuição gratuita
e direcionada do preservativo masculino. Os resultados qualitativos obtidos pelo estudo apontam
uma percepção de aumento no uso do preservativo masculino com parceiros eventuais, no aumento
do conhecimento sobre HIV/aids e formas de prevenção e diminuição da discriminação e estigma. A
implementação das atividades também produziu efeitos nas ONGs, sobretudo em termos do fortale-
cimento institucional e das alianças e parcerias com as contrapartes envolvidas na implementação do
Programa Elos (serviços de saúde e de segurança pública, Conselhos de Saúde, entre outros) e da
ampliação da cobertura das ações de prevenção ao HIV/aids realizadas. Frente a esses resultados, é
possível concluir que as atividades dos projetos, somadas as ações contínuas das ONGs contribuí-
ram para atingir  o objetivo específico do Programa Elos de promover a adoção de práticas mais
seguras e ampliar a cobertura das ações das ONGs nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil.
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Lições Aprendidas
A continuidade das ações de prevenção do HIV/aids com  PS, HSH e TG adequadas às especificidades
desses grupos e aos contextos locais nos quais se inserem, é de fundamental importância. Estigma e
discriminação continuam sendo temas relevantes para os projetos, sobretudo, na Região Sul do país.
O uso do preservativo foi relatado como alto com clientes e parceiros eventuais, mas o uso com
parceiros fixos e para o sexo oral (especialmente entre HSH) foram vinculados à dificuldades em
termos de adoção da prática, indicando a necessidade de enfocar futuras ações de prevenção nestes
dois pontos. Representantes das ONGs e gestores estaduais e municipais têm interesse em compar-
tilhar de forma mais expressiva informações sobre suas respectivas ações e aproveitar o conhecimen-
to adquirido por  cada uma dessas instâncias. As recomendações para futuras ações de prevenção
feitas pelos coordenadores dos projetos apoiados incluíram a institucionalização de ações de preven-
ção junto aos grupos populacionais mais vulneráveis, o aprimoramento do acolhimento e atenção
para tais grupos nos serviços de saúde e o desenvolvimento de pesquisas, tecnologias e saberes
práticos vinculados à prevenção do HIV/aids.
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Incidência de Casos de Aids e Estados Abrangidos
pelo Programa Elos
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Estados e Municípios Abrangidos pelo Programa Elos
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Introdução

A Pact, Inc. é uma organização internacional sem
fins lucrativos que trabalha para desenvolver so-
ciedades de bases sólidas visando prover cidada-
nia e bem-estar.  Suas principais áreas de atuação
são: governo e democracia, HIV/aids, gestão de
recursos naturais, fomento à paz, inclusão social,
equidade, empoderamento de grupos em
vulnerabilidade, gênero e micro-crédito.  A Pact
no Brasil atua desde 1997 com o objetivo de con-
tribuir para o desenvolvimento social e para a
redução das vulnerabilidades da população bra-
sileira, por meio da interação e parceria com as
organizações locais e governos.  Em 2003, a Pact
Brasil inaugurou seu escritório no país tendo como
estratégia prioritária o apoio técnico, financeiro e
operacional às ações implementadas por ONGs
e suas redes.

O Programa Elos foi implementado pela Pact
Brasil a partir de dois acordos de cooperação,  fir-
mados entre a Pact Brasil e USAID/Brazil e exe-
cutados durante o período de Setembro de 2003
a Outubro de 2006. Seu objetivo geral foi contri-
buir para a redução da incidência do HIV entre
os grupos populacionais em maior vulnerabilidade
das Regiões Sul e Sudeste (HSH, PS, TG, UD e
PVHA).  Para atingi-lo o Programa Elos teve
como objetivo especifico promover mudanças de
comportamento, visando à adoção de práticas
mais seguras por meio da ampliação de cobertura
das ações de prevenção. Os resultados esperados
após dois anos de implementação, foi o aumento
no uso do preservativo na última relação com

1 MG :Belo Horizonte; PR: Curitiba, Apucarana; RJ: Rio de Janeiro, São Gonçalo, Mangaratiba, Nova Iguaçu; RS: Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Tramandaí,
Porto Alegre, Uruguaiana; SC: Florianópolis, Balnenario Camburiú; SP: São Vicente, São Paulo, Assis, Ourinhos, Ribeirão Preto.
2 O Plano de M&A do Programa Elos foi elaborado em conjunto com o PN-DST/Aids, a USAID/Brasil e a Pact Brasil, sendo a versão final concluída em
Outubro de 2004.

INDICADORES DE IMPACTO

1.  Porcentagem de uso do preservativo na última relação sexual com parceiro eventual
2.  Porcentagem de uso do preservativo na última relação sexual com parceiro fixo
3.  Nível de conhecimento sobre formas de prevenção ao HIV
4.  Grau de estigmatização com relação às populações mais vulneráveis

parceiro fixo e eventual, aumento no conhecimen-
to sobre formas de prevenção do HIV, diminui-
ção do estigma e discriminação, ampliação da
cobertura das ações das ONGs e o fortalecimen-
to das parcerias com as contrapartes envolvidas
no desenvolvimento das ações apoiadas.

As ONGs conveniadas ao Programa Elos inicia-
ram suas atividades em Outubro-Novembro de
2004, tendo finalizado os convênios em Julho de
2006. Como parte do Programa Elos, as ONGs
desenvolveram atividades como oficinas,
capacitações, reuniões, grupos de convivência,
esquetes teatrais, apresentações culturais e ativi-
dades educativas de prevenção no campo.

Para complementar o processo de avaliação da
implementação das estratégias do Programa Elos,
a Pact Brasil realizou um estudo sobre as ações
de prevenção do HIV/aids desenvolvidas junto
aos HSH, PS e TG em 191 cidades de seis esta-
dos: São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais,
Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Para
tal, o eixo norteador do estudo foi o Plano de
Monitoramento e Avaliação (Plano de M&A) do
Programa Elos2, no qual são destacados indica-
dores de impacto referentes ao objetivo específi-
co e os indicadores de resultado referentes à es-
tratégia 1 e 2: “Fortalecer parcerias com as
contrapartes envolvidas na implementação do
Programa Elos” e “Promover a ampliação de co-
bertura das ações das ONG/Aids”, respectiva-
mente.



11

2

O estudo visou responder à necessidade de ob-
tenção dos dados necessários à construção e ve-
rificação dos indicadores do Plano de M & A e
conhecer o grau de satisfação dos grupos
populacionais acessados pelas atividades
implementadas. Devido à diferentes questões
políticas relacionadas ao contexto nacional e a
implantação do Programa Elos, não foi possível
realizar a linha de base prevista inicialmente
inviabilizando, portanto, uma avaliação dos seus
indicadores de resultado e impacto. No entanto,
este estudo permitiu um monitoramento dos re-
sultados e impacto do Programa Elos, por meio
dos relatos das pessoas entrevistadas em termos
das percepções sobre os resultados das ativida-
des realizadas pelas ONGs. Tais resultados per-
cebidos devem ser contextualizados dentro do
histórico de todas as atividades de prevenção re-

OBJETIVO GERAL DO ESTUDO

Avaliar  a implementação das  atividades de prevenção do HIV/aids desenvolvidas junto a três grupos populacionais
específicos (homossexuais e homens que fazem sexo com homens, transgêneros e profissionais do sexo) em
19 cidades de seis estados das Regiões Sul e Sudeste do país

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO ESTUDO

1.  Conhecer o grau de satisfação dos grupos populacionais acessados a partir do trabalho desenvolvido pelas ONGs
conveniadas ao Programa Elos
2.  Conhecer o grau de articulação entre os projetos conveniados e os representantes locais do setor público de
saúde (DST/HIV/aids)
3.  Conhecer o grau de percepção-satisfação das ONGs conveniadas em relação ao processo de seleção, financiamento
e assessoria técnica do Programa Elos
4.  Descrever  a logística de distribuição dos preservativos masculinos nas Regiões Sul e Sudeste entre os Programas
Estaduais e Municipais de DST/Aids e ONGs conveniadas
5.   Analisar o grau de percepção-satisfação dos Programas Estaduais e Municipais de DST/Aids em relação á logística
de distribuição dos preservativos masculinos, com ênfase no repasse e na distribuição dos mesmos, freqüência,
regularidade, quantidade e locais de obtenção

INDICADORES DE RESULTADO

1.  Grau de percepção-satisfação das contrapartes em relação ao processo de parceria
2.  Grau de percepção-satisfação das contrapartes em relação ao processo de seleção e
financiamento
3.  Grau de percepção-satisfação das contrapartes em relação ao processo de assessoria técnica

alizadas junto aos grupos populacionais
priorizados pelo Programa Elos. Assim, embora
que não se tenha uma base comparativa, os re-
sultados do estudo permitem uma análise da im-
portância do Programa Elos e a definição de pres-
supostos para a criação de novas estratégias de
prevenção.

Os roteiros e análise de dados tiveram como foco
a satisfação dos grupos populacionais acessados
e das contrapartes em termos das atividades
implementadas, o acesso aos insumos de preven-
ção distribuídos e a qualidade dos mesmos. Nes-
te sentido, o estudo também levantou dados so-
bre a logística de distribuição dos preservativos
masculinos nas Regiões Sul e Sudeste, conside-
rando Programas Estaduais e Municipais de DST/
Aids e ONGs conveniadas.
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A metodologia do estudo foi definida com o ob-
jetivo de realizar uma avaliação de processo, o
que significa introduzir uma dimensão explicativa
à análise de implementação do projeto, verifican-
do o grau de satisfação dos atores que foram
acessados como parte do Programa com as ativi-
dades realizadas (Ministério da Saúde/CDC
2005). Por tal motivo, a metodologia definida foi
qualitativa, incluindo a realização de entrevistas
em profundidade e de grupos focais. Como indi-
cado no Gráfico I, o grau de percepção-satisfa-
ção dos grupos populacionais mais vulneráveis
acessados, ONGs e gestores foi o enfoque prin-
cipal do desenho do estudo e dos roteiros aplica-
dos. Por meio dos relatos coletados, foi possível
também realizar o monitoramento de resultados
e impacto em termos do uso do preservativo, re-

Metodologia

sultados percebidos das atividades realizadas e,
experiências de estigma e discriminação.

Aspectos Éticos e de
Implementação
Os objetivos, instrumentos e operacionalização
desse estudo foram apresentados e discutidos pre-
viamente com o PN-DST/Aids, em Março de
2006. Os comentários e sugestões feitas foram
incorporadas ao estudo, cujo protocolo, instru-
mentos para coleta de dados e termos de consen-
timento, foram aprovado pelo CEP/SP e CONEP
(Anexo VI). Todos os participantes de entrevis-
tas e grupos focais assinaram um termo de con-

 

três duas

138

93



13

G
rá

fic
o 

I: 
M

ar
co

 c
on

ce
itu

al
 d

o 
es

tu
do

3



14

sentimento livre e esclarecido antes de participar
de qualquer atividade para coleta de dados. Da
mesma forma, os coordenadores dos projetos
apoiados assinaram um termo de colaboração afir-
mando sua participação voluntária e efetiva no
estudo.

A implementação do estudo foi dividida em três
fases: (i) apresentação da proposta a cada ONG
conveniada e Programa Estadual de DST/aids
com a discussão dos instrumentos e da logística
de execução, em Julho de 2006; (ii) treinamento
dos pesquisadores e execução do trabalho de cam-
po, em Julho-Setembro de 2006; e, (iii), análise
dos dados coletados e apresentação dos resulta-
dos preliminares às ONGs conveniadas para in-
dicação das recomendações incluídas neste Re-
latório, em Setembro-Outubro de 2006.

Escolha dos Participantes

ONGs e municípios participantes do estudo

As ONGs e municípios participantes no estudo
são detalhados no Quadro I. As ONGs com con-
vênios vigentes em Julho de 2006 e na modalida-
de individual foram integralmente cobertas pelo
estudo, abrangendo a cidade da ONG ou onde
foram desenvolvidas as principais atividades do
convênio. No caso dos convênios na modalidade
de consórcio, todas as ONGs formalmente inte-
grantes dos consórcios foram abrangidas pelo es-
tudo. Assim, foram agregadas às 17 ONGs
conveniadas, 5 ONGs consorciadas, totalizando
22 ONGs.   Tendo em vista que as ONGs con-
sorciadas atuam em vários municípios, foi reali-
zada uma seleção de forma aleatória (sorteio) para
a inclusão de um município na amostra de cada
ONG do consórcio, totalizando 18 municípios
estudo, conforme indicado no Quadro I. Além
disso, durante a implementação do estudo, uma
entrevista adicional com a gestora de Ourinhos/
São Paulo (a pedido da coordenação do projeto
conveniado) também foi contemplada
totalizando, portanto,  19 municípios abrangidos.

Participantes nas entrevistas e grupos focais

Partindo do pressuposto que as percepções dos

grupos populacionais acessados são importantes
em todos os projetos desenvolvidos, e os recur-
sos financeiros e o tempo disponível para a
implementação deste estudo, o número de entre-
vistados/as e dos grupos focais com cada seg-
mento específico foi o mesmo para todas as
ONGs, ou seja: duas entrevistas em profundida-
de e um grupo focal com cada um dos grupos
populacionais dos convênios.

Entrevistas em profundidade

A entrevista em profundidade é um instrumento
fundamental para avaliar as percepções e satisfa-
ção da população acessada com respeito às ativi-
dades implementadas pelas ONGs (Bertrand e
Escudero 2002; Rehle 2001). A maioria dos in-
formantes-chave entrevistados foram indicado/
as pelas ONGs conveniadas. Esta indicação foi
baseada nos seguintes critérios: ter mais de de-
zoito anos, ter tido participação consistente nas
atividades de prevenção, ter tido participação em
diferentes atividades de prevenção (capacitações,
oficinas, reuniões, etc.) e ter  abertura/disposi-
ção para ser entrevistado. A escolha intencional
desses/as participantes permitiu a obtenção pelo/
as entrevistadores/as de maior informação pos-
sível, fornecida pelas pessoas mais apropriadas
(Rehle 2001; Maxwell 1996).  No caso dos pro-
gramas estaduais e municipais, foi feito o possí-
vel para entrevistar o coordenador/a, porém em
alguns casos, foi também recomendada a realiza-
ção de entrevista com técnico de tais instâncias
para fornecer dados complementares.  Todos os
coordenadores/as dos projetos conveniados em
vigência foram entrevistados/as,  incluindo os res-
ponsáveis pela coordenação das atividades das
ONGs que participaram dos consórcios.

No total 131 entrevistas em profundidade foram
realizadas com três grupos de informantes-cha-
ve, incluindo:

1. 83 pessoas acessadas pelos projetos apoiados
pelo Programa Elos: 22 HSH, 37 mulheres PS, 4
homens PS  e 20 TG.   O instrumento utilizado
(Anexo II) enfatizou sua percepção sobre a qua-
lidade das ações de prevenção promovidas pelas
ONGs conveniadas, estigma e discriminação e o
acesso, qualidade e uso de insumos de prevenção
fornecidos pela ONG;
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QUADRO I: SÍNTESE DAS ONG E MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS NA AVALIAÇÃO 

 

ONG Conveniada Município Incluído na Avaliação 
Grupo Populacional  

Priorizada pelo Convenio  Modalidade 

REGIÃO SUL  

Rio Grande do Sul 

Igualdade Tramandaí  
TG, HSH, P S 

Consórcio 

Igualdade Caxias do Sul 
 

TG, HSH, P S Consórcio 

Igualdade Novo Hamburgo 
 

TG, HSH, P S Consórcio 

GAPA/RS  Porto Alegre P S, HSH Consórcio (líder) 

NEP  Porto Alegre e Uruguaiana P S, TG Individual e  
Consórcio (líder) 

SOMOS  Porto Alegre HSH Individual 

NUANCES Porto Alegre Homem P S, HSH 
 

Consórcio com GAPA-RS 
 

Santa Catarina 

ADEH  Florianópolis TG, P S, HSH Individual 

 
APROSVI  
 

Balneário Camboriú P S, TG Consórcio com NEP 

Paraná 

Grupo Dignidade  Curitiba HSH Individual 

Grupo Liberdade Curitiba e Apucarana PS Individual e Consórcio com 
NEP 

REGIÃO SUDESTE 

Minas Gerais 

GAPA/MG Belo Horizonte HSH, Mulher PS 
Individual e Consórcio com 

DAVIDA 

Rio de Janeiro  

ABIA Rio de Janeiro HSH Individual 

CAAAIDS São Gonçalo HSH Individual 

DAVIDA Mangaratiba e Rio de Janeiro PS Individual e Consórcio (Líder) 

GAI  Rio de Janeiro HSH, TG Individual 

Grupo Fio da Alma Rio de Janeiro e Nova Iguaçu  PS  
Individual e Consórcio com 

Davida  

São Paulo 

CORSA São Paulo HSH Individual 

NEPS  Assis e Ourinhos  PS Individual 

Vitória Régia  Ribeirão Preto P S  Consórcio com Davida 

Coletivo Feminista 
Sexualidade e Saúde São Paulo PS Individual 

AVE  São Vicente  Homem PS, HSH, TG Individual 
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2. 18 gestores municipais, 6 com gestores esta-
duais e dois técnicos de Programas Estaduais.  O
instrumento utilizado (Anexo III) enfatizou a
interface e/ou articulação entre as ONGs
conveniadas e as instâncias governamentais lo-
cais e estaduais, a relevância da ação para o mu-
nicípio/estado e a logística da distribuição do
preservativo masculino;

3. 26 coordenadores/as dos 19 projetos
conveniados em vigência, utilizando instrumen-
to específico, semi-estruturado (Anexo V) que vi-
sou avaliar sua percepção-satisfação em relação
às atividades de prevenção desenvolvidas, sua re-
lação com os gestores municipais, repasse de
insumos dos programas municipais e estaduais,
interface com a Pact Brasil e a assessoria técnica
prestada durante a execução dos convênios.

Todas as entrevistas foram realizadas em lugar
privado e seguro e foram gravadas em áudio.  Des-
pesas com transporte e alimentação das pessoas
acessadas pelas atividades das ONGs foram re-
embolsadas pela Pact Brasil.

Grupos focais

O grupo focal é uma ferramenta fundamental para
avaliar normas e valores de grupos (Hartz 1997).
Os grupos focais foram realizados com cada gru-
po populacional acessado por cada um dos 19
convênios do Programa Elos, contando com a
participação de quatro (mínimo) e doze (máxi-
mo) integrantes por grupo.  Os grupos foram re-
alizados em lugar privado e seguro e foram gra-
vados em áudio.  Despesas com transporte e ali-
mentação dos/as participantes foram reembolsa-
das.

Vinte e seis grupos focais com as pessoas
acessadas pelos convênios foram realizados, con-
tando com a participação de 27 HSH, 91 mulhe-
res PS, 7 homens PS e 11 TG (Anexo IV). Quan-
do possível e apropriado, os/as participantes dos
grupos focais foram escolhidos das listas de par-
ticipantes das atividades desenvolvidas pela
ONG. No caso dos convênios onde as ativida-
des educativas foram desenvolvidas nos locais de
trabalho dos grupos populacionais, a equipe de
pesquisa foi diretamente para tais locais e reali-
zou os grupos focais com as pessoas que reporta-
ram ter participado numa atividade da ONG nos

últimos três meses.

Os dados sócio-demográficos dos 47 HSH, 139
PS e 31 TG são apresentados na Tabela II. A ida-
de média das pessoas acessadas foi de 34,9 anos,
sendo os HSH os mais novos com idade média
de 30,4 e as mulheres PS as mais velhas, com
uma idade média de 35,4. A maioria das mulhe-
res, homens e TG PS entrevistados trabalham na
rua (45,6%) e, a maioria dos participantes não
completou ensino médio (62%), com 37,8% re-
portando não ter completado o ensino fundamen-
tal. Em termos de raça, 50,7% se auto-definiram
como branco e 44,2% como pardo (25,3%) ou
preto (18,9%).

Apresentação dos dados preliminares
às ONGs conveniadas

Conforme previsto pelo estudo, após o trabalho
de campo, uma análise preliminar dos dados
coletados foi feita e as informações levantadas
por esta análise foram apresentadas e discutidas
com as ONGs conveniadas, visando também
obter recomendações para futuras ações de pre-
venção do HIV/aids.  Três apresentações foram
realizadas em Outubro de 2006: uma para a Re-
gião Sul, uma para as ONGs do Rio de Janeiro e
Minas Gerais e, por fim, uma apresentação para
as ONGs de São Paulo e Paraná. Vinte e uma
das 22 ONGs incluídas na avaliação participa-
ram dessas apresentações. As recomendações fei-
tas pelas ONGs durante as reuniões foram
condensadas e incluídas ao final desse Relatório.

Análise dos dados

Os dados qualitativos foram analisados visando
avaliar a satisfação das contrapartes em termos
de acesso e qualidade das ações implementadas
e dos insumos distribuídos, considerando também
a necessidade de fornecer dados referentes aos
indicadores do Plano de M&A do Programa Elos.
Com o intuito de otimizar tempo e recursos dis-
poníveis, optou-se pelo preenchimento de um for-
mulário de categorias de análises no lugar da
transcrição de todas as entrevistas e grupos fo-
cais. A análise das entrevistas foi feita em três
etapas: (1) identificação de categorias e padrões
nos formulários preenchidos de categorias de aná-
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lise; (2) organização dos dados conforme as ca-
tegorias e padrões identificados; (3) verificação
das conclusões por meio de reuniões com pes-
quisadores e ONGs, realizadas após o término
do trabalho de campo.

Após o término do campo em cada estado, os
pesquisadores sistematizaram as informações
coletadas nas entrevistas e fizeram um relatório
com análise dos dados de acordo com perguntas
avaliativas previamente definidas a partir dos
conceitos e terminologias atuais em
monitoramento e avaliação (Ministério de Saú-
de/CDC 2005). Como parte da avaliação de pro-
cesso, as seguintes perguntas foram consideradas
e analisadas junto com os dados qualitativos
coletados: As atividades foram realizadas da for-

ma planejada? Quais as dificuldades para realiza-
ção das atividades? O público teve acesso às ati-
vidades realizadas e insumos de prevenção dis-
tribuídos? Por que sim ou não? O público
acessado nas atividades educativas realizadas fi-
cou satisfeito com as mesmas? Os gestores de
DST/Aids e coordenadores de projeto ficaram
satisfeitos com as atividades implementadas?
Qual o grau de satisfação dos coordenadores de
projetos e gestores estaduais e municipais com a
logística da distribuição de insumos?

A análise feita como parte do monitoramento dos
resultados contemplou as seguintes perguntas:
Quais foram os principais resultados dessas ati-
vidades segundo os três atores sociais (público
acessado, gestor de DST/aids e coordenador do

 

Homem

34,7

217
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projeto)? Os atores sociais apontam os mesmos
resultados ou existe diferença?  Os públicos
acessados apontaram os mesmos resultados ou
existe diferença entre os grupos entrevistados?
Qual a percepção-satisfação dos coordenadores
de projetos e gestores de DST/aids com o relaci-
onamento estabelecido entre ONGs e Programas
de DST/Aids? Quais as convergências e diver-
gências mostradas? Qual o grau de satisfação das
ONGs com o relacionamento estabelecido com
a Pact Brasil (processos de seleção, financiamen-
to dos projetos, assessoria técnica)?

A análise dos dados feita como parte do
monitoramento de impacto enfocou na questão
de estigma e discriminação. Com base no con-

teúdo das entrevistas foram analisadas experiên-
cias de estigma e discriminação vividas e senti-
das do público entrevistado em adição a uma
possível associação entre as atividades realiza-
das como parte do Programa Elos e a percepção
do segmento entrevistado sobre uma diminuição
do estigma e da discriminação, relacionada aos
grupos populacionais mais vulneráveis.

Os relatórios de campo por estado foram anali-
sados e condensados por região e grupo
populacional para apresentação neste Relatório.
Nos casos onde não havia diferenças nos dados
por região (como por exemplo, a satisfação com
as atividades implementadas) os dados foram
condensados somente por grupo populacional.



Grau de satisfação das contrapartes com as atividades de
prevenção ao HIV/Aids implementadas pelo Programa Elos

A
Resultados e Discussão
dos Dados
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O Quadro 2 mostra o grau de satisfação dos re-
presentantes dos grupos populacionais acessados
com as atividades dos projetos nas  Regiões Sul e
Sudeste. O mapa do nível de satisfação dos par-
ceiros representa a média de satisfação (por esta-
do) do público acessado, coordenadores de pro-
jetos e gestores estaduais e municipais com a im-
plantação do Programa Elos (muito alto
corresponde a uma média entre 4,5-5; alto 4-4,4;
média 3-4).

As pessoas entrevistadas se mostraram muito sa-
tisfeitas com as atividades desenvolvidas pelos
projetos. Convém destacar que a maioria dos en-
trevistados freqüenta as ONGs, embora tenham
sido coletados também depoimentos nos pontos
de prostituição e de encontro do público GLBT.
Essas pessoas chegaram até as ONGs por meio
de amigos ou por causa das atividades de campo
realizadas pelas ONGs. Em geral, estão em bus-
ca por insumos de prevenção e orientação para
enfrentar situações de violência e discriminação.

Segundo as pessoas entrevistadas o ponto forte
das atividades foram os encontros promovidos
pelas ONGs – reuniões, oficinas, seminários,
palestras e cursos – e as mudanças e aprendiza-
dos adquiridos a partir destes encontros – como
maior integração, socialização e troca de infor-
mações entre as pessoas, melhora da auto-estima
e maior condição para refletir a respeito da pró-
pria sexualidade, práticas sexuais e métodos de
prevenção às DST/aids.

Os encontros foram elogiados por serem diferen-
tes, com novas temáticas abordadas. Segundo as
pessoas entrevistadas tais encontros são organi-
zados, didáticos e fazem uso de materiais
educativos e imagens: “todo mundo entende mui-
to bem” - “a gente trabalha com mais ânimo,
aprende muitas coisas”. Dentre as palestras, ofi-
cinas e cursos, a maioria declarou preferência por
aqueles cujo foco foi a geração de renda. Houve
relatos de pessoas que tem como objetivo abrir o
próprio negócio com base no conhecimento ad-
quirido.

As atividades criaram oportunidades de questio-
nar e refletir sobre a própria sexualidade, possibi-
litando repensar as práticas sexuais e seus riscos.
De acordo com as pessoas entrevistadas, grande
parte das pessoas não reflete sobre a existência
de vulnerabilidade no comportamento  pessoal,
sendo as atividades dos projetos uma maneira de
lembrar deste fato a todo momento: “dá uma acor-
dada na acomodação, é lembrado do que é im-
portante”.

