ANSWER

q1_consent
Tenho pelo menos 18 anos. Percebi que a minha participação é voluntária e que posso interromper a qualquer
momento sem ter de me justificar e sem que os meus direitos sejam afetados.
Aceito participar neste estudo (começar o questionário); Nao desejo participar neste estudo (abandonar o
questionário)
A resposta é obrigatória.
Conclua o questionário se q1_consent " ao desejo participar neste estudo (abandonar o questionário)".
q2_date_heure
Calculado automaticamente. "jj/mm/aaaa hh:mm:ss".
date_heure=Maintenant()
q3_age
Que idade tem ?
18-27 anos ; 28-37 anos ; 38-47 anos ; 48-57 anos ; 58-67 anos
A resposta é obrigatória.
Conclua o questionário se q3_age parmi "menores de 18 anos".
q4_sexe
Qual é o seu sexo ?
Homem; Mulher; Transgénero homem (female to male); Transgénero mulher (male to female)
A resposta é obrigatória.
q5_pays_naiss_4
Onde nasceu?
Na Suíça; Num país da Africa Subsariana; Num país da União Europeia; Noutro país
A resposta é obrigatória.
q6_pays_naiss_ass_49
Queira indicar.
África do Sul; Angola; Benin; Botsuana; Burkina Faso; Burundi; Camarões; Cabo Verde; Comores (país); Costa do
Marfim; Djibouti; Eritreia; Etiópia; Gabão; Gâmbia; Gana; Guiné; Guiné Equatorial; Guiné-Bissau; Quênia; Lesoto;
Libéria; Madagascar; Malawi; Mali; Maurício (país); Mauritânia; Moçambique; Namíbia; Níger; Nigéria; Uganda;
República Centro-Africana; República Democrática do Congo; República do Congo; Ruanda; São Tomé e Príncipe;
Senegal; Seychelles; Serra Leoa; Somália; Sudão; Sudão do Sul; Suazilândia; Tanzânia; Chade; Togo; Zâmbia;
Zimbábue
A questão só é relevante se (q5_pays_naiss_4 " Num país da Africa Subsariana ").
q7_origine
É de origem africana subsariana, ou são seus pais de origem africana subsaariana?
Sim ; Não ; Sem resposta
q8_nation_suisse
Tem a nacionalidade suíça?
Sim ; Não; Sem resposta
q9_nation_ass_2
Tem nacionalidade da Africa Subsariana?
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Sim ; Não; Sem resposta
q10_nation_ass_49
Queira indicar.
África do Sul; Angola; Benin; Botsuana; Burkina Faso; Burundi; Camarões; Cabo Verde; Comores (país); Costa do
Marfim; Djibouti; Eritreia; Etiópia; Gabão; Gâmbia; Gana; Guiné; Guiné Equatorial; Guiné-Bissau; Quênia; Lesoto;
Libéria; Madagascar; Malawi; Mali; Maurício (país); Mauritânia; Moçambique; Namíbia; Níger; Nigéria; Uganda;
República Centro-Africana; República Democrática do Congo; República do Congo; Ruanda; São Tomé e Príncipe;
Senegal; Seychelles; Serra Leoa; Somália; Sudão; Sudão do Sul; Suazilândia; Tanzânia; Chade; Togo; Zâmbia;
Zimbábue
A questão só é relevante se (q9_nation_ass_2 parmi "Sim").
q11_nation_autres_3
Tem outra nacionalidade ?
Sim, de um país membro da União Europeia; Sim, de outro país; Não ; Sem resposta
q12_apatride
É considerado como apátrida pelas autoridades suíças ?
Sim ; Não ; Sem resposta
A questão só é relevante se (q11_nation_autres_3 "Não" et q9_nation_ass_2 "Não" et q8_nation_suisse "Não").
q13_nr_voy_ass_12m
Durante os 12 últimos meses, quantas vezes se deslocou a um país da África-Subsariana ?
