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Resumo 

 

O primeiro tratamento para o vírus da imunodeficiência humana (HIV) surgiu em 

1994 por meio da monoterapia com Zidovudina (AZT), seguida de terapia dupla e, a 

partir de 1996, a terapia tríplice, marcada pela introdução dos inibidores de protease 

(IP). Desde então tem demonstrado capacidade tanto para reduzir quanto tornar 

indetectável a carga viral em indivíduos infectados. Na atualidade, métodos de 

profilaxia pós-exposição (PEP) baseados em antirretrovirais das classes IP e 

inibidores de transcriptase reversa (INTRs) estão disponíveis a como meio de 

prevenção à infecção pelo HIV. Mediante revisão bibliográfica e pesquisa quantitativa, 

buscamos obter um recorte da sociedade atual e analisar a relação entre os níveis de 

conhecimento e confiança na PEP e as possíveis vulnerabilidades presentes na 

população. Obtivemos uma amostra de 506 indivíduos entre 18 e 80 anos de idade, 

sendo 56,7% (287 indivíduos) heterossexuais, 29,4% (149) homossexuais e 13,8% 

(70) bissexuais. Do total da amostra, 45,7% (231) desconheciam o tema PEP até o 

momento da pesquisa. A análise dos dados aponta, em relação ao nível de 

conhecimento e confiança da população sobre a PEP, além de suas relações com 

outros métodos farmacológicos, tendências relacionadas ao cenário da prevenção, no 

qual o comportamento de risco e a vulnerabilidade se apresentam de forma expressiva 

em 21,7%, (110) da amostra cujo alcance atingiu mais diretamente o público jovem 

(18-35 anos). De maneira pospositiva foi possível definir um perfil da amostra e, por 

meio de um recorte, identificou-se e discutiram-se prováveis vulnerabilidades em 

relação à incidência de outras ISTs e, além disso, foi realizada uma leitura psicossocial 

acerca do comportamento de risco em contraponto as vulnerabilidades. 
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Abstract 

 

The first treatment for the human immunodeficiency virus (HIV) appeared in 1994 by 

monotherapy with Zidovudine (AZT), followed by dual therapy and, then from 1996 on, 

triple therapy, marked by the introduction of protease inhibitors (PI). Since then, it has 

demonstrated the ability to reduce the viral load and render undetectable in infected 

individuals. Currently, post-exposure prophylaxis (PEP) methods based on 

antiretroviral drugs (PIs) and reverse transcriptase inhibitors (RTIs) are available 

prevent HIV infection. Through literature review and quantitative research, we sought 

to obtain a cross-section of current society and analyze the relationship between levels 

of knowledge and trust in PEP and the possible vulnerabilities present in the 

population. We obtained a sample of 506 individuals between 18 and 80 years of age, 

56.7% (287 individuals) being heterosexual, 29.4% (149) homosexual, and 13.8% (70) 

bisexual. Of the total sample, 45.7% (231) did not know about PEP until the 

participation of the survey. The data analysis points out, in relation to the level of 

knowledge and confidence of the population about PEP, besides its relations with other 

pharmacological methods, trends related to the prevention scenario, in which the risk 

behavior and vulnerability are presented expressively in 21.7% (110) of the sample 

whose reach more directly reached the young public (18-35 years). Pospositively, it 

was possible to define a profile of the sample and, through a cutout, it was identified 

and discussed probable vulnerabilities in relation to the incidence of other sexually 

transmitted infections and, in addition, a psychosocial reading was performed about 

risk behavior in contrast to vulnerabilities. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A Profilaxia Pós-Exposição (PEP), definida no Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas para Profilaxia Pós-Exposição (PCDT-PEP) como, profilaxia de risco à 

infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), é um método preventivo eficaz 

e seguro indicado para casos de exposição recente HIV, exposições ocorridas em até 

72 horas, que consiste na utilização de fármacos que atuam na redução do risco de 

adquirir tais infecções (PCDT-PEP, 2018). 

