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Esta análise foi realizada como um exercício conjunto de vários atores da Plataforma de Coordenação Interagencial para Refugiados e Migrantes da Venezuela (R4V). Agradecimento
especial para os refugiados e migrantes da Venezuela no Brasil que ajudaram a divulgar a
pesquisa em sua rede e dedicaram seu tempo para responder à pesquisa.
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O Brasil acolhe a quinta maior população de nacionais da Venezuela deslocados da América
Latina. Segundo dados oficiais, estima-se que mais de 300 mil pessoas refugiadas e migrantes da Venezuela encontram-se atualmente no país 1. O contexto atual apresenta desafios
adicionais resultantes do agravamento das crises sanitária e socioeconômica enfrentadas
em toda a região, impactando, em especial, as populações mais vulneráveis. Diante disso, a
resposta humanitária brasileira carece de levantamentos de informações atualizadas sobre
o contexto e as necessidades desses refugiados e migrantes.
Por essa razão, a Plataforma de Coordenação Interagencial para Refugiados e Migrantes da
Venezuela (R4V2 , na sigla em inglês), estrutura coordenada pela Agência da ONU para Refugiados, ACNUR, e pela Agência da ONU para as Migrações, OIM, organizou a primeira Análise
Conjunta Multisetorial de Necessidades de Refugiados e Migrantes da Venezuela no Brasil
(JNA 3 , na sigla em inglês).
A partir desse levantamento, é possível identificar os principais desafios enfrentados por
essa população e, assim, propor medidas de mitigação adaptadas às dinâmicas existentes,
a fim de apoiar as comunidades afetadas por meio de um planejamento de ações baseado
em evidências e sensível às eventuais mudanças de cenário.
Seguindo o princípio de Inclusão e Interoperabilidade4 do Comitê Permanente Interagencial
(IASC 5 , por sua sigla em inglês), essa é uma iniciativa realizada de maneira conjunta pelas 55
organizações parceiras da Plataforma R4V no Brasil (entre Agências, Fundos e Programas
das Nações Unidas e organizações da sociedade civil nacionais e internacionais) e os diver-

1 Informe do Subcomitê Federal para Recepção, Identificação e Triagem dos imigrantes, referente ao mês de
Dezembro/2021, acesse o link: https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/informe-migracao-venezuelana-jan2017-dez2021.pdf
2 Response for Venezuelans.
3 Joint Needs Assessment.
4 Para mais informações: https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-11/Operational%20Guidance%20on%20Responsibilities%20of%20Cluster-Sector%20Leads%20and%20OCHA%20in%20Information%20
Management.pdf
5 Inter-agency Standing Committee.
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Contexto

sos setores temáticos, grupos de apoio e grupos de trabalho que a constituem neste país6.
A construção de um processo comum entre os diferentes membros da plataforma evita não
somente a duplicação de esforços e recursos, mas também a sobrecarga da população afetada diante de inúmeros pedidos de informação e pesquisas. Ainda nesse sentido, o JNA
também se propõe a estabelecer uma comunicação inclusiva com as comunidades afetadas, vocalizando suas demandas.
Os resultados dessa pesquisa são a base para a construção do Plano de Resposta para Refugiados e Migrantes 2022 (RMRP7, na sigla em inglês), uma estratégia humanitária integrada que
consolida as atividades previstas e os requerimentos financeiros necessários para que os parceiros da Plataforma R4V possam responder às demandas da população venezuelana deslocada em situação de vulnerabilidade no Brasil, complementando as políticas públicas implementadas nos níveis federal, estadual e municipal, em particular a Operação Acolhida do Governo
Federal. Esta pesquisa também segue os manuais regionais da Plataforma R4V, sendo um esforço empreendido também por outras plataformas da região, como Colômbia, Equador e Peru8.
A resposta humanitária do Brasil é coordenada pelo Governo Federal através da Operação
Acolhida, que é composta por três eixos estratégicos: ordenamento da fronteira, acolhimento
e interiorização. O eixo de ordenamento se dá pelo atendimento a nacionais da Venezuela ao
cruzarem a fronteira com o Brasil com serviços articulados de regularização migratória, documentação, vacinação, atendimento de saúde e de proteção social. Neste eixo, destaca-se a
assistência prestada nos Postos de Recepção, Identificação e Triagem, Núcleos de Saúde da
Acolhida, Alojamento de Trânsito, entre outros. Já o acolhimento, ofertados em 13 abrigos em
Boa Vista e um abrigo em Pacaraima, consiste em serviços de abrigamento para refugiados
e migrantes com a oferta de alimentação, proteção, segurança, saúde e atividades sociais e
educativas. A interiorização se dá pelo deslocamento voluntário, seguro e ordenado de refugiados e migrantes da Venezuela em situação de vulnerabilidade, localizados nos estados do
Amazonas e de Roraima para outras cidades do Brasil. O objetivo é permitir que as pessoas
beneficiadas tenham melhores opções de acesso a direitos e serviços que garantam a inclusão social e a integração socioeconômica nos estados e municípios de destino. Ao mesmo
tempo, o deslocamento voluntário de parte da população refugiada e migrante de ambos os
estados permite reduzir a pressão sobre os serviços públicos existentes, especialmente em
Roraima.
A Operação Acolhida é gerida pelo Comitê Federal de Assistência Emergencial (CFAE), por
meio dos órgãos e instituições participantes dos Subcomitês Federais, assessorias específicas de comunicação e gestão da informação e pela Força Tarefa Logística Humanitária
(FTLOGHUM), que atuam conjuntamente para adequar os serviços às necessidades do pú6 Para mais informações sobre as organizações parceiras e os setores da Plataforma R4V Brasil, acesse esse link:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNGQ0NWNlMmMtMjM3Yi00OWZiLThkYjctZWY4OGI4NGMwNDE2IiwidCI6IjE1ODgyNjJkLTIzZmItNDNiNC1iZDZlLWJjZTQ5YzhlNjE4NiIsImMiOjh9&pageName=ReportSection71bed0713c6005a5ba53
7 Refugees and Migrants Response Plan. Para mais informações: https://www.r4v.info/es/node/247.
8 Para mais informações: https://www.r4v.info/en/keyresources
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Por conta das características geográficas do fluxo de pessoas refugiadas e migrantes da
Venezuela no Brasil, que se concentra nos estados do Norte do país, especialmente Roraima
e Amazonas, a maioria das pesquisas sobre as necessidades dessa população se concentrou nesses estados. O JNA, por outro lado, se propôs a ampliar o escopo geográfico para
outros estados e regiões do país, integrando as perspectivas de idade, gênero e diversidade
ao longo de todo o processo de coleta e análises de dados.

9 Para mais informações sobre a Operação Acolhida: https://www.gov.br/casacivil/pt-br/acolhida
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blico-alvo. Os três subcomitês federais são: Subcomitê Federal para Recepção, Identificação e Triagem dos Imigrantes, coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública;
Subcomitê Federal para Acolhimento e Interiorização dos Imigrantes em Vulnerabilidade,
coordenado pelo Ministério da Cidadania; e Subcomitê Federal para Ações em Saúde aos
Imigrantes, coordenado pelo Ministério da Saúde. Portanto, as ações da Operação Acolhida
se enquadram nas políticas nacionais de regularização migratória, proteção social e saúde
pública. Cada Subcomitê é composto por diversos Ministérios, em ações articuladas coordenadas pelo Ministério cujo mandato define sua liderança na política pública correlata9.
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A metodologia escolhida para a
coleta de informações foi a aplicação de questionário estruturado e
fechado (perguntas e respostas já
definidas) por meio de chamadas
telefônicas, com duração média
de 20 minutos. A pesquisa contou
com uma amostra da população
estudada estratificada por Unidades da Federação, realizando 800
entrevistas, majoritariamente nos
estados de Roraima (45%) e do
Amazonas (19%), seguindo a distribuição da população refugiada
e migrante da Venezuela no Brasil
segundo os dados oficiais da Polícia Federal.

Para elaboração do questionário, a Plataforma R4V realizou uma Análise de Dados Secundários (SDR10, na sigla em inglês) a partir de pesquisas realizadas sobre as condições de vida da
população refugiada e migrante da Venezuela no Brasil, com o intuito de conhecer as informações previamente coletadas. O trabalho de análise permitiu mapear tendências, vazios de
informação e pensar em prioridades para uma coleta de informações coordenada. Para tanto,
a análise também foi discutida com cada um dos Setores e Subsetores da Plataforma R4V11
no Brasil, em oficinas específicas em que foram identificadas as necessidades de informação
para cada área temática. A partir desse mapeamento foram elaboradas perguntas seguindo
a estrutura e as lições aprendidas em processos similares implementados pelas plataformas
de outros países da América Latina, em especial da Colômbia. Após a validação pelas lideranças e membros dos setores, o Grupo de Apoio de Gestão da Informação contou, também, com
10 Secondary Data Review.
11 São setores da Plataforma R4V: 1) Abrigo/Distribuição Alimentar; 2) Educação; 3) Proteção; 3.1) Tráfico de Pessoas; 3.2) Proteção à Criança; 3.3) Violência Baseada em Gênero; 4) Saúde; 5) Integração/ Interiorização/Transporte Humanitário; 6) Nutrição e 7) Wash
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Metodologia

o apoio do Global Information Management,
Assessment and Analysis Cell (GIMAC)12
para validação do questionário 13 e a adoção de um plano de análise com indicadores da informação coletada.

Os contatos telefônicos foram obtidos a partir de quatro estratégias:
• Base de contatos de Organizações Internacionais (Ex.: ACNUR com o Sistema proGres e
OIM com as bases de dados da integração de

Em decorrência das medidas de restrição
impostas pela pandemia da COVID-19,
elegeu-se a modalidade de entrevista telefônica com a população refugiada e
migrante da Venezuela, permitindo uma
maior abrangência territorial da pesquisa.

refugiados e migrantes compartilhados com
o Sistema Acolhedor).
• Registros administrativos das organizações parceiras da Plataforma R4V enviados através de um formulário pela plataforma KoBo.

Para a realização da pesquisa foi contratada uma empresa especializada em coleta de
dados, que realizou as entrevistas entre 22
de julho e 5 de agosto de 2021. O questionário foi aplicado em espanhol por entrevistadores nativos, devidamente treinados pela
equipe da Plataforma R4V Brasil.

• Estratégia de bola de neve, onde os entrevistados forneceram contatos de outras
pessoas dentro do próprio questionário
da pesquisa (ver Anexo – Questionário).
• Contato direto com a população-alvo
através de disseminação de cards com o

O termo hogar, em espanhol, foi utilizado na
pesquisa a partir da compreensão de que,
no contexto de refugiados e migrantes da
Venezuela, o conceito de família seria muito
restritivo e o conceito de domicílio seria muito amplo. A pesquisa utilizou o conceito de
hogar para tratar do “conjunto de pessoas,
parentes ou não, que ocupam em sua totalidade ou em parte uma moradia e compartilham pelo menos as refeições principais e/
ou outras necessidades básicas comuns”14.
Para os fins da análise dos resultados neste
relatório, a palavra hogar foi traduzida ao longo do documento como “grupo”. Da mesma
12 Para mais informações sobre essa iniciativa global,
acesse o link: https://www.gimac.info/about-gimac/

link para um formulário online, onde o próprio refugiado/a e migrante fornecia seus

contatos.