0 vezes ; 1 vezes ; 2 vezes ; 3 vezes ; 4 vezes ; 5 vezes ; plus de 5 vezes ; Sem resposta
q14_educ4niv
Qual é o nivel mais alto se escolaridade que atingiu ?
Sem escola, ou escola primária não acabada; Escola primária; Escola secundária; Universidade ou Ensino
superior; Sem resposta
q15_situ_rel
Em que situação de relação vive atualmente na Suíça ?
Com o seu marido (esposa) ou amigo (a) companheiro(a); Sózinho(a) mas tem um amigo(a) que vive noutro lado;
Sózinho (a) sem relação estável ; Sem resposta
q16_vie_sociale
Com que frequência participa nas atividades de uma sociedade, de uma comunidade religiosa ou espiritual, de
um clube, ou de uma outra associação ?
Quase todos os dias; Mais ou nenos uma vez por semana; Mais ou menos uma vez por mês; Mais raramente;
Nunca; Sem resposta
q17_info_vih
Como está informado (a) em relação ao VIH/vírus da Sida ?
Bem informado(a); Mais ou menos bem informado(a); Mais ou menos mal informado(a); Mal informado(a); Sem
resposta
q18_info_autres_mst
Como está informado (a) em relação às outras infecções trransmitidas por via sexual ?
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Bem informado(a); Mais ou menos bem informado(a); Mais ou menos mal informado(a); Mal informado(a); Sem
resposta
q19_info_test_vih
Como está informado (a) em relação ao teste de rastreio do VIH/vírus da Sida ?
Bem informado(a); Mais ou menos bem informado(a); Mais ou menos mal informado(a); Mal informado(a); Sem
resposta
q20_info_camp_prev
Ja viu ou ouviu falar das campanhas de prevenção do VIH/vírus da Sida na Suíça? Obteve por exemplo informação
de uma das maneiras seguintes: por spotsn na televisão ou na rádio, por cartazes ou folhetos de informação, em
portais internet suíços,...
Sim ; Não ; Não tenho a certeza ; Sem resposta
q21_info_lieu_test_vih
Conhece o local onde se pode dirigir para fazer um teste do VIH/vírus da Sida na Suíça ?
Sim ; Não ; Não tenho a certeza ; Sem resposta
q22_info_vih_source
Conhece profissionais ou associações a que se pode dirigir para obter informações e apoio em relação ao
VIH/vírus da Sida ?
Sim ; Não ; Não tenho a certeza ; Sem resposta
q23_info_vih_source_ouv
Queira nomeá-los
A questão só é relevante se q22_info_vih_source "Sim".
q24_conn_1
Na sua opinião, o risco de transmissão do VIH/vírus da Sida poderá ser reduzido pelo facto de ter relações sexu
ais com um(a) único (a) companheiro (a) fiel e não infetado (a) ?
Sim ; Não ; Não sei ; Sem resposta
q25_conn_2
Na sua opinião, o risco de transmissão do VIH/vírus da Sida poderá ser reduzido pela utilização de preservativo
s durante cada relação sexual ?
Sim ; Não ; Não sei ; Sem resposta
q26_conn_3
Na sua opinião,uma pessoa que parece em boa saúde pode ser infectada pelo VIH/vírus da Sida ?
Sim ; Não ; Não sei ; Sem resposta
q27_conn_4
Na sua opinião, uma picadela de mosquito pode transmitir o VIH/vírus da Sida ?
Sim ; Não ; Não sei ; Sem resposta
q28_conn_5
Na sua opinião, podemos contrair o VIH/vírus da Sida se partilharmos uma refeição com uma pessoa
séropositiva ?
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Sim ; Não ; Não sei ; Sem resposta
q29_conn_ARVs
Ja ouviu falar dos tratamentos contra o VIH/vírus da Sida ?
Sim ; Não ; Sem resposta ; Sem resposta
q30_sante_phys
Como está a sua saúde em geral ?