As atividades também foram consideradas
satisfatórias pelo fato de estimularem as trocas
de informações entre as pessoas, particularmen-
te no que se refere ao HIV/aids, DST e formas
de prevenção, saúde sexual e reprodutiva e rela-
ções de gênero. Foi ressaltada a oportunidade de
adquirir mais conhecimento sobre estes temas,
de receber  gratuitamente preservativos e tam-
bém acessar ou ser encaminhado/a aos serviços

Grau de Satisfação
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de saúde, propiciando mudanças no auto-cuida-
do. Dentre os serviços que as pessoas entrevista-
das tiveram acesso destacam-se: as consultas com
médicos e psicólogos, aconselhamentos e aten-
dimentos em saúde sexual e reprodutiva e exa-
mes ginecológicos preventivos e de testagem do
HIV.

Outro tipo de informação adquirida considerada
muito relevante foi o conhecimento sobre direi-
tos humanos, discriminação e estigma. Segundo
as pessoas entrevistadas, as discussões sobre es-
tes temas geraram modificações no modo pelo
qual enfrentam as situações de discriminação e
forneceram subsídios para o resgate da dignidade

A

Nível de Satisfação de Parceiros do Programa Elos, com sua
Implantação

e para garantia de direitos e da cidadania.

As atividades em grupo como oficinas e reuni-
ões, por sua vez, contribuíram para aumentar a
integração entre as pessoas, desenvolvendo mai-
or socialização e vínculo entre os pares. Uma en-
trevistada relatou que nessas reuniões aprendeu
“(...) a se relacionar melhor com as pessoas”.
Outras atividades citadas como relevantes foram:
as atividades educativas em locais freqüentados
pelos grupos populacionais mais vulneráveis
como ruas, bares e boates; a articulação e parce-
ria com os donos de estabelecimentos; o apoio
jurídico e psicológico; as atividades culturais; e o
acesso à internet. Alguns destacaram ainda a for-
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mação de multiplicadores e agentes de saúde.

Dentre os pontos fracos das atividades ressalta-
dos pelas pessoas entrevistadas destacam-se: a
distribuição de preservativos com mau cheiro; a
distribuição insuficiente de gel lubrificante e de
preservativo feminino; e a não remuneração do
trabalho de alguns multiplicadores e agentes de
saúde.

As pessoas entrevistadas também fizeram suges-
tões para a realização de atividades das ONGs.
As mulheres PS gostariam de receber maior apoio
jurídico para o enfrentamento das situações de
discriminação, além de participar de atividades
que contribuam para ampliação do seu conheci-
mento a respeito dos processos de saúde e doen-
ça e para o aprimoramento de habilidades pes-
soais (como por exemplo, palestras com profissi-
onais de saúde e oficinas sobre direitos huma-
nos). Elas também mostraram interesse em ativi-
dades que ampliem suas fontes de renda como
cursos de costura, cabeleireiro e confecção de bi-
juterias.

Os homens PS indicaram a necessidade maior
apoio para aumentar a habilidade em lidar com
os clientes e o ambiente de trabalho, para torná-
lo mais favorável às práticas sexuais mais segu-
ras, como mostram os depoimentos: “pegar aque-
les (garotos) que não tem uma idéia do que a noi-
te é para ver o que eles podem mudar dentro de
uma boate (...)”; “que a ONG possa ajudar em
relação ao relacionamento com o cliente (...) nor-
malmente na hora do pagamento há uma diver-
gência, se a ONG pudesse ajudar nisso seria
muito bom (...) tem gente que não paga e coloca
como se fosse só uma brincadeira aquilo (...)”.
Foram coletados depoimentos sobre o uso de dro-
gas (tabaco, maconha, cocaína e álcool) entre os
homens e a necessidade de esclarecimento sobre
o uso abusivo dessas substâncias e os efeitos no-
civos também da interação entre elas. Os homens
reconhecem as conquistas das ONGs na luta con-
tra a discriminação mas alguns entendem que es-
sas conquistas beneficiam apenas os PS cadas-
trados nas ONGs e sugerem a ampliação para to-
dos os PS: “(...) porque muitos profissionais do
sexo se acham excluídos disso (...) fora a (ONG)
não pode fazer nada (...) você chega numa dele-
gacia, por exemplo, e não pode dar queixa”.

As transgêneros mostraram interesse em ativida-

des que ampliem suas fontes de renda: “(...) cur-
sos de cabeleireiro, manicure, artesanato (...) para
quando a travesti chegar no fim da carreira saber
fazer alguma coisa (...) poder trabalhar para si
(...)”; “Não que ela vá largar a prostituição, mas
que tenha alguma outra forma de ganhar dinhei-
ro que não seja se prostituindo, porque chega uma
hora em que acabou, não tem mais ninguém que
vá sair com elas”. Elas também sugeriram pales-
tras com médicos e psicólogos, além de auxílio
no acesso aos serviços públicos de saúde mental.
Foram coletados relatos de sofrimento psíquico
como depressão e ansiedade e algumas entrevis-
tadas comentaram fazer uso de medicação. Tam-
bém pediram auxílio no acesso aos serviços
odontológicos e de advocacia e maior apoio para
aquelas que vivem com HIV/aids (distribuição
de cestas básicas, grupos de adesão aos medica-
mentos anti-retrovirais e grupos de convivência).

Os HSH têm interesse em aprender mais sobre
tratamento do HIV/aids, direitos humanos e
como lidar com as situações de discriminação
vivenciadas no ambiente familiar, no trabalho e
no convívio social em geral. De acordo com os
entrevistados muitas pessoas ainda têm vergonha
de participar das atividades de prevenção promo-
vidas pelas ONGs. Por isso, sugerem atividades
de aproximação e integração das pessoas com as
ONGs como festas, jogos de futebol e basquete
e a organização de uma olimpíada gay. Também
existe interesse em atividades de lazer como visi-
ta a parques e museus, excursões em grupo para
cinemas, teatros e shows. Acreditam que as
ONGs devem divulgar mais seus trabalhos, or-
ganizando programas de rádio e mostras de cine-
ma GLBT, sugerem ainda a ampliação da cober-
tura das atividades de prevenção incorporando
HSH mais jovens e aqueles que não freqüentam
os locais de encontro GLBT ou as ONGs. Os
entrevistados chamaram atenção para a necessi-
dade de apoio aos HSH que vivem com HIV/
aids e gostariam de acompanhar de forma mais
próxima o trabalho das ONGs. Houve indicações
de necessidade de maior divulgação de informa-
ções sobre os financiadores das ações e/ou par-
ceiros e de avaliação das atividades junto com
representantes das ONGs.

Por meio da análise das entrevistas com os coor-
denadores dos convênios foi possível identificar
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as principais dificuldades para realização das ati-
vidades dos projetos. Trata-se de dificuldades es-
truturais, institucionais e técnicas. As dificulda-
des estruturais referem-se: às características da
política americana para prevenção do HIV/aids;
à desvalorização do dólar obrigando a redução
dos valores financeiros em reais dos convênios;
o atraso no repasse e/ou falta de insumos de pre-
venção às DST/aids (preservativos masculinos
e gel lubrificante); e o atraso na produção dos
materiais educativos (cartazes, folhetos, chavei-
ros, publicações).

As características e/ou especificidades da políti-
ca americana para prevenção do HIV/aids foi a
dificuldade estrutural mais mencionada pelas
pessoas entrevistadas. De acordo com um coor-
denador: “o Congresso Americano tentou
reformular a condução dos projetos com relação
à prostituição e isso provocou uma interrupção
das atividades, atrasando o cronograma”.

As dificuldades institucionais referem-se basica-
mente a articulação com os Programas de DST/
Aids. A rotatividade dos gestores e técnicos de
saúde devido às mudanças de governo ou por
questões políticas, foi apontada pelas pessoas
entrevistadas como o principal motivo para ex-
plicar tal dificuldade.

As dificuldades técnicas, por sua vez, referem-se
ao planejamento e execução das atividades e in-
cluem problemas como: acesso aos grupos
populacionais em municípios sem representação
local das ONGs; abrangência geográfica dos lo-
cais de realização das atividades; participação e
aderência dos grupos populacionais nas ativida-
des desenvolvidas; a divulgação restrita dos pro-
jetos; e o número insuficiente de reuniões entre
as ONGs consorciadas, no caso dos projetos nes-
sa modalidade.

Os coordenadores de projetos em consórcio apon-
taram a abrangência dos locais de realização das
atividades (previamente definidos pelos projetos
apoiados) como a principal dificuldade técnica.
Diversas atividades tiveram de ser abandonadas,
como treinamentos e visitas aos municipios, ten-
do em vista a distância dos locais e o custo ele-
vado das visitas técnicas: “Trabalhamos esprai-
ando as ações e não focalizando áreas mais cen-
trais que facilitassem deslocamentos e são mais
próximas”.

Muitos coordenadores chamaram atenção para a
dificuldade de participação e aderência dos gru-
pos populacionais nas atividades desenvolvidas.
No caso das mulheres PS e das transgêneros os
principais motivos identificados para isso foram:
rixas entre os donos de boates (fazendo com que
as mulheres e transgêneros não freqüentem os
mesmos locais) e rixas entre as próprias mulheres
e as transgêneros (que impedem a participação
nas atividades). No caso dos homens PS ainda é
difícil à aceitação das atividades, pois existe des-
conhecimento do trabalho realizado e a vergo-
nha em participar. Outro aspecto citado foi a fal-
ta de motivação para participar das atividade,
sendo que em alguns relatos o preservativo apa-
receu como “moeda de troca” para facilitar esta
participação.

Tais dificuldades estruturais, institucionais e téc-
nicas identificadas pelo estudo foram elementos
determinantes para que uma parte das atividades
não fosse executada da forma prevista inicialmen-
te e/ou para a supressão de algumas delas.

De forma complementar, a questão de
sustentabilidade das ações de prevenção do HIV/
aids realizadas pelas ONGs foi incluída no pro-
cesso de coleta de dados, visando acessar infor-
mações relevantes sobre este aspecto específico
de projetos. Assim, quando indagados sobre este
ponto, a maioria dos/as coordenadores/as dos
projetos apoiados afirmou que deu continuidade
as ações de prevenção ao  apoiadas pelo Progra-
ma Elos. Muitas ONGs já executavam ações de
prevenção antes dessa parceria estabelecida e com
o apoio recebido conseguiram estruturar melhor
as atividades, garantindo a continuidade das mes-
mas, após o término do financiamento mesmo
que numa escala menor. Como estratégia para a
continuidade das ações de prevenção as ONGs
recorreram aos serviços públicos de saúde em
busca de insumos de prevenção e apoio
institucional. Muitas também se inseriram nos
Conselho de Saúde e outras instâncias de contro-
le social, como estratégia de acesso aos proces-
sos de tomada de decisão sobre os recursos pú-
blicos de saúde. Outra estratégia tem sido buscar
apoio junto às universidades e órgãos de classe
(Ordem dos Advogados do Brasil, Conselhos
Regionais de Psicologia, etc.) para dar continui-
dade aos serviços oferecidos aos grupos
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populacionais acessados pelos projetos (atendi-
mento jurídico e psicológico, por exemplo).

O Quadro 3  mostra que a sustentabilidade das
ações realizadas pelas ONGs está focada basica-
mente em linhas de financiamento existentes nos
programas de saúde, dentre as quais a mais im-
portante é a política de incentivo de DST/aids:
“Com a base do projeto (...) a ONG apresentou
um projeto para o Ministério da Saúde que foi
aprovado (...)”; “O projeto passou a ser financia-
do pelo Estado. Um financiamento menor, com
menos pessoal, menos atividades”. Também fo-
ram coletados relatos sobre multiplicadores dos
projetos que foram contratados pelos serviços de
saúde e relatos sobre municípios onde as ONGs
funcionam em espaços cedidos ou custeados pelo
poder público.

Alguns coordenadores mencionaram que suas
ONGs receberam apoio de agências de financia-
mento nacionais e internacionais, mas foram pou-

cos. As ONGs acessam recursos financeiros para
realização das ações de prevenção basicamente
por meio de doações públicas e privadas de re-
cursos financeiros e materiais de consumo e per-
manente (computador, material de educativo e
de escritório, entre outros); contribuição mensal
dos associados da instituição; realização de even-
tos, festas e rifas; e fabricação e venda de roupas,
bijuterias e artesanatos.

A sustentabilidade das ações depende do apri-
moramento da relação entre ONGs e poder pú-
blico. Percebeu-se que onde houve esse aprimo-
ramento foi possível verificar a inclusão de ativi-
dades que eram financiadas pelo Programa Elos
nos Planos de Ações e Metas (PAM). Nos locais
onde há problemas no relacionamento existem
também maiores dificuldade para atingir a
sustentabilidade das ações.

3

de projetos

de DST/Aids
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Resultados das Atividades

Os principais resultados relatados que serão dis-
cutidos a partir da realidade de cada grupo
populacional são os elencados abaixo:

• Acesso e uso do preservativo masculino

• Aumento do conhecimento sobre DST/
HIV/aids

• Encaminhamento para consultas e exames

• Aumento da integração entre pares

• Fortalecimento da auto-estima

• Aumento da integração social

Os resultados obtidos variam conforme o muni-
cípio e o estado onde foram desenvolvidas as ati-
vidades dos projetos apoiados, bem como com
maior ou menor intensidade de articulação entre
as ONGs, os grupos populacionais acessados e
poder público. Sendo assim, para dar maior trans-
parência à apresentação desses resultados, neste
capítulo os mesmos foram condensados por gru-
po populacional acessado e principais temas abor-
dados, estando todos vinculados aos projetos
apoiados e desenvolvidos na Região Sul.

HSH

Os entrevistados apontaram como principais re-
sultados das atividades: o acesso ao preservativo
masculino; a aquisição de conhecimento sobre
DST/aids e direitos humanos; o fortalecimento
da auto-estima e aumento da integração social e
entre os HSH. As atividades dos projetos facili-
taram o acesso aos insumos de prevenção, em es-
pecial ao preservativo masculino. Os entrevista-
dos afirmaram utilizar o preservativo com maior
freqüência depois das atividades, principalmente
pelo acesso gratuito: “(...) porque ninguém tinha
condição de ir numa farmácia comprar (...)”; “Mui-
ta gente não usa camisinha porque acha que paga
caro,  então era de graça e todo mundo pode usar”.

Uma parcela dos entrevistados relatou que tam-
bém teve acesso ao gel lubrificante.

Segundo os entrevistados, os HSH não costumam
utilizar preservativos no sexo oral: “(...) as pes-
soas só usam preservativo na hora da penetra-
ção. No sexo oral, tanto passivo quanto ativo, é
muito difícil (...)”; “(...) faço sexo oral sem cami-
sinha, eu sei que tem um risco e assumo isso (...)”.
Algumas das dificuldades apontadas pelos entre-
vistados para utilizar o preservativo no sexo oral
foram: “(...) você coloca a camisinha no sexo oral
a outra pessoa já desconfia de ti, o que será que
ele tem?”; “A dificuldade de fazer sexo oral com
camisinha é o gosto, aquele gosto de borracha que
fica na boca, termina a lubrificação da camisinha
e daí machuca, os lábios da gente ficam arden-
do”; “(...) dá menos tesão também”; “A lubrifica-
ção da camisinha que a gente chega a engolir,
aquilo lá dá azia”.

Também foram relatadas dificuldades para utili-
zar o preservativo no sexo anal: “dependendo da
camisinha (...) a relação já se torna mais doloroso
(...) a penetração sem o preservativo é mais con-
fortável”.

As ONGs foram mencionadas como locais de
aprendizagem sobre a utilização do preservativo
e do gel lubrificante: “(...) meu parceiro (...) tinha
dificuldade de usar o preservativo, achava
desconfortável (...) através da ONG, foi explica-
do como usar o preservativo, como usar o gel
(...)”.

As atividades ampliaram o conhecimento a res-
peito das DST/aids: “(...)ajudou a me
conscientizar mais (...)”; “(...) quando eu vim para
cá fiquei sabendo como é o jeito (...) de como a
gente se cuidar melhor”; “Ensina a como se pre-
venir”; “Traz esclarecimento sobre as doenças,
onde procurar recursos. As pessoas não sabem
como chegar, com quem falar e a ONG faz um
trabalho de meio de campo para tu saber a ma-
neira mais segura de chegar no lugar certo (...)”.

Região Sul
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A aquisição de conhecimento sobre direitos hu-
manos também foi destacada pelos entrevistados,
que se sentem mais seguros com a presença das
ONGs e reconhecem sua importância na luta con-
tra a discriminação: “(...) a gente tem direitos e
através da ONG a gente descobriu os nossos di-
reitos (...)”; “(...) isso permite que casos de dis-
criminação venham à tona, apareçam. Essa coisa
de meter a cara, e denunciar (...)”; “(...) se eu ti-
ver algum problema na rua eu sei onde pedir so-
corro (...)”; “Me sinto mais seguro na questão de
discriminação, o fato de saber que tem ONG por
trás de mim e poder contar (...)”.

Os entrevistados também chamaram atenção para
a contribuição das atividades no processo de acei-
tação de si mesmo e formação da identidade pes-
soal: “mudanças na vida (...) em relação a mim
mesmo”; “eu tinha medo de assumir a minha con-
dição sexual”; “Antes eu era mais fechado, eu ti-
nha medo e depois que comecei a participar das
reuniões eu fiquei mais liberado (...)”; “(...) aqui
é um lugar em que eu posso falar abertamente o
que eu sou (...) as minhas angústias e descobrir
com as outras pessoas as experiências deles (...)
tem me proporcionado um crescimento muito
grande (...)”. Os HSH percebem as atividades
como um momento para a formação de novos
vínculos e amizades: “Hoje eu participo das reu-
niões e compartilho muito com o pessoal daqui”.

Mulheres Profissionais do Sexo

As entrevistadas apontaram como principais re-
sultados das atividades: o acesso ao preservativo
masculino; a aquisição de conhecimento sobre di-
reitos humanos, DST/aids e uso indevido de dro-
gas; o apoio para acesso aos serviços públicos de
saúde; o aprimoramento da comunicação com os
clientes; e a integração e fortalecimento da auto-
estima.

O acesso gratuito ao preservativo nos pontos de
prostituição e para uma parte das entrevistadas

ao gel lubrificante, foi percebido como importante
porque garante a presença de insumos nos locais
de trabalho.

Por meio das atividades foi possível obter conhe-
cimento sobre DST/aids e discutir temas refe-
rentes à sexualidade. A participação nas ativida-
des ajudou a aprofundar os cuidados com a pró-
pria saúde. Muitas mulheres passaram a utilizar
mais o preservativo na relação com os clientes,
buscar consultas e exames preventivos e dimi-
nuir o uso abusivo de álcool e drogas: “Eu não
sabia como usar uma camisinha, para que servia
o gel. Então eu aprendi, aqui para mim foi bom”.
A aquisição de conhecimento sobre direitos e
deveres também foi ressaltada pelas entrevista-
das.

As mulheres chamaram atenção para o trabalho
desenvolvido pelas ONGs junto aos serviços pú-
blicos de saúde, o que facilitou o acesso às con-
sultas e realização de exames: “(...) Antes de par-
ticipar do projeto era muito difícil ir ao ginecolo-
gista, até porque o fato de chegar no médico e
falar que é profissional do sexo ele já vai te tratar
de modo diferente”. Também ressaltaram o apoio
para aquelas que vivem com HIV/aids em ter-
mos de acesso e adesão ao tratamento, por meio
da participação em grupos específicos e em aten-
dimentos psicológicos.

As atividades contribuíram para o aprimoramen-
to da comunicação com os clientes, tanto no que
se refere à negociação para o uso do preservati-
vo, como no que diz respeito ao trato (contratação
do serviço, escolha do local para realização do
programa, prevenção relacionada ao uso de dro-
gas). As entrevistadas destacaram o aprendizado
a respeito da negociação do preservativo com os
clientes, utilizando-se de argumentos sobre a im-
portância de ambos cuidarem da saúde: “(...) Para
mim teve benefícios porque muitos clientes não
gostavam de usar preservativo, eu começava dar
uma palestra dentro do quarto, mostrava o livri-
nho explicando sobre as DST e dava pra eles”;

B
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“(...) Eu aprendi a ter mais argumentos (...)”. Uma
entrevistada contou como aprendeu a lidar com
o cliente quando ele está drogado: “Você tem que
deixar o cara tranqüilo, dependendo do que usou
a droga sempre deixa meio agressivo”.

As entrevistadas percebem o preservativo como
um instrumento de trabalho. Segundo elas, a
maioria das PS utiliza o preservativo com os cli-
entes. Mas relatam ser ainda comum os clientes
pedirem para fazer programa sem preservativo,
oferecendo mais dinheiro para isso. De acordo
com uma entrevistada: “os clientes estão apren-
dendo que a gente não faz nada sem usar camisi-
nha, mesmo o sexo oral”. Mas há relatos de mu-
lheres que ainda sentem-se pressionadas por este
tipo de oferta e pela “concorrência” com PS e
transgêneros que não usam. Outras ainda têm di-
ficuldade de negociar o sexo seguro com os na-
morados.

Em diversos depoimentos, as atividades desen-
volvidas pelas ONGs foram apontadas como im-
portantes e de grande ajuda na aprendizagem so-
bre o uso e negociação do preservativo: “As pa-
lestras ajudaram a gente a aprender mais sobre o
preservativo, ajudaram a saber mais como usa,
como pode acontecer de pegar uma doença (...) e
ajudou a explicar melhor para o cliente porque
precisa usar”.

As atividades propiciaram o estabelecimento de
vínculos, fomentando a noção de grupo e a per-
cepção das ONGs como espaços de apoio
psicossocial e de novas formas de atuação pro-
fissional. Uma parte das mulheres acabou inte-
grando-se nas equipes das ONGs como
multiplicadoras, possibilitando a obtenção de ren-
da complementar e ampliando suas perspectivas
de atuação profissional.

Homens Profissionais do Sexo

Os entrevistados apontaram como principais re-
sultados das atividades: o acesso ao preservativo
masculino; a aquisição de conhecimento sobre
DST/aids e uso indevido de drogas; o aprimora-
mento da comunicação com os clientes; e o for-
talecimento da auto-estima.

Por meio das atividades houve uma
disponibilização direcionada e gratuita de preser-

vativo: “(...) Isso é uma grande coisa para quem
vive da noite (...) tem garotos que têm dinheiro e
compram camisinha, mas também tem muitos que
não tem, o pessoal entrega e não cobra nada (...)”.

Os entrevistados relataram que costumam utili-
zar o preservativo com os clientes, inclusive no
sexo oral. Mas reconhecem que o uso do insumo
pode variar conforme a situação: “Vou ser bem
sincero, já tive amigos que me falaram que os cli-
entes queriam fazer sexo oral sem camisinha, e
que não iam pagar se eles não aceitassem. E,
quando a noite está ruim, eles às vezes se sub-
metem”; “Quem trabalha mais estabelecido é
mais consciente; agora, o cara que tá na rua só
para ganhar um dinheiro, a situação é diferente”.
Segundo os relatos, alguns clientes não gostam
de usar preservativo e a maioria ignora ou tem
pouco conhecimento sobre as DST/aids e as for-
mas de transmissão do HIV. Também é comum
clientes pedirem o programa sem uso do preser-
vativo, oferecendo mais dinheiro: “tem cliente que
pára o carro e oferece uma grana mais alta”; “As
mulheres (clientes) são mais prudentes, mas en-
tre homens já tive propostas assim”; “(...) tem
um cliente que a gente sabe que tem (HIV), e ele
sempre liga oferecendo dinheiro a mais (...)”.

As ONGs foram citadas como locais de aprendi-
zagem sobre o uso e negociação do preservativo:
“(...) aqui foi que eu aprendi a conversar sobre
isso, a chegar para o cliente e dizer que não dá;
(antes) eu não sabia como dizer, hoje em dia eu
sei (...); eu explico para ele que (...) se eu estiver
infectado, eu vou infectar ele, mesmo que ele te-
nha o HIV”. A aquisição de conhecimento sobre
DST/aids e uso indevido de drogas foi outro re-
sultado mencionado: “Nas reuniões fala sobre a
aids e DST”; “(...) ensina um pouco para nós as
prevenções”. “(...) em relação às drogas, a gente
aprendeu bastante coisa (...)”; “(...) consegue dis-
cutir o assunto, consegue conversar com os ou-
tros (...)”. As atividades também contribuíram
para o aprimoramento da comunicação com os
clientes no que se refere à prevenção de DST/
aids: “Antes a gente não sabia conversar sobre
isso e hoje a gente aprendeu a explicar (para os
clientes). Eu não sabia conversar sobre as doen-
ças e aqui eu aprendi”.

As atividades favoreceram o auto-cuidado, sen-
do que muitos dos PS passaram a se proteger mais
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nas relações sexuais com os clientes: “Para mim
foi muito bom (...) eu não saberia dizer se hoje eu
estaria nessa entrevista, porque se eu não me cui-
dar (...)”; “(...) participando das reuniões a gente
cria consciência em relação aos clientes e ao auto
cuidado (...) a gente tá preservando a nossa vida
é a consciência que a gente tem aqui (...)”; “An-
tes eu transava sem camisinha (...) mudou muito
meu conhecimento, aumentou meus cuidados em
relação a mim e a outras pessoas também (...)”.

Os entrevistados destacaram ainda a importân-
cia das atividades no processo de crescimento
pessoal: “(...) convido outras pessoas para vir aqui,
depois que vim sou outra pessoa”; “(...) Aprendi
a ser mais perseverante, mais prudente”. O rela-
to de um entrevistado aponta a continuidade da
sua participação nas atividades como
multiplicador: “Você se torna um ponto de refe-
rência (...) as pessoas que trabalham com sexo
convida para dar palestra (...) o conhecimento que
a gente carrega daqui e repassa para as outras
pessoas é muito gratificante”.

Transgêneros

As entrevistadas apontaram como principais re-
sultados das atividades: o acesso ao preservativo
masculino; a utilização do preservativo masculi-
no com os clientes; a aquisição de conhecimento
sobre direitos humanos, DST/aids e prevenção
ao uso e abuso de drogas; o apoio as transgêneros
vivendo com HIV/aids para acesso e adesão ao
tratamento; o aprimoramento da comunicação
com os serviços de segurança pública; e a
integração e fortalecimento da auto-estima.

As atividades dos projetos facilitaram o acesso
ao preservativo masculino e fomentaram o seu
uso. Com as atividades as transgêneros se
instrumentalizaram para utilização adequada do
insumo: “Eu aprendi bastante coisa sobre o pre-
servativo, não sabia usar direito (...)”; “A maioria
das vezes os meus programas eram feitos sem o
preservativo com o cliente, agora mudou bastan-
te, eu não faço mais (...)”.

As entrevistadas acreditam que houve um aumen-
to da adesão ao uso de preservativos pelas
transgêneros com clientes. Mas ainda referem di-
ficuldades para adotar o sexo seguro com os na-
morados e também quando os clientes pedem para

fazer programa sem preservativo em troca de mais
dinheiro. Segundo as entrevistadas, às vezes, por
uma questão de sobrevivência, algumas
transgêneros se submetem a isso: “pagamento a
mais para fazer sem preservativo (...) pela neces-
sidade, pela situação (...) já confessaram que to-
pam”; “(...) a situação tá complicada (...) se tem
uma que passa fome, passa necessidade, e passa
um (cliente) e diz ‘eu te dou dez reais, só que
quero fazer sem camisinha’, ela vai e faz (...) ela
sabe que pode pegar uma doença, tem a informa-
ção, mas por uma questão financeira ela vai fazer
sem camisinha (...)”.