Disponível desde 1998 como estratégia biomédica de prevenção a infeção pelo 

HIV e no Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de 1999, a PEP foi primeiramente 

empregada em acidentes ocupacionais, até que em 2000 passou a ser disponibilizada 

para vítimas de abuso sexual. Após atualização em 2015, tendo sido simplificadas as 

recomendações do método que até então compreendia apenas algumas categorias 

de exposição (acidente com material biológico, violência sexual e exposição sexual 

consentida como critérios a sua aplicação), passou a ser empregada segundo a 

avaliação de risco da situação de exposição, incluindo situações como falha, 

rompimento ou não uso de preservativo nas relações sexuais com pessoas 

sabidamente portadoras do HIV ou com maior probabilidade de estarem infectadas 

(BRYANT, 2009; MINISTÉRIO DA SAUDE, 2018; PCDT-PEP, 2018). 

A indicação é que o método PEP enquanto tecnologia farmacêutica de tratamento 

deve ser seguido ininterruptamente por 28 dias, pois utiliza antirretrovirais (ARVs), 

fármacos que agem sobre o ciclo de reprodução do vírus no organismo e, portanto, 

uma vez dada a situação expositiva, considera-se de suma importância iniciá-la com 

urgência, já que apresenta maior eficácia nas duas primeiras horas após a situação 

expositiva ao HIV (PCDT-PEP, 2018; UNAIDS, 2019; SCHECHTER, 2016). 

Dentro do contexto de reconhecimento dos direitos sexuais, como estratégias de 

prevenção direcionada as populações vulneráveis e estando disponível nos serviços 

públicos de saúde do Brasil desde 2010, a PEP está inserida em um conjunto de 

estratégias de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis (IST) denominado 

“prevenção combinada”. 

A definição desse conjunto de estratégias se relaciona à combinação de 

intervenções biomédica, comportamental e estrutural, aplicadas nos níveis individual 

e coletivo, nos quais se prevê, que toda situação de exposição deve ser avaliada, 

quanto ao risco de exposição ao HIV (causador da Síndrome da Imunodeficiência 
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Adquirida, SIDA), ao vírus da herpes, a bactéria Treponema Pallidum, entre outros 

agentes etiológicos transmitidos via relações sexuais visando a oferta de alternativas 

ao enfrentamento das epidemias de IST (UNAIDS, 2019; BRASIL, 2013). 

Contudo, segundo dados (Brasil, 2017a; Brasil, 2017b), tornar essa política em 

ação no cotidiano do Sistema Único de Saúde (SUS) tem sido um desafio constante, 

muito embora o Ministério da Saúde (MS) nos anos anteriores tenha reforçado, uma 

abordagem direta sobre sexualidade e sua relação com respeito às questões de 

gênero, identidade e orientação sexual, e respeito à singularidade dos sujeitos. Vale 

salientar que as políticas no Brasil ainda sofrem, por estarem dispostas a mercê das 

ideologias que perigosamente tendem a interferir nos processos técnicos. Contudo, a 

orientação dos documentos oficiais segue na direção oficial e a orientação vale 

diretamente para as tecnologias biomédicas: 

 

[...] quando se trata das novas intervenções biomédicas para a Prevenção 
Combinada do HIV, como a Profilaxia Pós-Exposição (PEP) e a Profilaxia Pré-Exposição 
(PrEP), é importante considerar uma abordagem que não enfoque apenas a 
medicalização, correndo o risco de deixar o corpo e o tema da sexualidade de lado [...], 
há um maior risco de que as intervenções passem por julgamentos morais e juízos de 
valor, o que afeta diretamente a forma como cada pessoa se sente ou não acolhida 
(Brasil, 2017b: 15). 