Muito boa ; Boa ; Mais ou menos ; Má ; Muito má ; Sem resposta
q31_maladies_chron
Tem atualmente ou teve um ou vários problemas de saúde como abaixo mencionado ?
Q31_maladies_chron_1 : Hipertensão arterial
Q31_maladies_chron_2 : Diabetes
Q31_maladies_chron_3 : Hepatite B
Q31_maladies_chron_4 : Hepatite C
Q31_maladies_chron_5 : Tuberculose
Q31_maladies_chron_6 : Depressão
Várias escolhas
q32_lieu_soins
Onde se dirige habitualmente em caso de ter necessidades de cuidados médicos na Suíça ?
A um médico de família, a um médico privado ou a um médico que o trata; A uma policlínica ou a uma
permanência médica; Ao serviço de urgências de um hospital; A um curandeiro ou a uma pessoa que pratique
medicina africana ou outro tipo de medicina tradicional; A um serviço de cuidados médicos especificamente
indicados aos migrantes; A uma outra pessoa que prodigue tratamentos
Sem resposta
q33_assur_maladie
Tem um seguro de doença ?
Sim ; Não ; Não sei
q34_test_vih_vie
Já fez o teste de rastreio do VIH/vírus da Sida ?
Sim ; Não ; Sem resposta
q35_test_vih_date
Quando é que fez o teste de rastreio do VIH/vírus da Sida ? Se fez vários, queira indicarnos quando fez o último
teste.
À 12 meses ou menos de 12 meses; À mais de 12 meses; Sem resposta
A questão só é relevante se q34_test_vih_vie "Sim".
q36_test_vih_result
Qual foi o resultado do teste de rastreio do VIH/vírus da Sida ?
Negativo, eu não tinha o VIH/vírus da Sida; Positivo, eu tinha o VIH/vírus da Sida; Não sei, não recebi o resultado;
Não tenho vontade de responde
A questão só é relevante se q34_test_vih_vie "Sim".
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q37_vih_tt
esta atualmente em tratamento contra o VIH/vírus da Sida ?
Sim ; Não ; Sem resposta
A questão só é relevante se (q36_test_vih_result "Positivo, eu tinha o VIH/vírus da Sida").
q38_test_obstacles_12m
Por que razões não tornou a fazer o teste de rastreio do VIH/vírus da Sida depois do último teste ?
Q38_test_obstacle_12m_1 : Não penso correr o risco de ser contaminado (a) pelo VIH (vírus da Sida)
Q38_test_obstacle_12m_2 : Penso que os testes não são válidos
Q38_test_obstacle_12m_3 : Não sei onde me dirigir
Q38_test_obstacle_12m_4 : Tenho medo de saber o resultado
Q38_test_obstacle_12m_5 : Se fôr contaminado(a) pelo VIH (vírus da Sida), tenho receio que alguém de
entre os que me rodeiam o saiba
Q38_test_obstacle_12m_6 : O teste custa muito caro
Q38_test_obstacle_12m_7 : Teria medo de ser expulso (a) se o teste fosse positivo
Q38_test_obstacle_12m_8 : Não pensei nisso
Q38_test_obstacle_12m_9 : Por outras razões
Várias escolhas
A questão só é relevante se (q35_test_vih_date "Il y a plus de 12 mois" et q36_test_vih_result "Nãoréponse;
Négatif, je n'ai pas le VIH/virus du sida; Não sei/pas reçu le résultat").
q39_test_obstacles
Pour quelles raisons n’avez-vous jamais fait de test de dépistage du VIH/virus du sida?