As ONGs foram apontadas como locais de apren-
dizagem sobre a utilização do preservativo com
os clientes. Uma entrevistada relatou que por
meio das atividades aprendeu: “(...) a chegar no
ponto fraco deles e explicar (...) que tem outras
coisas para contaminar (...) hepatite, sífilis, não é
só a aids. Uso também o fator psicológico: ‘pensa
na sua mulher, você nem me conhece e vai transar
comigo sem camisinha’ (...)”. Outra fez a seguin-
te revelação: “(...) aprendi a importância, eu não
falo para o cliente que eu sou portador, digo que
é mais seguro para nós dois usar (...) e, se ele fa-
lar que irá pagar um pouco mais, eu também falo
que não; antes eu fazia, mas agora não faço por-
que aprendi sobre a contagem dos vírus, que eu
posso estar passando mais para mim”.

As atividades ampliaram o conhecimento sobre
direitos humanos, DST/aids e prevenção ao uso
e abuso de drogas: “Me senti mais esclarecida (...)
se eu sofrer discriminação ou abuso da polícia,
eu sei dos meus direitos”; “A gente aprende mui-
ta coisa (...) oficinas de DST (...)”; “(...) eu ve-
nho em todas as reuniões porque isso me ajuda
sobre essa parte (prevenção ao uso e abuso de
drogas)”. O apoio oferecido as transgêneros vi-
vendo com HIV/aids no acesso e adesão ao tra-
tamento foi outro resultado mencionado: “(...)
hoje eu tenho encaminhamento médico, exames,
medicação (...)”; “(...) antes eu faltava, o medi-
camento eu não tomava direito, vindo na ONG
eu aprendi sobre os medicamentos, para mim
mudou bastante”.

As entrevistadas sentem-se mais incluídas soci-
almente e identificam as atividades das ONGs
como fundamentais na luta pelos seus direitos e
contra o estigma e a discriminação: “(...) elas lu-
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tam por nós na rua e aqui dentro (...)”; “Conse-
guimos muito no que se refere a cidadania (...)
hoje temos a carteirinha da ONG (...) que apre-
senta para a polícia e serve como um documento
de identificação”; “(...) aparece cafetão e cafetina
que quer cobrar passagem para quem fica na rua
(...) reclamam na ONG. Lá eles encaminham para
advogado, leva o caso para polícia (...)”. Os de-
poimentos mostram que houve um aumento da
visibilidade das transgêneros nos serviços de se-
gurança pública, bem como aprimoramento na
comunicação com esses serviços.

As atividades promoveram a integração entre as
transgêneros contribuindo para diminuir a
competitividade e rivalidade: “Aqui (...) as pes-
soas se respeitam e deixam as diferenças de fora”.
Diversas entrevistadas também destacaram a im-
portância das atividades no processo de cresci-
mento pessoal: “(...) era muito fechada, eu vivia
o meu mundo e o mundo das outras pessoas não
importava (...)”; “eu aprendi a ouvir outros (...)”;
“Como pessoa eu cresci muito, me trouxe muitos
conhecimentos, muito aprendizado de vida (...)”;
“(...) travesti não tem que viver só à noite, mas
também de dia (...)”.

Coordenadores de projetos

A análise das entrevistas com coordenadores dos
projetos apoiados indicou os principais resulta-
dos das atividades, segundo a percepção de mo-
dificações na ONG e mudanças nos grupos
populacionais acessados.

As atividades contribuíram para o fortalecimen-
to institucional das ONGs, conforme indica uma
das entrevistas: “Um dos grandes resultados foi a
visibilidade e credibilidade conquistada pela
ONG. Hoje redes de TV procuram, jornais que-
rem conhecer os projetos e saber nossa opinião
sobre os temas tratados”. Além disso, houve re-
conhecimento das ONGs como representantes
legítimas dos grupos populacionais mais vulne-
ráveis junto aos Programas de DST/Aids, servi-
ços de segurança pública e o poder judiciário.

As atividades contribuíram também para o apri-
moramento do trabalho realizado pelas ONGs,
na medida em que permitiram: construir ou con-
solidar alianças estratégicas e parcerias com
gestores de saúde e estabelecimentos comerciais

(boates, saunas, bares); inovar ou renovar as
tecnologias de prevenção por meio da criação de
materiais de IEC, grupos de convivência e tea-
tro; e estruturar os serviços de atendimento psi-
cológico e jurídico. Também é importante desta-
car que uma parcela das pessoas pertencentes aos
grupos populacionais acessados passou a fazer
parte do quadro técnico das ONGs como agen-
tes de saúde ou multiplicadores, facilitando a con-
tinuidade das ações.

Em relação aos grupos populacionais acessados
as entrevistas identificaram como principais re-
sultados das atividades: a disponibilização
direcionada de insumos, em especial o preserva-
tivo masculino e o gel lubrificante; o esclareci-
mento a respeito das DST/aids e formas de pre-
venção; o fortalecimento da auto-estima; o au-
mento da visibilidade dos grupos mais  vulnerá-
veis nos serviços de saúde e na sociedade em
geral. Uma das pessoas entrevistadas afirmou que
por meio das atividades: “Os profissionais de saú-
de conheceram as PS e isso ajudou a melhorar o
atendimento delas”. Em outra entrevista foi
enfatizado o efeito positivo da visibilidade pe-
rante a sociedade em geral: “Essa idéia da visibi-
lidade foi uma das coisas mais importantes (...)
produziu uma repercussão nos jornais, as pesso-
as acabaram se deparando com a prostituição em
um outro contexto. As pessoas estão acostuma-
das a ver a prostituição como uma coisa margi-
nal, nas páginas policiais e aí ela aparece de um
outro jeito que é a do direito de ocupar outras
formas (...) Essa visibilidade produz um efeito
sobre os garotos (...) faz com que o sujeito se re-
conheça em uma outra posição (...)”.

Gestores estaduais e municipais de
DST/Aids

A análise das entrevistas com os gestores de DST/
aids mostra os principais resultados das ativida-
des dos projetos apoiados, identificando os prin-
cipais reflexos nos grupos populacionais
acessados nas ONGs e nos serviços.

O ponto forte das atividades segundo os gestores
foi a distribuição de preservativos para os gru-
pos populacionais mais vulneráveis com
conscientização em relação às DST/aids e o vín-
culo estabelecido entre tais segmentos e o Siste-
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ma Único de Saúde (SUS), facilitando a marca-
ção de consultas e estreitando a relação entre es-
ses dois atores.: “(...) a ONG traz usuários para o
serviço”.

De acordo com os gestores as atividades também
contribuíram para o fortalecimento institucional
das ONGs: “(...) ganhou mais visibilidade por
aparecer na mídia, enfrentar, se posicionar em
relação aos casos policiais (...)”. O estímulo aos
serviços de saúde para a realização de ações de
prevenção junto aos grupos populacionais mais
vulneráveis e oferta de atendimento e tratamen-
to adequados, também foi destacado pelos
gestores: “Acho que o grande ponto forte para
nós foi essa coisa de plantar na gente a necessi-
dade de dar continuidade, essa necessidade de
fazer algo, antes a gente não estava tão atento a
essa necessidade. Nesse sentido foi bem impor-
tante”; “Eu tenho uma visão limitada desta po-
pulação, então a ONG que tem mais visão, ela
muitas vezes nos pressiona (...) além de necessá-
ria, cumpre sua função”.

Estigma e Discriminação

O Quadro 4 apresenta uma síntese das informa-
ções sobre discriminação e violência coletadas nas
entrevistas que foram realizadas na Região Sul
com HSH, mulheres e homens PS e TG. O alto
índice de experiências de discriminação reporta-
do, 75,9%, indica que é fundamental desenvol-
ver atividades que promovam a diminuição do
estigma sofrido pelos grupos populacionais mais

vulneráveis. Dentre estes segmentos, as
transgêneros são aquelas que mais sofrem, com
81,3% reportando experiências de discriminação
e 25% reportando violência física. Em seguida
vêm os HSH com 80% reportando experiências
de discriminação e as mulheres e homens PS com
71,4% reportando discriminação e 17,9% repor-
tando violência física.

A maioria dos entrevistados afirmou que procu-
ra as ONGs em busca de orientação contra situ-
ações de discriminação e violência, sendo que
37% das pessoas nas duas regiões associaram as
atividades das ONGs com a redução da discri-
minação e da violência.

Por meio da análise das entrevistas realizadas na
Região Sul com representantes dos grupos
populacionais acessados foi possível descrever a
percepção desses segmentos com relação à dis-
criminação, bem como sobre as atividades dos
projetos das ONGs voltadas ao assunto e as mu-
danças ocorridas nos serviços de saúde e na polí-
cia.

HSH

A discriminação está presente em todos os luga-
res e permeia as relações: “(...) nós sofremos em
todos os meios, em casa, na escola, no trabalho,
nas ruas”. Queixam-se também de que os pro-
gramas de televisão são preconceituosos com os
gays e que a dificuldade de aceitação da orienta-
ção sexual começa na família: “(...) meu irmão
não me aceitava em casa (...) a gente saiu na por-
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rada”. Há relatos sobre muitos casos de violên-
cia e discriminação, desde a verbal até o risco de
ser assassinato. Também já correram riscos de
serem abordados rudemente, de forma hostil ao
se aproximar de uma pessoa para paquerar.

Os entrevistados relataram situações de precon-
ceito e de violência física e verbal em espaços
públicos: “Já levei corrida na rua, já apanhei (...)
São gangues que batem nos gays (...) estava eu e
um amigo e dois caras fecharam a gente”; “Eu já
passei por uma situação de ser agredido, tá rolan-
do processo (...) já tive uma audiência (...) vão
me indenizar por agressão (...)”. Acreditam que a
discriminação e a violência afetam a forma pela
qual se relacionam com os espaços públicos: “(...)
os gays não demonstram afetividade em público,
(...) o gay aqui tem que saber se comportar aonde
ele anda”. A não-aceitação social da homossexua-
lidade ainda é vivida como um conflito no traba-
lho: “Perguntaram uma vez numa entrevista para
emprego qual era minha orientação sexual (...)”;
“Eu perdi um emprego (...) uma amiga que traba-
lha lá me disse que não fui contrato por ser gay”.

Alguns entrevistados relataram que vivenciam
uma dupla discriminação pelo fato de serem ho-
mossexuais e negros: “(...) eu e três amigos, a gen-
te estava em um barzinho sentado, daí tem um
que deixa mais o ar e daí três brancos em uma
moto passaram e falaram: ‘só pode ser negro mes-
mo, negro viado’ (...)”; “(...) já sofri discrimina-
ção dentro de mercado (...) toda vez que eu en-
trava os seguranças falavam um com o outro, só
porque eu era gay, era negro e andava de chinelo
(...) qualquer corredor que eu andava eles esta-
vam (...)”.

Para evitar a discriminação muitos entrevistados
optam pela discrição e não revelam sua orienta-
ção sexual para outras pessoas: “Sou discreto, não
sou assumido no trabalho, não comento a vida
pessoal”. Da mesma forma não relatam que têm
namorado e, se perguntam, não respondem: acre-
ditam que a homossexualidade é uma coisa pes-
soal e íntima, que não precisa aparecer.

Alguns relatam que a polícia muitas vezes é agres-
siva com os homossexuais. Mas, segundo dois
entrevistados, isso também depende da pessoa
“extrapolar” em lugares públicos: “Muitos não
respeitam o ambiente público, não estão nem aí.
Tenho que me dar ao respeito para ser respeita-

do”; “A pessoa não se dá ao respeito em ambien-
te público e isso ajuda a discriminação montar”.

Os entrevistados destacaram o papel das ONGs
no combate à discriminação e na luta pelos direi-
tos dos homossexuais e pessoas que vivem com
HIV/aids. Muitos entrevistados relataram já ter
participado de reuniões nas ONGs que trataram
do tema discriminação contra HSH, oferecendo
orientação sobre como proceder nesses casos. Os
entrevistados destacaram as informações sobre
direitos humanos disponibilizadas durante as ati-
vidades. Segundo eles as discussões e debates
sobre o tema contribuíram para um melhor
enfrentamento das situações de discriminação.
Alguns também disseram ter percebido uma di-
minuição dessas situações com o surgimento das
Paradas do Orgulho Gay e a organização do mo-
vimento social GLBT.

Os entrevistados se sentem mais seguros com a
presença das ONGs: “Através da ONG eu me
acho mais seguro porque sei que se alguém che-
gar na minha cara e falar que não me coloca no
serviço por ser gay, eu tenho certeza de que se
procurar a ONG eu posso dar uma resposta a al-
tura, eu sei que alguém vai me defender (...) hoje
se acontece alguma coisa tu tem para onde cor-
rer, você pode botar a boca no trambone, romper
o silêncio”.

Mulheres Profissionais do Sexo

As entrevistadas afirmaram que ainda existe muita
discriminação contra as mulheres profissionais do
sexo: “(...) a gente é desrespeitada com
xingamentos como vagabunda ou chinelona”; “As
pessoas jogam ovo (...)”; “(...) A gente leva gar-
rafada, pedra (...)”. Também houve relatos de des-
respeito e violência por parte de clientes: “(...) os
clientes combinam uma coisa e depois não pa-
gam”; “(...) aconteceu com uma guria (...) ficou
aleijada (...) o cara não deu o dinheiro, ela brigou
com ele, e ele abriu a porta e empurrou ela do
caminhão em movimento”.

As mulheres evitam contar que são profissionais
do sexo para a família, porém, há aquelas que re-
velam sua profissão para vizinhos e amigos: “Eu
conto onde eu moro. Não adianta esconder. Por-
que a gente trabalha com isso porque precisa, não
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é porque a gente quer. E as pessoas têm que res-
peitar (...)”. Muitas vezes, as pessoas reagem mal
e acabam se distanciando: “(...) tem uma amiga
que depois que soube que eu sou uma profissio-
nal do sexo, eu entrei na casa dela e ela agarrou o
marido, pensando que eu fosse convidar ele pra
ir pra cama (...) Então um pouco de confiança
eles perdem na gente”.

Muitas entrevistadas relatam a repressão policial
não reconhecendo sua profissão. Segundo uma
entrevistada: “(...) a gente estava trabalhando e a
polícia chegou lá e botou a gente para correr”.
Houve relatos sobre o fato de policiais femininas
serem mais rígidas com as PS quando da realiza-
ção de revistas, alegando busca por porte de dro-
gas. Porém, acreditam que antigamente os  poli-
ciais eram mais agressivos e que hoje já há polici-
ais mais sensibilizados pelas atividades das
ONGs.

Segundo as entrevistadas alguns profissionais de
saúde são pouco discretos ao atenderem as soli-
citações das mulheres, como indica o relato de
uma das entrevistadas quando revelou que era
PS: “senti que ele me olhou de forma estranha,
pareceu que o que passou pela cabeça dele na-
quele momento era ‘aqui não é lugar pra você’”.
Nas entrevistas também foram coletados relatos
de dificuldade para marcar consultas no serviço
público de saúde. Muitas mulheres também não
sabem direito onde acessar o preservativo no ser-
viço e os resultados dos exames anti-HIV demo-
ram a ser entregues, fatores que desmotivam o
comparecimento às consultas.

As entrevistas destacaram o papel das ONGs
como referência em situações de violência, na con-
secução de boletins de ocorrência e no processo
jurídico frente a situações de discriminação: “A
gente que trabalha na noite está sujeito a todo
tipo de coisa (...) Agora, com a ONG, a gente
conhece mais os nossos direitos”. Também se
sentem mais seguras em relação à polícia com a
presença das ONGs e seus trabalhos de preven-
ção nos locais de prostituição: “deram para nós
um número para a gente ligar na hora que a gente
estivesse no local e chegasse uma polícia queren-
do nos desrespeitar”.

Homens Profissionais do Sexo

Para os entrevistados o desrespeito e a discrimi-
nação variam conforme o local de trabalho da
pessoa. Os homens que trabalham em agências
ou por anúncios relataram que não sofrem discri-
minação: “Eu trabalho com anúncio então não
tenho esse tipo de problema”. Já quem trabalha
na rua sofre mais insultos e está mais sujeito às
situações de violência e discriminação: “a gente
houve muito desaforo na rua”; “já vi colegas sendo
atacados, jogaram garrafas neles”. Muitos chama-
ram atenção para as situações de desrespeito e
humilhação vivenciadas na relação com os clien-
tes: “Uma vez um cara falou que não sairia comi-
go porque todo ‘boy’ é ladrão”; “Tem cliente que
te leva às vezes até para casa; dentro da boate é
uma coisa e fora é outra. Eles ofendem, machu-
cam a pessoa que você é (...) Tem cliente que sai
com você uma vez e não gosta e depois te ignora
na boate”; “Tem muitos clientes que te enrolam,
combinam contigo uma certa quantia e depois não
pagam aquele valor”; “O cliente combina como
quer a fantasia, chega na hora não quer pagar,
porque quer fazer uma coisa que não foi dita. Isso
aí eu me sinto humilhado”.

Segundo os entrevistados a polícia não respeita
os homens PS e isso prejudica suas atividades:
“A polícia te pega e te excomunga, você é taxado
como viado, eles te botam menos que um cachorro
(...)”; “O movimento para mim baixou bastante
na rua. A polícia tem dado um duro (...) várias
vezes eu já fui revistado por policial quando es-
tava com cliente”. Um dos entrevistados afirma
que a situação piorou: “aumentou a violência (...)
eles cobram pedágio nos pontos e estão mais rí-
gidos, na rua (...) cobram para trabalhar na qua-
dra (...) A ONG tinha um trabalho na rua e dimi-
nuiu por causa da violência”. Não houve relatos
de desrespeito ou de discriminação dos entrevis-
tados nos serviços de saúde, mas os entrevista-
dos relataram também não se identificar como
profissionais do sexo nesses serviços.

As reuniões realizadas nas sedes das ONGs e du-
rante o trabalho de campo foram percebidas como
um momento de aprendizagem sobre direitos: “A
ONG fala sobre nossos direitos, que tem artigo
150 que fala que todo cidadão tem o direito de ir
e vir sem ser incomodado (...) se a gente sofre
alguma violência sabe onde procurar nossos di-
reitos (...) ninguém pode apanhar porque está tra-
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balhando”.

Transgêneros

Para as entrevistadas, tanto a população quanto
os próprios clientes não respeitam as
transgêneros: “Já fui barrada em um hotel com
um cliente, não me deixaram subir mesmo eu pa-
gando”; “Tem lugares que você vai e não é bem
aceito (...) Tem lojas que você entra e eles te
olham”; “Tem muito preconceito, inclusive dos
próprios homens que saem com a gente (...) se eu
tiver num lugar e ninguém percebeu que eu sou
um travesti (...) ele faz questão de contar para os
outros (...)”; “A gente sofre xingamento”. Em um
município foi relatado que um dos passatempos
prediletos dos jovens era jogar frutas e outros ali-
mentos nas transgêneros. Foram coletados depo-
imentos sobre situações de violência sofrida, sen-
do que uma das entrevistadas relatou dois assas-
sinatos de transgêneros pelo fato de serem porta-
doras do HIV. Muitas se queixam de que a discri-
minação as impossibilita de arrumar emprego.
Acreditam que a imagem social da transgênero
impede a conquista de trabalho e dignidade, pois
ainda está associada ao uso de drogas, ao roubo e
à prostituição.

Para algumas entrevistadas, o desrespeito e a dis-
criminação decorrem da postura das travestis nas
ruas e locais de prostituição: “(...) as travestis tam-
bém são discriminadas porque não estão se dan-
do ao respeito (...) fica de calcinha na esquina”;
“(...) acho que isso tem muito a ver com postura
(...) Se eu chegar com uma minissaia com metade
da bunda pra fora (...) para chocar a sociedade
(...) acho que essas sofrem mais preconceito (...)”.
Uma entrevistada forneceu o seguinte ponto de
vista a respeito da discriminação das travestis:
“A maioria das travestis e das transexuais vivem
muito no ‘vitimismo’. Elas se queixam de que
sofrem preconceito, são discriminadas, vivem mar-
ginalizadas, que a sociedade não aceita (...) só
que não é assim. Eu acho que elas querem rece-
ber tudo de mão beijada, não vão correr atrás.
Esse negócio de não trabalhar porque não tem
opção de trabalho, não é bem verdade. Aqui tem
muitas empresas que dão emprego para ‘trans’.
Só que elas não se qualificam. E as empresas pre-
cisam de gente qualificada, elas não escolhem pela
sua opção sexual, e sim se a pessoa é qualificada.

E a maioria não tem o ensino fundamental ou só
se alfabetizaram e não chegaram à segunda série,
só escrevem o nome. Se a gente quer ser igual
como a gente diz que quer, a gente tem que cor-
rer atrás como todo mundo”.

As entrevistadas relataram ter dificuldade de
acessar o preservativo nos serviços de saúde, pois
muitas têm vergonha de sair de dia. Também fo-
ram coletados depoimentos sobre desrespeito e
discriminação nesses serviços: “(...) esperando
uma consulta que demorou muito, eu questionei,
que eu tinha que trabalhar, e a enfermeira chefe
e outra pessoa me falaram coisas (...)”; “Uma vez
no posto de saúde esperando a consulta, pedi para
quando fosse chamado ser pelo meu nome (femi-
nino) (...) mas, na hora de chamar, gritou meu
nome de homem e isso foi constrangedor. Eu re-
clamei e a pessoa falou que não podia me chamar
pelo nome que eu tinha pedido porque meu nome
era outro (...)”.

Segundo as entrevistadas a polícia costumava
agredir verbal e fisicamente as trangêneros. Mas,
após as atividades realizadas pelos projetos e
ONGs houve uma mudança a partir de um maior
conhecimento sobre seus direitos e também pelo
suporte legal oferecido pelas ONGs: “Hoje, se
um policial me bater, eu tenho onde socorrer”;
“Antes a violência era grande, a polícia pegava a
gente na esquina, agora está tudo mudado, com a
ONG isso diminuiu bastante”; “A ONG fez uma
reunião com o major da polícia militar e hoje eles
te olham e aprenderam a te respeitar”. As ONGs
têm tido um papel de acolhimento e encaminha-
mento das agressões sofridas pelas transgêneros.

As atividades dos projetos são apontadas como
importantes porque ajudaram no resgate da dig-
nidade e na compreensão dos próprios direitos:
“Teve reunião com uma advogada (...) ela escla-
receu que não podíamos fazer sexo em via públi-
ca, parar com o cliente na frente de uma casa de
família ou de um prédio e transar (...) também
falou dos nossos direitos, o que os outros não
podiam fazer com nós (...)”; “O preconceito e a
discriminação diminuíram, a partir do momento
que surgiu a ONG a sociedade viu que existem
pessoas que lutam contra isso”.

A análise das entrevistas realizadas na Regiões
Sul e Sudeste com HSH, mulheres e homens PS
e TG mostrou que a discriminação e a violência
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são maiores no contexto da prostituição, onde
direitos básicos são negados: como o atendimen-
to de qualidade em serviços públicos e estabele-
cimentos comerciais como bares, cafés, cabelei-
reiros e mercados.

A discriminação e a violência variam conforme o
local de trabalho do/a PS: aqueles/as que traba-
lham na rua estão mais expostos a essas  experiên-
cias do que aqueles/as que trabalham em boates
ou por anúncios de jornais, revistas e internet. O
relacionamento com os serviços de segurança
pública é tenso, embora existam relatos de cola-
boração entre policiais e grupos de PS na investi-
gação de casos de assalto, roubo e estupro em
algumas capitais. Foram coletados diversos rela-
tos que evidenciam a virulência das agressões e
violações de direitos cometidos por policiais, além
de práticas de extorsão de dinheiro ou de servi-
ços junto aos donos de boates e profissionais do
sexo.

Outro aspecto interessante observado foi que
embora alguns/as PS tenham respondido nunca
ter sofrido discriminação ou violência, sabiam
relatar prontamente histórias de amigos ou pes-
soas próximas que as haviam vivenciado. Isso
pode evidenciar uma dificuldade de reconhecer e
tomar consciência a respeito do estigma vivido.
Mas, para afirmar isso com certeza são necessá-
rios novos estudos que aprofundem essa questão
no universo da prostituição.

Uma parte das mulheres PS e dos HSH não reve-
la sua profissão ou orientação sexual nos servi-
ços de saúde, local de trabalho e, às vezes, até
para a família e amigos, devido ao medo da dis-
criminação. Esse medo tem afastado os grupos
populacionais mais vulneráveis dos serviços de
saúde e contribuído para a não identificação des-
se segmento quando da utilização de tais servi-
ços, o que impede a coleta de dados para a for-
mulação de diretrizes e protocolos específicos de
atendimento e cuidado. Por outro lado, existe uma
parte das mulheres PS e HSH que acredita na re-
velação e na visibilidade como estratégias de re-
dução da discriminação e do estigma. Sobre este
ponto, foi possível identificar uma diferença en-
tre o segmento de PS: enquanto as mulheres tra-
vam uma luta pela auto-organização e fortaleci-
mento da identidade profissional, os homens, não
querem visibilidade ou se organizar em movimen-

tos de categoria. Entre alguns HSH entrevista-
dos foi possível identificar um aspecto semelhan-
te: eles não estabeleceram nenhuma relação en-
tre visibilidade da homossexualidade e diminui-
ção da discriminação e do estigma, embora se
queixem que os programas de televisão sejam
preconceituosos com os gays e relatem que “para
quem tem um relacionamento estável é mais com-
plicado, porque tem uma série de direitos que a
gente não tem como um plano de saúde, não tem
o mesmo direito dos casais heterossexuais”.

Insumos de prevenção

Por meio da análise de entrevistas com as pes-
soas acessadas pelos projetos, foi possível des-
crever a percepção desses segmentos sobre o aces-
so, o uso e a qualidade do preservativo masculi-
no. Também foi possível identificar informações
relevantes sobre outros insumos de prevenção às
DST/aids como o gel lubrificante e preservativo
feminino, bem como materiais educativos que sub-
sidiam as atividades de prevenção.

Acesso e Qualidade

HSH

Avaliam positivamente o acesso ao preservativo
principalmente pela distribuição gratuita e
direcionada, sendo a quantidade distribuída con-
siderada suficiente para a maioria. Quando não
recebem o insumo das ONGs, compram nas far-
mácias. Em alguns estados, também mencionam
procurar postos de saúde para acessar o preser-
vativo. Os entrevistados também receberam gel
lubrificante “Esse é o único lugar que distribuiu
o gel, outros locais não distribuem” – mas,  a dis-
tribuição foi considerada irregular e em pequena
quantidade.