Exemplo de Card utilizado para a coleta direta de con-

13 O questionário se encontra na seção de Anexos
ao fim deste documento.

tatos telefônicos

14 https://www.eustat.eus/documentos/opt _1/
tema_237/elem_5663/definicion.html#:~:text=Definici%C3%B3n%20Hogar%20(Estad%C3%ADstica%20de%20Gasto%20Familiar)&text=Persona%20
o%20conjunto%20de%20personas,cargo%20a%20
un%20mismo%20presupuesto

Após um processo de limpeza de dados para eliminar entradas inválidas, a base de contatos atingiu mais de 30 mil números telefônicos.
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Esta pessoa respondeu perguntas tanto de caráter individual, sobre si, quanto coletivo, sobre
as pessoas que compõem seu grupo. Quando for feita referência simultânea aos membros
dos grupos e seus representantes, será utilizada a denominação “pessoas pesquisadas”.
A realização desta pesquisa seguiu os padrões de proteção de dados 15 , entre eles: aplicação
da entrevista apenas com maiores de 18 anos; entrevista com representantes de grupos ou
pessoas que pudessem falar em nome do grupo; realização da pesquisa de maneira anônima – sem coleta de nomes e variáveis identificadoras; e a observância de procedimentos de
resguardo dos números telefônicos.
Sobre a pesquisa, é importante fazer as seguintes ponderações:
Pesquisa não probabilística: as pessoas alcançadas pelas bases de dados disponibilizadas para a participação no JNA já tiveram contato prévio com as organizações parceiras
da Plataforma R4V no Brasil. Nesse sentido, os resultados da pesquisa não representam as
necessidades de toda a população venezuelana no país, mas sim de pessoas que de alguma
forma já foram atendidas pelas organizações da R4V16.
Informações individuais versus informações de grupos (hogares): o conceito de hogar pode
dificultar o compartilhamento de informações específicas sobre todos os indivíduos daquele grupo, já que a resposta depende da percepção e disposição da pessoa representando o
grupo em compartilhar informações sobre os demais membros.
Sensibilidade de temáticas específicas: a metodologia de entrevista por chamada telefônica
dificulta a coleta de dados sobre temas sensíveis para a população, especialmente questões relacionadas à proteção, gênero e mecanismos de enfrentamento. Esta limitação cria a
necessidade de um aprofundamento futuro desses temas em outras pesquisas, utilizando
metodologias específicas que propiciem um ambiente mais adequado para o compartilhamento e coleta de informações sensíveis.
Vazios de informações setoriais: apesar da pesquisa permitir a análise de informações sobre as necessidades da população entrevistada em diversos temas, o JNA tem limitações
de tempo e de número de perguntas, nesse sentido, faz-se necessário aprofundar diversos
aspectos em avaliações futuras e específicas sobre temas setoriais.

15 http://pim.guide/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-PIM-Framework_08.pdf
16 Dados populacionais dos registros da Polícia Federal mostram uma estrutura com maior presença de homens
em idade ativa. A prevalência de mulheres e crianças na pirâmide etária da pesquisa (seção perfil demográfico)
pode ser explicada pelo foco de atuação das organizações da Plataforma R4V, atuantes com mulheres e crianças,
que proveram cadastros para a amostra populacional.
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forma, uma pessoa que se reconhecia como chefe/a do grupo respondeu pelos demais membros,
sendo considerada como “representante do grupo”. Durante o texto, também irá se referir a esta
pessoa como “entrevistado/a”.
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PESQUISADAS
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Perfil demográfico
Esta seção cobre diversos aspectos demográficos da totalidade das pessoas pesquisadas
(representantes e membros do grupo), como gênero, faixa etária, nível de escolaridade, perfil
étnico e distribuição geográfica.

Perfil demográfico de todos os indivíduos do grupo
Pirâmide etária
0-5
6-9
10 - 17
18 - 29 13%
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 +
homem

7%

7%
4%

4%

Sexo

Idade: Adultos X Crianças

1763
49%

39%

7%

8%

12%
9%

8%
6%

1844
51%

6%
2%
1%

3%
2%

homem

mulher

61%
adultos 18+

crianças 0 - 17 anos

mulher

Perfil demográfico do principal entrevistado/a
Pirâmide etária
18 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 +
homem

Sexo
22%
23%

9%
12%
8%

Identificação Étnica

267
66%

15%
4%
1%

5%
2%

531
33%

mulher
homem

mulher

outro

Pardo
Branco
Preto
Indígena
Prefere não
responder

65%
16%
11%
6%
2%
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Tamanho dos grupos
Perfil das Pessoas Pesquisadas

1 pessoa
2 pessoas
3 a 5 pessoas
6 ou mais pessoas

Ano de chegada no Brasil
5%
10 %

32 %
60 %

25 %

14 %

37 %

4,5

Média de pessoas
por grupo

13 %
4%

2017 2018 2019 2020 2021
ou
antes

Gênero: a distribuição entre homens e mulheres na população pesquisada é similar. No entanto, no caso de pessoas entrevistadas, a maioria se identificou como mulher (67%) 17.
Faixa etária: a proporção entre homens e mulheres é próxima em quase todas as faixas de
idade, sendo observada uma maior presença de mulheres na população idosa (60 anos ou
mais). A larga base da pirâmide etária representa uma grande quantidade de crianças e de
jovens na população pesquisada (39%).
Composição dos grupos: a média de pessoas por grupo é de 4,5 pessoas, uma média maior
se comparada com a média da família brasileira de 3,3 pessoas, segundo dados do IBGE18. A
maioria dos grupos são compostos de três a cinco pessoas (60%). Observa-se um número
considerável de grupos com mais de cinco pessoas (25%), incluindo grupos numerosos com
mais de 8 ou até mais de 10 pessoas. Além disso, a maioria dos grupos (77%) é composto por
pelo menos uma criança ou adolescente (pessoa com menos de 18 anos).
Perfil étnico: a maioria das pessoas entrevistadas se considera como mestiça ou morena
(63%), sendo essa uma categoria do Censo Venezuelano que corresponde a “pardo” do Censo Brasileiro, resguardados os aspectos culturais do conceito. 30% se consideram como
brancas e 4% como afrodescendentes. Embora apenas 3% da população tenha se identificado como indígena, as próximas seções abordarão aspectos desagregados sobre as necessidades específicas de proteção desta população.
Ano de chegada: a maioria das pessoas entrevistadas (69%) chegou no Brasil entre os anos
de 2018 e 2019, momento em que o número diário de entradas pela fronteira de Pacaraima
(Roraima) com a Venezuela chegou a 600 pessoas 19. No entanto, observa-se que 17% das
pessoas entrevistadas entraram no Brasil entre 2020 e 2021, mesmo com a restrição excepcional e temporária de entrada de estrangeiros no país em resposta à pandemia da Covid-19,
instituída em março de 2020.

17 Vide Nota de Rodapé
18 Segundo PNAD Contínua - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2020.
19 Para mais informações sobre o fluxo de entrada por Pacaraima, acessar: https://brazil.iom.int/monitoramento-pacaraima
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Grupos com necessidades específicas

A análise dos dados do JNA teve atenção especial na coleta de informações de pessoas
que possuem necessidades específicas como mulheres grávidas e/ou lactantes, famílias
com crianças recém-nascidas (0 a 2 anos), pessoas com deficiência, pessoas com doenças
crônicas severas, pessoas LGBTQI+, pessoas indígenas e crianças e adolescentes, em especial, as separadas e desacompanhadas21. Embora as populações descritas a seguir não
sejam necessariamente numericamente representativas, considera-se importante visibilizar
suas necessidades e características por meio das análises abaixo, isso porque as peculiaridades destes públicos os tornam altamente significativas em termos das necessidades por
serviços públicos específicos . Estes perfis também serão retomados nas demais seções do
texto, sempre que se julgar necessário.
Gráficos de pessoas com necessidades específicas
Grupo com mulheres
grávidas e/ou lactantes

Grupo com pessoas
com doenças crônicas

Grupo com pessoas
com deficiências

540
74%

581
73%

706
88%

189
26%
não

sim

219
27%
não

sim

94
12%
não

sim

Identificação ind. LGBTI

Grupo com indígenas

Grupo com crianças separadas
e/ou desacompanhadas

766
97%

762
96%

769
96%

21
3%
não

sim

33
4%
não

sim

49
4%
não

sim

20 Age, Gender and Diversity. Para mais informações: https://www.globalprotectioncluster.org/themes/age-gender-diversity/
21 Iremos tratar do conceito de crianças e adolescentes separados e desacompanhadas na seção “Proteção”.
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Pessoas refugiadas e migrantes possuem vulnerabilidades por conta de sua situação de
deslocamento e são ainda somados riscos advindos de suas características individuais, incluindo idade, gênero e diversidade (AGD20 na sigla em inglês) além de outros fatores que as
impedem de desfrutar plenamente seus direitos e as tornam mais suscetíveis a exploração,
abuso e outras violações.
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Perfil das Pessoas Pesquisadas

Mulheres grávidas e/ou lactantes: 26% dos grupos são compostos por no mínimo uma mulher grávida e/ou lactante.
Pessoas LGBTQI+: 21 representantes de grupos se identificaram como pessoas LGBTQI+, o
que corresponde a 3% do universo das pessoas entrevistadas. Destas, 52% se identificam
como homem, 38% como mulher e 2% como não-binário22 .
Doenças crônicas: 27% dos grupos entrevistados possuem pelo menos uma pessoa com
doença crônica.
Pessoas com deficiência: 12% dos grupos são compostos por pelo menos uma pessoa com
deficiência física, mental, intelectual e/ou sensorial.
Indígenas: durante a pesquisa, 33 pessoas entrevistadas identificaram pessoas indígenas em
seus respectivos grupos, o que correspondeu a um total de 171 (4%) indígenas abrangidos
pela pesquisa. Os grupos indígrnas são em média maiores (5,2 pessoas) comparado com a
média do universo total do estudo (4,5 pessoas). Também, a proporção de grupos indígenas
com 6 pessoas ou mais (39%) é maior do que a da população pesquisada (24%).
Crianças e Adolescentes: a pesquisa entrevistou 615 grupos que tinham crianças e adolescentes (entre 0 e 17 anos) em sua composição, constituindo 1370 crianças e adolescentes no
total das pessoas pesquisadas, representando 38% da amostra populacional. A maior parte
das crianças e adolescentes pesquisadas estão na primeira infância, sendo que 17% têm menos de dois anos, 38% têm entre dois e cinco anos, 31% têm idade entre seis e 11 anos e os
adolescentes representam 30% da população com menos de 18 anos. O tamanho médio de
grupos com crianças e adolescentes (5,1 pessoas) é maior do que em grupos sem crianças e
adolescentes (2,5 pessoas).
Crianças separadas ou desacompanhadas: 4% dos grupos possuem pelo menos uma criança
separada e/ou desacompanhada23. Foram mapeadas um total de 49 crianças nessas condições.