 

Ao registrar um aumento na oferta de PEP para HIV, verificado através da 

quantidade de dispensações de profilaxias no Brasil, o relatório de monitoramento 

clínico do HIV de 2016 aponta positivamente na direção de uma ampliação de seu 

acesso e, ao mesmo tempo, indica conformidade na consideração de incorporação 

efetiva da PEP no Sistema SUS e rede privada. Disponibilizado a partir 2009 numa 

abrangência a 151 serviços, distribuídos em 115 municípios com número de 

habitantes superior a 100 mil, a oferta da PEP passou de 10.963 para 57.714 

medicamentos distribuídos em 2016 desde o início de sua disponibilização. Foram 

dispensados 32.559 tratamentos no primeiro semestre de 2017. Uma vez que essa 

ampliação compreende maior atenção a pessoa exposta ao risco de infecção por HIV, 

hepatites virais e outras IST, incluindo a sífilis, considera-se a PEP um grande agente 

de controle dos agravos advindos dessas infecções (UNAIDS, 2019; BRASIL, 2018; 

2019; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019a; 2019b). 

Em se tratando de atenção específica, e considerando o cenário acima exposto, 

uma análise criteriosa dos avanços das IST, as pesquisas indicam um crescimento no 

número de casos de sífilis adquirida, cuja notificação compulsória foi implantada em 
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2010 e revelou em 2017 um aumento na taxa de detecção de 2,0 casos por 100 mil 

habitantes no ano de 2010 para 42,5 no ano de 2016. Além de um crescimento ainda 

maior, equivalente a 3.509% entre 2010 e 2018, onde se verificou aumento na taxa 

de detecção de 2,1 casos por 100 mil habitantes para 75,8. Entretanto, neste caso, a 

tendência de aumento da taxa pouco se relaciona a um aumento real do número de 

casos, estando mais diretamente relacionada a um aumento no número de 

notificações dos mesmos (MINISTERIO DA SAUDE, 2017 e 2019a). 

Estudos sobre efetividade da PEP sexual são escassos, Schechter et al (2004) e 

Schechter (2016), e a eficácia do uso da profilaxia em situações de exposição sexual 

ainda não está determinada. Dominguez et al (2018) expõem que isto se dá pela falta 

de viabilidade e ética em uma possível condução de ensaio clínico randomizado em 

que se pudesse comparar os efeitos da PEP sem intervenção para determinar a 

eficácia do método como estratégia biomédica de prevenção a infecção pelo HIV. 

Deste modo, nos resta usar como base para análises preditivas as diretrizes 

internacionais, que recomendam estudos observacionais em humanos ou o uso de 

animais para pesquisas, sendo assim, foram os estudos com modelos animais que 

possibilitaram o atual uso de PEP nas medidas de prevenção da infecção pelo HIV. 

Como podemos verificar através do exposto por Dominguez et al (2018), acima, 

estudos sobre o tema apresentam limitações em sua realização, como por exemplo a 

falta de dados publicados sobre a clínica apresentada após a exposição pelos 

indivíduos. A exemplo disto, Bryant et al (2019) com uma análise de custo-efetividade 

da PEP em público específico, mostrou que há evidências de um potencial benéfico 

da aplicação desta estratégia biomédica.  

Este estudo apresenta resultados evidentes do potencial benéfico da PEP sexual 

para todas as relações sexuais do público estudado [homens que fazem sexo com 

homens (HSH), mulheres que praticam sexo anal, profissionais do sexo e usuários de 

drogas injetáveis], contudo, a análise não apresenta nenhum valor preditivo sobre a 

eficácia da PEP nesses casos. Ao contrário, a Profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP) 

tem apresentado valores expressivos de eficácia, como no estudo McCormack et al 

(2016), realizado com 500 HSH, onde se encontra um resultado de 86% menos 

chances de infecção pelo HIV em indivíduos que tomaram uma pílula diária de 

“tenofovir e emtricitabina” (dois tipos de fármacos ARVs) em comparação a um grupo 

de indivíduos que não tomavam. Os primeiros estudos controlados e randomizados, 

incluindo dados de centros brasileiros, Grant et al (2010), Molina et al (2015) e 
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McComack et al (2016), demonstraram a eficácia da PrEP para reduzir o risco de 

infecção pelo HIV. Entretanto, Holt et al (2013) registraram que aumento na adesão a 

PrEP por homens gays e bissexuais, foi acompanhado de uma diminuição igualmente 

rápida no uso de preservativo, levantando a questão sobre mudança de 

comportamento dos usuários de ARVs em relação ao uso de preservativo e 

consequente aumento de suscetibilidade a IST.  