Q39_test_obstacle_1 : Não penso correr o risco de ser contaminado (a) pelo VIH (vírus da Sida)
Q39_test_obstacle_2 : Penso que os testes não são válidos
Q39_test_obstacle_3 : Não sei onde me dirigir
Q39_test_obstacle_4 : Tenho medo de saber o resultado
Q39_test_obstacle_5 : Se fôr contaminado(a) pelo VIH (vírus da Sida), tenho receio que alguém de entre os
que me rodeiam o saiba
Q39_test_obstacle_6 : O teste custa muito caro
Q39_test_obstacle_7 : Teria medo de ser expulso (a) se o teste fosse positivo
Q39_test_obstacle_8 : Não pensei nisso
Q39_test_obstacle_9 : Por outras razões
Várias escolhas
A questão só é relevante se (q34_test_vih_vie "Não").
q40_sex_vie_vag
Já teve relações sexuais com penetração ?
Sim ; Não ; Sem resposta
Ir para 'q55_sex_contrainte' se q40_sex_vie_vag não é "Sim".
q41_sex_age_prem_rapports
Com que idade teve as primeiras relações sexuais ?
1 ano ; 2 anos ; 3 anos ; 4 anos ; 5 anos ; 6 anos ; 7 anos ; 8 anos ; 9 anos ; 10 anos ; 11 annoos ; 12 anos ; 13 anos
; 14 anos ; 15 anos ; 16 anos ; 17 anos ; 18 anos ; 19 anos ; 20 anos ; 21 annoos ; 22 anos ; 23 anos ; 24 anos ; 25
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anos ; 26 anos ; 27 anos ; 28 anos ; 29 anos ; 30 anos ; 31 annoos ; 32 anos ; 33 anos ; 34 anos ; 35 anos ; 36 anos
; 37 anos ; 38 anos ; 39 anos ; 40 anos ; 41 annoos ; 42 anos ; 43 anos ; 44 anos ; 45 anos ; 46 anos ; 47 anos ; 48
anos ; 49 anos ; 50 anos ; 51 annoos ; 52 anos ; 53 anos ; 54 anos ; 55 anos ; 56 anos ; 57 anos ; 58 anos ; 59 anos
; 60 anos ; 61 annoos ; 62 anos ; 63 anos ; 64 anos ; 65 anos ; 66 anos ; 67 anos ; 68 anos ; 69 anos ; 70 anos ; 71
annoos ; 72 anos ; 73 anos ; 74 anos ; 75 anos ; 76 anos ; 77 anos ; 78 anos ; 79 anos ; 80 anos; Sem resposta
q42_sex_dernier_partenaire
A última vez que teve uma relação sexual, com quem foi ?
Com o seu companheiro estável (esposo/esposa, amigo/amiga); Com um companheiro (a) ocasional; Com um
prostituto (a); Sem resposta
q43_sex_dernier_partenaire_condom
Utilizou o preservativo da última vez que teve uma relação sexual ?
Sim ; Não ; Sem resposta
q44_sex_stable_12m
Atualmente ou no decurso dos 12 últimos meses, teve um(a) companheiro(a) estável, quer dizer um(a) esposo(a),
um(uma) amigo(a) ?
Sim ; Não ; Sem resposta
q45_sex_stable_12m_condom
Já utilizou preservativos com esse (a) companheiro (a) estável, no momento das relações sexuais ?
Sim, sempre; Sim, por vezes; Não, nunca; Sem resposta
A questão só é relevante se q44_sex_stable_12m "Sim".
q46_sex_occas_12m
No decurso dos 12 últimos meses, teve ocasião de ter uma relação sexual com um (a) ou vários (as) companhei
ros(as) sexuais ocasionais ?
Sim ; Não ; Sem resposta
q47_sex_occas_12m_condom
Utilizou preservativos com esses(as) companheiros(as) sexuais ocasionais ?
Sim, sempre; Sim, por vezes; Não, nunca; Sem resposta
A questão só é relevante se q46_sex_occas_12m "Sim".
q48_sex_client_12m
Nestes últimos 12 meses, teve ocasião de pagar ou de dar prendas em troca de uma relação sexual ?
Sim ; Não ; Sem resposta
q49_sex_client_12m_condom
Utilizou o preservativo nessas circunstâncias ?