22 Como a pesquisa em sua pergunta sobre identidade de gênero forneceu apenas opções de “homem”, “mulher”
“outro” e “não sei responder” e por não ter sido perguntado sobre a orientação sexual dos entrevistados, é importante considerar que a categoria “identidade de gênero” engloba tanto pessoas cis como transgênero, assim como
pessoas que podem ter diferentes orientações sexuais.
23 Criança ou adolescente desacompanhado é aquele que não possui nenhuma pessoa adulta acompanhando-lhe
no seu ingresso em território nacional. Criança ou adolescente separado é aquele que está acompanhado por uma
pessoa adulta que não é o responsável legal que detenha poder familiar, no seu ingresso em território brasileiro.
Definição conforme Resolução Conjunta n. 1 de 9 de agosto de 2017 CONANDA/CONARE/CNIg/DPU, link: https://
bityli.com/gyk9VZE
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ACESSO A BENS,
SERVIÇOS E DIREITOS
Moradia e abrigamento

Grupos com insegurança
habitacional?
512
66%

Insegurança habitacional
O acesso à moradia e habitação é uma necessidade central para
pessoas refugiadas e migrantes da Venezuela, sendo que, dos grupos entrevistados, uma parcela significativa (34%) relatou não ter
moradia garantida para o próximo mês. A proporção de grupos
que informaram não ter onde viver no próximo mês é superior entre as pessoas morando fora dos abrigos (51%) quando comparada
com aquelas que se encontravam alojadas temporariamente seja
nas estruturas da Operação Acolhida em Roraima, seja em abrigos
no local de destino. Os estados do Norte (38%) e Nordeste (37%)
possuem um maior percentual de entrevistados que afirmam não
ter onde viver no próximo. Não há diferenças significativas entre
homens e mulheres e entre faixas etárias.

Abrigamento

262
34%
não

sim

Distribuição regional dos
grupos com insegurança
habitacional
Norte
62 %

38 %

Sul
77 %

23 %

Sudeste
73 %

27 %

Centro- Oeste
81 %

19 %

Nordeste
63 %

37 %

Para atender às necessidades imediatas dos grupos em maior risco no marco da resposta humanitária às pessoas refugiadas e migrantes da Venezuela (Operação Acolhida), o governo brasileiro e seus parceiros – entre eles as organizações da Plataforma R4V – oferecem abrigamento
coletivo temporário para os perfis populacionais que apresentam maior vulnerabilidade24. São
admitidas aos abrigos federais as pessoas com necessidades de proteção significativas, como
24 Para mais informações sobre os abrigos da Operação Acolhida, acesse o link:https://app.powerbi.com/
view?r=eyJrIjoiZTRhOWVlOTgtYTk2MS00YmY3LWEyY2YtMGM1Y2MzODFjMmVjIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9&pageName=ReportSection2f742043b456c18852a1
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Uma parcela da população interiorizada é acolhida em abrigos temporários ou casas de passagem até a sua integração efetiva nas cidades de destino. Estes acolhimentos podem estar
em todo território nacional, alguns fazem parte da estratégia de interiorização da Operação
Acolhida, outros são referenciados à política de Assistência Social municipais e estaduais.
Portanto, a pesquisa captou pessoas que foram acolhidas destas duas formas: por meio do
abrigamento federal coletivo temporário e por meio dos abrigos temporários ou casas de passagem nas cidades destino. Dessa forma, os resultados a seguir abarcam ambas as modalidades de abrigamento. Nesse contexto, apenas 13% dos grupos entrevistados relataram estar
vivendo atualmente em abrigos ou acomodações temporárias e variam da seguinte forma:
Comparativo de indicadores das pessoas que vivem em abrigos e aquelas que não vivem em abrigos

Vivem em abrigos

Não vivem em abrigos

104 13%

696 87%

Gênero

Identificação Étnica

Gênero

Identificação Étnica

30
29%

Pardo
Branco
Preto
Indígena
Nenhuma/
Prefere n.

237
34%

Pardo
Branco
Preto
Indígena
Nenhuma/
Prefere n.

73
71%
homem

76%
21%
3%
0%
0%

458
66%

mulher

homem

mulher

Necessidade de
atenção médica

Entrada regular no Brasil

Necessidade de
atenção médica

31
30%

34
33%

279
40%

73
70%
não

sim

sim

Entrada regular no Brasil
64
9%

70
77%
não

416
60%
não

61%
31%
4%
3%
1%

sim

651
91%
não

sim

Maior concentração de mulheres como chefes do grupo: 71% dos grupos abrigados são chefiados por mulheres, quando comparado com 66% para grupos fora dos abrigos.
Maior concentração de pessoas que declararam como pretas ou pardas: nos abrigos, 79% das
pessoas se autodeclararam como pretas ou pardas, comparado com 65% fora dos abrigos.
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pessoas idosas e famílias com crianças, entre outros critérios definidos pelo Ministério da Cidadania. Para os casos de crianças e adolescentes separados ou desacompanhados, quem os
acolhe são as Casas Lares em parceria com Ministério da Cidadania e o poder público local.

22

Acesso a Bens, Serviços e Direitos

Maior necessidade de atendimento médico: pessoas atualmente vivendo em abrigos necessitam
de atenção médica (70%) com mais frequência do que pessoas vivendo fora dos abrigos (60%).
Maior concentração de pessoas que entraram no país irregularmente: 33% das pessoas em
abrigos afirmaram ter entrado no Brasil de forma irregular depois do começo da pandemia,
em comparação com apenas 8% das pessoas que não vivem em abrigos, indicando que as
novas chegadas têm um peso maior dentro da população abrigada.
Maior garantia de ter onde viver: 69% dos grupos que vivem em abrigos declararam ter onde
viver no próximo mês. Já entre os grupos fora dos abrigos, este percentual é menor (49%).
De igual forma, chama a atenção o número de grupos (44%) que citaram terem vivenciado ou
testemunhado “despejo ou ameaças relacionadas a moradia” – esse foi o terceiro incidente
de proteção mais mencionado por pessoas que não vivem em abrigos.
Maior impacto da pandemia na educação: 31% das pessoas em idade escolar abrigadas não
frequentaram a escola durante a pandemia em comparação com 21% da população que não
vive em abrigos, indicando grandes desafios para a integração escolar de crianças nos centros escolares localizados perto dos abrigos.
Não há diferenças significativas em integração: a moradia em abrigos não está relacionada com
melhores indicadores de integração. Os índices de desemprego e diferenças relativas a recortes
de gênero são similares para populações acolhidas ou não em abrigos e lares temporários25.

Distribuição alimentar
Mais da metade das pessoas entrevistadas (52%) relatou que teve dificuldade para conseguir
alimentos nos últimos três meses, indicando insegurança alimentar. Quando questionados
sobre as principais razões para a dificuldade, as pessoas mencionaram a falta de renda, o
desemprego (ou situação de emprego informal), doenças e/ou condições médicas na família, entre outros motivos.

25 A subseção de Integração e Interiorização traz mais informações sobre o assunto.
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Dificuldades para conseguir alimento e suas causas

não

386 48%

sim

413 52%

Principais dificuldades para conseguir alimentação
299

falta de renda

132

desemprego

45

emprego informal e instável
doença / condição médica

21

prioriza o pagamento de aluguel / outros serviços

16

Dificuldade de conseguir alimentos por características dos grupos
Entrevistados homens

Entrevistadas mulheres

Reside na capital

Reside no interior

117
44%

235
44%

252
44%

97
42%

150
56%
não

sim

295
56%
não

sim

316
56%
não

sim

134
58%
não

sim

Recém-nascidos

Sem recém-nascidos

Necessidades especiais

Sem necessidades
especiais

13
33%

373
49%

43
42%

343
49%

26
67%
não

sim

59
58%

387
51%
não

sim

não

sim

354
51%
não

sim

Constatou-se que o indicador de segurança alimentar possui forte relação com diversas
variáveis demográficas, como relatado a seguir:
Gênero: 56% dos grupos chefiados por mulheres relataram ter encontrado dificuldade para
conseguir alimentação, em contraste com 44% dos grupos representados por homens.
Regiões do Brasil: a proporção de grupos que apresentaram dificuldades em acessar alimen-
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Grupos com dificultades para conseguir alimentos
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tos nos últimos três meses é maior na Região Norte (57%) e Nordeste (50%) comparativamente às demais Regiões do país (41%). Os estados que apresentaram maior valor percentual de grupos com dificuldades em acessar alimentos são: Amazonas (62%) na região Norte,
São Paulo (48%) na região Sudeste e Rio Grande do Sul (41%) na região Sul.
Localização da cidade de residência: também foi observado que pessoas que vivem nas capitais dos estados tem mais dificuldade para obter alimentos (56%) que pessoas que vivem
em cidades do interior (42%).
Grupo com Recém-nascidos: grupos com crianças recém-nascidas (entre 0 e 2 anos) apresentaram maior dificuldade para conseguir alimentos (67% vs. 51%).
Número de membros no grupo: quanto maior o grupo, maior a insegurança alimentar. 41% de
representantes de grupos com uma ou duas pessoas relataram dificuldade para conseguir
alimentos enquanto para os grupos com três ou mais pessoas (ex.: famílias com crianças), o
indicador de insegurança alimentar cresce para 53%.
Necessidades específicas de proteção: A insegurança alimentar é maior em todos os grupos
que possuem pessoas com necessidades específicas de proteção (58% vs. 51%). A diferença
é significativa nos seguintes indicadores:
•

Grupos com pessoas com deficiência (69% vs. 46%)26;

•

Grupos com pessoas com doenças crônicas (57% vs. 45%);

•

Grupos com mulheres grávidas e/ou lactantes (61% vs. 52%);

•

Grupos com crianças separadas e desacompanhadas (55% vs. 48%).

26 Nos parênteses é possível comparar o porcentual de grupos com pelo menos uma pessoa com a respectiva
necessidade específica vs. grupos sem nenhum membro que possui a necessidade específica.
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Educação

A maioria (66%) das crianças e adolescentes (6 a 17 anos) que já frequentavam a escola afirmou tê-la frequentado, presencial ou remotamente, por algum momento durante a pandemia da COVID-19. A maioria das crianças e adolescentes (6 a 17 anos) pesquisadas está no
ensino fundamental (57%), enquanto 4% delas não possui nenhum nível de educação formal.
Como mencionado na seção de Moradia e Abrigo, 18% das crianças e adolescentes que moram
em abrigos não estavam frequentando a escola durante a pandemia, em comparação com 13%
das crianças e adolescentes que vivem fora desses espaços de acolhimento. Importante ressaltar que os abrigos são moradias temporárias, o que indica que as pessoas abrigadas ainda
estão em processo de integração social e econômica no país, o que pode interferir na tomada
de decisões que possam ser percebidas como definitivas, como a matrícula na escola.