Uma pauta semelhante foi utilizada pela revista Época (2018) que, através da 

matéria intitulada “A outra pílula azul: o novo medicamento que está fazendo os gays 

abandonarem a segurança da camisinha”, aproveitava a recente dispensação da 

PrEP pela rede pública de saúde para levantar a polemica sobre a suscetibilidade do 

grupo de maior risco as IST (HSH) a partir da disponibilização do método. Embora a 

pauta pudesse revelar um ponto importante de atenção pela rede pública de saúde do 

Brasil, por não se identificar respaldo em estudos científicos, a matéria caiu em 

descrédito, sendo criticada pelo Ministério da Saúde e comunidade médica em geral. 

 

1.1 Dados epidemiológicos sobre o vírus da imunodeficiência humana (HIV) e 

panorama da infecção viral em relação a meta 90-90-90 

  

Os primeiros casos do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e a síndrome da 

Imunodeficiência adquiria (SIDA) foram descritos em 1981 nos Estados Unidos da 

América (EUA). Sua incidência, segundo Focaccia et al (2010), cresceu rapidamente 

desde a década de 80, alcançando um pico em 1997 com números superiores a 30 

milhões de infectados e cerca de 25 milhões de mortes. 

Nas duas últimas décadas o número de infecções e mortes vem diminuindo (40% 

desde 1997 e 16% desde 2010 para infecções; 55% desde 2004 para mortes) 

chegando em 2019 ao seguinte panorama: 74,9 milhões de pessoas infectadas em 

todo o mundo desde o início da epidemia. Isto se deve principalmente a expansão das 

terapias antirretrovirais, sendo que em relação a todas as pessoas vivendo com HIV 

até 2018, o acesso ao tratamento com antirretrovirais foi de 62% (BRASIL, 2018). 

Embora dados disponibilizados por Covisa (2019) e Pereira (2018), indiquem 

estabilidade no número infecções e aumento nas taxas de detecção, a mortalidade 

por SIDA no Brasil, e principalmente nas regiões metropolitanas do país, tem se 

mantido em níveis elevados, corroborando com informações disponibilizadas por 

WHO (2016) onde localiza-se o Brasil distante da meta 90-90-90 definida pela 
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UNAIDS. Tal meta foi proposta como forma de eliminação do HIV até 2030 e 

determina que a partir do ano de 2016 e até o ano de 2021 os países alcancem taxas 

de diagnóstico igual a 90%, e que destes diagnosticados, 90% faça uso de terapia 

antirretroviral (TARV), além disso, que destes, 90% atinjam o controle viral (carga viral 

indetectável). 

 

1.2 Antirretrovirais, Profilaxia pós-exposição e Farmacocinética 

 

De acordo com Focaccia et al (2010), o vírus da Imunodeficiência humana (HIV) 

é um retrovírus de ácido ribonucleico (ARN) que apresenta uma enzima capaz de 

copiar seu genoma ARN em ácido desoxirribonucleico (ADN), a transcriptase reversa 

(TR), e integra-lo ao genoma da célula através da ação de outra enzima, a integrasse. 

O primeiro tratamento para infecção pelo HIV à base de antirretroviral surgiu em 

1994, através da monoterapia com Zidovudina (AZT) seguida de terapia dupla e, a 

partir de 1996, a terapia tríplice, marcada pela introdução dos inibidores de protease 

(IP), e tem demonstrado capacidade tanto para a diminuição quanto em tornar 

indetectável a carga viral de indivíduos infectados pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV). 