Em geral os entrevistados mostraram-se satisfei-
tos com o preservativo distribuído pelas ONGs.
Chamaram atenção para a qualidade desse insumo:
“(...) as camisinhas dessas que o governo manda,
geralmente tem que colocar gel nela”; “A dife-
rença é que as da ONG são mais lubrificadas”;
“(...) lá dentro do posto é tudo esterilizado (...) a
camisinha daqui (da ONG) é mais seca (...)”.
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Alguns afirmam não perceber diferenças entre a
qualidade do preservativo entregue pelas ONGs
e o que compram na farmácia. Também foram
coletados relatos de rompimento do preservati-
vo: “Tem uma branquinha que eu pegava aqui na
ONG que arrebenta muito, quando ela vinha eu
não queria (...)”; “Essa branquinha tem pouca
lubrificação, ela arrebenta, ninguém gosta”.

Os entrevistados percebem um aumento na fre-
qüência de utilização do preservativo entre os
HSH devido ao acesso e as informações sobre
DST/aids repassadas pelas ONGs.  Todos os en-
trevistados mencionaram que já receberam folhe-
tos informativos das ONGs e destacaram a im-
portância desse material: “O folheto orienta em
muitas coisas em relação à saúde”; “explica (...)
caso uma polícia militar agredisse a gente, como
deveríamos fazer”. A qualidade dos materiais e
diversidade de assuntos abordados também foi
destacada pelos entrevistados: “(...) a linguagem
é muito direta (...)”; “(...) criativos, chamam a
atenção (...)”; “a qualidade do material gráfico é
boa e as informações são muito completas (...)”.
Afirmaram que costumam repassar os materiais
para amigos, havendo um relato sobre o excesso
de informações em alguns deles, o que dificulta a
leitura. Outros sugeriram que a distribuição de
folhetos seja sempre acompanhada da explicação
de um multiplicador.

Mulheres Profissionais do Sexo

As entrevistadas relataram que tiveram acesso fá-
cil ao preservativo masculino. A quantidade dis-
tribuída pelas ONGs foi considerada suficiente.
A maioria das mulheres só utiliza o preservativo
distribuído pelas ONGs, são poucas as que com-
pram em bares e farmácias ou retiram nos cen-
tros de referência e postos de saúde. Elas prefe-
rem retirar o preservativo nas ONGs porque lá
se sentem melhor tratadas e recebem maior quan-
tidade do insumo. Uma das entrevistadas desta-
cou a diferença de qualidade entre o preservati-
vo distribuído nas ONGs e no serviço público
de saúde: “O preservativo do posto é mais fino”.
Uma outra acha que a qualidade dos preservati-
vos comprados é melhor dos que os gratuitos em
geral, por serem mais finos e terem mais lubrifi-
cação.

A distribuição de gel lubrificante e do preservati-
vo feminino foi considerada insatisfatória. Algu-
mas solicitaram o preservativo feminino para uti-
lizar com os clientes que se recusam a usar o pre-
servativo masculino, mas relataram não existir
este insumo para repasse nas ONGs. Uma delas
chamou atenção para a necessidade de maior con-
trole na distribuição dos insumos entre as PS:
“Outro dia fiquei sabendo que uma (outra pro-
fissional do sexo) estava vendendo (camisinhas
recebidas gratuitamente)”.

As entrevistadas comentaram também que rece-
beram folhetos informativos, considerados impor-
tantes porque oferecem informações sobre pre-
venção às DST e cuidados com a saúde e o cor-
po. As explicações e ilustrações foram vistas como
compreensíveis para todas e a maioria afirmou
que costuma ler e repassar os folhetos para as PS
mais novas, para amigos e familiares. Uma das
entrevistadas relatou já ter identificado em uma
pessoa próxima sintomas de uma DST e que pode
auxiliar na busca de tratamento.

Homens Profissionais do Sexo

A distribuição de preservativo pelas ONGs foi
considerada insuficiente: “(...) a gente tem rece-
bido pouco (...) quer sair com o cliente e não tem
como batalhar porque não vai fazer sem camisi-
nha”; “a gente que batalha precisa de bastante,
aquilo ali (quantidade repassada) não chega e a
gente perde algumas oportunidades”. Eles tam-
bém compram preservativo em farmácias ou
acessam o insumo nos postos de saúde.

Foram coletados alguns relatos de rompimento
do preservativo distribuído pelas ONGs: “estão
mandando uma que o plástico é prata, aquela lá
está arrebentando fácil, o pessoal tá acumulando
lá, ninguém quer usar aquelas”; “Essa prata já
aconteceu de estourar com quase todo mundo
aqui. Ela é menor também”. Também houve re-
latos de reações alérgicas provocadas pela utili-
zação do insumo que foi distribuído: “Peguei uma
camisinha azul na ONG (...) e até uma cliente
falou para mim que não era muito boa (...) Eu
acho que saía bastante gel, e isso irritou a pele
(...) Tem cliente que exige a camisinha (marca de
camisinha), também acho melhor”. Outro aspec-
to mencionado foi o tamanho do preservativo:
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“(...) me sinto incomodado com o tamanho da
camisinha ser menor, daí às vezes eu compro na
farmácia (...) tem colegas meus que também re-
clamam  disso”.

Todos mencionaram que receberam das ONGs
folhetos informativos com informações sobre
DST, prevenção do uso indevido de drogas e cui-
dados com a saúde em geral: “Eu pego o jornal e
os folhetos, leio, é a minha bíblia, se você seguir
aquilo ali acho que não vai ter risco”.

Transgêneros

As entrevistadas consideram o acesso ao preser-
vativo fácil, mas algumas afirmaram que a quan-
tidade distribuída pelas ONGs foi insuficiente.
A maioria das entrevistadas relatou que só tem
acesso a esse insumo por essa via e, somente quan-
do falta é que procuram o posto de saúde ou com-
pram em farmácias. Foi destacada a diferença de
qualidade entre o preservativo distribuído nas
ONGs e no serviço público de saúde: “A camisi-
nha da farmácia é mais seca, o material é diferen-
te do que a camisinha que pego na ONG”. Para
outras, a qualidade do preservativo gratuito é per-
cebida como menor do que o preservativo com-
prado, considerado melhor por ser mais fino e ter
mais lubrificação.

Houve relatos do recebimento do gel lubrifican-
te pelas ONGs. A orientação recebida em rela-
ção à utilização do gel lubrificante também foi
mencionada por uma entrevistada: “Era freqüente
estourar a camisinha porque eu não usava gel e a
(pessoa da ONG) ensinou a usar o gel”. Outras
comentaram que costumam ter dificuldade para
adquirir o gel e o preservativo feminino, mas que
utilizam esses insumos e gostariam de ter maior
acesso a eles. Houve relatos de preferência pelo
preservativo feminino na relação sexual com o
parceiro fixo.

Uma entrevistada criticou a postura de algumas
trânsgêneros no que se refere à aquisição do pre-
servativo: “(...) acham que a obrigação da ONG
é dar todos os preservativos que elas usam (...) a
obrigação é conscientizar para que usem (...) não
tem como dar todo o material (...) algumas elas
têm que adquirir por elas mesmas, ou buscar em
outros lugares”.

As entrevistadas também receberam folhetos in-
formativos. Esses materiais são vistos como im-
portantes fontes de informação, mas alguns fo-
ram considerados repetitivos: “as mesmas infor-
mações em todos (...)”.

Logística de Distribuição

Para a implementação do Programa Elos foi fei-
to um acordo entre o PN-DST/Aids, USAID/
Brazil e Pact Brasil sobre a quantidade de insumos
a serem distribuídos para cada projeto. O PN-
DST/Aids se comprometeu a repassar tal quan-
titativo, sobretudo preservativos masculinos,
como uma contrapartida nacional ao apoio do Pro-
grama Elos às ações das ONGs locais. A distri-
buição do insumo disponibilizado (preservativo
masculino) foi feita de acordo com a logística
oficial em vigência que inclui o repasse do PN-
DST/Aids para os Programas Estaduais de DST/
Aids que, por sua vez, se encarregam da distri-
buição para os Programa Municipais e estes para
as ONGs locais. As informações fornecidas a se-
guir, consideram a percepção, conhecimento e
experiência dos coordenadores dos projetos apoi-
ados e dos gestores governamentais sobre esse
processo, bem como o grau de satisfação com o
mesmo.

Coordenadores de projetos

Segundo a maioria dos entrevistados a quantida-
de de preservativos disponibilizada pela Pact
Brasil, e repassada por meio dos Programas de
DST/Aids, não foi suficiente para realizar as ati-
vidades. Mesmo assumindo que receberam pre-
servativos em um número significativo, os coor-
denadores demonstram insatisfação. Os repasses
foram menores do que o previsto e/ou realiza-
dos com atrasos, os prazos de entrega do insumo
e o cronograma das atividades não foram compa-
tíveis. A conseqüência foi a redução na distribui-
ção junto aos públicos acessados. Para que não
faltasse preservativo nas atividades dos projetos,
foram necessárias negociações com o serviço
público de saúde e junto à sociedade civil. Os
entrevistados relataram que procuraram os Pro-
gramas Municipais de DST/Aids, DIRs e outras
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ONGs. Além disso, as ONGs também
remanejaram insumos de outros projetos e das
cotas fixas mensais que recebiam dos Programas
locais de DST/Aids para atender as demandas
dos projetos apoiados. Algumas ONGs com pro-
jetos em consórcio já recebiam uma quota signi-
ficativa de preservativo, o que foi suficiente para
a distribuição nos municípios onde não conse-
guiram apoio nesse sentido.

Houve relatos de conflito entre ONGs e Progra-
mas de DST/Aids em relação ao preservativo
disponibilizado pela Pact Brasil: “Eles diziam que
os preservativos eram deles, e a Pact que era
dela”. De acordo com uma entrevistada esse pro-
blema de comunicação acabou diminuindo a cota
fixa mensal que sua ONG retirava no serviço de
saúde. Outra queixa dos coordenadores foi a di-
ficuldade para entregar os preservativos às ONGs
do interior e litoral. Um dos entrevistados rela-
tou que para levar todo o insumo necessário para
esses locais, teve que ir pessoalmente e fazer vá-
rias viagens de carro. Isso poderia ser evitado se
o preservativo fosse enviado diretamente para os
municípios onde as atividades do projeto seriam
realizadas.

Os coordenadores relataram casos em que as
ONGs tiveram que orientar os serviços de saúde
dos municípios a pedirem cotas específicas para
os grupos populacionais mais vulneráveis, já que
não sabiam da possibilidade deste tipo de repas-
se. Também foram coletados relatos sobre locais
onde os serviços de saúde se recusaram a
disponibilizar o preservativo diretamente para os
projetos, mas especificavam os locais onde as
pessoas poderiam acessá-los.

Segundo maioria dos entrevistados, o gel lubrifi-
cante e preservativos femininos estavam previs-
tos nos insumos que seriam disponibilizados pela
Pact Brasil, mas não foram repassados. Outros
receberam, mas em quantidade insuficiente para
todos os municípios e atividades. Os coordena-
dores avaliaram que tanto o gel quanto o preser-
vativo feminino são insumos de extrema relevân-
cia e que deveriam ter sido distribuídos em maior
quantidade e freqüência.

Gestores estaduais e municipais de
DST/Aids

Os Programas Estaduais de DST/Aids seguem a
logística de distribuição de preservativo recomen-
dada pelo PN-DST/Aids. Os Programas Munici-
pais, as Secretarias Municipais de Saúde e as DIRs
enviam relatórios de distribuição dos insumos
para os Programas Estaduais que, por sua vez,
encaminham os quantitativos do insumo aponta-
dos como demandas locais. Uma parte do insumo
para distribuição é adquirida com recursos pró-
prios da instância local ou com recursos do PAM.
Na maioria dos estados, a contrapartida dos Pro-
gramas Estaduais é de 20%, tendo sido registra-
do relato sobre um estado cuja contrapartida é
de 13% para o Programa Estadual e de 8% para
o Programas Municipais de DST/Aids.

De acordo com os gestores estaduais em alguns
municípios a aquisição local não é feita de forma
regular. Houve relato sobre (mesmo com os pro-
blemas de repasse da esfera federal) ter sido pos-
sível - com a quantidade recebida - desenvolver
atividades e repassar o insumo para as ONGs,
embora a quantidade distribuída para os grupos
populacionais mais vulneráveis tenha sido insu-
ficiente em termos dos indicadores sugeridos pelo
PN-DST/Aids.

Segundo os relatos, como não existe uma freqüên-
cia de entrega de insumo por parte dos Progra-
mas Estaduais, os municípios não podem contar
efetivamente com este repasse para planejar suas
ações. Os gestores estaduais afirmam que nos
últimos anos melhorou um pouco: “(...) tem ha-
vido mais regularidade e mais quantidade repas-
sada”. Mesmo assim, há casos em que o repasse
não acontece, havendo  problemas devido à
certificação e a disponibilidade do preservativo.
Um entrevistado comentou que seu município
recebeu recentemente um lote com problemas de
odor.

Os gestores municipais de DST/aids descreve-
ram da seguinte forma a distribuição do preser-
vativo realizada nos municípios: o insumo é en-
viado para os postos de saúde, em quantidades
proporcionais à capacidade de atendimento e área
de abrangência de cada um, além dos critérios de
demanda da população e situação de
vulnerabilidade. Há relatos sobre postos de saú-
de que disponibilizam insumos na recepção ou
nas enfermarias para que qualquer pessoa possa
ter acesso. Uma gestora contou que a distribui-
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ção no seu município é planejada com base no
número de pessoas acessadas pelos serviços.

Os Programas Municipais também repassam pre-
servativos para os centros de referência como
Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA)
e Serviço Ambulatorial de Especialidades (SAE).
Estes locais priorizam a entrega do insumo para
as mulheres PS, HSH e pessoas vivendo com
HIV/aids. Houve relatos de Programas que tam-
bém disponibilizam o preservativo para as peni-
tenciárias e casas de prostituição. Relataram que
quando faltam insumos solicitam repasses extras
para as DIRs, que algumas vezes respondem aos
pedidos. Nos municípios com característica tu-
rística uma dificuldade apontada é prever a quan-
tidade de insumo a ser distribuída a cada mês,
dada a sazonalidade dos usuários dos serviços (
número e perfil do público atendido).

As ONGs recebem preservativos da maioria dos
Programas Municipais. Alguns gestores têm ado-
tado como critério para o repasse, além do traba-
lho com grupos populacionais prioritários, a es-
colha de ONGs que não tenham outras fontes
para obter o preservativo. Segundo um entrevis-
tado, existem ONGs que não precisam mais de
repasse do município, porque têm repasse direto
do Programa Estadual.

Em muitos municípios ainda não é feito um
monitoramento da distribuição de insumos e os
gestores municipais contam apenas com a
credibilidade e confiança no trabalho das ONGs.
Segundo um dos entrevistados as ONGs também
não possuem um controle logístico do insumo,
não informando quantas pessoas foram aborda-
das e quantos preservativos foram distribuídos.
Houve relatos de gestores que receberam denún-
cias sobre preservativos destinados aos grupos
populacionais  mais vulneráveis que estariam sen-
do vendidos.

No geral, os depoimentos dos gestores munici-
pais e estaduais na Região Sul mostram que o flu-
xo de informações sobre a distribuição de preser-
vativos é precário, elemento este geralmente in-
fluenciado pela rotatividade dos profissionais res-
ponsáveis pela área de logística de distribuição,
pela inadequação dos registros de monitoramento
e, em alguns casos, pela ausência de equipa-
mentos suficientes para realizar este trabalho.

Em relação aos preservativos disponibilizados
como parte do Programa Elos, para os gestores a
negociação entre a Pact Brasil e o PN-DST/Aids
foi importante para garantir a realização das ati-
vidades dos projetos, mas também houve proble-
ma de regularidade na entrega. Quando houve
atraso do repasse da esfera federal, alguns Pro-
gramas Estaduais disponibilizaram preservativos
próprios para o desenvolvimento das atividades
dos projetos apoiados pelo Programa Elos. Se-
gundo os gestores, as ONGs pressionavam e o
estado se sentia obrigado a resolver o problema.

Houve relatos de conflito entre ONGs e Progra-
mas locais devido ao repasse do preservativo
disponibilizado pela Pact Brasil. Este insumo
rubricado acabou sendo confundido com a cota
repassada pelo PN-DST/Aids que as ONGs já
recebiam dos Programas Estaduais. Os gestores
estaduais ressaltaram a dificuldade de entendi-
mento desta logística. Também chamaram aten-
ção para o fato de que, durante o processo, o pró-
prio PN-DST/Aids teve problemas de repasse
para os estados e municípios, o que prejudicou
ainda mais o repasse do insumo negociado pela
Pact Brasil, pois no momento em que esse repas-
se foi viabilizado, era também o único disponí-
vel, não sendo possível repassar a cota integral
para as ONGs. Essa situação gerou críticas de
alguns entrevistados em relação ao processo e
indisposição com a Pact Brasil. Segundo um en-
trevistado, o correto deveria ser o Programa Es-
tadual receber do PN-DST/Aids e repassar para
as regionais de saúde, que distribuiriam para os
municípios, que por sua vez disponibilizariam
para a sociedade civil.

Articulação entre Instituições

ONGs e  Programas Municipais e
Estaduais de DST/AIDS

O Quadro 5 mostra o grau de satisfação dos coor-
denadores dos projetos apoiados da Região Sul
com o relacionamento estabelecido com os Pro-
gramas Estaduais e Municipais de DST/Aids.  O
grau de satisfação dos coordenadores de projetos
com o relacionamento estabelecido com os Pro-
gramas de DST/Aids em suas esferas estadual e
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municipal foi semelhante, sendo de 3,5 em rela-
ção aos Programas Municipais de DST/Aids e
de 3,4 em relação aos Programas Estaduais.

De acordo com os entrevistados houve articula-
ção com técnicos e gestores dos Programas de
DST/Aids e Secretarias de Saúde para realiza-
ção dos projetos. Esse interface viabilizou a rea-
lização de capacitações para os profissionais de
saúde e apoio na realização de atividades: “(...) a
gente conseguiu carro (...) os profissionais de saú-
de participaram dando palestras (...) As oficinas
aconteciam nos espaços das secretarias de saú-
de”. Em alguns municípios as atividades realiza-
das também foram integradas no PAM
viabilizando a disponibilização de insumos de
prevenção, recursos financeiros e acompanhamen-
to técnico pelos Programas Municipais de DST/
Aids.

Mas, os entrevistados também apontaram dificul-
dades no relacionamento com os Programas de
DST/Aids e Secretarias de Saúde. Houve muni-
cípios, sobretudo no interior dos Estados, onde
não foi possível realizar atividades devido à re-
sistência do poder público local em acolher os
grupos populacionais mais vulneráveis e/ou abor-
dar o tema DST/aids e sexualidade: “(...) o se-
cretario (...) se restringiu assim (...) ‘eu sou o se-
cretario, sou eu que determino’ (...) não autori-
zou o nosso trabalho (...) por mais que a gente
tenha explicado (...) não quis saber”.

Outro fator que dificultou o relacionamento foi
a troca constante de profissionais de saúde nos
serviços, exigindo dos coordenadores de proje-
tos a capacidade de refazer a cada momento a
articulação e processos de comunicação. Convém
levar em conta ainda o fato de que muitas ONGs
têm um histórico de trabalho com financiamento
direto do PN-DST/Aids, não existindo a prática
de acompanhamento pelos Programas Estaduais
e Municipais.  Assim, existe a percepção por par-
te de alguns entrevistados de que os Programas,
em especial os Estaduais, são apenas
fomentadores do trabalho de prevenção ao HIV/
aids realizado pelas ONGs, devendo
disponibilizar insumos técnicos e financeiros.

O Quadro 6 mostra o grau de satisfação dos
gestores com o relacionamento estabelecido com
as ONGs, sendo as atividades realizadas pelas
ONGs consideradas importantes porque permi-

tem acessar públicos que o serviço público de
saúde não alcança. Os gestores reconhecem que
o serviço público de saúde não acessa os grupos
populacionais mais vulneráveis, tem pouca ação
prática e experiência e que ainda há preconceito
na interface dos profissionais de saúde com esses
segmentos. Alguns entrevistados entendem que
os Programas devem funcionar mais como
articuladores do trabalho de prevenção do que
propriamente executores de atividades, contan-
do com as ONGs para realizar esse trabalho.

O grau de satisfação dos gestores estaduais com
o relacionamento estabelecido com as ONGs foi
de 4,3 e o dos gestores municipais de 3,3. Os
gestores estaduais, por sua vez, demonstram uma
satisfação maior com o relacionamento estabele-
cido com as ONGs. De fato, o relacionamento é
melhor com os Programas Estaduais, uma vez que
os  gestores de tais instâncias têm maior facilida-
de para fornecer informações sobre os editais de
seleção de projetos e sobre repasse de preserva-
tivos para as ONGs. Mas, é preciso considerar
que o estado é um fomentador de ações e não
executor como as Secretarias Municipais de Saú-
de e as ONGs. Talvez por isso exista maior difi-
culdade no relacionamento com a esfera munici-
pal, já que ONGs e serviço precisam necessaria-
mente trabalhar juntos.

Os gestores têm pouco conhecimento sobre as
atividades realizadas pelas ONGs e gostariam de
ter maior informação sobre isso. O conhecimen-
to e a satisfação deles com tais atividades relacio-
nam-se com a possibilidade de acompanhamen-
to das mesmas. Apontam dificuldades em
monitorar as ações e a entrega de insumos de pre-
venção, embora estejam fazendo esforços para
aprimorar os processos neste sentido.

Nos locais onde houve maior apoio dos Progra-
mas de DST/Aids para a realização das ativida-
des dos projetos, os gestores tiveram mais infor-
mações sobre as mesmas, incluindo dados sobre
locais acessados e quantidade de preservativos
distribuída. Nos locais onde não houve essa arti-
culação e apoio dos Programas de DST/Aids, o
gestor só possui conhecimento sobre a existência
da ONG e não teve informações sobre os proje-
tos desenvolvidos.

Os gestores reconhecem que o trabalho feito pe-
las ONGs é importante, porém, apontam proble-
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mas de comunicação no relacionamento. Muitos
entrevistados afirmaram que ao demandar um
acompanhamento mais próximo das ações desen-
volvidas (exigindo entrega de documentos para
liberação de financiamento e a realização de
monitoramento dos projetos e insumos, por exem-
plo) são recebidos com pouca paciência e na pri-
meira situação de insatisfação, frustração ou con-
flito as ONGs se queixam com outras esferas e/
ou instâncias governamentais similares.

Alguns gestores afirmaram desejar maior
integração dos grupos populacionais mais vulne-
ráveis no SUS mas de maneira universal, sem uma
porta de entrada específica ou processos de dis-
criminação positiva. Há o entendimento de que
todos têm os mesmos direitos no SUS e que o
acesso universal é mais importante do que a pro-
moção da equidade nos serviços. Desse modo,
questões como mudanças de horários dos servi-
ços para atender públicos específicos não foram
consideradas como relevantes. Essa reflexão tam-
bém está presente no que se refere aos preserva-
tivos: há gestores que não concordam com uma
política de distribuição focalizada, sendo que os
grupos populacionais mais vulneráveis devem ter

QUADRO 5: SATISFAÇÃO DOS COORDENADORES DE PROJETO COM OS PROGRAMAS DE DST/AIDS

 Média
(de 1 a 5: 1 nada satisfeito N*

- 5 muito  satisfeito)

Coordenadores de Projetos Sul

Grau de satisfação dos coordenadores com os Programas
3,5 11Municipais de DST/Aids

Grau de satisfação dos coordenadores com os Programas
3,4 11Estaduais de DST/Aids

*N representa o número de pessoas que deram notas. Em alguns casos, a nota não foi dada por alguns coordenadores de projetos.

QUADRO 6: SATISFAÇÃO DOS GESTORES COM O RELACIONAMENTO ESTABELECIDO COM AS ONGS

 Média
(de 1 a 5: 1 nada satisfeito N*

- 5 muito  satisfeito)

Gestores dos Programas de DST/aids Sul

Grau de satisfação dos gestores municipais em relação às
3,5 9ONGs conveniadas ao Programa Elos

Grau de satisfação dos gestores estaduais em relação às ONGs
4,3 3conveniadas ao Programa Elos

*N representa o número de pessoas que deram notas. Em alguns casos, a nota não foi dada por alguns gestores estaduais e
municipais de DST/Aids.

acesso ao insumo da mesma forma que outras
pessoas atendidas pelo SUS. De acordo com uma
entrevistada: “O acesso ao preservativo é buscar
o caminho normal do SUS, sem fazer diferença
para as populações”.

No que se refere ao relacionamento estabelecido
com a Pact Brasil, uma das maiores críticas dos
gestores da Região Sul, em especial os estaduais,
foi a ausência da disponibilização de instrumen-
tos e mecanismos de acompanhamento - por par-
te dos municípios e do estado - dos projetos de
ONGs que estavam sendo apoiados pelo Progra-
ma Elos. Na relação de parceria estabelecida en-
tre a Pact Brasil e os Programas de DST/Aids
faltou definir esse acompanhamento dos projeto.
Segundo os gestores entrevistados não houve o
entendimento de que eles deveriam acompanhar
os projetos, bem como não houve a
disponibilização dos instrumentos necessários
para realizar essa ação.

ONGs e Pact Brasil

O Quadro 7 mostra o grau de satisfação dos coor-
denadores de projetos da Região Sul com o rela-
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cionamento estabelecido com a Pact Brasil, ha-
vendo a indicação de satisfação nesse processo.
O grau de satisfação com o processo de seleção
de projetos foi de 4,07, numa escala de pontua-
ção de 1 a 5. De acordo com uma entrevistada
no processo de seleção realizado ela: “(...) teve a
oportunidade de escrever o projeto e negociar al-
guns detalhes, coisa que não ocorre com outros
financiadores”. Mas também houve relatos de di-
ficuldade na elaboração de projetos nos moldes
propostos pela Pact Brasil e no processo de sele-
ção. Para um entrevistado: “(...) ficou claro que a
relação é mais burocrática e técnica, desde a seleção.”

O grau de satisfação com o processo de financia-
mento do Programa Elos foi de 3,96. Os entre-
vistados relataram que houve redução dos valo-
res em reais dos recursos firmados inicialmente
devido à  desvalorização do dólar americano. Essa
redução foi avaliada como prejudicial, sobretu-
do, para os consórcios que dependiam de cons-
trução de redes nos municípios. Também houve
queixas, por conta da redução nos orçamentos e
falta das ONGs em cumprir prazos trimestrais
para prestação de contas, de atrasos na execução
das atividades e no pagamento de multiplicadores
e funcionários das ONGs, ocasionando multas e
impostos para as organizações.  Uma entrevista-
da contou que o pedido que fez para a Pact Bra-
sil de remanejamento de recursos para visitas aos
municípios objetivando monitoramento das ações
no campo não foi autorizado em tempo hábil:
“nunca um campo pode deixar de ser feito”; “ha-
via maior preocupação por parte da Pact com os
relatórios do que com o desenvolvimento do cam-
po e suas ações”. Alguns coordenadores afirma-
ram que quando assinaram o convênio não sabi-
am que deveriam entregar relatórios periodica-
mente: “foi difícil para a ONG mesmo possuin-
do experiências prévias de convênios”. Segundo
uma entrevistada: “a lógica do repasse financeiro
da Pact difere dos demais agentes financiadores,
assim o cronograma e o repasse financeiro esta-
vam em desacordo comprometendo algumas ati-
vidades, exigindo remanejamento de ações e do
próprio cronograma”. Por outro lado, o modo de
executar as ações e prestar contas representou
uma novidade para as ONGs: “As documenta-
ções solicitadas não eram difíceis de consegui-
las, sendo até mais simples do que as exigidas
pelo Ministério da Saúde em suas concorrênci-

as”.