Efeito da pandemia COVID-19 na frequência escolar
na escola

100%

fora da escola
10 %

Fora da escola

75%

13 %

Fora da escola

12 %

50%
Na escola

65 %

Na escola

25%

0%
Antes da
COVID-19

Durante a
COVID-19

Nível de Escolaridade
Em relação ao nível de escolaridade27, grande parte das pessoas com mais de 6 anos que compõem
os grupos entrevistados indicaram ter a equivalência ao ensino médio (incompleto 28% e completo
27%), seguido pelo ensino fundamental (incompleto 19% e completo 5%). A maior parte das pessoas
27 Os ciclos de ensino da Venezuela são diferentes do ciclo do Brasil. O “Primário” representa o 1º ao 4º ano do ensino fundamental brasileiro, o “Bachillerato” vai do 5º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Já o
“Universitario” e o “Post Grado” são similares ao ensino superior brasileiro, respectivamente a graduação e pós-graduação nacionais. Para os fins da análise desse relatório, os dados foram unificados ao sistema de ensino brasileiro.
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Frequência escolar

26

Acesso a Bens, Serviços e Direitos

(55%) não concluiu o respectivo nível de educação e apenas 2% da população adulta não possui
qualquer nível de escolaridade. Ademais, um recorte de gênero evidencia uma maior prevalência de
mulheres (10%) do que homens (6%) que concluíram o ensino superior. Observou-se, também, um
número significativo (12%) de representantes de grupos indígenas que se declararam analfabetos,
o que é maior do que a média nacional dos grupos entrevistados, que é de 2%. Já as pessoas entrevistadas que se identificaram como pessoas LGBTQIA+ apresentaram ter um nível de escolaridade
maior (26% possuem ensino superior) do que a média do universo da pesquisa (16%).

Nível de escolaridade
Nenhum / Analfabeto/a
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Completo
Ensino Médio Incompleto
Ensino Médio Completo
Ensino Superior Incompleto
Ensino Supeiror Completo

Nível de permanência
escolar

Nível de escolaridade por sexo

1302
45%

5%
19%
5%
28%
27%
5%
11%

1610
55%
não

sim

Nenhum
3%
Ensino Fundamental
12%
Ensino Médio 28%
Ensino Supeiror
6%
homem

2%
12%
27%
10%
mulher

Revalidação de diplomas
No que se refere à revalidação de diplomas de ensino superior, um importante passo para a
integração e inserção no mercado de trabalho brasileiro, a maioria absoluta das pessoas adultas entrevistadas não teve sua educação superior reconhecida no Brasil (96%) e nem chegou a
tentar reconhecê-la (88%), o que demonstra uma demanda reprimida dessa população.

Com diploma reconhecido

795 96%

33 4%

Tentativa no reconhecimento do
diploma - Ensino Superior

606 88%

82 12%

não

sim

Integração Socioeconômica
A integração socioeconômica é um processo complexo e gradual no qual pessoas refugiadas e migrantes são inseridas nas dimensões legais, econômicas, sociais e culturais de suas
comunidades de acolhida. Nesta seção são apresentadas análises relacionadas aos aspectos laborais e ao estudo da língua portuguesa.
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Emprego

Indicadores de emprego/desemprego
Desempregado/a

Procurando emprego?

611
26%

629
34%

1741
74%
não

1219
66%

sim

não

sim

Desempregado/a e não procurando emprego: principal motivo
considerado muito jovem/velho pelos empregadores

27%

possui responsabilidades familiares/domésticas

25%

ainda estudando, em formação

17%

deficiência, lesão, doença

15%

não tem carteira de trabalho

Desemprego por sexo

6%

Desemprego por composição familiar

Mulher

Homem

Famílias com crianças (0-2)

Famílias sem crianças (0-2)

856
70%

889
78%

21
54%

516
69%

359
30%
não

sim

250
22%
não

sim

18
46%
não

Desemprego por região

sim

232
31%
não

sim

Desemprego por nível de escolaridade

Norte

74 %

26 %

Ensino médio

74 %

26 %

Sul

76 %

24%

Ensino superior

72 %

28%

Sudeste

72 %

28%

Ensino fundamental

77 %

23%

Centro- Oeste

75%

25%

Nenhum

79 %

21%

Nordeste

66 %

34 %

não

sim

28 Para esta pesquisa, considerou-se pessoa pessoas maiores de 14 anos seguindo os parâmetros nacionais de investigação.
29 O desemprego foi calculado como “Desempregados” / “População em Idade Ativa”. Desempregados são aquelas
pessoas que, nos últimos sete dias, não realizaram nenhuma atividade remunerada, mas que procuraram um trabalho
no último mês. A População em Idade Ativa (PIA) são todas as pessoas maiores de 14 anos ou com 65 anos ou menos.
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Das pessoas entrevistadas em idade laboral28 , 26% estão atualmente desempregadas29 e
34% delas não estão procurando emprego. Os principais motivos que levaram as pessoas
refugiadas e migrantes a desistir desta busca são o fato de os empregadores considerarem
a pessoa jovem ou velha demais para o trabalho (27%) e o fato de a pessoa entrevistada ter
responsabilidades familiares ou domésticas a cumprir (25%).

28

É importante ressaltar que os dados acima variam de acordo com os seguintes recortes:
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Gênero: mais mulheres que homens estão desempregadas (30% mulheres vs. 22% homens)
em todas as faixas etárias. O motivo do desemprego e de não estarem procurando trabalho
também varia dependendo do gênero. Para as mulheres, o principal motivo são as responsabilidades familiares e domésticas, enquanto para os homens a idade é o principal fator
determinante para o desemprego.
Idade: entre as pessoas entrevistadas, as jovens (14 a 29 anos) e as pessoas acima de 50
anos apresentam menor inserção laboral (29% e 27% respectivamente)
Regiões: as regiões Norte e Sudeste apresentaram as maiores taxas de desemprego entre
as pessoas entrevistadas (respectivamente 34% e 28%). A menor taxa de desemprego foi
observada na região Sul (24%), região de maior destino da modalidade de Vaga de Emprego
Sinalizada da estratégia de interiorização do Governo Federal.
Composição familiar: quase a metade (46%) das pessoas responsáveis pelos grupos entrevistados, em sua maioria mulheres, com crianças entre 0 e 2 anos estão desempregadas.
Nível de escolaridade: a partir dos dados levantados, verifica-se que o desemprego independe de um nível de escolaridade mais alto das pessoas entrevistadas. O desemprego permanece na faixa de 70% em todos os níveis educacionais.

Cursos de português
Demanda por curso
de português

Conclusão de curso de
português

366
46%

132
36%

431
54%
não

sim

234
64%
não

sim

Mais da metade das pessoas entrevistadas
(54%) respondeu que ninguém do grupo buscou
curso de português no país. Nos grupos que
declararam ter pessoas que buscaram aulas de
português no Brasil, 64% reportou ter concluído
o curso. Pode-se observar uma relação entre
alguns indicadores do grupo30, por exemplo:

Ano de chegada: grupos que chegaram a partir de
março de 2020 declararam ter buscado cursos de português em maior frequência do que grupos
que chegaram antes da pandemia (51% vs. 45%).
Indígenas: grupos com indígenas buscaram mais cursos de português do que grupos compostos por pessoas não-indígenas (58% vs. 45%).

30 A análise dessa pergunta de acordo com características demográficas não é possível, pois a pergunta foi feita
a nível do grupo.

29

Transporte Humanitário

Em relação à localização territorial no momento da pesquisa e a participação ou não na
Estratégia de Interiorização, foram identificadas três categorias de análise para esta seção:
•

Interiorizado (Operação Acolhida): pessoa refugiada ou migrante que participou
da estratégia de Interiorização e se deslocou para outra cidade do Brasil a partir
de Roraima ou do Amazonas, com apoio da Operação Acolhida e seus parceiros;

•

Não-interiorizado: pessoa refugiada ou migrante que não participou da referida estratégia e se encontra nas cidades de entrada nos estados de Roraima e do Amazonas; e

•

Deslocado por meios próprios: pessoa refugiada ou migrante que se encontra
em outro estado brasileiro que não seja Roraima ou Amazonas, e que tenha se
deslocado para este local por seus próprios meios, cujo deslocamento não se
deu pela Operação Acolhida e seus parceiros.

Observa-se que 64% dos grupos entrevistados são de pessoas não-interiorizadas. Já entre os grupos que não estão mais em Roraima ou no Amazonas, dois terços são de interiorizados, ou seja,
foram deslocados com apoio do governo federal (Operação Acolhida). Sobre estes públicos, temos:
Grupos mais numerosos e com mais crianças: grupos interiorizados (Operação Acolhida) apresentaram um número médio maior de pessoas em sua composição (4,8 pessoas) do que as outras categorias de análise – 3,5 para não interiorizados e 4,1 para deslocados por meio próprio.
31 Guia de Interiorização – Deslocamento Voluntário de Refugiados e Migrantes. https://www.r4v.info/en/node/5875
32 Para mais informações sobre a Estratégia de Interiorização:
•
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/acolhida/sobre-a-operacao-acolhida-2
•
https://brazil.iom.int/sites/brazil/files/Publications/GUIA%20DE%20INTERIORIZA%C3%87%C3%83O-ed2_0.pdf
•
http://aplicacoes.mds.gov.br/snas/painel-interiorizacao/

Análise Conjunta de Necessidades de Refugiados e Migrantes da Venezuela no Brasil

A estratégia de interiorização da Operação Acolhida, coordenada pelo Governo Federal, refere-se ao deslocamento voluntário, seguro e ordenado de refugiados e migrantes da Venezuela em
situação de vulnerabilidade localizados nas cidades de Boa Vista, de Pacaraima (Roraima) e de
Manaus (Amazonas) para outras cidades no Brasil. A estratégia tem como objetivo permitir que
as pessoas beneficiadas tenham melhores opções de integração social e econômica, ampliando as possibilidades de moradia, trabalho, renda, educação e assistência social (entre outros
serviços e benefícios) com o apoio de autoridades federais e locais, bem como de parceiros da
Plataforma R4V. Essa iniciativa favorece sua inclusão socioeconômica na sociedade brasileira
e diminui a pressão sobre os serviços públicos da região Norte, principal porta de entrada de
Venezuelanos no país.31 A interiorização se organiza em quatro modalidades: (1) institucional
(2) reunificação familiar; (3) reunião social; e (4) com vaga de emprego sinalizada. A estratégia
prioriza pessoas venezuelanas que estão em situação de vulnerabilidade em Roraima e no Amazonas, estejam elas nos abrigos ou fora deles32.
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Maior segurança alimentar: 44% dos grupos deslocados por meios próprios mencionaram
ter enfrentado dificuldade para conseguir alimentação nos últimos três meses. Já entre os
grupos interiorizados (Operação Acolhida), esse percentual valor foi de 38%.
Maior frequência escolar durante a pandemia: crianças em idade escolar fora de Roraima e do
Amazonas apresentaram maiores índices de continuidade escolar durante a pandemia (83%
entre as interiorizadas -Operação Acolhida, e 84% entre as deslocadas por meios próprios.)
do que as crianças não interiorizadas (75%).
Distribuição geográfica: os grupos interiorizados (Operação Acolhida) se mostraram mais presentes
nas regiões Sul e Sudeste (43% e 31%, respectivamente) e em cidades no interior dos estados (64%).
Grupos segundo categorias de interiorização
Não interiorizados

64%

Interiorizados (Op. Acolhida)

25%

Interiorizados (deslocados por meios próprios)