Sim, sempre; Sim, por vezes; Não, nunca; Sem resposta
A questão só é relevante se q48_sex_client_12m "Sim".
q50_sex_travail_12m
Nestes 12 últimos meses, teve ocasião de ter pago ou de ter recebido prendas em troca duma relação sexual ?
Sim ; Não ; Sem resposta
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q51_sex_travail_12m_condom
Utilizou o preservativo nessas circunstâncias ?
Sim, sempre; Sim, por vezes; Não, nunca; Sem resposta
A questão só é relevante se q50_sex_travail_12m "Sim".
q52_sex_nr_partenaires_12m
Ao todo, no decurso dos 12 últimos meses, com quantas pessoas teve relações sexuais ?
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ;
30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41 ; 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48 ; 49 ; 50 ; 51 ; 52 ; 53 ; 54 ; 55 ;
56 ; 57 ; 58 ; 59 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 69 ; 70 ; 71 ; 72 ; 73 ; 74 ; 75 ; 76 ; 77 ; 78 ; 79 ; 80 ; 81 ;
82 ; 83 ; 84 ; 85 ; 86 ; 87 ; 88 ; 89 ; 90 ; 91 ; 92 ; 93 ; 94 ; 95 ; 96 ; 97 ; 98 ; 99 ; 100 ou mais ; Sem resposta
q53_54_sex_avec
53. (pergunta para homem) No decorrer da sua vida, teve relações sexuais …
Unicamente com mulheres; Com mulheres e com homens; Unicamente com homens; Sem resposta
A questão só é relevante se q4_sexe " Homem; Transgénero homem (female to male)".
54. (pergunta para mulher) No decorrer da sua vida, teve relações sexuais …
Unicamente com homens; Com homens e com mulheres; Unicamente com mulheres; Sem resposta
A questão só é relevante se q4_sexe " Mulher; Transgénero mulher (male to female)".
q55_sex_contrainte
Numa outra altura da sua vida, quando era criança ou em adulto, alguém o(a) forçou a ter relações sexuais ou a
praticar outros atos sexuais contra a sua vontade ?
Sim ; Não ; Sem resposta
q56_circoncision
Alguns homens são circuncisos, quer dizer que lhes tiraram totalmente o prepúcio do pénis. Você fez circuncisão?
Sim ; Não ; Sem resposta
A questão só é relevante se q4_sexe " Homem ".
q57_conn_excis_1
Já alguma vez ouviu falar de excisão ?
Sim ; Não ; Sem resposta
A questão só é relevante se q4_sexe " Mulher ".
q58_conn_excis_2
Em certos países, existe uma prática que consiste em cortar uma parte dos orgãos genitais externos das meninas.
Já ouviu falar sobre essa prática a que se chama excisão ?
A questão só é relevante se q57_conn_excis_1 "Não" et q4_sexe parmi "Femme".
q59_excision
Você própria, fez a excisão genital ?
Sim ; Não ; Sem resposta
A questão só é relevante se q57_conn_excis_1 "Sim" ou q58_conn_excis_2 "Sim".
q60_contraception_o_n
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Você utiliza ou o seu (sua) companheiro(a) utiliza outro meio de contraceção ? (incluindo os métodos ditos
"naturais")
Sim ; Não ; Sem resposta
A questão só é relevante se (q40_sex_vie_vag "Sim").
q61_contraception_methode
Que (quais) método(s) de contraceção o (a) seu (-ua) companheiro (a) utiliza e você mesmo o que utiliza ?