O grau de satisfação dos coordenadores de pro-
jetos da Região Sul com a assistência técnica do
Programa Elos foi de 4,0. A assistência técnica
foi avaliada positivamente porque sanou as dú-
vidas imediatamente por meio de e-mail ou tele-
fonemas e ofereceu suporte, ensinando a preen-
cher formulários e a  organizar o próprio projeto.
As visitas da Pact Brasil às ONGs e locais de
realização das atividades dos projetos, bem como
as oficinas de M&A realizadas, foram avaliadas
positivamente pelos coordenadores, na medida
em que contribuíram para as adequações neces-
sárias à realização das atividades. Tais visitas fo-
ram percebidas como um modo de avaliação que
poderia ter sido utilizado mais freqüentemente
durante a execução dos projetos.

A periodicidade trimestral para envio de relató-
rios foi vista como desnecessária, sendo sugerido
o envio semestral dos relatórios técnicos e de
prestação de contas. Uma entrevistada compa-
rou o formato dos relatórios da Pact Brasil ao
formato dos relatórios do Programa Nacional de
DST/Aids: “pela semelhança entre eles no que
tange aos dados quantitativos e a pouca ênfase
nos aspectos qualitativos. Somente no final o re-
latório dá a possibilidade de integrar aspectos qua-
litativos”.

A principal queixa em relação à Pact Brasil diz
respeito ao processo da produção dos materiais
IEC. Como parte do Programa Elos, os materiais
IEC tiveram que ser analisados pela Pact Brasil
antes da produção, com o intuito de certificar a
adequação das informações sobre prevenção e
também melhorar a efetividade das peças.  Tal
exigência foi percebida, muitas vezes, como uma
censura da agência financiadora ou mesmo da
instituição executora do Programa Elos, ocasio-
nando conflitos com a Pact Brasil nesse processo
de revisão. Também foram coletados relatos so-
bre projetos que tiveram que adaptar atividades
relevantes ao desenvolvimento de lideranças lo-
cais entre profissionais do sexo, por causa da mu-
dança na política norte americana em relação às
regras de financiamento de ações e projetos vol-
tados para a prevenção do HIV/aids para profis-
sionais do sexo.

Nesse sentido, é importante ressaltar que houve
locais onde a realização desse estudo inicialmen-
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te também foi percebida como uma ação de cará-
ter persecutório aos coordenadores de projeto e
aos quadros técnicos das ONGs conveniadas. No
entanto, no decorrer da efetivação do estudo e
na apresentação dos resultados preliminares, a
maioria dos coordenadores entrevistados indicou
ser esta uma oportunidade para avaliar as ações
desenvolvidas e refletir sobre novas estratégias
de ação. Esse aspecto foi salientado mesmo pe-

QUADRO 7: SATISFAÇÃO DOS COORDENADORES DE PROJETO COM A PACT BRASIL – REGIÃO SUL

 Média
(de 1 a 5: 1 nada satisfeito N*

- 5 muito  satisfeito)

Coodenadores de Projetos Sul

Grau de percepção-satisfação das ONGs conveniadas com o
4,07 10processo de seleção do Programa Elos

Grau de percepção-satisfação as ONGs conveniadas com o
3,96 10processo de financiamento do Programa Elos

Grau de percepção-satisfação das ONGs conveniadas com a
4,0 10assistência técnica do Programa Elos

*N representa o número de pessoas que deram notas. Em alguns casos, a nota não foi dada por alguns coordenadores de projetos.

las ONGs que tiveram maiores dificuldades na
relação com Pact Brasil: o roteiro de entrevistas
da pesquisa ajudou a refletir e a subsidiar novas
ações para os grupos pupulacionais acessados.
Adicionalmente a isso, as pessoas dos grupos
populacionais entrevistadas também manifesta-
ram no estudo o desejo de conhecer melhor as
ONGs e de ter a oportunidade de avaliar, com
pessoas externas aos seus quadros, as atividades
desenvolvidas por elas.
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Região Sudeste

Resultados das Atividades
Os principais resultados relatados que serão dis-
cutidos a partir da realidade de cada grupo
populacional são os elencados abaixo:

• Acesso e uso do preservativo masculino

• Aumento do conhecimento sobre DST/
HIV/aids

• Encaminhamento para consultas e exames

• Aumento da integração entre pares

• Fortalecimento da auto-estima

• Aumento da integração social

Os resultados obtidos variam conforme o muni-
cípio e o estado onde foram desenvolvidas as ati-
vidades dos projetos apoiados, bem como com
maior ou menor intensidade de articulação entre
as ONGs, os grupos populacionais acessados e
poder público. Sendo assim, para dar maior trans-
parência à apresentação desses resultados, neste
capítulo os mesmos foram condensados por gru-
po populacional acessado e principais temas abor-
dados, estando todos vinculados aos projetos
apoiados e desenvolvidos na Região Sudeste.

HSH

Os entrevistados apontaram como principais re-
sultados das atividades: o acesso ao preservativo
masculino; a aquisição de conhecimento sobre
saúde sexual, auto-cuidado, DST/aids e utiliza-
ção do preservativo masculino; o encaminhamen-
to para consultas e exames; e o fortalecimento da
auto-estima e aumento da integração social.

As atividades facilitaram o acesso aos insumos
de prevenção, em especial ao preservativo mas-
culino e ao gel lubrificante. A distribuição desses
insumos nos pontos de encontro do público
GLBT (saunas, bares e boates) foi percebida como
importante porque garante a presença do preser-
vativo nos locais de diversão. Os entrevistados

afirmaram utilizar o preservativo com maior fre-
qüência depois que participaram das atividades
dos projetos, principalmente pela facilidade de
acesso. De acordo com um entrevistado com a
realização das atividades: “(...) as pessoas procu-
ravam mais (o preservativo), perguntavam (...)
tem um interesse maior em usar”.

Os depoimentos coletados nas entrevistas mos-
tram que as atividades ampliaram o conhecimen-
to sobre saúde sexual, auto-cuidado e DST/aids
e a utilização do preservativo masculino. Antes
de participar das atividades dos projetos grande
parte dos HSH não sabia que é possível acessar
preservativos nos postos de saúde e não tinham
consciência de que deveriam se preocupar com
prevenção: “Após a participação (nas atividades)
uso mais freqüentemente preservativos com par-
ceiros”. Para os entrevistados, a maioria dos HSH
utiliza o preservativo no sexo anal, mas são pou-
cos que fazem uso do insumo no sexo oral. Algu-
mas dificuldades apontadas para isso: “Diminui-
ção da sensibilidade para ambas as partes”; “Tira
a lubrificação e o gosto é ruim.”; “Tem uma iden-
tificação direta de sexo com penetração. O sexo
oral é como uma preliminar, não é sexo”.

Os entrevistados destacaram a importância do
trabalho desenvolvido pelas ONGs junto aos ser-
viços públicos de saúde, facilitando o acesso às
consultas e à realização de exames, em especial o
teste anti-HIV. O auxílio oferecido pelas ONGs
no tratamento das pessoas vivendo com HIV/
aids foi mencionado, assim como o encaminha-
mento e/ou atendimento psicológico. Também
chamaram atenção sobre a importância das ativi-
dades no processo de aceitação da sexualidade e
formação da identidade: “Para quem não se acei-
ta como gay, vê na peça que não é um anormal,
só tem orientação diferente (...) então se sente
mais valorizada por causa disso”; “Aprendi a não
ter vergonha de quem eu era”. “(...) As reuniões
ajudaram a desabafar, quando vim aqui estava
saindo do armário.”; “(...) As oficinas ajudaram a
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gente sair do armário (...) eu fui aprendendo com
as reuniões e com o contato com outras pessoas
a assumir minha sexualidade”. Alguns entrevis-
tados chamaram atenção para o apelo à revela-
ção da orientação sexual presente em algumas ati-
vidades: segundo eles, isso pode dificultar a apro-
ximação dos mais jovens, que tem dificuldade em
revelar sua orientação sexual.

As atividades promoveram o encontro e a for-
mação de vínculos entre pessoas do público
GLBT, aproximando gays, drag queens e travestis.
Isso permitiu a construção de laços de amizade e
confiança. Outro aspecto positivo mencionado
foi a convivência com pessoas vivendo com HIV/
aids propiciada pelas atividades.

Os HSH sentem-se mais integrados nos espaços
de convívio social e identificam as atividades das
ONGs como fundamentais na luta pelos seus di-
reitos e contra a discriminação. As atividades pro-
piciaram um espaço para discussão de temas re-
ferentes à homossexualidade, direitos e partici-
pação social. Foram coletados relatos de apoio
jurídico nas questões relacionadas à discrimina-
ção e de ampliação do conhecimento a respeito
dos próprios direitos: “Eu me sinto mais prepa-
rado para lutar pelos meus direitos, me cuidar,
não pegar  DST”. As atividades contribuíram para
uma maior participação social nesse sentido e al-
gumas pessoas acessadas acabaram integrando-
se na equipe das ONGs e até hoje participam de
atividades como multiplicadores.

Mulheres Profissionais do Sexo

As entrevistadas apontaram como principais re-
sultados das atividades: o acesso e uso do preser-
vativo masculino; a aquisição de conhecimento
sobre DST/aids e utilização do preservativo; re-
passe de informações de DST/aids para os clien-
tes, fortalecimento da auto-estima, aprimoramen-
to da comunicação com os serviços de segurança
pública; o encaminhamento para consultas e exa-

mes; e aumento da integração entre as mulheres.

As atividades realizadas pelos projetos facilita-
ram o acesso aos insumos de prevenção, sobretu-
do,  ao  preservativo masculino. Uma parcela das
entrevistadas também obteve acesso ao gel lu-
brificante e ao preservativo feminino. Por meio
das atividades foi possível adquirir conteúdos e
habilidades que ampliaram o conhecimento so-
bre auto-cuidado com a saúde e saúde sexual, aju-
dando na negociação do uso do preservativo com
os clientes: “Nós vimos um vídeo de DST e de-
pois eu fui sair com um cliente e vi feridas na
boca dele. Não quis mais fazer programa com ele”;
“Também foi falado (...) não beber muito e de-
pois ir para o quarto (...) não deixar os caras brin-
cando nas pernas sem preservativo (...) ajudou
muito”; “Deu mais conhecimento (...) a gente
mostra os papeizinhos, fala das doenças”.

Entre as PS as ONGs foram mencionadas como
locais de aprendizagem sobre a utilização correta
do preservativo. A maioria das PS afirmou que
usa o preservativo com os clientes e que esse com-
portamento tem aumentado de freqüência. Mas
também acreditam que ainda há PS que não fa-
zem sexo seguro. Relatam que o uso com parcei-
ros afetivos é menor e que ainda há dificuldades
de negociar o uso do preservativo com clientes,
especialmente no sexo oral: “Acontece de beber
muito e usar muita droga e não querer usar pre-
servativo”; “A maioria dos homens não querem
usar, eles querem boca na carne”. Também é co-
mum encontrar clientes que, para fazer programa
sem preservativo, oferecem mais dinheiro. Hou-
ve relatos de mulheres que utilizam dois preser-
vativos para se proteger, demonstrando que al-
gumas ainda têm pouca informação sobre o uso
correto do insumo.

As PS reconhecem as ONGs como locais de re-
ferência de informação sobre DST/aids e direi-
tos humanos. Foram coletados relatos de amplia-
ção do conhecimento a respeito dos próprios di-
reitos e de apoio jurídico em processos por dis-

C
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criminação e violência: “Agora nós sabemos pra
quem pedir socorro (...) apareceu um caso de uma
doença, o caso de uma violência, pais que que-
rem pegar filho porque a gente é puta, a gente já
sabe onde pedir ajuda”. Uma entrevistada rela-
tou que a partir das atividades realizadas pela
ONG ocorreram mudanças significativas no tra-
tamento dado pela população da cidade e órgãos
de segurança às PS. Houve melhoria na comuni-
cação com o sistema policial e jurídico.

O papel das ONGs junto às PS incentivando a
realização de consultas e exames e facilitando o
acesso aos serviços públicos de saúde, também
foi bastante citado, assim como o fortalecimento
dos vínculos entre as mulheres: “O trabalho aju-
dou a melhorar as relações (...)”; “Antes eu fica-
va muito reclusa no quarto, passei a conhecer mais
as pessoas ampliou o leque de amizades”.

Homens Profissionais do Sexo

Os entrevistados apontaram como principais re-
sultados das atividades: o acesso ao preservativo
masculino; a utilização do preservativo com os
clientes; a aquisição de conhecimento sobre DST/
aids  e o fortalecimento da auto-estima.

Com a participação nas atividades os homens PS
relataram de passar a fazer uso mais consistente
do preservativo com os clientes: “tenho parado
de fazer sem camisinha (...) tenho mais informa-
ções (...)”; “(...) nada de ficar brincando, nem
chegar perto sem está encapado”. Mas, muitos
ainda têm dificuldade de inserir o sexo seguro nos
relacionamentos amorosos: “com a namorada tem
problema (...) é diferente (...) cria uma confiança
né? (...) as vezes faço besteira (...) não usei cami-
sinha uma vez”.

Com os parceiros fixos a negociação do uso do
insumo parece ser mais difícil, havendo resistên-
cia também de alguns clientes: “Com a namora-
da tem problema (...) é diferente (...) cria uma
confiança (...)”; “Os clientes pedem para fazer
sexo sem preservativo (...) ‘Olha, não pode’ (...)
havia um cliente (...) de uma cidade (...) queria
sem (...) ‘Pode ficar sem preocupação, sou casa-
do’”.

Por meio das atividades os PS puderam adquirir
informações sobre DST/aids e serviços públicos
de saúde que distribuem preservativos e fazem o

exame anti-HIV: “Houve palestras (...) encami-
nhava para exames (...) lugar para ir pegar cami-
sinha (...)”.As atividades foram percebidas ainda
como importantes para o processo de desenvol-
vimento pessoal: “depois de trabalhar com o gru-
po eu venci vários preconceitos (...) acho que teve
um crescimento absurdo”.

Por fim, os entrevistados chamaram atenção para
o incentivo dado aos PS para que participassem
das atividades, havendo relatos de pessoas que
foram abordadas em sua residência para receber
preservativo e convite para participar de ativida-
des.

Transgêneros

As entrevistadas apontaram como principais re-
sultados das atividades; o acesso ao preservativo
masculino: a aquisição de conhecimento sobre
DST/aids; e o encaminhamento para consultas e
exames.

O acesso gratuito ao insumo foi considerado im-
portante porque segundo as entrevistadas há mui-
tas transgêneros sem recurso financeiro para ad-
quiri-lo. Elas chamaram atenção para a relevân-
cia das informações sobre prevenção às DST/
aids que receberam e para o apoio oferecido na
realização de consultas, exames e atendimentos
de emergência médica nos serviços públicos de
saúde. Segundo uma entrevistada: “ (...) foi bom
(...) modificou muito porque (...) é mais cresci-
mento (...)”.

As atividades também ajudaram as transgêneros
a utilizar o preservativo com os clientes: “(...) só
vão com clientes com preservativos (...)”; “É
muito homem, é muito sexo”. Há clientes que
preferem fazer sexo anal sem preservativos e ou-
tros que retiram o preservativo durante o ato se-
xual: “(...) estou transando com a mão atrás (...)
não tira o preservativo não se não paro o progra-
ma”. Mas, ainda é difícil inserir o sexo seguro nos
relacionamentos amorosos: “(...) não usam pre-
servativos com o namorado (...) acham que não
tem o risco”.

A maioria relataram de utilizar o preservativo com
clientes, mas não com os parceiros: “(...) elas só
vão com clientes com preservativos (...) não dá
para mudar a prática”; “(...) geralmente não usam
preservativos com o namorado (...) elas sabem
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de tudo (...) mas acham que não tem o risco”.
Relatam que ainda existem clientes que não que-
rem o sexo seguro e retiram o preservativo: “Há
clientes que preferem fazer sexo anal sem preser-
vativos”; “Querido está louco, espera aí (...) não
tira o preservativo não, senão eu paro o progra-
ma”.

Coordenadores de projetos

A análise das entrevistas com coordenadores dos
projetos apoiados indicou os principais resulta-
dos das atividades, segundo a percepção de mo-
dificações na ONG e mudanças nos grupos
populacionais acessados. Os coordenadores re-
lataram que as atividades contribuíram para o for-
talecimento institucional das ONGs. Houve re-
conhecimento local e regional das ONGs como
representantes legítimas dos grupos populacionais
mais vulneráveis, tanto pelos serviços públicos
de saúde, em especial os Programas de DST/
Aids, quanto pelos serviços de segurança públi-
ca e o poder judiciário. Isso favoreceu a aproxi-
mação com as universidades, permitindo a refle-
xão sobre os projetos de um ponto de vista aca-
dêmico/científico.

As atividades contribuíram também para o apri-
moramento do trabalho realizado pelas ONGs,
na medida em que permitiram: conhecer melhor
os grupos populacionais mais vulneráveis; cons-
truir ou consolidar alianças estratégicas e parce-
rias com gestores de saúde e estabelecimentos co-
merciais (boates, saunas, bares); ampliar a cober-
tura das ações de prevenção, atingindo novos gru-
pos populacionais e locais de atuação; inovar ou
renovar as tecnologias de prevenção por meio da
criação de materiais de IEC, grupos de convivên-
cia e teatro; e estruturar os serviços de atendi-
mento psicológico e jurídico. Além disso, uma par-
cela das pessoas acessadas passou a fazer parte
do quadro técnico das ONGs como agentes de
saúde, facilitando a continuidade das ações.

Em relação aos grupos populacionais acessados
os entrevistados identificaram como principais
resultados das atividades: a disponibilização
direcionada de insumos, em especial o preserva-
tivo masculino e o gel lubrificante; o esclareci-
mento desses públicos sobre DST/aids e formas

de prevenção; a integração entre as pessoas; o
aumento da visibilidade social dos grupos
populacionais mais vulneráveis, em especial nos
serviços públicos de saúde e segurança, e a con-
seqüente diminuição da discriminação.

Gestores estaduais e municipais de DST/
Aids

A análise das entrevistas com os gestores de DST/
aids mostra os principais resultados das ativida-
des dos projetos apoiados, identificando os prin-
cipais reflexos nos grupos populacionais
acessados, nas ONGs e nos serviços.

O ponto forte das atividades segundo os gestores
foi a distribuição de preservativos para os gru-
pos populacionais mais vulneráveis com
conscientização em relação às DST/aids e o vín-
culo que as ONGs estabelecem entre esses seg-
mentos e o SUS. De acordo com uma entrevista-
da: “(...) conscientizar do uso desse preservativo
masculino, feminino, do gel, para essa população
HSH e profissionais do sexo, dá uma cobertura
de prevenção muita boa. Quanto mais se conse-
gue isso à base da conscientização do porquê usar,
e não usar só por usar, melhor. E isso eles (ONG)
têm feito muito bem, uma ação direta que garan-
te o acesso fácil ao preservativo e através de uma
linguagem que esta população entende”.

Os gestores afirmaram que com a realização das
atividades houve aumento na busca por insumos
de prevenção e atendimento especializado nos
serviços por parte dos grupos populacionais mais
vulneráveis.

Segundo os gestores as atividades também con-
tribuíram para o fortalecimento institucional das
ONGs: “A capacitação na área de gestão é lenta
(...) a oportunidade de trabalhar com a Pact trou-
xe um amadurecimento a caminho da possibili-
dade de boa gestão das ONG”; “Os projetos com
a Pact ajudaram as ONG a continuar suas ações”.

Além disso, por meio das atividades foi possível
construir alianças estratégicas e parcerias que per-
mitiram o estabelecimento de fluxos de consul-
tas e exames para os públicos acessados, bem
vulneráveis. Perceberam ainda um aumento na
auto-organização das mulheres PS e HSH.
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Estigma e Discriminação

O Quadro 8 apresenta uma síntese das informa-
ções sobre discriminação e violência coletadas nas
entrevistas que foram realizadas na Região Su-
deste com HSH, mulheres e homens PS e
transgêneros. De acordo com os dados 48,3% dos
entrevistados reportaram experiências de discri-
minação. Dentre estes segmentos, as transgêneros
são aquelas que mais sofrem, com 50% reportan-
do experiências de discriminação e 50% repor-
tando violência física. Em seguida vêm as mu-
lheres e homens PS, com 46,2% reportando ex-
periências de discriminação e 23,1% reportando
violência física. Os HSH reportaram um número
bem menor de experiências de violência física que
os transgêneros e profissionais do sexo. Mas, fo-
ram aqueles que mais reportaram experiências de
discriminação:50%. A maioria dos entrevistados
afirmou que procura as ONGs em busca de ori-
entação contra situações de discriminação e vio-
lência e 37% das pessoas nas duas regiões asso-
ciaram as  atividades das ONGs com a redução
da discriminação e da violência. Por meio da aná-
lise das entrevistas realizadas  com representan-
tes dos grupos populacionais mais vulneráveis da
Região Sudeste foi possível descrever a percep-
ção desses segmentos com relação à discrimina-
ção, bem como sobre as atividades dos projetos
das ONGs voltadas ao tema e as mudanças ocor-
ridas nos serviços de saúde e de segurança (polí-
cia sobretudo).

HSH

Para os entrevistados a população em geral tem
preconceito em relação aos homossexuais, espe-

cialmente quanto aos homens com comportamen-
to mais feminino. Relataram situações de discri-
minação na família, em espaços públicos, no tra-
balho e com amigos: “(...) A pessoa quando vê
que você é gay vem te maltratar, xingar (...) proi-
bir (...)”; “Não podemos nos abraçar, não pode-
mos nos beijar (...)”. É difícil contar sobre a ori-
entação sexual pelo medo de ser discriminado:
“minha mãe ficou 3 meses sem falar comigo (...)”.
Um entrevistado comentou que quando não re-
vela sua orientação sexual ninguém desconfia
pois, não é “afeminado”.

Não houve queixas de discriminação em relação
aos serviços públicos de saúde. Mas alguns en-
trevistados acreditam que os HSH não retiram
preservativo nos serviços de saúde por medo de
serem discriminados. A maioria dos entrevista-
dos também não percebeu diferenças significati-
vas na forma como a polícia trata os gays. Embo-
ra, tenha havido relatos de discriminação. Um en-
trevistado contou uma cena na qual um policial
entrou em uma boate com um HSH que havia se
acidentado e disse: “Alguns ‘dos seus aí’ caiu lá
embaixo, e a gente é obrigado a resgatar”.

Os entrevistados também destacaram o papel das
ONGs no combate a discriminação e na luta pe-
los direitos dos homossexuais e pessoas que vi-
vem com HIV/aids. Houve relatos de apoio jurí-
dico para o encaminhamento de processos por
discriminação. Os entrevistados acreditam que as
atividades fomentadas pelas ONGs, como a Pa-
rada do Orgulho GLBT e as reuniões de grupo,
ajudam a enfrentar o estigma que a sociedade
coloca sobre os homossexuais. Ressaltaram em
especial o papel das Parada Gay na promoção do
respeito à diversidade sexual e combate à
homofobia.
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Mulheres Profissionais do Sexo

As entrevistadas afirmaram que existe discrimi-
nação contra elas em suas cidades, e contaram
diversas situações em que se sentiram desrespei-
tadas em seus direitos: “No café 24 horas as me-
ninas sentaram e não foram atendidas (...) não
pode ficar ali, tomar um café (...)”; “Se identifica
que é uma profissional do sexo, o tratamento é
outro”. Algumas entrevistadas explicaram a dis-
criminação dizendo que existem mulheres que
“não sabem se comportar em ambientes que é de
família”; “(...) se arruma como se trabalhasse na
noite (...)”.

Há uma diferença na percepção das mulheres das
capitais e dos municípios do interior em relação
à discriminação. Nos municípios do interior rela-
tam que são discriminadas cotidianamente, en-
quanto nas grandes cidades, sentem que essa si-
tuação tem melhorado nos últimos anos.

A maioria não revela sua profissão para a família,
amigos e conhecidos, com medo de ser discrimi-
nada. Outras disseram que, ao decidir contar, en-
frentaram algumas reações de raiva: “Todo dia o
menino batia no meu sobrinho (...) fui falar com
o responsável (...) ‘você não tem que reclamar
porque você é puta!’”.

O relacionamento com a polícia foi considerado
difícil, embora nas capitais a situação tenha me-
lhorado um pouco: “Antes os policiais não deixa-
vam as meninas ficarem lá, metiam o cacetete
(...) agora eles respeitam mais”. Mas ainda en-
frentam situações de desrespeito e violência por
parte dos policiais, especialmente nos municípi-
os do interior. Houve relatos de agressão física e
insultos, sendo que uma entrevistada relatou ter
sido ameaçada com uma arma. Para as entrevis-
tadas: “A polícia trata as mulheres igual cachor-
ro”; “Tinha um delegado que não permitia meni-
nas na rua (...) fazia assinar como vadiagem”; “a
polícia militar (...) descia dizendo ‘sai andando
suas vagabundas eu vou meter os pés em vocês’”.
As entrevistadas também relataram que existem
policiais que pressionam as mulheres para fazer
programa de graça ou para extorquir dinheiro:
“quer forçar você entrar no carro com ele e fazer
programa de graça”; “(...) se você não fizer isso
eles ficam de marcação com você”; “(...) recebe
propina (...) eu pagava mil reais para um, mil reais
para outro (...) por quinzena”.

Em relação ao serviço de saúde a situação das
mulheres não é muito diferente, tendo havido re-
latos de discriminação. Uma entrevistada apon-
tou que uma vez um médico se recusou a examiná-
la: “(...) me ofendeu, tratou mal (...) escolheu essa
profissão, agora não quer me examinar?”. Outra
entrevistada relatou que ao revelar para o médi-
co sua profissão este propôs um programa: “me
senti desrespeitada”. Também houve indicações
de que em alguns lugares existe serviço de refe-
rência para as mulheres que sofrem violência e
que, neste caso, o relacionamento com os profis-
sionais de saúde costuma ser melhor.