11%

Interiorizados

Não Interiorizados

Dificuldade para conseguir
alimentação

Assistência escolar
durante a pandemia

Dificuldade para conseguir
alimentação

446
49%

446
49%

55%

Assistência escolar
durante a pandemia
75%
25%

465
51%
homem

465
51%
homem

mulher

45%
homem

mulher

mulher

Perfil dos grupos interiorizados pela Operação Acolhida
Entrevistas por Região

Tamanho dos grupos
1 pessoa
2 pessoas
3 a 5 pessoas
6 pessoas ou mais

Sul
Sudeste
Centro- Oeste
Nordeste

3%
8%
31 %
57 %

Norte

Reside na capital do estado

4%

Ano de chegada no Brasil
(pandemia)

121
64%

76 %
12 %
69
36%

não

43 %
31%
16%
6%

sim

2017 ou antes

13 %
antes da
pandemia
(2018-2019)

durante a
pandemia
(2020-2021)

homem

mulher
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Nutrição

Quando analisados com outras áreas, os indicadores de nutrição apresentaram os seguintes padrões:
Composição familiar e tamanho dos grupos: mulheres grávidas/lactantes e recém-nascidos (0
a 2 anos) geralmente fazem parte de grupos liderados por mulheres (74% vs. 67% observado
na população como um todo) e com uma menor proporção de membros economicamente
ativos 33 (53% vs. 61%), o que sugere uma alta vulnerabilidade destas mulheres e seus filhos.
Nutrição de crianças lactentes34: 82% das crianças entre 6 meses e 2 anos foram amamentadas por pelo menos por 6 meses, e 52% das crianças entre 1 ano e 2 anos foram amamentadas pelo menos por 1 ano. As populações indígenas amamentaram suas crianças por 14,3
meses em média, uma proporção bem superior à dos grupos não-indígenas, que apresentam uma média de 9,2 meses de leite materno como único alimento.
Distribuição geográfica: quando analisados sob o prisma da distribuição geográfica, os indicadores de nutrição apontam para um maior número de grupos com mulheres grávidas/
lactantes e crianças lactentes que vivem no interior do estado em que se encontram (41%),
se comparado a grupos de pessoas sem esse perfil populacional (29%).
Indígenas: entre os indígenas, a média de meses de aleitamento materno é de 14 meses.
Composição familiar de grupos com mulheres gravidas e crianças até 2 anos
Líder familiar em lares com
Grávida/lactante e/ou
recém-nascidos

Líder familiar em lares
população geral

76%

67%

24%
mulher

homem

33%
mulher

homem

33 Se consideram como pessoas economicamente ativas, as pessoas com idade entre os 18 e os 59 anos.
34 Com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e do Ministério da Saúde do Brasil (MS) de que a amamentação seja fonte de alimentação exclusiva nos primeiros 6 meses
de vida e complementada até 2 anos de idade ou mais, com a introdução de alimentos sólidos de qualidade e em tempo oportuno.
Para mais informações: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf
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Existe consenso a nível internacional sobre a importância da amamentação como fonte de
alimentação exclusiva nos primeiros 6 meses de vida e complementarmente até 2 anos de
idade ou mais, o que resulta em inúmeros benefícios para a saúde das crianças em todas as
etapas da vida. Por este motivo, a análise nutricional focou-se em dois perfis: (1) crianças
lactentes (entre 0 e 2 anos) – presentes em 13% dos grupos entrevistados e (2) mulheres
grávidas e/ou lactantes - presentes em 26% dos grupos objeto de estudo.
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Média de meses de leite materno como único alimento
Abrigados vs. não-abrigados

15

Indígenas
9

Não indígenas

Abrigados

10

Não-abrigados

9

Proteção
O conceito de proteção é utilizado pela Plataforma R4V no contexto de quaisquer atividades destinadas a garantir o pleno respeito aos direitos de pessoas refugiadas e migrantes de acordo com as
respectivas normativas vigentes. As seguintes subseções cobrem as necessidades de proteção das
pessoas pesquisadas e se relacionam com o trabalho do Setor de Proteção da Plataforma R4V, assim
como de seus Subsetores: Proteção à Criança, Violência Baseada no Gênero e Tráfico de Pessoas.

Acesso ao território
O acesso ao território, a procedimentos de solicitação de reconhecimento da condição de refugiado e
à regularização migratória são considerações de proteção fundamentais para a efetivação de direitos
das pessoas refugiadas e migrantes e outras pessoas que necessitam proteção internacional.

94%

98%

99%

100%

100%

92%

Entrada regular por ano de entrada

75%

30%

50%
25%
0%

88%

55%

Porcentagem

Acesso a Bens, Serviços e Direitos

Indigenas vs. não indigenas

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Dos grupos entrevistados e que chegaram ao Brasil até o ano de 2019, 100% declararam ter
acessado o território de forma regular. Com a pandemia da COVID-19 e a adoção de medidas
para impedir sua propagação, incluindo a restrição temporária de entrada pelas fronteiras terrestres, aumentou o número de pessoas que entraram no território brasileiro por vias irregulares, popularmente conhecidas como “trochas”, termo espanhol equivalente ao termo “trilhas
clandestinas” em português. Dos grupos que chegaram em 2020, 45% acessaram o Brasil de
forma irregular e em 2021 a porcentagem de entrada irregular atingiu quase 70%.
Embora seja possível que algumas pessoas refugiadas e migrantes tenham evitado mencionar seu ingresso irregular por temor de repercussões negativas, e que, estes dados possam
estar subestimados, eles demonstram o aumento significativo de pessoas em situação irregular desde o começo da pandemia.
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Acesso à documentação
Quanto ao acesso à documentação, a maioria absoluta das pessoas entrevistadas (99%)
relatou possuir algum documento emitido no Brasil37, sendo mais frequente o comprovante
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) – 84% 38.
A partir da pergunta sobre a documentação emitida no Brasil foi possível apontar 39 a condição jurídica das pessoas entrevistadas: 69% são migrantes detentores de autorização de
residência; 28% são solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado; e 10% são refugiados reconhecidos 40. Quando analisada a situação documental sob a ótica do período de
entrada no Brasil, observa-se um pico em todas as modalidades no ano de 2019, principalmente na autorização de residência seguido por uma queda durante o período da pandemia
e de restrição excepcional e temporária de entrada no País de estrangeiros, de qualquer nacionalidade, conforme recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.

35 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-n-666-de-20-de-janeiro-de-2022-375486913
36 Portaria 655, art. 4º, IV - a execução de medidas de assistência emergencial para acolhimento e regularização
migratória, nos termos da legislação migratória vigente, a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo
migratório provocado por crise humanitária, no território nacional, reconhecida por ato do Presidente da República,
nos termos do parágrafo único do artigo 3º da Lei 13.684, de 21 de junho de 2018, de acordo com os meios disponíveis.
37 Esta pergunta possibilitava a seleção de um ou mais documentos como resposta (pergunta de múltipla escolha).
38 É importante frisar que, de acordo com a Nota/COGEA N. 2, de 20 de janeiro de 2021, do Ministério da Economia/Receita Federal, pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas podem apresentar documento de identidade
de seu país de origem ou passaporte para emissão de CPF, não sendo necessário possuir documentação Brasileira, isto é, o CPF é um documento de fácil acesso.
39 Essa determinação acerca da condição jurídica das pessoas entrevistadas foi possível a partir dos documentos que as pessoas entrevistadas relataram ter. As opções, para além do comprovante de inscrição no CPF já
analisado acima, foram: a) Protocolo de refúgio (documento que se recebe imediatamente ao solicitar reconhecimento da condição de refugiado); b) Autorização de residência temporária (se concede ao imigrante que pretende
se estabelecer temporal ou permanentemente no Brasil); c) Carteira de Refugiado Reconhecido (documento de
identidade dos migrantes no Brasil, expedido aos que foram reconhecidos por sua condição de refugiado).
40 A normativa migratória brasileira determina que a mesma pessoa não poderá ser titular de autorização de residência e solicitante de reconhecimento da condição de refugiado concomitantemente. A obtenção da autorização de
residência e seu registro implicam na renúncia da solicitação de refúgio, segundo a Portaria Interministerial 19 de 2021.
Assim, o fato de algumas pessoas entrevistadas relatarem ter documentos que implicariam em condições migratórias
distintas indica a possibilidade de alguns nacionais da Venezuela terem solicitado reconhecimento da condição de refugiado e Autorização de Residência (apesar de apenas um procedimento migratório estar devidamente válido) ou ainda a pessoa entrevistada pode não compreender exatamente qual documento possui e qual sua condição migratória.
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Cabe ressaltar que, no momento da publicação deste relatório, essa situação começou a ser
revertida com a introdução de mudanças a partir da Portaria Interministerial nº 655, de 23 de
junho de 202135 e portarias subsequentes, por meio da qual o Governo Federal autorizou a documentação das pessoas refugiadas e migrantes da Venezuela que entraram em território brasileiro durante a vigência das portarias de restrição temporária e excepcional de entrada36.
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Tipo de documento do/a chefe/a do grupo
Cadastro pessoa Física (CPF) 671
Autorização de residência temporária 552
Protocolo de solicitação de refúgio 224
Carteira de refugiado reconhecido (RNM) 77

Grupos com algum
membro indocumentado
602
75%

Grupos com membros indocumentados por região
66 %

Norte
15 %

Sul
198
25%
não

sim

12 %

Sudeste
Centro- Oeste
Nordeste

5%
2%

Ao realizar a análise pela perspectiva de regiões, é possível observar uma maior incidência de pessoas detentoras de autorização de residência na Região Sul e de pessoas com protocolo de solicitação
de refúgio (Documento Provisório de Registro Nacional Migratório - DPRNM) no Centro-Oeste.
Contudo, 75% das pessoas entrevistadas declarou que algum membro de seu grupo não possuía
qualquer documento emitido no Brasil. Este dado demonstra que a grande maioria dos grupos
receberam familiares e amigos que entraram de forma irregular durante a pandemia ou que não
conseguiram acessar os procedimentos de regularização migratória, enfrentando, consequentemente, dificuldades no acesso a direitos e serviços básicos, que pela Lei de Migração41, independem de status migratório. No momento da pesquisa, mais da metade (66%) dos grupos com pessoas indocumentadas residia na região Norte do país, sem possibilidade de acessar ao programa
de Interiorização ou se deslocar a outras partes do país por meios próprios.