Q61_contraception_methode_1 : Pílula
Q61_contraception_methode_2 : Anel vaginal
Q61_contraception_methode_3 : Adesivo dérmico
Q61_contraception_methode_4 : Implante subdérmico
Q61_contraception_methode_5 : Injecção trimestral
Q61_contraception_methode_6 : Diafragma ou Dispositivo Intra-Uterino (DIU)
Q61_contraception_methode_7 : Preservativo feminino
Q61_contraception_methode_8 : Preservativo masculino
Q61_contraception_methode_10 : Esterilização (laqueação de trompas /vasectomia)
Q61_contraception_methode_11 : Método das temperaturas (abstinência periódica/autocontrôlo)
Q61_contraception_methode_12 : Método de observação do muco cervical
Q61_contraception_methode_13 : Aleitamento do bébé como meio contracetivo
Q61_contraception_methode_14 : Método do calendário
Q61_contraception_methode_15 : Coito interrompido ("tirar antes da ejaculação")
Q61_contraception_methode_16 : Outros
Várias escolhas
A questão só é relevante se q60_contraception_o_n "Sim".
q62_resid_suisse
Vive atualmente na Suíça ?
Sim ; Não
A resposta é obrigatória.
q63_resid_pays
Onde vive atualmente ?
Num país da Africa Subsariana; Num país da União Europeia; Noutro país; Sem resposta
A questão só é relevante se (q62_resid_suisse "Não").
Ir para 'q74_info_etude' si q62_resid_suisse "Não".
q64_duree_sejour
Há quanto tempo vive na Suíça ?
menos de um ano (0) ; 1 ano ; 2 anos ; 3 anos ; 4 anos ; 5 anos ; 6 anos ; 7 anos ; 8 anos ; 9 anos ; 10 anos ; 11
annoos ; 12 anos ; 13 anos ; 14 anos ; 15 anos ; 16 anos ; 17 anos ; 18 anos ; 19 anos ; 20 anos ; 21 annoos ; 22
anos ; 23 anos ; 24 anos ; 25 anos ; 26 anos ; 27 anos ; 28 anos ; 29 anos ; 30 anos ; 31 annoos ; 32 anos ; 33 anos
; 34 anos ; 35 anos ; 36 anos ; 37 anos ; 38 anos ; 39 anos ; 40 anos ; 41 annoos ; 42 anos ; 43 anos ; 44 anos ; 45
anos ; 46 anos ; 47 anos ; 48 anos ; 49 anos ; 50 anos ; 51 annoos ; 52 anos ; 53 anos ; 54 anos ; 55 anos ; 56 anos
; 57 anos ; 58 anos ; 59 anos ; 60 anos ; 61 annoos ; 62 anos ; 63 anos ; 64 anos ; 65 anos ; 66 anos ; 67 anos ; 68
anos ; 69 anos ; 70 anos ; 71 annoos ; 72 anos ; 73 anos ; 74 anos ; 75 anos ; 76 anos ; 77 anos ; 78 anos ; 79 anos
; 80 anos ; 81 annoos ; 82 anos ; 83 anos ; 84 anos ; 85 anos ; 86 anos ; 87 anos ; 88 anos ; 89 anos ; 90 anos ; 91
annoos ; 92 anos ; 93 anos ; 94 anos ; 95 anos ; 96 anos ; 97 anos ; 98 anos ; 99 anos ; Sem resposta
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q65_canton
Em que cantão vive atualmente ?
01 Zürich ; 02 Bern ; 03 Luzern ; 04 Uri ; 05 Schwyz ; 06 Obwalden ; 07 Nidwalden ; 08 Glarus ; 09 Zug ; 10 Fribourg
; 11 Solothurn ; 12 Basel-Stadt ; 13 Basel-Landschaft ; 14 Schaffhausen ; 15 Appenzell Ausserrhoden ; 16 Appenzell
Innerrhoden ; 17 St. Gallen ; 18 Graubünden ; 19 Aargau ; 20 Thurgau ; 21 Ticino ; 22 Vaud ; 23 Valais ; 24
Neuchâtel ; 25 Genève ; 26 Jura ; 27 Não sei
q66_statut_suisse
Qual é o seu estatuto na Suíça ?
Suíça; Autorização C (autorização de estabelecimento); Permissão B (autorização de residência de longa
duração); Licença F (pessoa admitida provisoriamente); Permissão N (autorização de residência para requerentes
de asilo); Licença L (autorização de curta duração); Permissão G (liberação de fronteira); Sem papel; Não sei /Sem
resposta
q67_occupation
Que descrição corresponde melhor à sua situação de trabalho ?