As atividades de combate à discriminação reali-
zadas pelas ONGs foram percebidas como fun-
damentais para as mulheres PS. Houve relatos de
apoio jurídico em processos por discriminação e
de ampliação do conhecimento sobre direitos hu-
manos: “Para mim foi bom, porque como eu tra-
balhava na rua e morria de medo de ser presa (...)
e ligar para minha família e falar que eu me pros-
tituía (...) e depois que eu fui ver que isso não é
crime né?”. Outra entrevistada relatou que a par-
tir das atividades realizadas pela ONG em seu
município ocorreram mudanças significativas no
modo como a população e órgãos de segurança
lidavam com as profissionais do sexo.

Homens Profissionais do Sexo

Existe diferença na vivência da discriminação
quando os homens PS trabalham expostos ou em
locais reservados, e também quando demonstram
ou não a orientação sexual: “Quem faz pista, faz
praia (...) sofre muito preconceito (...) você fica
marcado, está sempre no mesmo lugar”; “passa
por constrangimentos (...) fica sempre com medo
de alguém descobrir (...) de encontrar alguém que
você conheça”. Os homens que trabalham na rua
enfrentam mais dificuldades e estão mais expos-
tos as situações de desrespeito, discriminação e
violência: clientes que não pagam, levam para lo-
cais distantes e agridem, policiais que querem fa-
zer programa de graça, que cobram semanalmen-
te quantias para que os PS possam trabalhar na
rua. Também foram coletados relatos de violên-
cia por parte dos clientes, tendo um entrevistado
comentado que ficou com medo de fazer progra-
mas depois que foi agredido por um cliente.
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Os entrevistados afirmaram que não revelam sua
profissão para a família, namoradas e nos servi-
ços de saúde não havendo, desse modo, relatos
de discriminação nos serviços públicos de saúde.
Já por parte da polícia, relatam que o tratamento
é diferente: “(...) eles te tratam com descaso (...)
fui roubado (...) na frente dele (...) e o policial:
‘Onde você estava? (...) Você estava lá mesmo?
Você não saiu com o cara e o cara te roubou?’”.

As atividades promovidas pelas ONGs ajudaram
a diminuir a discriminação sofrida em alguns es-
tabelecimentos comerciais: “(...) melhorou, os se-
guranças e demais lojas vizinhas respeitaram e
conheceram as ações da ONG”. Mas, as próprias
organizações foram objeto de discriminação como
mostra o depoimento de um entrevistado: “No
próprio prédio houve reclamações, pelo fluxo de
profissionais do sexo que ocorreu por causa das
atividades na sede da ONG. Os seguranças che-
garam a barrar os profissionais do sexo exigindo
a intervenção da ONG, bem como o sindico do
prédio foi reclamar”.

Transgêneros

As transgêneros relataram sofrer com a discrimi-
nação: “A gente que nasce diferente sofre (...) ho-
mem vestido de mulher é uma aberração”; “(...)
já levei pedrada, já corri de pedaço de pau (...)
amigas minhas levaram tiro (...)”. Também so-
frem preconceito por parte da família, tendo uma
delas relatado que ao assumir sua sexualidade foi
expulsa de casa.

Sentem que a discriminação impede que elas
exjam seus direitos como cidadãs e que arrumem
outros tipos de trabalho, além da prostituição:
“Fiz um curso de cabeleireira, fiz um curso de
enfermagem e nunca arrumei emprego”. Algumas
afirmaram que não sabem aonde buscar a
efetivação de seus direitos. Uma delas relata que
já foi impedida de fazer a unha em um salão de
beleza, a atendente disse: “não tenho nenhum
horário para você”.

As entrevistadas já foram vítimas de agressões
verbais e físicas por parte de policiais. Uma delas
relatou que uma vez foi ameaçada por um dele-
gado: “‘Você vai se ferrar, porque eu odeio todos
vocês, você são todos marginais, se eu pudesse
acabava com todos vocês’”. Também relatam que

deixam de denunciar crimes por causa da discri-
minação dos policiais: “Aguardei mais de 7 ho-
ras, enquanto os policiais tiravam sarro da minha
cara”. Por outro lado, foram coletados relatos de
transgêneros que tem clientes policiais: “Muitos
clientes são policiais (...) muitos policiais são ho-
mossexuais”.

Em geral, as transgêneros evitam o sistema de
saúde por sentirem-se discriminadas nestes locais.
Elas indicam que os profissionais não sabem li-
dar com a diversidade sexual e com as
especificidades do segmento GLBT: “(...) estava
na fila para pegar preservativo (...) um olhou e
falou: ‘O que você está fazendo aqui?’ (...)”; “eu
fui fazer um exame de HIV e fui maltratada por
uma enfermeira (...) fui tomar sangue, me ma-
chucou (...) minhas amigas vão pegar preservati-
vos e elas viram as costas”; “Tem médicos que
(...) criam certas barreiras de atenderem (...) pos-
suem preconceitos (...) o travesti se sente cons-
trangido de buscar atendimento para o estôma-
go, urologista”.

Tal  como descrito no capítulo sobre a Região
Sul, o resultado da  análise das entrevistas reali-
zadas nas Regiões Sul e Sudeste com HSH, mu-
lheres e homens PS e transgêneros mostrou que a
discriminação e a violência são maiores no con-
texto da prostituição, onde direitos básicos são
negados, como o atendimento de qualidade em
serviços públicos e estabelecimentos comerciais
(bares, cafés, cabeleireiros e mercados).

A discriminação e a violência variam conforme o
local de trabalho do/a profissional do sexo: aque-
les/as que trabalham na rua estão mais expostos
a essas experiências do que aqueles/as que tra-
balham em boates ou por meio de anúncios de
jornais, revistas e internet. O relacionamento com
os serviços de segurança pública é tenso, embora
existam relatos de colaboração entre policiais e
grupos de PS na investigação de casos de assalto,
roubo e estupro em algumas capitais. Foram
coletados diversos relatos que evidenciam a vi-
rulência das agressões e violações de direitos co-
metidos por policiais, além de práticas de extor-
são de dinheiro ou serviços junto aos donos de
boates e profissionais do sexo.

Outro aspecto interessante observado foi que
embora alguns/as profissionais do sexo tenham
respondido nunca ter sofrido discriminação ou
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violência, sabiam relatar prontamente histórias de
amigos ou pessoas próximas que as haviam sofri-
do. Isso pode evidenciar uma dificuldade de re-
conhecer e tomar consciência a respeito do estig-
ma vivido. Mas, para afirmar isso com certeza
são necessários novos estudos que aprofundem
essa questão no universo da prostituição.

Uma parte das mulheres PS e dos HSH não reve-
la sua profissão ou orientação sexual nos servi-
ços de saúde, local de trabalho e, às vezes, até
para a família e amigos, devido ao medo da dis-
criminação. Esse medo tem afastado os grupos
populacionais mais vulneráveis dos serviços de
saúde e contribuído para a não identificação des-
se segmento quando da utilização de tais servi-
ços, o que impede a coleta de dados para a for-
mulação de diretrizes e protocolos específicos de
atendimento e cuidado. Por outro lado, existe uma
parte das mulheres PS e HSH que acredita na re-
velação e na visibilidade como estratégias de re-
dução da discriminação e do estigma. Sobre este
ponto, foi possível identificar uma diferença en-
tre o segmento de PS: enquanto as mulheres tra-
vam uma luta pela auto-organização e fortaleci-
mento da identidade profissional, os homens não
querem visibilidade ou se organizar em movimen-
tos de categoria. Entre alguns HSH entrevista-
dos foi possível identificar um aspecto semelhan-
te: eles não estabeleceram nenhuma relação en-
tre visibilidade da homossexualidade e diminui-
ção da discriminação e do estigma, embora se
queixem que os programas de televisão sejam
preconceituosos com os gays e relatem que “para
quem tem um relacionamento estável é mais com-
plicado, porque tem uma série de direitos que a
gente não tem como um plano de saúde, não tem
o mesmo direito dos casais heterossexuais”.

Insumos de prevenção

Acesso e Qualidade

Por meio da análise de entrevistas com pessoas
acessadas pelos projetos, foi possível descrever a
percepção desses segmentos sobre o acesso,  o
uso e a qualidade do preservativo masculino. Tam-
bém foi possível identificar informações relevan-
tes sobre outros insumos de prevenção às DST/
aids como o gel lubrificante e o preservativo fe-

minino, bem como materiais educativos que sub-
sidiam as atividades de prevenção.

HSH

Avaliam positivamente o acesso ao preservativo
masculino principalmente pela distribuição gra-
tuita. A quantidade distribuída foi considerada
suficiente para a maioria. Também compram pre-
servativo em farmácias e são poucos os que vão
ao posto de saúde solicitar o insumo: preferem
buscar nas ONGs, pois em geral não precisam
deixar o nome. O gel lubrificante foi distribuído
irregularmente e em pequena quantidade. Um en-
trevistado relatou que o preconceito impede al-
guns HSH de pegarem o gel. “é um insumo que
os HSH não pedem (...) geralmente quem faz pas-
siva pede (...) há uns que: ‘Vou me queimar se
(...)’”.

Acreditam que é muito bom ter o preservativo
disponível quando precisam e preferem retirar o
insumo nas ONGs porque: “com gay é mais fácil
(...) não tem medo do preconceito da outra pes-
soa (...) na UBS é mulher (...) às vezes o olhar da
pessoa te intimida (...) uma chama a outra (...)”.

Não há consenso sobre a qualidade dos preser-
vativos. Em geral, mostram-se satisfeitos com a
qualidade do preservativo distribuído pelas
ONGs. Alguns afirmam que a qualidade não va-
ria: “Não tem nenhuma diferença (...) além do
aroma (...) não tem diferença na prevenção (...)
os que usei da ONG não deu nenhum proble-
ma”. Outros acham que o distribuído pelas ONGs
é melhor porque não estoura ou irrita: “As com-
pradas são os que estouram mais”. Sabem que o
preservativo distribuído pelas ONGs vem direto
do Ministério da Saúde, então é fiscalizado. Além
disso, é considerado mais fino e por isso mais con-
fortável.

Os entrevistados também receberam folhetos in-
formativos junto com os insumos e destacaram a
importância desse material. Destacam a sua qua-
lidade, a linguagem usada e os desenhos: “lingua-
gem bacana, compreensível, abordando vários ti-
pos de pessoas que tem dentro de bar, de boate”;
“bem explicativos mesmo”; “têm desenho, é fá-
cil de aprender através dessa forma”, a pessoa
“acaba se concentrando naquilo”. Um entrevis-
tado afirmou que existe um excesso de informa-
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ções em alguns materiais, dificultando a leitura
das pessoas que estão iniciando o contato com
as ONGs. Outros acreditam que determinados
materiais são um pouco agressivos para os HSH
que não podem revelar para os familiares sua
orientação sexual.

Mulheres Profissionais do Sexo

As profissionais do sexo relatam que tiveram
acesso ao preservativo masculino e às vezes ao
gel lubrificante, mas poucas mulheres receberam
preservativos femininos. Algumas PS dizem que
costumam usar o preservativo masculino distri-
buído nos hotéis ou boates ou que solicitam o
insumo aos clientes. Poucas retiram preservativo
no posto de saúde ou compram em farmácias. A
maioria relata só ter acesso ao preservativo dis-
tribuído pelas ONGs e destacam a qualidade des-
tes preservativos, mas afirmam que há lotes com
pior qualidade e que estouram facilmente: “A do
governo é melhor camisinha (...) as melhores são
aquelas ‘Saúde’, a amarelinha tem cheiro ruim, a
azul  é muito fraca, parece que está sempre
vencida (...) e já estourou”. Mesmo assim a maio-
ria não percebe diferença entre o preservativo dis-
tribuído nas ONGs e o adquirido nos postos de
saúde, hotel ou farmácia. Houve relatos de rom-
pimento de ambos. Duas entrevistadas afirma-
ram que em alguns lugares existe comercialização
do preservativo que é distribuído gratuitamente:
“Há vendedores que aparecem no hotel e ven-
dem o que pegam provavelmente do posto de
saúde e outros locais”.

Segundo as entrevistadas, o preservativo femini-
no não é muito apreciado por elas, nem pelos cli-
entes: “sem conforto”; “(...) tem que ter muito
jeito”. Já o gel é considerado um insumo indis-
pensável na profissão, mas relatam que sua dis-
tribuição não tem sido regular.

As entrevistadas receberam cartilhas, folhetos e
jornais, considerados importantes porque ofere-
cem informações sobre diversos temas relevan-
tes para elas. A maioria costuma ler e repassar os
folhetos para  amigos, familiares, clientes e cole-
gas de trabalho. Afirmaram que todas podem en-
tender as informações, pois “estavam com pala-
vras assim, que elas usam no dia a dia”; “tudo o
que está relacionado à mulher está ali”. Também

acham que o material ajuda na negociação do uso
do preservativo, porque tem ilustrações e dese-
nhos mostrando os riscos de infecção das DST e
HIV/aids.

Homens Profissionais do Sexo

A distribuição do preservativo foi considerada
importante, porém irregular e a quantidade rece-
bida considerada insuficiente. O insumo
distribuido pelas ONGs é bem aceito, apesar de
alguns entrevistados relatarem rompimento do
preservativo adquirido “tem uma marca (distri-
buída pela ONG) que teve problema (...) muita
gente reclamando que estourou”.

Os entrevistados também se referiram positiva-
mente em relação aos materiais informativos re-
cebidos das ONGs. Segundo eles, alguns são mais
aceitos porque os PS também puderam opinar na
sua concepção, incluindo dicas sobre segurança
no trabalho e a linguagem adequada para atingir
o público acessado.

Transgêneros

As transgêneros entrevistadas valorizam a distri-
buição de insumos realizada pelas ONGs, sendo
que algumas afirmaram que o número distribuí-
do foi insuficiente: “Tem profissionais que usam
um preservativo para cada relação (...) usa bas-
tante (...) toda semana as travestis me esperam
para entregar preservativo (...)”. Porém, a maio-
ria acredita que a quantidade distribuída pelas
ONGs foi suficiente. O gel lubrificante foi dis-
tribuído irregularmente e em pequena quantida-
de.

Em geral, as entrevistadas estão satisfeitas com
a qualidade do preservativo que retiram nas
ONGs e  acham até que é melhor que aqueles
comprados na farmácia, pois não estoura e irrita.
Algumas delas perceberam lotes com qualidade
diferente e reclamaram da baixa qualidade. Para
uma entrevistada: “Todo preservativo pode es-
tourar, não tem o melhor ou o pior, tem que sa-
ber colocar (...) o do governo é bom (...) o gosto
dele é amargo para sexo oral (...)”.

Os materiais informaticos distribuídos pelas
ONGs também foram percebidos como impor-
tantes e fáceis de ler: “Os panfletos estão de fácil
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leitura (...)”. Uma entrevistada fez a seguinte su-
gestão para melhorar alguns materiais: “(...) pre-
cisa ter o endereço do serviço de saúde para que
a pessoa possa procurá-lo”.

Logística de Distribuição

Para a implementação do Programa Elos foi fei-
to um acordo entre o PN-DST/Aids, a USAID/
Brazil e a Pact Brasil sobre a quantidade de
insumos a serem distribuídos para cada projeto.
O PN-DST/Aids se comprometeu a repassar tal
quantitativo, sobretudo preservativos masculinos,
como uma contrapartida nacional ao apoio do Pro-
grama Elos às ações das ONGs locais. A distri-
buição do insumo disponibilizado – preservativo
masculino – foi feita de acordo com a logística
oficial em vigência que inclui o repasse do PN-
DST/Aids para os Programas Estaduais de DST/
Aids que, por sua vez, se encarregam da distri-
buição para os Programa Municipais e estes para
as ONGs locais. As informações fornecidas a se-
guir, consideram a percepção, conhecimento e
experiência dos coordenadores dos projetos apoia-
dos e dos gestores governamentais sobre esse pro-
cesso, bem como o grau de satisfação com o mes-
mo.

Coordenadores de projetos

Os coordenadores destacaram como um dos prin-
cipais resultados das atividades a distribuição
direcionada do preservativo masculino para os
grupos populacionais mais vulneráveis. Embora
exista um entendimento de que essa distribuição
não deva suprir totalmente a necessidade dos pú-
blicos acessados mas também estimular a aquisi-
ção nos postos de saúde ou a compra, a maioria
dos entrevistados afirmou que a quantidade do
insumo disponibilizada pela Pact Brasil, e repas-
sada pelos Programas de DST/Aids, não foi sufi-
ciente para realizar as atividades.

Alguns projetos, em especial os na modalidade
de consórcio, só conseguiram receber a primeira
parcela da quantidade prevista. Um entrevistado
forneceu a seguinte explicação para esse fato: “A
quantidade que o PN-DST/Aids falava que era
do projeto suplantava a quantidade do municí-
pio, então o município dizia que não podia ser

isso e aí não liberava”. Nos projetos em consór-
cio a quantidade recebida foi suficiente para o
trabalho nas capitais, mas não para o trabalho nos
municípios do interior e litoral.

Segundo os entrevistados ocorreram ainda atra-
sos no repasse, que só não atrapalharam a execu-
ção das atividades porque muitas ONGs rece-
biam preservativo dos Programas de DST/Aids
para outros projetos. Mesmo nos locais onde o
repasse do insumo garantiu as necessidades dos
projetos em relação à quantidade, ocorreram atra-
sos. Isso prejudicou a distribuição para os grupos
populacionais mais vulneráveis, especialmente
nos municípios onde não havia disponibilização
do insumo pelo serviço de saúde local. Além dis-
so, foi necessário reduzir a quantidade distribuí-
da. Por outro lado, o atraso no repasse do preser-
vativo exigiu das ONGs a negociação com os Pro-
gramas de DST/Aids e Regionais de Saúde para
aquisição e acesso do insumo por outras fontes.
Em alguns estados essa negociação garantiu a
quantidade suficiente para realização de ativida-
des educativas, mas não para a distribuição. Uma
entrevistada relatou que desistiu de realizar uma
campanha de prevenção que havia sido planeja-
da devido a falta do insumo.

Houve locais em que o repasse do preservativo
pelos Programas de DST/Aids funcionou bem,
favorecendo inclusive a inserção de algumas
ONGs no fluxo de distribuição do insumo pelos
Programas de DST/Aids, bem como a colabora-
ção entre os Programas Municipais no
enfrentamento de problemas relacionados ao pre-
servativo. Foram coletados relatos sobre ONGs
que não tinham o preservativo para distribuição
e com o desenvolvimento dos projetos passaram
a receber dos Programas Municipais ou via Fórum
ONG/Aids. Da mesma forma, houve relatos so-
bre Programas Municipais que durante o desen-
volvimento dos projetos ajudaram uns aos ou-
tros no que se refere a aquisição e disponibilização
do insumo. Contudo, também foram coletados re-
latos sobre municípios onde o repasse de preser-
vativo para as atividades dos projetos foi inter-
rompido em função dos gestores locais de saúde
não concordarem com a realização de atividades
de prevenção às DST/aids para profissionais do
sexo.

Não houve repasse de gel lubrificante para alguns
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projetos pelos Programas Estaduais de DST/
Aids, mesmo tendo sido solicitado pelas ONGs.
Uma ONG recebeu uma doação de gel, o que
possibilitou que desenvolvesse atividades
educativas com este insumo. Em alguns municí-
pios o gel foi distribuído mas em pequena quan-
tidade. Nas ONGs que receberam gel, era tam-
bém possível acessar o preservativo, com cota
negociada, e os receber em maior quantidade.

O preservativo feminino também foi escasso em
alguns lugares. Nos municípios onde houve dis-
tribuição, foi em um número pequeno. Um coor-
denador de projeto mencionou que foi produzi-
do um boletim informativo sobre o preservativo
feminino e que este não pode ser bem utilizado
por não haver número suficiente do insumo para
distribuição.

Gestores estaduais e municipais de
DST/Aids

De acordo com os gestores estaduais o PN-DST/
Aids é o principal fornecedor de insumos e res-
ponsável pelo repasse aos Programas Estaduais.
Um gestor comentou que em seu estado a capital
é o único município que recebe preservativo di-
reto do PN-DST/Aids. Além desse repasse rece-
bido, os Programas Estaduais e Municipais de
DST/Aids também compram ou deveriam com-
prar o preservativo. O PN-DST/Aids cobre 80%
das necessidades anuais de preservativo e os Pro-
gramas Estaduais e Municipais devem suprir os
20% restantes. Muitas vezes há problemas com o
repasse do PN-DST/Aids devido à falta de qua-
lidade do insumo comprado, licitações, greve de
alfândegas, entre outros. No geral, os depoimen-
tos também mostram que o fluxo de informações
sobre a distribuição de preservativos é precário,
elemento este geralmente influenciado pela rota-
tividade dos profissionais responsáveis pela área
de logística de distribuição, pela inadequação dos
registros de monitoramento e, em alguns casos,
pela ausência de equipamentos suficientes para
realizar este trabalho.Segundo os relatos obtidos,
em função desses fatos têm ocorrido problemas
na logística e, embora o PN-DST/Aids divulgue
um número muito grande de preservativos distri-
buídos, uma parte deles fica nos almoxarifados
por não ter certificação ou por outros motivos.

Segundo a percepção de gestores estaduais, es-
pecialmente nos últimos três anos os repasses do
PN-DST/Aids têm sido irregulares, embora não
chegue a faltar preservativos: “(...) o que as ONG
pedem elas recebem, dá para as atividades bási-
cas, mas não é tão regular quanto gostariam”. Para
garantir a disponibilidade do insumo, os Progra-
mas Estaduais de DST/Aids além de comprar uma
quantidade, incentivam os Programas Municipais
e as Secretarias Municipais de Saúde a fazerem o
mesmo. Na maioria dos estados, a contrapartida
dos Programas Estaduais é de 20% e grande par-
te do repasse feito é para os Programa Munici-
pais.  A quantidade disponibilizada nem sempre
cobre a demanda dos municípios mesmo com a
contrapartida de 10% dos Programas Municipais.
Foram citadas situações de eventos de grande de-
manda, como o carnaval e as Paradas do Orgu-
lho Gay, nos quais o PN-DST/Aids não repas-
sou o que foi solicitado com antecedência e hou-
ve desabastecimento. Por outro lado, isso tam-
bém obrigou os Programas Municipais de DST/
Aids ou as Secretarias Municipais de Saúde a fa-
zer aquisições locais para suprir a demanda, o que
foi percebido como um efeito positivo indireto
dos problemas de repasse.

Um dos gestores estaduais entrevistados relatou
conflito com uma ONG devido ao repasse do pre-
servativo disponibilizado pela Pact Brasil. Segun-
do o entrevistado foi repassada uma quantidade
do insumo do PN-DST/Aids para a ONG que
acabou sendo interpretada como um repasse re-
gular da esfera federal para o Programa Estadual.
Outro gestor entrevistado questionou o acordo
feito entre a Pact Brasil com o PN-DST/Aids e a
quantidade de preservativos a serem
disponibilizados pelas ONGs. Houve relatos de
municípios onde os Programas locais tentam rea-
lizar um controle do insumo disponibilizado para
as ONGs por meio do registro da distribuição e
dos grupos populacionais acessados. Segundo os
gestores estaduais, o PN-DST/Aids exige um
monitoramento do repasse de insumo para saber
quais os públicos estão recebendo o preservati-
vo. Grande parte dos gestores estaduais acredita
que não ser possível ampliar a distribuição de pre-
servativo para outras ONGs se a demanda au-
mentar muito, apenas manter a distribuição já
existente.
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Os gestores municipais, por sua vez, relatam que
recebem uma quantidade de preservativos do
PN-DST/Aids e compram outra com recursos do
serviço de saúde. Em grandes municípios a
contrapartida algumas vezes é maior do que o
repasse feito pelo PN-DST/Aids, dada a deman-
da existente. Problemas nas licitações para a com-
pra municipal geram, às vezes, atrasos. Há épo-
cas em que os Programas Estaduais repassam uma
cota maior e isso faz com que os municípios não
precisem realizar grandes aquisições. A quanti-
dade adquirida pelos municípios deve atender a
demanda dos postos de saúde, centros de refe-
rência e demais pontos de atendimento. Há uma
logística na distribuição dos preservativos feita
por meio de áreas demarcadas que recebem co-
tas e que devem, por sua vez, repassar para os
serviços locais, como os postos de saúde.

Segundo os entrevistados a maior parte do repas-
se dos municípios vai para os serviços de saúde.
Mas, também é considerável a quantidade entre-
gue as ONGs cadastradas, cujos repasses tam-
bém variam por localidade. Houve relatos de
municípios que não repassam os insumos direta-
mente para as ONGs, somente referendam a ne-
cessidade para que Programas Estaduais possam
repassar a cota solicitada pela organização, ou
ainda, o aumento da mesma. Os preservativos
são enviados de acordo com grades mensais que
são entregues pelas ONGs e quando o repasse é
efetivado devem prestar contas da distribuição.
Um problema apontado por um dos entrevista-
dos foi que: “por desorganização de algumas
ONGs, às vezes uma quantidade reservada para
elas fica no almoxarifado, porque elas não vêm
buscar, e depois cobram do Programa”.

Em geral os Programas Municipais têm apoiado
os projetos das ONGs no que se refere ao repas-
se de insumos: “(...) desde a apresentação do pro-
jeto pela ONG, já se cogita a garantia deste item”.
Houve relatos de gestores municipais que aumen-
taram a quantidade distribuída ao verificar que a
ONG havia ampliado o campo de ação. Mas con-
fessam que isso depende da articulação com cada
ONG. Alguns gestores defenderam que as ONGs
precisam colaborar, buscando contrapartidas:
“uma cota que eles possam conseguir com ou-
tros órgãos”. Existem ONGs que percebendo o

problema já têm garantido parte ou o total de
insumo necessário para suas atividades. Um dos
entrevistados comentou que até 2004 os Progra-
mas Municipais distribuíam os insumos confor-
me as demandas das ONGs, quando então o PN-
DST/Aids exigiu um controle maior: “sem pres-
tação de contas por parte das ONGs não pode
mais haver repasses”. As ONGs não estavam
preparadas para esse controle, algumas não con-
seguem prestar contas e ficam sem o repasse.

A quantidade distribuída ainda é considerada
menor que o necessário, tanto em número de pes-
soas contempladas, quanto para atender as cam-
panhas de prevenção. Os gestores municipais afir-
maram respeitar os números fixados pelo PN-
DST/Aids para a distribuição de preservativos
para os grupos populacionais mais vulneráveis,
mas existe uma flexibilidade na quantidade dis-
tribuída em cada local. Quando falta preservati-
vo, os cortes são proporcionais em cada área ou
as cotas são negociadas com cada serviço e al-
guns locais são priorizados pela sua capacidade
de trabalho com prevenção.