Incidentes de proteção

Uma em cada cinco pessoas entrevistadas (17%) indicou ter sofrido ou testemunhado algum
incidente de proteção, principalmente roubo, exploração laboral, despejo ou ameaça de despejo e maus-tratos físicos.
A análise dessa variável é complexa, já que a pergunta foi feita somente ao entrevistado e
não a todos os membros do grupo. No entanto, é possível identificar algumas tendências:
Distribuição geográfica: Das pessoas que sofreram algum incidente de proteção (73%) residiam na
41 Lei Nº 13.445, de 24 de maio de 2017: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm
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Exploração Laboral: a exploração laboral foi o incidente de proteção mais mencionado por grupos
com pessoas de mais de 50 anos (13%), assim como por grupos com pessoas indígenas (18%).
Chefe do grupo foi vítima
ou teve conhecimento de
incidentes de proteção?
660
83%

131
17%
não

sim

Tipo de incidente
103

roubo ou furto
82

exploração laboral
58

despejo ou ameaças relacionadas a moradia

57

malstratos físicos

55

homicídio de uma pessoa

53

deportação
39

uso ou venda de drogas
ameaça física ou intimidação

34

golpe / trapaça

33
30

sequestro ou rapto
prisão arbitrária / detenção ilegal

19

agressão sexual

17

exploração sexual

17
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região Norte. Este resultado pode se dar por algumas razões, entre elas a vulnerabilidade acentuada vivida pelas pessoas refugiadas e migrantes recém-chegados no Brasil e o fato de que 65% das
entrevistas realizadas nesta pesquisa foram com pessoas residindo em estados do Norte. No entanto, a região Nordeste foi a região que apresentou uma maior proporção de grupos que vivenciaram ou tiveram conhecimento sobre incidentes de violência (25% Nordeste; 17% média nacional).
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Violência baseada no gênero (VBG)
Acesso a Bens, Serviços e Direitos

A violência baseada no gênero pode incluir danos sexuais, físicos, mentais e econômicos
infligidos tanto de maneira pública como privada. Também inclui ameaças de violência, coerção e manipulação. A violência pode assumir diversas formas, como violência doméstica,
sexual e reprodutiva e casamento infantil. A captura de dados relativos à VBG em entrevistas
telefônicas é extremamente difícil, por se tratar de um ambiente não favorável ao compartilhamento de informações de caráter íntimo e sensível. Os resultados abaixo podem servir
como indicadores de VBG, ainda que sejam subestimados 42 .
Em relação aos incidentes de proteção, 27 representantes de grupos (tanto homens como mulheres) relataram ter sofrido ou ter conhecimento de 34 incidentes de violência sexual (agressão
sexual ou exploração sexual), o que corresponde a 3% dos grupos entrevistados e a 6% dos
incidentes reportados. 59% desses incidentes ocorreram em Roraima e 18% no Amazonas.
Em relação ao perfil demográfico e necessidades setoriais das 21 mulheres que reportaram
esses incidentes:
•
•
•
•
•
•
•

A faixa etária que mais reportou incidentes de violência sexual é de 30 a 39 anos (52%);
Incidentes foram reportados com mais prevalência por mulheres com ensino
superior (67%);
A maioria das mulheres que reportou incidentes reside atualmente nos estados
de Roraima (62%), do Amazonas e do Rio Grande do Sul (com 12% cada);
A maioria vive em capitais (86%) e não em cidades do interior dos estados;
29% das mulheres que reportaram incidentes foram interiorizadas;
19% estavam grávidas e/ou lactantes no momento da entrevista; e
Precisaram de mais atenção médica (76%) do que média nacional (61%).

Crianças separadas ou desacompanhadas 43
Dos 800 grupos entrevistados, 31 grupos relataram estar com alguma criança que não está
acompanhada de sua própria família, o que está sendo interpretado neste resultado como
a presença de uma criança separada ou desacompanhada (UASC 44 , na sigla em inglês). É
importante observar que a captura desse dado em certos contextos pode ser sensível, considerando as diferentes percepções sobre o que configura uma criança sozinha e/ou sem
cuidado parental e o receio que o compartilhamento dessa informação pode gerar. Os gru42 Esta pergunta foi feita apenas para os chefes dos grupos, que eram todos maiores de idade, portanto, os resultados não incluem como possíveis vítimas crianças e adolescentes – que são vulneráveis a este tipo de violência.
43 Como mencionado anteriormente, criança ou adolescente desacompanhado é aquele que não possui nenhuma pessoa adulta acompanhando-lhe no seu ingresso em território nacional. Criança ou adolescente separado é aquele que
está acompanhado por uma pessoa adulta que não é o responsável legal que detenha poder familiar, no seu ingresso em
território brasileiro. Definição conforme Resolução Conjunta n.º 1, de 9 de agosto de 2017/CONANDA/CONARE/CNIg/DPU.
44 Unaccompanied and Separated Children
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Grupos familiares maiores: os grupos entrevistados com criança separada ou desacompanhada são mais numerosos (5,2 pessoas) do que a média do universo de grupos entrevistados (4,5 pessoas), sendo prevalente essa ocorrência em grupos com seis ou mais pessoas.
Perfil racial/étnico mais mestiço: em grupos com uma criança separada ou desacompanhada, os
líderes de grupo se identificaram mais como pardos (77%) do que a média de entrevistados (63%).
Mais mulheres como responsáveis pelos grupos: grupos com crianças separadas ou desacompanhadas são mais liderados por mulheres (71%) do que por homens (29%).
Distribuição geográfica e local de moradia: apesar da concentração de casos identificados de
crianças separadas ou desacompanhadas na região Norte (83%), grupos com essas crianças também foram identificados no Sudeste (11%) e no Sul (6%). Importa reportar que 23% de crianças que
estavam separadas ou desacompanhadas moravam em abrigos e 77% moravam fora deles.
Associação com uma ou mais necessidade específica de proteção: grupos com crianças separadas ou desacompanhadas são mais compostos por membros com outras necessidades de
proteção específicas, como deficiência (23%) ou pessoas com doenças crônicas (39%), do
que a média de grupos entrevistados (11% e 27%, respetivamente), demostrando uma vulnerabilidade acentuada de grupos com crianças com essa característica.
Indicadores piores do que a média para segurança alimentar e incidentes de proteção: os grupos entrevistados com a presença de crianças separadas ou desacompanhadas também
apresentaram maiores índices de insegurança alimentar (58% Vs. 51%), assim como na ocorrência de/conhecimento sobre incidentes de proteção (23% Vs. 16%).

Saúde
Os serviços em saúde cobrem uma série de demandas orientadas para todas as etapas do
ciclo de vida da população refugiada e migrante da Venezuela no Brasil. Porém, a pesquisa
priorizou o acesso a serviços básicos de saúde e de saúde sexual e reprodutiva.

Acesso a saúde
Dois terços dos grupos entrevistados (61%) relataram que um de seus membros apresentou
alguma demanda de saúde nos últimos três meses e precisou de algum tipo de tratamento
médico. Dos grupos com pessoas que necessitaram de tratamento médico, 69% declararam
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pos que relataram essa situação representam aproximadamente 4% do universo de grupos
entrevistados, que possuem um total de 49 crianças separadas ou desacompanhadas. Estes
grupos apresentam as seguintes características demográficas:
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que enfrentaram dificuldades para acessar serviços de saúde que precisaram.
Acesso a Bens, Serviços e Direitos

Entre os principais desafios enfrentados no acesso a serviços de saúde estão a demora no
atendimento ou no agendamento de consultas (44%)45 e o custo elevado de medicamentos ou
do atendimento de saúde na rede privada (37%).
Desafios no acesso a serviços de saude
Grupos que precisaram de
serviços de saúde
489
61%

Problemas para acessar
serviços de saúde
154
69%

310
39%
não

sim

68
31%
não

sim

Principais dificuldades para acessar serviços de saúde
68

Demoras no atendimento / agendamento de consultas
57

Custo dos medicamentos ou atendimento (privado) era muito alto
15

Não havia médico especialista

13

Dificuldades relacionadas a pandemia: locomoção, receio etc.
9

Falta de documentação
7

Discriminação / xenofobia
4

Não há transporte disponivel / alto preço do transporte
Dificuldades como idioma português

2

Falta de informação

2

Distribuição geográfica: parcela significativa das pessoas que necessitaram de atenção médica nos últimos três meses se encontra na região Nordeste (81% dos grupos entrevistados no Nordeste necessitaram de atenção médica), especialmente no estado do Maranhão
(80%), seguida pelo Centro-Oeste (67%), em que todos os estados da região gravitaram ao
redor de uma média relativamente alta comparado com o resto do país (61%).
Pessoas indígenas: 64% de indígenas tiveram necessidades médicas nos últimos três meses,
o que representa uma média um pouco acima do universo de pessoas entrevistadas (61%).
Populações abrigadas: 70% dos grupos entrevistados e que moram em abrigos declararam
ter pelo menos uma pessoa que necessitou acessar serviços de saúde.
Deficiência física e/ou cognitiva e doenças crônicas graves: 27% dos grupos têm pelo menos
uma pessoa com doença crônica grave e 12% dos grupos têm pelo menos uma pessoa com
45 A opção “Demoras no atendimento / agendamento de consultas” não estava listada no questionário. No entanto, devido à frequência com que os respondentes mencionaram estes impedimentos ao escolher a categoria
“Otro”, foi criada uma nova categoria para codificar este tipo de respostas.
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Necesidades de serviço de saúde por perfil
Grupos com pessoas com pelo menos uma necessidade específica
79%
Grupos com pessoas com doenças crônicas
78%

Saúde pré-natal
26% dos grupos é composto por pelo menos uma mulher grávida e/ou lactante. Essa
proporção é maior na região Sul (31%), especialmente nos estados de Santa Catarina
(36%) e do Paraná (34%).

Grupos com mulher(es)
grávida(s) ou lactante(s)
540
74%

Recebeu atendimento
pré-natal
152
81%

189
26%

36
19%

Observa-se que 19% das mulheres gestannão
sim
não
sim
tes e/ou lactantes não acessaram qualquer
atendimento pré-natal. A região do Brasil
em que mulheres menos receberam atenção pré-natal foi o Centro-Oeste, no qual 33% das mulheres grávidas pesquisadas não tiveram acesso ao serviço. Na região Norte, o estado com a
menor taxa de atendimento pré-natal entre as entrevistadas foi Roraima, em que uma em cada
cinco mulheres grávidas não teve acesso ao serviço de saúde.

Saúde sexual e reprodutiva
16% das pessoas entrevistadas afirmou que alguém do grupo precisou de métodos contraceptivos nos últimos três meses. Dessas pessoas, a maior parte (77%) teve acesso aos
métodos necessários.
Entre as pessoas entrevistadas que responderam positivamente à esta pergunta, 73% eram
mulheres. Observou-se uma correlação da necessidade de métodos contraceptivos com a
quantidade de membros no grupo. Quanto maior o número de membros do grupo, mais frequente a procura por métodos contraceptivos. A curva de escolaridade também apresentou
uma relação com esse indicador, já que a maioria dos grupos que precisaram de métodos
contraceptivos foram liderados por pessoas com o ensino médio completo (67%) e com o
ensino superior completo (7%), representando uma necessidade de informação sobre saúde
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deficiência. Os grupos com estas características são os que encontraram as maiores dificuldades para acessar os cuidados médicos necessários. 79% dos grupos com pessoas
com deficiência e 78% dos grupos com pessoas com doenças crônicas graves reportaram
não ter recebido a atenção médica necessária.
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sexual e reprodutiva para responsáveis por grupos com ensino fundamental completo/ incompleto e/ou nenhum nível de educação formal.
Os grupos de pessoas que não tiveram acesso a métodos contraceptivos estão concentrados,
em sua maioria, nos estados de Roraima (39%), do Amazonas (14%) e de São Paulo (14%).

Perfil dos chefes dos grupos que necessitaram
métodos contraceptivos

Acesso a métodos contraceptivos
Grupos que necessitaram
de métodos
contraceptivos

Se sim, puderam
acessá-los?