Após décadas de desenvolvimento e aprimoramento desde a distribuição 

universal de ARVs, focada na terapia antirretroviral (TARV), as estratégias biomédicas 

com base em métodos de profilaxia pós-exposição (PEP) e pré-exposição (PrEP), 

como meio de prevenção a infecção pelo HIV, estão disponíveis para a população 

através das dispensas realizadas pelo sistema único de saúde (SUS) ocupando 

posição central no programa nacional de combate ao HIV (GALVÃO, 2000; PCDT-

PEP, 2018). 

Ao longo dos anos a utilização de fármacos para o que hoje é estabelecido como 

Profilaxia pós-exposição (PEP), mas que anteriormente era classificado, segundo 

Rosário, Correia & Barreto (2019), como Profilaxia ARV, acompanhou a evolução 

farmacoquímica dos antirretrovirais (ARVs) de modo geral, sendo que há uma relação 

direta entre as terapias farmacológicas voltadas a infecção pelo HIV no que diz 

respeito e seus mecanismos de ação. Deste modo, as atuais coformulações de 

fármacos é o resultado de uma série de atualizações em sua composição química 

visando melhorias farmacocinéticas e farmacodinâmicas que implicaram na redução 

da toxicidade e consequentemente diminuição de efeitos colaterais ao organismo e, 
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ao mesmo tempo, serviram tanto para PEP quanto para a Profilaxia pré-exposição 

(PrEP) e a TARV. 

A infecção pelo HIV é atualmente tratada com três principais classes de 

medicamentos que atuam em fases distintas do ciclo de vida do vírus. São eles, os 

inibidores de protease (IP) que bloqueiam a ação da protease, enzima que corta os 

elos de proteínas do HIV em pedaços específicos de proteínas necessários para se 

fazer uma nova cópia do vírus, assim impedindo a formação do vírion (partícula viral 

completa e infectante); os inibidores de transcriptase reversa (INTRs) que bloqueiam 

a etapa de reprodução viral em que o material genético do HIV é convertido de ácido 

ribonucleico (ARN) em ácido desoxirribonucleico (ADN), impedindo a integração do 

vírus na célula hospedeira: a classe de INTRs se ramifica em inibidores de 

transcriptase reversa não-análogos de nucleosídeos (INNTRs) e inibidor de 

transcriptase reversa nucleotídicos (ITRNt); os inibidores de integrase (INI), que 

bloqueiam a ação da integrase, enzima que insere o ADN do vírus dentro da cadeia 

de ADN da célula infectada, assim, impedindo que esta seja infectada (LEITE ET AL, 

2015; MENDES ET AL, 2012; ROSÁRIO, CORREIA & BARRETO, 2019; PIMENTA, 

2003). 

O esquema preferencial e atualmente disponível no SUS para a PEP é a 

combinação de dois INTRs, Tenofovir (TDF) 300mg e Lamivudina (3TC) 300mg, mais 

um INI, Dolutegravir (DTG) 50 mg, em dose única diária por 28 dias consecutivos e 

ininterruptos. Através do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais (DDAHV), o 

Ministério da Saúde têm disponibilizado desde 2013 medicamentos antirretrovirais de 

forma gratuita (UNAIDS, 2019). 

Em geral esses fármacos são facilmente absorvidos passivamente e 

biotransformados em compostos ativos. A partir da circulação podem penetrar 

livremente nos tecidos, sendo capazes de difundirem-se através da placenta e 

alcançar a circulação fetal. O TDF de acordo com Leite et al (2015) foi o primeiro 

fosfonato de aciclonucleosídeo (ANP) licenciado para uso como ITRNt. Na 

administração em jejum apresenta biodisponibilidade de 25%, atingindo a 

concentração máxima (Cmax) em 1 hora (sua biodisponibilidade é aumentada para 

40% quando administrado junto com alimentos de alto teor lipídico tendo assim 

elevada para 2 horas a Cmax, com uma meia vida de 17 horas. Não metabolizado 

pelo complexo citocromo P450 (CYP), sua eliminação se dá por filtração glomerular e 