Alguns gestores municipais afirmam priorizar os
postos de saúde e centros de referência no repas-
se de insumos acreditando que os grupos
populacionais mais vulneráveis devem acessar os
serviços existentes. O insumo pode ser retirado
em postos de saúde e centros de referênci, sendo
as saídas registradas. Uma entrevistada comen-
tou que para as mulheres e transgêneros profissi-
onais do sexo “a quantidade nunca é o suficien-
te”. Outro gestor relata que no início as mulhe-
res: “pegavam grande quantidade, mas com o tem-
po, ampliaram tanto à consciência de pegar ape-
nas o necessário, como o acesso aos preservati-
vos pelo comércio”. Houve relatos de gestores
municipais que buscam estimular o hábito e a
consciência de que, sendo um instrumento de tra-
balho, as PS devem comprar. Acreditam que os
Programas têm o objetivo de ampliar o número
de pessoas beneficiadas com os insumos de pre-
venção e não priorizar apenas grupos específi-
cos. Defendem a equidade e respeito às necessi-
dades dos grupos, mas também querem atingir a
população em geral.  Mesmo assim, em muitos
municípios existe a distribuição de preservativo
diretamente para os grupos populacionais mais
vulneráveis.



58

Articulação entre Instituições

ONGs e Programas Municipais e
Estaduais de DST/Aids

O Quadro 9 mostra o grau de satisfação dos co-
ordenadores de projeto da Região Sudeste com o
relacionamento estabelecido com os Programas
Estaduais e Municipais de DST/Aids.  De acor-
do com a maioria dos entrevistados os projetos
foram realizados inteiramente pelas ONGs, ha-
vendo articulação com os Programas de DST/
Aids em momentos específicos, em especial nos
projetos em consórcio para interface com os
gestores de saúde dos municípios do interior e
litoral. Essa articulação viabilizou capacitações
para os profissionais de saúde e em alguns muni-
cípios apoio na  realização de atividades dos pro-
jetos (espaços para encontros, cafés, preservati-
vos, carro, entre outros). Em uma parte dos mu-
nicípios as atividades realizadas também foram
integradas no PAM viabilizando a
disponibilização de insumos de prevenção, recur-
sos financeiros e acompanhamento técnico pelos
Programas de DST/Aids.

O grau de satisfação dos coordenadores de pro-
jetos com o relacionamento estabelecido com os
Programas de DST/Aids em suas duas esferas
(Estadual e Municipal) foi semelhante, sendo de
3,6 em relação aos Programas Municipais de
DST/Aids e de 3,8 em relação aos Programas
Estaduais.

O grau de satisfação dos coordenadores de pro-
jetos da Região Sudeste com o relacionamento
estabelecido com os Programas de DST/Aids foi
maior do que o dos coordenadores da Região Sul.
Já na Região Sul o grau de satisfação com o rela-
cionamento estabelecido com o Programa Esta-
dual foi de 3,4 e com os Programas Municipais

de 3,5. Os números também mostram que na
Região Sudeste a satisfação com o relacionamento
estabelecido com os Programas Estaduais de
DST/Aids foi maior.

Os entrevistados reconhecem a importância do
trabalho realizado pelos Programas e as conquis-
tas obtidas pelas ONGs nos serviços públicos de
saúde. Mas apontam problemas no relacionamen-
to. Em alguns municípios os coordenadores en-
frentaram a burocracia do poder público local e
não conseguiram realizar as atividades previstas.
Além disso, o caráter de auto-organização dos
grupos  populcaionais  mais vulneráveis foi per-
cebido como ameaça as poderes instituídos, o que
também dificultou a relação com os Programas.
Outro fator que dificultou o relacionamento foi
a troca constante de profissionais de saúde nos
serviços. Para alguns entrevistados a ausência de
apoio técnico por parte dos Programas também
ocorreu devido à falta de interesse e iniciativa
das ONGs. Um dos entrevistados resumiu como
foi, de modo geral, o relacionamento estabeleci-
do entre os coordenadores e os Programas de
DST/Aids: “Não houve suporte técnico para re-
alização das atividades mas também não houve
dificuldade”.

O Quadro 10 mostra o grau de satisfação dos
gestores da Região Sudeste com o relacionamen-
to estabelecido com as ONGs. Houve satisfação
com o relacionamento estabelecido com as ONGs
conveniadas ao Programa Elos. O grau de satis-
fação dos gestores estaduais com o relacionamen-
to foi de 4,0 e o dos gestores municipais de 4,3.
Na  Região Sudeste o grau de satisfação dos
gestores municipais com o relacionamento esta-
belecido com as ONGs foi bem maior que na
Região Sul de 3,3. Os gestores estaduais, por sua
vez, demonstram uma satisfação um pouco me-
nor com o relacionamento estabelecido com as

QUADRO 9: SATISFAÇÃO DOS COORDENADORES DE PROJETO COM OS PROGRAMAS DE DST/AIDS

 Média
(de 1 a 5: 1 nada satisfeito N*

- 5 muito  satisfeito)

Coodenadores de Projetos Sudeste

Grau de satisfação dos coordenadores com os Programas
3,6 11Municipais de DST/Aids

Grau de satisfação dos coordenadores com os Programas
3,8 11Estaduais de DST/Aids

*N representa o número de pessoas que deram notas. Em alguns casos, a nota não foi dada por alguns coordenadores de projetos.
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ONGs que na Região Sul foi de 4,3.

As atividades realizadas pelas ONGs considera-
das importantes porque permitem acessar públi-
cos que o serviço público de saúde não alcança.
Os gestores reconhecem que o serviço público
de saúde não acessa os grupos populacionais mais
vulneráveis, tem pouca ação prática e experiên-
cia na abordagem a tais segmentos e que ainda
há preconceito na interface dos profissionais de
saúde com esses grupos. Alguns entrevistados
entendem que os Programas devem funcionar
mais como articuladores do trabalho de preven-
ção do que propriamente executores de ativida-
des, contando com as ONGs para realizar esse
trabalho.

Apesar do grau de satisfação elevado entre os
Programas de DST/Aids e as ONGs, algumas
dificuldades ainda foram apontadas. Um dos fa-
tores que mais contribui para isso é a rotatividade
de técnicos no serviço público: “atrapalha, por-
que às vezes um técnico que está acostumado a
trabalhar com as ONG há dois ou três anos, tem
que sair e entra outro que precisa pegar tudo des-
de o começo, inclusive do contato pessoal tam-
bém”.

Os gestores fizeram três sugestões para o apri-
moramento da relação entre as ONGs e os Pro-
gramas de DST/Aids. A primeira sugestão se re-
fere à capacitação de quadros técnicos das ONGs,
em especial sobre prestação de contas e política
de incentivo de DST/Aids. De acordo com uma
gestora: “A parte prática eles sabem muito bem,
mas é preciso saber mais a parte técnica, política,
de incentivos, como é que chega o recurso, como
é repassado, como pode repassar e como não
pode, o que é o trabalho dos gestores. Eles não
conhecem todas as questões políticas, burocráti-
cas, técnicas, envolvidas, então a relação de par-

QUADRO 10: SATISFAÇÃO DOS GESTORES COM O RELACIONAMENTO ESTABELECIDO COM AS ONGS

 Média
(de 1 a 5: 1 nada satisfeito N*

- 5 muito  satisfeito)

Gestores dos Programas de DST/aids Sudeste

Grau de satisfação dos gestores municipais em relação às
4,3 8ONGs conveniadas ao Programa Elos

Grau de satisfação dos gestores estaduais em relação às
4,0 4ONGs conveniadas ao Programa Elos

*N representa o número de pessoas que deram notas. Em alguns casos, a nota não foi dada por alguns gestores estaduais e
municipais de DST/Aids.

ceria fica complicada. Às vezes eles requerem
uma coisa que é impossível ou então deixam de
se aproveitar de direitos que eles teriam”.

A segunda sugestão refere-se à necessidade de
um intercâmbio maior entre serviço público e
ONGs, aproximando o contato pessoal entre
gestores e técnicos dos Programas e os coorde-
nadores de projeto das ONGs. Alguns gestores
relataram ter visitado as sedes das ONGs siste-
maticamente e acreditam que esse tipo de inicia-
tiva faz parte das atribuições dos Programas de
DST/Aids.

A terceira sugestão diz respeito à necessidade de
uma melhor articulação entre as ONGs, buscan-
do o aumento na participação de ONGs nos
Fóruns de ONG/Aids. Um entrevistado comen-
tou que falta representatividade nesses fóruns e
que muitas vezes ONGs que fazem trabalhos im-
portantes ficam de fora.

No que se refere ao relacionamento estabelecido
com a Pact Brasil uma das maiores críticas dos
gestores, em especial os estaduais, foi a ausência
da disponibilização de instrumentos para acom-
panhamento - por parte dos municípios e do es-
tado - dos projetos apoiados pelo Programa Elos.
Na relação de parceria estabelecida entre a Pact
Brasil e os Programas de DST/Aids faltou acor-
dar  esse acompanhamento dos projetos. Segun-
do os gestores entrevistados não houve o enten-
dimento de que eles deveriam acompanhar os pro-
jetos, bem como não houve a disponibilização
de instrumentos necessários para realizar essa
ação. Alguns gestores também fizeram o mesmo
comentário em relação ao repasse de preservati-
vo: de acordo com eles não houve o entendimen-
to de que os Programas deveriam suprir toda a
demanda de preservativo dos projetos apoiados.
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ONGs e Pact Brasil

O Quadro 11 mostra o grau de satisfação dos coor-
denadores de projetos da Região Sudeste com o
relacionamento estabelecido com a Pact Brasil.
Existe satisfação com esse relacionamento esta-
belecido. O grau de satisfação com o processo de
seleção de projetos foi de 4,7, numa escala de 1
a 5.0 edital trouxe conhecimento e
instrumentalização para a participação em outros
editais, ampliando a competência nessa área. Al-
guns entrevistados relataram que participaram
desde o início da construção das estratégias para
HIV/aids da USAID no Brasil.

O grau de satisfação com o processo de financia-
mento do Programa Elos foi de 4,1. Trata-se de
um indicador importante quando considerado a
desvalorização da moeda norte americana e a re-
dução dos valores em reais dos recursos firma-
dos inicialmente.  Essa redução foi avaliada como
prejudicial, sobretudo, para os projetos em con-
sórcio que dependiam de construção de redes nos
municípios e não tiveram recursos para fazer isso.
Mas, em geral, o processo de financiamento foi
satisfatório e significou um momento novo no que
diz respeito à capacidade de gestão financeira,
por disponibilizar um volume de recursos muito
maior aquele com o qual as ONGs estavam acos-
tumadas a gerenciar. Segundo as pessoas entre-
vistas, algumas vezes os recursos não chegaram
a tempo para realizar as atividades, mas isso em
função da própria ONG que não cumprir prazos
trimestrais para prestação de contas.

O grau de satisfação com a assistência técnica
do Programa Elos foi de 4. De acordo com os
entrevistados o relacionamento estabelecido com
a Pact Brasil qualificou a equipe dos projetos e

demais quadros técnicos das ONGs, contribuin-
do para o fortalecimento institucional das orga-
nizações.  A experiência de execução de convê-
nio também foi percebida como elemento de for-
talecimento da capacidade para desenvolver, apri-
morar e monitorar projetos e ações de prevenção
do HIV/aids. De acordo com um entrevistado:
“Fazer o projeto da Pact ajudou muito na nossa
formação. Isso nos ajudou nos editais (...)”.

Os coordenadores chamaram atenção ainda para
o trabalho de M&A realizado pela Pact Brasil.
Segundo um entrevistado “o suporte técnico mais
importante que a Pact ofereceu foi na área de
M&A Isso ajudou a qualificar nossas ações. Além
disso, a interlocução com a Pact nos qualificou
também, há uma relação institucional que se es-
tabelece e disso se aprende, facilita a organiza-
ção interna da ONG. Houve crescimento e for-
talecimento da instituição”.

O principal queixa em relação à Pact Brasil diz
respeito ao processo da produção dos materiais
IEC. Como parte do Programa Elos, os materiais
IEC tiveram que passar pela Pact Brasil antes de
ser produzidos com no intuito de certificar que
as informações sobre prevenção estavam corre-
tas e melhorar a efetividade das peças.  Esse pro-
cesso foi percebido por alguns coordenadores
como um controle da Pact Brasil para garantir
que os materiais produzidos estivessem adequa-
dos às exigências do financiador, ocasionando
conflitos com a Pact Brasil para adequação dos
materiais que deveriam ser produzidos. Algumas
ONGSs não conseguiram realizar os materiais em
tempo hábil para a execução das atividades pre-
vistas devido a atraso no trâmite para sua apro-
vação pela Pact Brasil. Isso fez com que algumas
abandonassem a produção de materiais. Houve

QUADRO 11: SATISFAÇÃO DOS COORDENADORES DE PROJETO COM A PACT BRASIL

 Média
(de 1 a 5: 1 nada satisfeito N*

- 5 muito  satisfeito)

Coordenadores de Projetos

Grau de percepção-satisfação das ONGs conveniadas com o
4,7 13processo de seleção do Programa Elos

Grau de percepção-satisfação das ONGs conveniadas com o
4,1 13processo de financiamento do Programa Elos

Grau de percepção-satisfação das ONGs conveniadas com a
4 14assistência técnica do Programa Elos

*N representa o número de pessoas que deram notas. Em alguns casos, a nota não foi dada por alguns coordenadores de projetos.
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ONGs que acabaram optando por realizá-los jun-
to aos Programas Municipais ou utilizaram mate-
riais disponibilizados pelo Ministério da Saúde.
Já com outras ONGs a produção de materiais
ocorreu como planejado e até em número maior
e com concepção conceitual inovadora, mas ape-
nas após a execução dos projetos.

Devido às especificidades da política norte ame-
ricana em relação as normas para financiamento
de projetos de prevenção do HIV/aids, houve
momentos difíceis que fragilizaram a relação com

a Pact Brasil. Desta forma, por mais que essa re-
lação tenha sido satisfatória foi também permeada
por esse viés: “ficou uma animosidade com rela-
ção à Pact, perda da confiança, mesmo achando
desde o início que não seria fácil trabalhar em
programa USAID”. A Pact Brasil foi confundida
com a agência financiadora, sendo assim qual-
quer ação técnica vinculada as suas obrigações
institucionais,  muitas vezes entendida como sen-
do imposições ou posturas da USAID.
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A análise sobre a implementação das atividades

de prevenção ao HIV/aids mostrou que a maio-

ria das atividades no âmbito do Programa Elos

foram desenvolvidas com êxito e de uma forma

satisfatória do ponto de vista do público acessado

e das contrapartes envolvidas. Considerando o ob-

jetivo do estudo de conhecer o grau de satisfação

dos grupos populacionais acessados pelo Progra-

ma Elos, foi observado que a alta satisfação com

as atividades se relaciona com a percepção dos

resultados positivos das mesmas na suas vidas.

Os pontos fortes das atividades e resultados re-

latados pelo público acessado mostraram que as

ações das ONGs contribuíram para atingir o ob-

jetivo especifico do Programa Elos, relacionado

com a “promoção de  mudanças de comportamento, vi-

sando a adoção de práticas mais seguras por meio da

ampliação de cobertura das ações de prevenção.” Esta

seção analisará o alcance dos objetivos traçados

pelo Programa Elos e a forma pela qual

implementou suas estratégias, além de discutir os

resultados do estudo com relação à logistica de

distribução do preservativo masculino.

Adoção de práticas mais seguras

Os indicadores de impacto do Programa Elos

para medir a adoção de práticas sexuais mais se-

guras incluiram o uso do preservativo na última

relação com parceiros eventuais e fixos e o nível

de conhecimento e grau de estigma e discrimina-

ção. Embora uma avaliação desses indicadores

não possa ser realizada devido a ausência de uma

linha de base ou grupo comparativo, os resulta-

dos do estudo mostram que entre os públicos

acessados houve a percepção de que as ativida-

des promoveram aumento no uso do preservati-

vo masculino, sobretudo, entre profissionais do

sexo (mulheres, homens e transgêneros) e com

parceiros eventuais. A entrega do insumo nos lo-

cais de prostituição e pontos de socialização ho-

mossexual também foi percebida como importan-

te, por garantir a presença do insumo em locais

de trabalho e de diversão, onde muitas vezes a

compra não é viabilizada. As pessoas entrevista-

das afirmaram utilizar o preservativo com maior

freqüência após as atividades desenvolvidas, prin-

cipalmente pelo acesso gratuito ao insumo. Po-

rém, o uso do preservativo com os parceiros fi-

xos continua baixo segundo os/as entrevistados/

as de todos os grupos populacionais, sendo essa

diferença também encontrada em avaliações de

ações de prevenção realizada pelo PN-DST/Aids

(Ministerio de Saude & UNB, 2004). Os HSH e

homens PS relataram ainda ter dificuldades no

uso do preservativo no sexo oral.

No que se refere à promoção de práticas sexuais

mais seguras, os depoimentos mostram que hou-

ve uma percepção de aumento do conhecimento

sobre saúde sexual, auto-cuidado e métodos de

prevenção das DST/ HIV. As atividades desen-

volvidas criaram condições para refletir sobre a

própria sexualidade, as práticas sexuais de risco e

os métodos de prevenção. A estratégia de educa-

ção de pares foi percebida como importante no

trabalho, facilitando as relações pessoais (em pon-

tos e estabelecimentos de prostituição e locais

de socialização) e a construção de laços de ami-

zade e confiança. As atividades como reuniões,

Conclusões
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oficinas e capacitações promoveram o encontro

e a formação de vínculos expressivos entre pes-

soas de um mesmo grupo populacional, estimu-

lando a reflexão, discussão e sensibilização sobre

saúde e temas afins. A distribuição de materiais

educativos como folhetos, jornais, cartazes e re-

vistas sobre esses temas também foi destacada

por sua qualidade e eficiência (linguagem utiliza-

da e desenhos) na aprendizagem dos conteúdos.

As atividades dos projetos somadas as ações con-

tínuas das ONGs para promoção dos direitos hu-

manos, valorização do respeito à diversidade se-

xual e combate à discriminação, contribuíram para

a diminuição do estigma vivenciado pelas  pes-

soas pertencentes aos grupos populacionais mais

vulneráveis. Houve fortalecimento da identida-

de pessoal e maior aceitação de si mesmo e da

própria sexualidade. As pessoas entrevistadas

sentem-se mais integradas aos espaços de conví-

vio social e identificam as atividades das ONGs

como fundamentais na luta pelos seus direitos e

contra a discriminação. O aumento da visibilida-

de dos grupos populacionais mais vulneráveis nos

serviços públicos de saúde foi outro ponto im-

portante citado pelas pessoas entrevistadas, as-

sim como uma melhor interação com as instân-

cias  policiais e de direitos humanos. No entanto,

o estigma e a discriminação sentidos e vividos

continuam prevalentes nas regiões estudadas in-

dicando a importância da continuidade das ativi-

dades desenvolvidas pelas ONGs.

Ampliação de cobertura das ações de
prevenção

Uma das estratégias do Programa Elos para atin-

gir seu objetivo específico foi a ampliação de co-

bertura das ações das ONG/Aids. Os dados

coletados mostram que as atividades de preven-

ção ao HIV/aids desenvolvidas no âmbito do

Programa contribuiram para a ampliação da co-

bertura das ações de prevenção ao HIV/aids rea-

lizadas. A implementação das atividades contri-

buiu para o fortalecimento institucional das

ONGs e para o aprimoramento do trabalho téc-

nico que desenvolvem, possibilitando às organi-

zações atingirem novos segmentos populacionais

e locais de atuação. Os coordenadores de proje-

tos relataram o reconhecimento local e regional

das ONGs como representantes legítimas dos

grupos populacionais mais vulneráveis, tanto por

parte dos serviços de saúde quanto pelos servi-

ços de segurança pública e poder judiciário.

Fortalecimento de parcerias entre
instituições

Em relação a estratégia do Programa Elos para

fortalecer as relações entre as contrapartes, os da-

dos mostram que houve um fortalecimento das

alianças e parcerias com as contrapartes envolvi-

das na sua implementação (serviços de saúde e

de segurança pública, Conselhos de Saúde, etc.).

Em alguns casos, tanto os municípios quanto as

ONGs expressaram altos níveis de satisfação so-

bre a colaboração e parceria mútuas, concretiza-

da pelo apoio técnico e financeiro constante. Em

5
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outros casos, há o registro de uma expectativa

maior das ONGs em relação à colaboração. Por

parte dos gestores, o grau de satisfação também

se relaciona com um maior acompanhamento das

ONGs e suas atividades. Por outro lado, é impor-

tante salientar que a rotatividade dos gestores e

técnicos do serviço público, foi citada pelos co-

ordenadores de projetos e gestores governamen-

tais como um entrave à colaboração entre as

contrapartes. A média de satisfação dos gestores

com o relacionamento estabelecido com as ONGs

é mais alta do que a média de satisfação dos co-

ordenadores de ONGs. Esta média apresenta

variações, conforme os Programas (Estaduais ou

Municipais), em alguns casos entre as regiões e

ainda de acordo com estado e município. Entre

os gestores municipais a satisfação média é mai-

or na Região Sudeste do que na Região Sul. Já

entre os gestores estaduais, houve pouca varia

ção do grau de satisfação entre as regiões. Os

gestores destacaram a importância das ativida-

des desenvolvidas no âmbito do Programa Elos

e no que se refere ao relacionamento estabeleci-

do com a Pact Brasil, porém salientaram a falta

de instrumentos para acompanhamento dos pro-

jetos de ONGs apoiados.

Em relação ao objetivo do estudo de conhecer o

grau de percepção-satisfação das ONGs com os

processos técnicos do Programa Elos, convém

destacar o alto nível de satisfação dos coordena-

dores de projeto com o processo de seleção, fi-

nanciamento e assistência técnica fornecida.

Embora as mudanças ocorridas durante a execu-

ção do Programa (vinculadas às especificidades

da política norte americana para prevenção do

HIV/aids) tenham dificultado a implementação

de algumas atividades e o relacionamento

institucional estabelecido.

Grau de satisfação com a logística da
distribuição do preservativo

Um dos objetivos do estudo foi descrever e ana-

lisar o grau de percepção-satisfação das

contrapartes com a logística da distribuição do

preservativo masculino. A percepção sobre tal

processo e o grau de satisfação com o mesmo

variou bastante em cada estado, com diferenças

significativas entre as regiões. Em termos gerais

os relatos dos gestores governamentais mostram

que o fluxo de informações sobre a distribuição

de preservativos é precário, elemento este geral-

mente influenciado pela rotatividade dos profis-

sionais responsáveis pela área de logística de dis-

tribuição, pela inadequação dos registros de

monitoramento e, em alguns casos, pela ausên-

cia de equipamentos suficientes para realizar este

trabalho.

Nas entrevistas com gestores governamentais e

coordenadores dos convênios houve ênfase so-

bre as irregularidades no repasse de preservati-

vos no último ano (2004/2005), com indicação

de atrasos ocorridos e do recebimento de quanti-

tativos menores do que o demandado. Ainda as-

sim os dois grupos entrevistados (coordenadores

de projeto e gestores dos Programas de DST/

Aids) relataram ter conseguido manter, minima-

mente, as atividades de prevenção com a distri-

buição do preservativo masculino.

Uma diferença percebida em termos do grau de

satisfação de coordenadores e gestores com o re-

passe e logística de distribuição do insumo cha-

mou bastante atenção: nas entrevistas onde há o

entendimento de que é responsabilidade do go-

verno e/ou da ONG repassar aos diferentes pú-

blicos acessados, o total da demanda existente

para a adoção de práticas de prevenção ao HIV, a

valorização das irregularidades ocorridas na dis-

tribuição é bem maior, portanto, o grau de satis-
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fação com a logística de distribuição, menor. Nas

entrevistas onde o insumo distribuído gratuita-

mente é entendido como uma estratégia de in-

centivo para a mudança de comportamento dos

públicos acessados e para a adoção da prática de

uso e de compra, o grau de satisfação sobre a

logística de distribuição é mais alto e, conseqüen-

temente, os problemas de repasse ocorridos me-

nos valorizados.

Mesmo com as dificuldades em termos da falta

de insumos e complicadores na sua distribuição;

das mudanças na política norte americana para

prevenção do HIV/aids; da desvalorização do

dólar americano; e  dos desafios na articulação

entre instituições, os segmentos populacionais

acessados e as contrapartes entrevistadas mos-

traram um alto nível de satisfação com as ativi-

dades de prevenção ao HIV/aids desenvolvidas

no âmbito do Programa Elos. As atividades dos

projetos, somadas as ações contínuas das ONGs

contribuíram para atingir  o objetivo específico

do Programa Elos de promover a adoção de prá-

ticas mais seguras e ampliar a cobertura das ações

das ONGs nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil.
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Considerando a trajetória do desenvolvimento e
implementação do estudo e os relatos comparti-
lhados pelos participantes, é possivel identificar
um conjunto de lições aprendidas que também
podem ser consideradas no planejamento e exe-
cução de iniciativas dessa mesma natureza, tan-
to para programas com foco na prevenção do
HIV/aids quanto para processos de
monitoramento e avaliação de projetos e ações
similares. Destacamos abaixo, portanto, as prin-
cipais lições aprendidas no processo de realiza-
ção deste estudo.