672
84%
124
16%

não

sim

96
77%

não

Sexo

Nível de escolaridade

90
73%

Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior

28
23%

67 %
26%

34
27%
não

sim

7%

sim

Apenas 3% dos grupos entrevistados relataram a necessidade de acesso a métodos de prevenção e/ou tratamento para Infecções Sexualmente Transmissiveis (ISTs) nos últimos três
meses. Seguindo o mesmo padrão de acesso a métodos contraceptivos, a maioria das pessoas que necessitou de tratamento e/ou prevenção a ISTs relatou ter conseguido acessar o
serviço ou o método necessário (84%).
Entre os grupos com pessoas que necessitaram de acesso a método de prevenção/ tratamento para IST, a maioria é liderado por mulheres (64%). Diferentemente das relações observadas
na variável “métodos contraceptivos”, a necessidade de métodos contra ISTs não apresentou
relação com o tamanho do grupo ou com o nível educacional da pessoa entrevistada.
Acesso a metodos contraceptivos
Grupos que necessitaram
métodos de prevenção/
tratamento para ISTs

Se sim, puderam
acessá-los?

Sexo do/a chefe do grupo
16
64%

770
97%
25
3%

não

sim

21
84%

não

4
16%
sim

9
36%
não

sim
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Água, Saneamento e Higiene (WASH)

As pessoas entrevistadas foram perguntadas sobre
quais métodos utilizam para lavar as mãos, sendo
o método mais frequente água e sabão (96%), seguidos por álcool gel ou lenços antissépticos (55%).
Os grupos que estão em abrigos apresentaram ter
mais acesso a álcool gel ou lenços antissépticos do
que grupos fora de abrigos (55 vs. 43%).

Métodos de lavagem das mãos entre os
grupos entrevistados
95%

Água e sabão
Álcool gel /
Lenços antissépticos
Outro

45%

9%

Acesso a banheiro
Embora 83% dos grupos terem respondido que têm acesso a banheiro privado, um número
considerável relatou ter acesso a banheiro compartilhado com membros de outros grupos
familiares (12%), acesso a banheiro público ou coletivo (3%) e 1% relatou não ter acesso a
serviço sanitário.
Pessoas que residem em abrigos temporários têm menos acesso a banheiros privados (51%)
e utilizam mais comumente banheiros compartilhados e coletivos (46%), em comparação a
88% e 19% respectivamente para pessoas fora de abrigos.
Em termos regionais, o acesso a banheiro não apresenta grandes variações, sendo observado um valor menor de acesso a banheiro privado na região Norte (81%).
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actualmente en un abrigo, un lugar temporario de
acogida en Brasil?
[R01] Sí
[R02] no
[R03] [N] NS
[R04] [N] NR
[P006] ¿Usted y las personas de su hogar tienen
asegurado un lugar donde vivir en el próximo mes?
Entrevistador: Si necesario, hay que explicar que

Questionário

estamos hablando de disponer de un lugar donde puedan quedarse a dormir, preparar la comida, guardar sus pertenencias, etc.

[P001] Durante la segunda quincena de julio, es-

[R01] Sí

tamos realizando esta encuesta a los venezola-

[R02] No

nos que se encuentran en Brasil. En este periodo,

[R03] [N] NS

¿usted o alguien de su hogar contestó a una en-

[R04] [N] NR

cuesta por teléfono sobre ese mismo tema?
[R01] Sí

[P007] Incluyendo usted, ¿cuántas personas ha-

[R02] no

cen parte de su hogar?

[R03] NS

Entrevistador: Explicar que no estamos hablan-

[R04] NR

do de personas que estén visitando el hogar.

[Programación: Si diferente de R02, cerrar la encuesta]

Apuntar
[R-88] [N] NS

[P001_1] ¿Es usted venezolano/a?

[R-99] [N] NR

[R01] Sí

[Programación: Si R-88 o R-99, registrar como 1]

[R02] No
[Programación: Si R02, cerrar la encuesta]

[P008] ¿Hay algún niño o niña o adolescente en
el hogar que no esté acompañado/a por su propia

[P001_2] ¿Es usted mayor de edad?

familia? En caso afirmativo, ¿cuántos?

[R01] Sí

[R01] [A] Sí (apuntar cuantos)

[R02] No

[R02] No

[Programación: Si R02, cerrar la encuesta]

[R03] NS
[R04] NR

Perfil del Hogar
[E005] Ahora voy a hacerle algunas preguntas

[P009] ¿En qué año llegó usted a Brasil?

sobre su hogar. Por hogar, consideramos el

Apuntar

conjunto de personas, sean parientes o no, que

[R-88] [N] NS

ocupan en su totalidad o en parte una vivienda;

[R-99] [N] NR

comparten al menos las comidas principales y/o

[Programación: Solo permitir 4 dígitos. No permitir

atienden en común otras necesidades básicas.

números inferiores a 1920 ni superiores a 2021]
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[P011] ¿Usted ha sido llevado hacia otras regio-

[R02] Mujer

nes de Brasil por el Gobierno brasileño u otras

[R03] [A] Otro

organizaciones por la Operación Acogida?

[R04] [N] NR

Entrevistador: Si necesario, explicar que es una
operación donde le otorgan un boleto aéreo o

[G016] ¿Con que documentos brasileños usted

de autobús saliendo de la ciudad donde estaba

cuenta? Voy a leer algunos ejemplos.

hacia otra ciudad brasileña.

[R01] Si

[R01] Sí

[R02] No

[R02] No
[R03] NS

[P016] Protocolo de refugio (documento que se

[R04] NR

recibe inmediatamente al solicitar reconocimiento de la condición de refugiado)

[P012] ¿En cuál estado brasileño vive ahora?
[R01] @LISTA ESTADO@

[P017] Autorización de residencia temporaria (se

[R-88] [N] NS

concede al inmigrante que pretende establecerse

[R-99] [N] NR

temporal o permanentemente en Brasil)

[Programación: Si R-88 o R-99, cerrar la encuesta. Verificar si la cuota del estado está lle-

[P018] Tarjeta de Refugiado Reconocido (docu-

na o no. Si está llena, cerrar la encuesta.]

mento de identidad de los migrantes en Brasil,
expedido a los que se le ha reconocido su condi-

[P013] @P013@

ción de refugiado)

[R01] Pacaraima
[R02] Boa Vista

[P019] CPF (Registro de Persona Física, que per-

[R03] Otra ciudad

mite el acceso a servicios como el sistema de sa-

[R04] Sí

lud pública entre otros)

[R05] No
[Programación:Si R01 = Roraima en P012, apli-

[P020] [A] Algún otro documento que no mencioné?

car @P013@ A “¿Vive usted en Pacaraima, Boa

(apuntar)

Vista, o en otra ciudad?” / Otras respuestas en
P012, aplicar @P013@ B “¿Vive usted en la capi-

[P021] [N] Se encuentra indocumentada/o

tal?” / Solo habilitar R01 a R03 si R01 = Roraima
en P012 / Otras respuestas en P012, habilitar

[P022] [N] NS/NR

solamente R04 y R05]
[P023_1] ¿Algún miembro de su familia no posee

Perfil del Encuestado

ningún documento brasileño, como los que aca-

[E014] También nos gustaría saber algunas in-

bamos de mencionar?

formaciones sobre cada uno de los miembros

[R01] Sí

de su familia, empezando por usted.

[R02] No

[P014] ¿Cuál es su edad?

[P023] ¿Cuál es su grado de escolaridad? (verifi-

Apuntar

car si es completo o incompleto)

[P015] ¿Usted se identifica como hombre, mujer

[R01] Primaria completo

u otro?

[R02] Primaria incompleto

[R01] Hombre

[R03] Bachillerato Completo
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[P027] ¿Cuál es la razón principal por la que no

[R05] Universitario completo

intentó encontrar un trabajo remunerado o iniciar

[R06] Universitario Incompleto

un negocio en las últimas cuatro semanas? (res-

[R07] Post grado Completo

puesta única y espontánea)

[R08] Post grado Incompleto

[R01] Esperando los resultados de una búsque-

[R09] Ninguno

da anterior

[R10] [N] NS

[R02] Esperando recuperar un trabajo anterior

[R11] [N] NR

[R03] Esperando que empiece la temporada

[Programación: Si mayor o igual a R03 menor o

[R04] Esperando comenzar un nuevo trabajo o ne-

igual a R08, aplicar la próxima. Otras respues-

gocio.

tas, seguir para P025]

[R05] Cansado de buscar trabajo, no hay trabajos en el área.

[P024] ¿Su diploma de Venezuela fue reconocido

[R06] No hay trabajos que coincidan con las ha-

por las autoridades brasileñas? En caso negativo,

bilidades, carece de experiencia

¿no fue reconocido o no lo intentó hacerlo?

[R07] Considerado demasiado joven / viejo por

[R01] Sí

los empleadores

[R02] Aún está en proceso

[R08] En estudios, formación

[R03] No fue reconocido

[R09] Responsabilidades familiares / domésticas

[R04] No lo intentó

[R10] En agricultura / pesca para uso familiar

[R05] [N] NS

[R11] Discapacidad propia, lesión, enfermedad.

[R06] [N] NR

[R12] Jubilado, pensionado/a, otras fuentes de
ingresos

[P025] En los últimos siete días, ¿ha realizado

[R13] Sin permiso de trabajo válido

usted algún trabajo remunerado pago en dinero?

[R14] [A] Otros (apuntar)

[R01] Sí

[Programación: Solo aplicar si R02 en P015. Otras

[R02] No

respuestas, seguir para el próximo bloque]

[R03] NS
[R04] NR

[P028] ¿Hay alguna mujer embarazada o lactante

[Programación: Si R01, seguir para P028. Otras

en su hogar?

respuestas, aplicar la próxima]

[R01] Sí, embarazada
[R02] Si, lactante

[P026] Durante las últimas cuatro semanas, ¿ha

[R03] Sí, ambas

hecho usted algo para encontrar un trabajo o ini-

[R04] No

ciar un negocio?

[R05] [N] NS

[R01] Sí

[R06] [N] NR

[R02] Ya tiene un trabajo/ negocio

[Programación: Si R01 a R03, aplicar la próxima.

[R03] No

Otras respuestas, seguir para el próximo bloque]

[R04] [N] NS
[R05] [N] NR

**[P028_1]* Durante el embarazo, ¿ella recibió

[Programación: Si R03, aplicar la próxima. Otras

atención prenatal en Brasil?

respuestas, seguir para P028]

[R01] Sí
[R02] No
[R03] [N] NS
[R04] [N] NR
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Perfil Persona 1-12

[P044] En los últimos siete días, ¿realizó @P030@

[Programación:Verificar respuesta de la P007 /

algún trabajo remunerado pago en dinero?

Si mayor que 1 persona, aplicar la P029 / Si igual

[R01] Sí

a 1, seguir para P269]

[R02] No
[R03] NS

[P029] Ahora necesito recolectar las mismas

[R04] NR

informaciones, pero de su familia. Usted me ha

[Programación:Si R-88 o R-99 en P030, @P030@

dicho que vive con @P007@ personas. Vamos a

= esta persona. Si otras respuestas, cargar la res-

hablar ahora de la persona de mayor edad.

puesta de P030 / Si R01, seguir para P047 / Otras

¿Podría decirme se esa persona se identifica

respuestas, aplicar la próxima]

como hombre, mujer u otro?
[R01] Hombre

[P045] Durante las últimas cuatro semanas,

[R02] Mujer

¿hizo @P030@ algo para encontrar un trabajo o

[R03] [A] Otro

iniciar un negocio?