secreção tubular ativa.  Após 72 horas, 70 a 80% da dose de TDF é recuperada na 
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urina de forma inalterada. Enquanto o 3TC, segundo Souza e Stopiritis (2004), 

apresenta valores de 5% a 10% para biotransformação em metabólito inativo, uma 

meia-vida de 8,5 a 11,5 horas, tendo um valor de excreção pela urina de sua forma 

inalterada igual a 70% em até 24 horas após ingestão. 

Especificamente em relação ao DTG, ARV pertencente a classe de INI, mostrou-

se, em Silva (2016), com elevada potência, eventos adversos reduzidos, boa 

tolerabilidade e um perfil de interação medicamentosa favorável, características que 

tornam possível seu emprego a situações de múltiplas comorbidades pelos pacientes. 

 

1.3 Objetivo 

 

Nos propomos a uma análise sobre o método de profilaxia pós-exposição (PEP) 

ao HIV por meio de revisão bibliográfica e da realização de pesquisa quantitativa. 

Buscamos obter um recorte da sociedade de modo a avaliar seu nível de 

conhecimento a respeito do tema e, conectando-o ao nível de confiança que 

eventualmente pode gerar nos usuários, relaciona-lo as possíveis vulnerabilidade no 

que diz respeito à incidência de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). 

 

1.4 Metodologia 

 

Para contribuir com a discussão, esse projeto usou como método a pesquisa 

bibliográfica referente ao tema. Neste artigo privilegiamos o debate sobre as 

concepções de risco e práticas de saúde, que estiveram presentes em estudos e 

matérias relevantes nos últimos anos, tendo por exemplos, Brasil (2019ª; 2019b), 

Bryant et al (2019), Holt et al (2018), Ministério da Saúde (2019a; 2019b; 2019c), 

McCormick (2016) e Tomaz (2018). Em relação a aproximação referencial prática, foi 

desenvolvido e aplicado um questionário que usou como eixo de análise a 

proximidade com o tema central desse estudo. 

Tomamos como material de análise informações atualmente disponíveis sobre a 

profilaxia pós-exposição sexual (PEP) e pré-exposição sexual (PrEP) sob perspectiva 

de tratamento como forma de prevenção. Utilizamos como fonte de pesquisa os 

buscadores acadêmico-científicos nos bancos de dados PubMed e Scielo, porém 

também demos crédito a páginas online de revistas e jornais científicos e órgãos 

governamentais e Ministério da Saúde, além de sites jornalísticos. A metodologia para 
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elaboração do texto consistiu no levantamento e análise de artigos que abordam o 

tema da prevenção do HIV no contexto das chamadas novas tecnologias de 

prevenção, além de um questionário de múltipla escolha, aplicado de modo a 

identificar o nível de conhecimento sobre a PEP na população em geral. 

A confecção do questionário foi realizada por meio da plataforma do Google 

Forms e, por meio de link direto, o mesmo foi disponibilizado via mídias sociais 

(WhatsApp, Facebook e Instagram) sendo para tanto utilizados os seguintes recursos: 

lista de transmissão e grupos de colaboradores e estagiários de um laboratório de 

análises clinicas (setor privado) e de turmas dos cursos de Farmácia e Biomedicina 

da Faculdade Capital Federal (FECAF) do município de Taboão da Serra (SP, Brasil). 

Foi realizado no ano de 2020 e o tempo total de duração da divulgação foi de 4,5 

meses e o número de participantes alcançado foi de 506 indivíduos. O questionário 

foi elaborado com 8 itens, dos quais 7 eram questões de múltipla escolha, de modo 

que 4 delas continham informações introdutórias sobre o tema PEP. O formulário 

encontra-se em anexo. 