• A exemplo da experiência do Programa
Elos, em programas com cobertura geográ-
fica extensa e a participação de diversos
parceiros é fundamental que a transparên-
cia e clareza dos processos de
monitoramento e avaliação sejam incorpo-
rados e acordados entre todas as instâncias
envolvidas, desde o início de sua
implementação;

• Existem dificuldades no monitoramento de
insumos de prevenção (preservativos mas-
culino e feminino e gel lubrificante) por
parte dos Programas Estaduais e Munici-
pais de DST/Aids que sinalizam uma clara
necessidade de revisão dos atuais instru-
mentos, infra-estrutura e processos para
esse acompanhamento, visando seu aper-
feiçoamento e maior efetividade;

• Os entrevistados destacaram a importân-
cia da realização de processos avaliativos
e enfatizaram a necessidade de um melhor
monitoramento e avaliação das ações de
prevenção realizadas tanto pelas ONGs
quanto pela esfera governamental;

• Diferentes estratégias para a continuidade
das ações de prevenção apoiadas foram efe-
tivadas pelas ONGs, se destacando as par-
cerias com serviços públicos de saúde para

Lições Aprendidas

repasse de insumos de prevenção e apoio
institucional; a inserção nos Conselho
de Saúde e outras instâncias de controle
social, como estratégia de acesso aos pro-
cessos de tomada de decisão sobre os re-
cursos públicos de saúde; e as parcerias
estabelecidas com universidades e órgãos
de classe (por exemplo, Ordem dos Advo-
gados do Brasil e Conselhos Regionais de
Psicologia)  visando  o atendimento jurídi-
co e psicológico para os públicos acessados;

• Ainda persistem as dificuldades para a uti-
lização do preservativo no sexo oral, tanto
por parte de profissionais do sexo como
pelos HSH. Outra dificuldade percebida foi
o uso do insumo com o parceiro fixo, devi-
do à resistência em  inserir o sexo mais se-
guro nos relacionamentos afetivos;

• O alto índice de experiências de discrimi-
nação indica que ainda há muito que avan-
çar nessa área. Dentre os públicos
acessados, as transgêneros são aquelas que
mais sofrem com o estigma vivido e vio-
lência física, indicando a importância de
incorporar a discussão do estigma em to-
das as ações de prevenção e de promover
ações especificas para maior  mobilização
social sobre este tema;

• Há o reconhecimento sobre a importância
do trabalho realizado pelos Programas de
DST/Aids e as conquistas obtidas pelas
ONGs junto aos serviços públicos de saú-
de. Porém, persistem ainda problemas no
relacionamento entre as esferas governa-
mental e não governamental. A burocracia
do poder público local e o caráter de auto-
organização dos grupos populacionais mais
vulneráveis são elementos percebidos que
também influenciam negativamente esses
problemas da interface entre ONGs e Pro-
gramas locais de DST/Aids;
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6
• Na perspectiva de aprimorar esta relação

foram apontadas sugestões que para rever-
ter o atual cenário: uma maior capacitação
dos quadros técnicos das ONGs, em espe-
cial sobre prestação de contas e política de
incentivo em DST/Aids; a ampliação do
intercâmbio de experiências e informações
entre serviços públicos e ONGs; e uma
maior articulação entre as ONGs e sua par-
ticipação nos Fóruns ONG/Aids;

• As atividades desenvolvidas com apoio do
Programa Elos permitiram ampliar o aces-
so dos grupos populacionais mais vulnerá-

veis ao SUS, considerando que os serviços
públicos de saúde têm restrições técni-
cas e operacionais para alcançar esses seg-
mentos e/ou realizar ações mais sistemáti-
cas e efetivas;

• Ações voltadas para a sustentabilidade
institucional devem ser incluídas nos pro-
jetos de ONGs financiados havendo, nes-
ta perspectiva, sugestão de ser promovida
maior oferta para capacitação em planeja-
mento estratégico com foco na
sustentabilidade institucional e no aprimo-
ramento da articulação interinstitucional.
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Durante as reuniões para a apresentação dos resultados preliminares do estudo para os/as coordena-
dores/as dos projetos apoiados foi possível obter diversas recomendações no campo da prevenção
das DST/aids e promoção da equidade em saúde vinculadas à atuação junto aos grupos populacionais
mais vulneráveis; ao acolhimento e cuidado nos serviços de saúde; ao planejamento estratégico das
ONGs; e ao desenvolvimento de pesquisas, tecnologias e saberes práticos de prevenção.  As reco-
mendações feitas em cada uma das reuniões realizadas foram consolidadas por blocos temáticos e
são apresentadas a seguir.

Prevenção das DST/Aids e Promoção da Saúde

• Construir e/ou ampliar as respostas transversais de diversos atores sociais (justiça, segurança
pública, instituições religiosas, etc.) que possam garantir uma melhor interlocução dos temas e
ações de promoção da saúde, prevenção das DST/HIV/aids, direitos humanos e combate ao
estigma e discriminação;

• Ampliar a discussão sobre prostituição e homossexualidade em espaços públicos e comunitári-
os (por exemplo, associações de moradores de bairro) como forma de contribuir para o fortale-
cimento da auto-estima e da cidadania das pessoas pertencentes a esses segmentos;

• Estimular, fortalecer e ampliar a participação de todos os movimentos sociais (feminista, ne-
gros, etc) nas ações de prevenção do HIV/aids;

• Promover a participação e representatividade dos grupos populacionais mais vulneráveis em
espaços de articulação e definição de políticas públicas, fomentando também condições para
que tais representantes se apropriem da sua identidade;

• Ampliar o acesso de jovens da periferia e de municípios do interior dos estados às ações de
prevenção, bem como estimular o desenvolvimento de ações específicas voltadas para jovens
em situação de privação de liberdade;

• Ampliar e fortalecer as parcerias com os gestores estaduais e municipais de DST/aids por meio
da participação efetiva dos mesmos nas ações de prevenção desenvolvidas pelas ONGs e da
promoão de espaços coletivos para discussão e definição das ações locais;

• Garantir a continuidade e/ou ampliar a disponibilização de insumos de prevenção (preservati-
vos masculino e feminino e gel lubrificante) junto aos grupos populacionais mais vulneráveis
incluindo, sobretudo, o acesso na rede pública de saúde;

• Incentivar ações que visem a redução da violência policial contra o segmento GLBT e profis-
sionais do sexo, promovendo também estratégias para o fortalecimento de respostas mais
assertivas frente às situações envolvendo estigma e discriminação;

• Promover a realização de atividades educativas de prevenção vinculadas à espaços e estratégi-
as mais coletivas e culturais, envolvendo diferentes atores;

Recomendações
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• Ampliar e fortalecer o desenvolvimento de ações específicas junto aos clientes de mulheres e

homens profissionais do sexo;

• Envolver os donos e gerentes de estabelecimentos comerciais (bares, boates, cinemas, etc.) na
execução de ações de prevenção das DST/aids a partir, por exemplo,  da incorporação de
mensagens de prevenção em materiais promocionais desses estabelecimentos e da
disponibilização de preservativo (compra ou retirada gratuita) nesses locais;

• Ampliar a veiculação e conteúdo de materiais informativos e/ou mensagens de prevenção do
HIV/aids, abrangendo outros espaços além aqueles de socialização específica e contemplando
também mensagens sobre auto-cuidado com a saúde, respeito, direitos e deveres;

• Ampliar a realização, junto à população em geral, de discussões e campanhas informativas
sobre a diversidade sexual, sexualidade e gênero, garantia de direitos e liberdade de manifesta-
ção dos mesmos;

• Discutir junto às associações de classe e contando com apoio dos movimentos sociais organi-
zados,  garantias  de  acesso à seguridade social (benefícios sociais como aposentadoria por
tempo de serviço, férias, décimo terceiro salário, etc.) para as populações mais vulneráveis.

Acolhimento e Cuidado

• Fomentar e garantir a efetivação dos princípios ideológicos do SUS (eqüidade, integralidade e
universalidade) por meio de ações de controle social;

• Ampliar e fortalecer a capacitação dos profissionais de saúde vinculados aos SUS na promoção
e atenção da saúde dos grupos populacionais mais vulneráveis e suas especificidades em ter-
mos de demandas (por exemplo, práticas de enema, uso de silicone industrial, exame de toque
da mama, etc);

• Promover maior sensibilização dos profissionais de saúde do SUS em relação à  situações de
discriminação e estigma vinculadas aos grupos populacionais mais vulneráveis;

• Ampliar a divulgação dos serviços de saúde para DST/HIV/aids, incluindo também informa-
ções sobre aqueles que possuem particularidades para o atendimento dos grupos populacionais
mais vulneráveis (horários, especialidades clínicas, localização, etc).

Atuação das ONGs

• Promover maior articulação entre as ONGs que trabalham com diversidade sexual e direitos
sexuais e reprodutivos, viabilizando o intercâmbio de informações e experiências;

• Promover ações de advocacy visando fortalecer as ações de prevenção do HIV/aids voltadas
para os grupos populacionais mais vulneráveis realizadas pelas ONGs individualmente ou em
parceria com os serviços de saúde, enquanto políticas públicas de saúde;
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Atuação das ONGs (cont.)

• Ampliar a instrumentalização das ONGs na área de gestão de recursos humanos e financeiros,
bem como estimular o trabalho em monitoramento e avaliação de projetos e ações desenvolvi-
dos pela esfera governamental e não governamental;

• Estimular e reforçar a realização de atividades para envolver maior número de pessoas acessadas
nas mesmas em ações e/ou participação política.

Pesquisas e Tecnologias em HIV/aids

• Promover a realização de estudos sobre transmissão das DST/aids em situações de conjugalidade,
bem como sobre discriminação, estigma e violência e seus efeitos psicossociais junto aos gru-
pos populacionais mais vulneráveis;

• Promover a realização de estudos que contribuam para ampliar compreensão, por parte dos
grupos populacionais mais vulneráveis, sobre as dificuldades da aceitação e utilização do pre-
servativo com parceiros fixos e eventuais;

• Promover e ampliar o intercâmbio de saberes e a divulgação de conhecimento especializado
sobre HIV/aids e grupos populacionais mais vulneráveis, considerando as ONGs e diferentes
instâncias e instituições governamentais;

• Desenvolver e ampliar estratégias que possibilitem a compreensão e reconhecimento sobre
ações discriminatórias, estigmatizantes e/ou violentas, inserindo tais estratégias de forma trans-
versal ao trabalho de prevenção do HIV/aids;

• Considerar como parte das estratégias de prevenção o desenvolvimento de ferramentas de
monitoramento adequadas para um melhor acompanhamento dos resultados das atividades
realizadas;

• Problematizar o papel do multiplicador/educador de pares para além da replicação de infor-
mações e a distribuição de preservativos;

• Considerar especificidades do contexto relacional (parceiros fixos, casais, clientes/profissio-
nais do sexo) em todas as ações de prevenção do HIV/aids com grupos populacionais mais
vulneráveis;

• Fomentar ações que reforcem a desconstrução da relação de dependência entre as ações de
prevenção e o acesso e distribuição do preservativo nos serviços de saúde, possibilitando a
ampliação da abordagem educativa dos mesmos;

• Construir estratégias educativas na perspectiva de prevenção cidadã, reforçando abordagens
mais ampliadas e que não sejam pautadas somente na medicalização e no controle do corpo;

• Construir estratégias de prevenção afinadas com os contextos culturais específicos das locali-
dades e públicos para os quais estão sendo desenvolvidas.
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Anexo III:
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Roteiro - Entrevista em profundidade com os/as Coordenadores/as de Pro-
jeto

Anexo VI:
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I
CONVÊNIOS COM ONGS - PROGRAMA ELOS - OUTUBRO/2004 A JULHO/2006

Público
Média de

ValorONG
Priorizado

Nome do Projeto Estado Modalidade pessoas acessadas Duração
(US$)

 por trimestre

Prevenção do HIV/Aids entre
ABIA Jovens com Práticas Homossexuais RJ Individual 14.592 20 meses 145.411

 de Classes Populares

CAAAIDS Eles com Eles RJ Individual 3.729 20 meses 87.480

CORSA Rede de Casais Gays Contra Aids SP Individual 1.342 20 meses 142.145

DIGNIDADE Pacto com a Vida PR Individual 8.823 20 meses 127.277

ECOS HSH Na Ferveção SP Individual 20.549 12 meses 112.318

GAI Prevenção no Rio de Janeiro RJ Individual 26.221 20 meses 160.384

GAPA/MG Sempre Parceiros MG Individual 8.576 20 meses 177.244

JOANA D´ARC Cidadania e Prevenção 2 SP Individual 3.229 12 meses 44.402 

SOMOS Prazeres Diversos RS Individual 16.386 20 meses 129.385

AVE Homens de Negócios SP Individual 20.456 20 meses 121.489

COLETIVO FEMINISTA
Vulnerabilidade das Trabalhadoras

SP Individual 2.302 20 meses 95.278 do Sexo às DST/HIV/Aids

DAVIDA, Gapa-MG, Vitória
Sudeste no Ponto RJ, MG, SP Consórcio 1.750 20 meses 217.879Régia e Fio da Alma

DAVIDA Conexão Saúde RJ Individual 8.262 20 meses 156.201

FIO DA ALMA PS Desenvolvimento Comunitário RJ Individual 740 20 meses 78.592

GAPA/RS e Nuances Prazer também tem Preço RS Consórcio 3.197 20 meses 145.669

LIBERDADE Boca da Gamela PR Individual 11.696 20 meses 133.940

NEP, APROSVI e Liberdade Região Sul na Prevenção RS, SC e PR Consórcio 3.157 20 meses 199.558

NEP Multiplicando Ações de Prevenção RS Individual 1.804 20 meses 106.622

NEPS Afrodite SP Individual 857 20 meses 43.326

ADEH Luar SC Individual 8.324 20 meses 131.190

IGUALDADE Porto Alegre, TG Estratégias de Prevenção da RedeNovo Hamburgo, Tramandaí,
Igualdade para Transgêneros

RS Consórcio 1.402 20 meses 155.150
Caxias do Sul

GRUPO PELA VIDDA PVHA
Capacitação para o Exercício

RJ Consórcio n/a 12 meses  46.681 do Controle social





75

Roteiro - Entrevista em Profundidade com o Público  Acessado
Análise da implementação das atividades de prevenção ao HIV/aids desenvolvidas pelo
Programa Elos

Informação Demográfica

1. Cidade:_____________________________
2. ONG:_______________________________
3. Idade:_______
4. Profissional do sexo (  )  HSH (  )   Transgênero (  )
5. Local de trabalho:  (  ) Rua   (   ) Boate   (   ) Bar  (  ) Outro:______________
6. Escolaridade:

Ensino fundamental incompleto (  ) Ensino fundamental completo  (  )
Ensino médio incompleto (  ) Ensino médio completo  (  )
Ensino superior incompleto (  ) Ensino superior completo (  )
Faculdade  (  ) Pós-graduação +   (  )

7. Raça (auto-definido):
Preto (  ) Pardo (  ) Branco (  ) Amarelo (  ) Indígena (  )

Roteiro qualitativo

EXPERIÊNCIA COM ONG

1. Fale-me um pouco sobre o tipo de contato que você teve durante o último ano com (nome
da ONG) ___________________________.

Aprofundar :

De quais atividades participou?  (Nível de participação)
Qual foi a relevância/importância dessas atividades pra você?
Quais foram os pontos fortes destas atividades?
Quais foram os pontos fracos?
Como melhorar?
Quais outros tipos de atividades gostaria que tivesse?

RESULTADO DO PROJETO

2. Conte-me um pouco como você percebe que sua participação nessas atividades afetou sua
vida.

Caso a pessoa não mencione, perguntar: auto-estima, mais participação na comunidade, negociação
do uso do preservativo com parceiro e cliente, cuidar mais da saúde, negociações com clientes

II
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MATERIAIS/INSUMOS

3. Conte para mim sobre os materiais que a ONG te passou.

Caso não mencionar, perguntar diretamente:

Materiais IEC
Você leu o folheto/panfleto/revista?
O que você achou desse material? Gostou?  Não gostou?
A pessoa que entregou esse material explicou algo sobre ele? O que?
Vc repassou o folheto para alguma outra pessoa?
Preservativo masculino: A ultima vez que a ONG te repassou camisinhas, quantas te
passaram?
Foi suficiente?

10. Alguma vez a ONG tratou do tema da discriminação (desrespeito) com você?  Se sim, em
que contexto?

11. Você tem alguma outra coisa que gostaria de falar ou perguntar?



77

Roteiro - Entrevista em profundidade com os Gestores
Estaduais e Municipais
Análise da implementação das atividades de prevenção ao HIV/aids desenvolvidas pelo
Programa Elos

Informações demográficas:
Data:__________________________
Cidade:________________________
Sexo:  _________________________
Idade:__________________________
Posição no trabalho:___________________________
Tempo trabalhando nesta posição:
Ate 12 meses (  )  12-24 meses (   )  Mais de 24 meses  (   )

1. Por favor, fale um pouco sobre o trabalho que você faz.

Aprofundar:

Quais são suas responsabilidades?  Como é o dia-a-dia aqui no serviço?  Antes de entrar na
coordenação, onde você trabalhou?

RELAÇÃO COM ONG

2. Aqui no estado/município o Programa Elos trabalhou com (nomes das ONGs conveniadas).
Como é a relação entre a coordenação/programa com as ONGs conveniadas ao Programa
Elos?

Aprofundar:

Quais são as facilidades?  E as dificuldades?  O que poderia ser feito para melhorar a relação?

RESULTADO DO PROJETO

3. Como parte do Programa Elos, as ONGs desenvolveram atividades como (dar exemplos das
atividades). Para você, qual é a relevância dessas atividades para o município/estado?

Aprofundar:

Você tem tido a oportunidade de conhecer mais de perto o trabalho deles como parte do
Programa Elos?
Se sim, quais são os principais resultados das atividades realizadas pelo projeto?  Na sua
opinião, quais são os pontos fortes do trabalho? Explorar os pontos fortes das atividades e sua
relação com os resultados apontados.
Quais são os pontos a serem melhorados?

III
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SUSTENTABILIDADE DAS AÇÕES

4. Alguma das ONGs mencionadas enviaram um projeto na ultima concorrência estadual?  Se
enviou, o projeto foi aprovado?

5. No geral, quais são as principais dificuldades que você percebe no acompanhamento dos
projetos das ONGs?

Sondar: Processos de financiamento e monitoramento de projetos com as ONGs do estado/
município.

REPASSE DE PRESERVATIVOS

6. Agora vamos falar um pouco sobre o repasse de preservativos para os municípios e para as
ONGs conveniados ao Programa Elos.

Descreva sumariamente o processo de distribuição dos preservativos dentro do estado/
município. Instrução: Se for gestor estadual, explore o repasse do PN para o estado, se for
gestor municipal, explora o repasse do estado para o município.

Quais são os locais/populações prioritários pra receber o preservativo?
Como é feito o acompanhamento do repasse dos preservativos feito pelo PN?
O estado/município compra preservativos e outros insumos de prevenção com recursos
próprios?  Quais? Que quantidades e qual percentual em relação do total de insumos
distribuídos no estado/município?
Qual é a oferta atual?
Levantar o grau de satisfação do estado e município em relação a logística de distribuição
dos preservativos (freqüência, regularidade, quantidade e locais de obtenção).

7. São distribuídos preservativos para as ONGs? Quais são os critérios para receber o insumo e
qual é a quantidade distribuída? Aprofundar sobre repasse como parte do Programa Elos.

Como é feito o acompanhamento do repasse e preservativos do programa estadual/
municipal às ONGs? (Explorar procedimentos e cronogramas para a distribuição dos
preservativos)
Vocês têm conseguido repassar este número dentro do cronograma estabelecido?   Até
agora, este número tem sido suficiente?  Por que sim ou não?
Levantar o grau de satisfação em relação a logística de distribuição dos preservativos
(freqüência, regularidade, quantidade e locais de obtenção do município para as ONGs)

8. Você tem algum outro comentário, observação ou pergunta que gostaria de fazer?
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Roteiro - Grupos Focais
Análise da implementação das atividades de prevenção ao HIV/aids desenvolvidas pelo
Programa Elos

Informação Demográfica

Data:________________________________________________________
Número de participantes:________________________________________
Cidade:______________________________________________________
ONG:_______________________________________________________
Local do grupo focal:___________________________________________
Grupo populacional: Profissional do sexo (  )  HSH (  )   Transgênero (  )

EXPERIÊNCIA COM ONG

1. Fale-me um pouco sobre o tipo de contato que vocês tiverem durante o último ano com
(nome da ONG) ___________________________.

Aprofundar:

De quais atividades participaram? (Nível de participação)
Qual foi a relevância /importância dessas atividades pra vocês?
Quais foram os pontos fortes destas atividades?
Quais foram os pontos fracos?
Como melhorar?
Quais outros tipos de atividades gostariam que tivesse?

RESULTADO DO PROJETO

2. Para vocês, quais têm sido os resultados dessas atividades que vocês já me contaram junto
os/as TG/PS/HSH?

3. Conte-me um pouco sobre como vocês percebem que a participação nessas atividades afectou
suas vidas.

Aprofundar:

Caso as pessoas não mencionem, perguntar: auto-estima, mais participação na comunidade,
negociação do uso do preservativo com parceiro e cliente, mais cuidado com a saúde,
conhecimento de seus direitos, negociações com clientes.

IV
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MATERIAIS/INSUMOS

4. Conte sobre os materiais que a ONG passa para vocês.
Caso não mencionar, perguntar diretamente: Materiais IEC, preservativos masculinos

Alguma vez um preservativo rompeu?
Explorar se foi da ONG ou comprado, se lembram da marca ou cor do preservativo.

7. Quais são as dificuldades que vocês percebem com respeito ao uso da camisinha entre as/os
TG/PS/HSH?

Explorar diferenças como tipos de parceiros, preço oferecido, e disponibilidade do insumo.

8. Das atividades das quais participaram no projeto, algumas lhes ajudaram a negociar o uso do
preservativo?  Qual/ais?  Por que sim ou não?  O que mais poderia ser feito para facilitar o
uso da camisinha?

ESTIGMA E DISCRIMINAÇÃO

9. Como é ser um/a TG/PS/HSH aqui em (nome da cidade).

Aprofundar:

Vocês contam para as pessoas sobre sua profissão/orientação sexual?
Por que sim ou por que não?
Qual é a reação das pessoas quando vocês falam sobre isso?

10. Alguma vez alguém aqui se sentiu desrespeitado nos seus direitos por ser TG/PS/HSH? Se
sim, como aconteceu?

11. Alguma vez a ONG tratou do tema da discriminação (desrespeito) com vocês? Se sim, em
que contexto?

12. No último ano, vocês perceberem alguma mudança de tratamento nos serviços de saúde ou
policia? Se sim, quais?

13. Vocês têm alguma outra coisa que gostariam de falar ou perguntar?



81

Roteiro - Entrevista em profundidade com os/as
Coordenadores/as de Projeto
Análise da implementação das atividades de prevenção ao HIV/aids desenvolvidas pelo
Programa Elos

Informações demográficas:
Data:__________________________
Cidade:________________________
Sexo:  _________________________
Função na ONG: ________________
Função no convênio com o Programa Elos:___________________________
Tempo trabalhando nesta posição: ________________

IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

1. Inicie a entrevista pedindo ao coordenador para contar um pouco da historia do projeto.

2. Vocês conseguiram implementar todas as atividades contempladas dentro do projeto?  Por
que sim ou não?

3. Quais são/eram os maiores desafios na implementação do projeto?

Como superaram esses desafios?  Sondar colaboração com outras ONGs e gestores municipais/
estadual

PERCEPÇÃO-SATISFAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES DO PROJETO

4. Quais são os principais resultados das atividades realizadas pelo projeto?

Explorar os pontos fortes das atividades e sua relação com as mudanças apontadas pelo público
acessado.
Levantar o grau de satisfação em relação atividades implementadas.
Aprofundar quais foram os motivos do impedimento, (técnico, político, etc.)

5. Vocês conseguiram acessar o público visado pelas atividades?

Vocês apontaram alguma dificuldade na participação do público nas atividades?

V
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ARTICULAÇÃO COM GESTORES E SERVIÇOS DE DST/AIDS

6. Em quanto coordenador, me fale um sobre como foi sua relação com o Programa Municipal/
Estadual de DST/Aids durante a implementação desse projeto. 

Aprofundar:

Pontos fortes e desafios da relação
Apoio técnico na realização de atividades (logística, carro, produção de materiais, recursos
humanos para oficinas, capacitações)
Apoio político (participar de atividades da ONG, colocar logomarca do Programa Municipal
ou Estadual nas matérias IEC, etc.)

7. Vocês na (nome da ONG) participam no Conselho Municipal de Saúde? E na elaboração do
PAM? Se sim, explora sua experiência e satisfação com essas atividades.

8. Você se sente satisfeito com o nível de colaboração da ONG com o Programa Municipal e
Estadual de DST/Aids?  Por que sim ou não?  Como poderia melhorar o nível de colaboração
entre vocês?

9. Vocês participaram de algum edital do Programa Estadual?

Se a ONG concorreu, perguntar:
Quando e qual foi o resultado?
O que você achou do processo do edital?
Vocês identificam alguma relação entre o suporte técnico da parceria técnica do Programa
Elos e uma maior facilidade ou dificuldade da ONG em participar desse edital?

Se a ONG não concorreu:
Aprofundar quais foram os motivos do impedimento (técnico, político, etc.)

SUSTENTABILIDADE DE AÇÕES

10. A ONG tem planos para dar continuidade as atividades desenvolvidas no projeto/convênio
apoiado pela Pact?  Se sim, quais?  Se não, por que?

PERCEPÇÃO-SATISFAÇÃO COM A EQUIPE DO PROGRAMA ELOS (PACT)

11. Durante a trajetória do projeto, como foi sua relação com a equipe do Programa Elos?

12. Fale um pouco sobre como foi o processo de seleção.

Aprofundar:

Achou fácil ou difícil?  Gostou ou não gostou?
Levantar o grau de satisfação em relação processo de seleção.
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13. Fale um pouco sobre sua relação com a equipe financeira da Pact.

Aprofundar:

A freqüência e o montante dos depósitos foram adequados para a execução das atividades?
Suas perguntas sobre questões financeiras foram respondidas dentro de um prazo razoável e de
uma maneira satisfatória?
Levantar o grau de satisfação em relação ao processo de financiamento. (Se não mencionar,
perguntar sobre retornos aos prestações de contas, apoio no registro de pessoal pela equipe do
projeto, em questões trabalhistas e contábeis, contabilização de contrapartidas, compilação de
relatórios, comprovação documental).

14. Me conte um pouco sobre as atividades de assistência técnica que a Pact ofereceu para vocês
e como você avalia essas atividades.

Aprofundar:

Suas perguntas sobre a implementação das atividades do projeto foram respondidas num
prazo razoável?
Os retornos aos relatórios trimestrais de atividades e/ou as sugestões/proposições da Pact
ajudaram a aprimorar as atividades do projeto?
Como foi o apoio dado ao desenvolvimento/finalização de materiais educativos?  Ajudou a
melhorar a qualidade dos mesmos?
Levantar o grau de satisfação em relação à assessoria técnica (Se não mencionar, fazer referências
às visitas de supervisão, contato cotidiano via telefone e/ou e-mail, oficinas oferecidas, apoio ao
processo de M&A do projeto, apoio técnico aos estudos desenvolvidos).

15. Você se sentiu satisfeito/a com a assistência técnica da equipe do Programa Elos?

REPASSE DE PRESERVATIVOS

16. Agora vamos falar um pouco sobre o repasse de preservativos.  Descreva os procedimentos e
cronogramas para a distribuição dos preservativos do Programa Municipal e/ou Estadual (no
caso do RJ) para vocês.

Quantos preservativos são repassados como parte do Programa Elos? Até agora, este número
tem sido suficiente?  Por que sim ou não?
Qual é o cronograma estabelecido para o repasse?  Os preservativos chegam dentro do cronograma
estabelecido?
Além dos preservativos repassados como parte do projeto, quantos vocês recebem do Programa
Municipal para suas outras atividades?
Como e feito o acompanhamento da distribuição dos preservativos? Sondar: Como sabem
quais preservativos eram distribuídos como parte do Programa Elos e dos outros projetos.
Quantos preservativos são distribuídas a cada TG/PS/HSH? Como é definido o número de
preservativos a ser repassado as/aos TG/PS/HSH?  Vocês têm conseguido repassar este número
durante o percurso do projeto?
Levantar o grau de satisfação em relação ao repasse dos preservativos (freqüência, regularidade,
quantidade e locais de obtenção) do município para a ONG.
Levantar o grau de satisfação em relação ao repasse dos preservativos no âmbito do Programa
Elos (freqüência, regularidade, quantidade e locais de obtenção) do município para a ONG.

17. Você tem algum outro comentário, observação ou pergunta que gostaria de fazer?
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VI
Parecer - Conselho Nacional de Ética em Pesquisa
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