Estudante ou estagiário(a); Trabalho remunerado; Sem emprego; Na incapacidade de trabalhar (por causa de
doença ou de invalidez); Não autorizado(a) a trabalhar (por razões ligadas à imigração); Reformado(a); Sem
resposta
q68_religion
De que modo se descreve como pessoa religiosa ?
nada de nada; um pouco; assim-assim; bastante; muito religioso(a); sem resposta
q69_discrim
É possivel que se sinta por vezes descriminado (a) quer dizer desavantajado(a) em relação aos outros. Já lhe
aconteceu, na Suíça ?
Sim ; Não ; Sem resposta
Ir para 'q71_discrim_vih_secret' se q69_discrim "Não".
q70_discrim_sit
Perante qual/quais das situações a seguir já se sentiu desavantajado(a) ?
Q70_discrim_sit_1 : Na escola ou no trabalho
Q70_discrim_sit_2 : Na altura de procura de emprego ou de uma oferta de emprego/ ou de um posto de
aprendizagem
Q70_discrim_sit_3 : Na altura da procura de alojamento
Q70_discrim_sit_4 : Na altura das formalidades junto das autoridades
Q70_discrim_sit_5 : Na altura de saídas
Q70_discrim_sit_6 : Num gabinete médico
Q70_discrim_sit_7 : Num hospital
Q70_discrim_sit_8 : Numa outra situação
Várias escolhas
A questão só é relevante se (q69_discrim "Sim").
q71_discrim_vih_secret
Que pensa da afirmação seguinte ? "Para evitar descriminações, uma pessoa infetada pelo VIH/vírus da Sida tem
interesse em manter o diagnóstico secreto"
Completamente de acordo; Mais ou menos de acordo; Não muito de acordo; Nada de acordo; Sem resposta
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q72_discrim_vih_famille
Se uma pessoa da sua família ficasse doente com Sida, sentir-se-ia pronto(a) a tomar conta dele/dela dentro da
sua própria casa ?
Sim ; Não ; Não sei / Não tenho a certeza / Depende
q73_drogues
Já utilizou, no decorrer da sua vida, drogas ou substâncias dopantes por injeção intravenosa (como a heroína ou
a cocaína)?
Sim ; Não ; Sem resposta
q74_info_etude
Como teve conhecimento deste estudo ?
Q74_info_etude_1 : Através de um evento cultural, religioso ou desportivo na minha comunidade
Q74_info_etude_2 : Através de um folheto de informação
Q74_info_etude_3 : Pela rádio
Q74_info_etude_4 : Através de amigos ou de conhecidos
Q74_info_etude_5 : Através de um colega de trabalho
Q74_info_etude_6 : Através de um profissional de saúde
Q74_info_etude_7 : Através de uma rede social na internet (por exemplo Facebook, Twitter,…)
Q74_info_etude_8 : Através de um portal internet
Várias escolhas
q75_acces_quest
Onde preencheu o questionário ?
Em minha casa; Num cybercafé; Em casa de amigos; Nas instalações de uma associação; Num serviço de saúde;
No meu local de trabalho; Num outro local; Sem resposta
q76_acces_quest_rep_ouv
Queira indicar.
A questão só é relevante se q75_acces_quest "Dans un autre lieu".
q77_periph
Como preencheu o questionário?
Por computador (portátil ou posto fixo); Por tablet digital, por exemplo um Ipad; Por telefone celular
(smartphone); Sem resposta
q78_repondu_seul
Preencheu este questionário sózinho(a) ou com a ajuda de outra pessoa ?
Sózinho(a); Com a ajuda de outra pessoa; Sem resposta
q79_cle
Resposta automática (chave principal).
q80_date_saisie
Resposta automática"jj/mm/aaaa hh:mm:ss".
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