O item (1) informou ao participante sobre o anonimato de sua participação, a 

obrigatoriedade da maioridade /18 anos e fidedignidade nos dados inseridos, assim 

como uso de tais estar limitado para fins de pesquisa científica. Nos três itens 

seguintes (2-3-4) solicitaram-se, respectivamente, informações sobre sexo/gênero, 

orientação sexual e idade. O item (5) questionou sobre o nível de conhecimento da 

PEP, no qual, as opções foram: (1) é a primeira vez que leio sobre a PEP; (2) já tenho 

algum conhecimento sobre a PEP; (3) conheço a PEP a mais de 1 ano. No item (6) o 

participante foi questionado sobre a utilização da PEP no qual se apresentou as 

seguintes alternativas: (1) nunca utilizei; (2) utilizei uma ou mais vezes; (3) utilizo com 

frequência. No Item (7) perguntou-se sobre o nível de interesse no uso da PEP através 

das opções a seguir: (1) jamais usaria; (2) usaria caso precisasse; (3) usaria com 

certeza. No Item (8) buscou-se identificar o nível de confiança no método PEP pelos 

participantes e se esse nível de segurança os faria deixar de usar preservativo no 

caso de uso do método. Para tanto, o participante teve as seguintes alternativas de 

resposta: (1) me sentiria seguro para não utilizar a camisinha; (2) não me sentiria 

seguro o bastante para não utilizar preservativo. 

Segue algumas considerações acerca dos resultados dessa pesquisa em recorte 

local, que servirá de âncora para alinhavos das relações com o tema global, 

possibilitando uma discussão que pretensiosamente deseja referenciar inicialmente 
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um perfil do público participante. E em seguida, criar uma relação com o objetivo 

central do estudo, ou seja, analisar o nível de conhecimento e confiança da população 

em relação a PEP numa perspectiva comportamental dos indivíduos que responderam 

o questionário da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 RESULTADOS 

 

2.1 Perfil geral do público da pesquisa 

 

Inicialmente foi realizada uma parametrização dos entrevistados, quanto ao 

gênero, à faixa etária e a orientação sexual com a finalidade de conhecer o perfil dos 

usuários do método PEP, de modo a se obter um recorte da população. 
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A figura 01 apresenta o número total de 506 participantes da pesquisa, observa-

se (em Figura 01-a) que 48%, ou seja, 241 indivíduos pertencem ao gênero 

masculino, e 265 indivíduos ao feminino perfazendo 52% do total dos entrevistados. 

No que tange a orientação sexual dos respondedores (Figura 1-b), a pesquisa revelou 

que 56,7% se identificaram heterossexuais, equivalente a 287 indivíduos. Por sua vez 

se identificaram como homossexuais 29,4%, 149 indivíduos. E bissexuais 13,8%, 

correspondentes a 70 pessoas. Portanto, na hierarquia de participação em sua 

maioria está a denominação heterossexual com aproximadamente 30 pontos 

percentuais a mais em comparação aos que se consideram homossexuais e 

aproximadamente 43 pontos percentuais a mais em relação aos que se consideram 

bissexuais. 

A pesquisa analisa os participantes por suas características relacionadas a sexo, 

idade e orientação sexual. Portanto, serve somente para parametrizar um pequeno 

recorte da sociedade, sabendo-se que caso outros recortes sejam estudados, 

possivelmente diferentes resultados seriam obtidos ou mesmo poderiam gerar uma 

cascata inclinada ao padrão da amostra. Contudo, como não é parte essencial do 

presente projeto, deixaremos essa análise para possibilidade e recurso posterior. 

Nessa perspectiva (Figura 01-c) a pesquisa atingiu 273 respondentes entre 18 e 

28 anos, equivalente a 54 % da amostragem, significa dizer que o alcance da pesquisa 

atingiu diretamente o público jovem, que pareceu, em tese, se interessar mais pela 

participação direta e sem restrições. Vale ressaltar, que o fato da pesquisa utilizar uma 

plataforma digital exige maior afinidade com este tipo de ferramenta. Pode-se notar 

ainda que o número de participantes é inversamente proporcional ao aumento da 

idade. Isto é, indivíduos na faixa entre 29 e 38 anos correspondem a 26,7 % da 

amostra, e quando se observam maiores de 59 anos a pesquisa atinge 1,8%. 