[R10] [N] NS

[R01] Sí

[R11] [N] NR

[R02] Ya tiene un trabajo/ negocio

[Programación: Solo aplicar si mayor o igual a 6

[R03] No

años, menor o igual a 17 años en P031 O si R03

[R04] [N] NS

o R04 en P032. Otras respuestas, pasar a P044]

[R05] [N] NR
[Programación:Si R-88 o R-99 en P030, @P030@

[P042] Antes de la pandemia, ¿asistió @P030@

= esta persona. Si otras respuestas, cargar la

a la escuela?

respuesta de P030 / Si R03, aplicar la próxima /

[R01] Sí

Otras respuestas, seguir para P047]

[R02] No
[R03] NS

[P046] ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón principal

[R04] NR

para eso? (respuesta única y espontánea)

[Programación: Si R-88 o R-99 en P030, @P030@

[R01] Esperando los resultados de una búsque-

= esta persona. Si otras respuestas, cargar la

da anterior

respuesta de P030]

[R02] Esperando recuperar un trabajo anterior
[R03] Esperando que empiece la temporada

[P043] En 2021, durante la pandemia, ¿asistió @

[R04] Esperando comenzar un nuevo trabajo o

P030@ a la escuela, mismo que de manera virtual?

negocio.

[R01] Sí

[R05] Cansado de buscar trabajo, no hay traba-

[R02] No

jos en el área.

[R03] NS

[R06] No hay trabajos que coincidan con las ha-

[R04] NR

bilidades, carece de experiencia

[Programación: Si R-88 o R-99 en P030, @P030@

[R07] Considerado demasiado joven / viejo por

= esta persona. Si otras respuestas, cargar la

los empleadores

respuesta de P030]

[R08] En estudios, formación

[Programación: Solo aplicar si 12 o más años en

[R09] Responsabilidades familiares / domésticas

P031 O mayor o igual a R04 menor o igual a R10

[R10] En agricultura / pesca para uso familiar

en P032. Otras edades, pasar a P047]

[R11] Discapacidad propia, lesión, enfermedad.
[R12] Jubilado, pensionado/a, otras fuentes de
ingresos
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[P281] No tiene el dinero para pagar el transporte

[R14] [A] Otros (apuntar)

público para llegar a la tienda

[Programación: Solo aplicar si menor o igual a 24
meses en P031 O R01 en P032. Otras respues-

[P282] Los productos que quiere han subido de

tas, seguir para P049]

precio o están demasiado costosos

[P048] ¿Por cuántos meses @P030@ ha recibido

[P283] La tienda o el mercado estaba cerrado

leche materna como único alimento?
Apuntar

[P284] No quiere ir a la tienda o mercado, debido

[R-88] [N] NS

al riesgo de exposición al COVID-19

[R-99] [N] NR
[Programación: Si R-88 o R-99 en P030, @P030@

[P285] Inseguridad para llegar a la tienda/merca-

= esta persona. Si otras respuestas, cargar la

do o en la tienda/mercado

respuesta de P030]
[P286] La tienda o mercado es muy lejos

Educación
[P269] ¿Usted o algún otro miembro adulto de su

[P287] No tengo (suficiente) artículos para prepa-

hogar ha buscado un curso de portugués en Bra-

rar o consumir comida

sil? En caso afirmativo, ¿y ha hecho el curso?
Entrevistador: Si al menos una persona ha hecho

[P288] [A] Otro (apuntar)

el curso de portugués, señalar la primera opción
[R01] Sí, lo he/ ha hecho

[P289] [N] NS

[R02] Sí, pero no lo he / ha hecho
[R03] No ha buscado

[P290] [N] NR

[R04] [N] NS
[R05] [N] NR

Salud
[G291] En los últimos 3 meses, ¿usted o alguna

Alimentación

persona del hogar necesitó atención medica con

[P279] En los últimos 3 meses, ¿ha tenido alguna

respecto a (leer opciones)? En caso afirmativo,

dificultad para la adquisición de alimentos?

¿podría me informar si fue posible recibir la aten-

[R01] Sí

ción médica?

[R02] No

[R01] [A] Sí (apuntar si fue posible acceder al servicio)

[R03] [N] NS

[R02] No

[R04] [N] NR
[Programación: Si R01, aplicar la próxima. Otras

[P291] Métodos anticonceptivos (que impiden o

respuestas, seguir para G291]

reducen significativamente las posibilidades de
un embarazo)

[G280] ¿Cuáles fueron las principales dificultades? (respuesta múltiple y espontánea)

[P292] Métodos de prevención y tratamiento de

[R01] Mencionó

IST (infecciones sexualmente transmisibles)

[R02] No mencionó
[P296] [N] NS
[P280] No tiene los recursos financieros para
comprar alimentación

[P297] [N] NR
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[P298] En los últimos tres meses ¿usted o algu-

[P311] [N] NR

Anexos

na persona del hogar necesitó algún tratamiento
médico o servicio de salud?

[G312] ¿Hay personas entre los miembros de su

[R01] Sí

hogar que tienen alguna de las necesidades que

[R02] No

voy a leer? En caso afirmativo, ¿podría me infor-

[R03] [N] NS

mar si las personas tienen acceso al tratamiento

[R04] [N] NR

necesario? (leer opciones)

[Programación: Si R01, aplicar la próxima. Otras

[R01] [A] Si (apuntar si la persona tiene acceso

respuestas, seguir para G312]

al tratamiento)
[R02] No

[G299] ¿Y tuvieron dificultad para acceder a la atención médica, o al tratamiento de salud? En caso afir-

[P312] Discapacidad física o mental

mativo, ¿Cuáles? (respuesta múltiple y espontánea)
[R01] Mencionó

[P313] Enfermedad crítica o crónica (ej.: bronquitis,

[R02] No mencionó

asma, obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer)

[P299] No puede salir de la casa (políticas de res-

WASH

tricción de movimiento y distanciamiento social

[G317] Cuándo se lava las manos, ¿qué utiliza

por el COVID-19)

normalmente? (leer opciones)
[R01] Sí

[P300] El costo de los servicios o medicamentos

[R02] No

fue demasiado alto
[P317] [N] Solo agua
[P301] Falta de documentación
[P318] Agua y jabón
[P302] Por miedo al Coronavirus / COVID-19
[P319] Gel antibacteriano o pañitos húmedos
[P303] El centro de tratamiento estaba demasia-

de alcohol

do lejos
[P320] [A] Algo más? (apuntar)
[P304] No hay transporte disponible o el transporte es muy caro

[P321] [N] No se lava

[P305] Falta de información

[P322] [N] NS/NR

[P306] Maltrato del personal

[P323] ¿Qué tipo de instalación inodoro es utilizado habitualmente por los miembros de su ho-

[P307] Discriminación/xenofobia

gar? (leer opciones)
[R01] Inodoro privativo

[P308] [A] Otro (apuntar)

[R02] Inodoro compartido con miembros de
otros hogares

[P309] [N] Ninguna

[R03] Inodoro público o colectivo
[R04] Letrina

[P310] [N] NS

[R05] No tiene servicio sanitario
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[R06] [N] NS

[P330] Maltratos físicos
[P331] Explotación sexual

Protección
[E325] Ahora vamos a hacer preguntas sobre

[P332] Agresión sexual

algunos temas más sensibles. Si no desea responder a alguna pregunta, hágamelo saber.

[P333] Secuestro o rapto

[P325] ¿Ingresó usted a Brasil de forma regular o

[P334] Robo

por “trocha”?
Entrevistador: “trocha” es el mismo que entrar

[P335] Desalojo o amenaza de la vivienda u hogar

en el país por tierra sin pasar por las autoridades brasileñas.

[P336] Amenaza física o intimidación

[R01] Forma regular
[R02] Trocha

[P337] Estafa

[R03] NS
[R04] NR

[P338] Asesinato de una persona

[P326] ¿Alguna autoridad le ha negado, a usted o

[P339] Uso o venta de drogas

alguien de su hogar, la entrada a Brasil, o le han
obligado a regresar a su país de origen?

[P340] Arresto arbitrario y / o detención ilegal

[R01] Sí
[R02] No

[P341] Soborno por parte de funcionarios

[R03] NS
[R04] NR

[P342] Destrucción de propiedad o pertenencias

[P327] ¿Se enteró de algún incidente, como robo,

[P343] [N] NR

maltratos físicos o amenaza, contra personas venezolanas en Brasil que ocurrió en 2021?

[G344] ¿Y en qué Estado brasileño ocurrió el inci-

[R01] Sí

dente (leer opción)?

[R02] No

[R01] @LISTA ESTADO@

[R03] [N] NS

[R02] NS

[R04] [N] NR
[Programación: Si R01, aplicar la próxima. Si

Perfil Individual

otras respuestas, seguir para P359]

[P359] ¿Usted o algún miembro del hogar se reconoce como indígena? En caso afirmativo, in-

[G328] ¿Qué tipo de incidentes? Voy a leer algu-

vestigar si es el proprio encuestado u otra per-

nos para que me conteste si ya se enteró de algu-

sona del hogar.

no de ellos. (respuesta múltiple)

[R01] Sí, la propia persona

[R01] Sí

[R02] Sí, algún miembro del hogar

[R02] No

[R03] No

[P328] Deportación

[R04] [N] NS
[R05] [N] NR

[P329] Explotación laboral
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[P360] Voy a leer algunas comunidades étnicas

[P366] [A] Teléfono 2

Anexos

para que me informe si usted considera que pertenece a alguna de ellas: (leer las opciones)

[P367] [A] Nombre 3

[R01] Afrodescendiente
[R02] Moreno(a)

[P368] [A] Teléfono 3

[R03] Blanco(a)?

[P369] En otra ocasión, ¿estaría usted interesado en

[R04] [A] Otro (apuntar cualquier respuesta es-

contestar otras encuestas del mismo tema, o no?

pontánea)

[R01] Sí

[R05] [N] NS

[R02] No

[R06] [N] NR

[R03] [N] No sabe / depende

[P361] ¿Se reconoce usted como miembro de la

Finalización de la encuesta

comunidad LGTB?

[E370] Muchísimas gracias por su tiempo. Para

Entrevistador: LGTB es la sigla compuesta por

confirmar si la encuesta fue realizada y cor-

las iniciales de las palabras Lesbianas, Gais,

roborar algunas de las respuestas que usted

Bisexuales y Transgénero.

haya dado, alguien de nuestro equipo podrá

[R01] Sí

comunicarse con usted.

[R02] No
[R03] NS
[R04] NR

Indicación
[P362] Ya hemos terminado esa encuesta, ¿pero
me gustaría saber si conoce otras personas de
Venezuela que están en Brasil, y que les gustaría
participar de nuestra encuesta?
[R01] Sí
[R02] No
[R03] [N] NS
[R04] [N] NR
[Programación: Si R01, aplicar la próxima. Si
otras respuestas, P369]
[G363] ¿Quiere darnos un número de teléfono y
nombre de contacto que podamos usar para comunicarnos con estas personas?
[R01] Mencionó
[R02] No menciono
[P363] [A] Nombre 1
[P364] [A] Teléfono 1
[P365] [A] Nombre 2
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