Figura 01 – Dados amostrais quanto a sexo, orientação sexual e faixa etária dos 
participantes da pesquisa. 
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Proporção dos indivíduos entrevistados segundo os gêneros/sexos feminino e masculino (a); 
Proporção dos respondentes com base na orientação sexual (b); Proporção de entrevistados por 

faixa etária (c)  
Fonte: Autores 

 

2.2 Recorte para indivíduos pesquisados enquanto usuários do método PEP 

 

Os dados da Figura 02-a mostram que do total dos 506 participantes, 231 

indivíduos, equivalente a 45,7%, declararam ser a primeira vez a ter contato com o 

tema. Para 33% (167) que já tinham algum conhecimento sobre o método e 21,3% 

(108) que já conhecia o método há algum tempo (há mais de dois anos). 

Quando a pesquisa referencia a utilização da PEP pelos participantes, 69,2% (350 

indivíduos) relataram que nunca utilizaram a PEP. Enquanto 6,9% (35 indivíduos) 

declararam ter utilizado a PEP uma ou mais vezes. Para 23,3% (118 indivíduos) a 

resposta foi de que usariam a PEP caso precisassem e 0,6% (3 indivíduos) 

declararam que jamais utilizariam a PEP (Figura 02-b). 

Em relação a confiança no método, e com base no que entendiam sobre a PEP 

durante a realização deste estudo, 21,7% (110 indivíduos) responderam sentirem-se 

 

b 
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confiantes o bastante na PEP a ponto de abandonar o uso de preservativos, caso a 

utilizassem (Figura 02-c).  

No que diz respeito à opinião dos participantes acerca da gratuidade na 

dispensação de PEP pelo SUS obtivemos (Figura 02-d) a informação de que 87,2% 

dos entrevistados concordam com a ideia de o Estado custear esta intervenção 

biomédica. De outro lado, encontra-se que 2,2% dos participantes discordam de sua 

gratuidade, para 10,7% que concordam parcialmente com a dispensação pelo SUS. 

 

Figura 02 – Dados da amostra sobre conhecimento, utilização, confiança e 

concordância com a forma de dispensação da PEP pelo SUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporção do conhecimento prévio sobre a PEP (a); Proporção sobre a utilização da PEP (b); 

Proporção da confiança na PEP (c); Proporção de concordância com a gratuidade da PEP (d). 

Fonte: Autores 

3 DISCUSSÃO 

 

3.1 Comportamento do usuário PEP, confiança, risco e vulnerabilidades 

 

a b 

c d 
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A intenção dessa discussão é analisar quanto de conhecimento a sociedade 

brasileira possui a respeito do método PEP e ao mesmo tempo realizar uma 

intersecção de leituras para tentar alcançar uma compreensão a respeito da confiança 

que esse método gera nos respondentes da pesquisa. 

As informações iniciais da pesquisa esclarecem o método PEP como uma medida 

de prevenção com a utilização de antirretrovirais como profilaxia, o que evita a 

multiplicação do vírus HIV no organismo de um indivíduo. As respostas dos 

participantes da pesquisa indicam que esse recurso, embora já tenha sido alvo de 

campanha de divulgação pelo Ministério da Saúde e de algumas vezes ter sido 

apresentado pela grande mídia, seja em programas televisivos, jornais ou mesmo 

pelas mídias digitais, ainda é pouco conhecido pela sociedade, independentemente 

da idade, sexo/gênero ou orientação sexual. 

Segundo o Ministério da Saúde, a PEP é um atendimento de urgência, isto se dá, 

de acordo com o exposto por Otten et al (2000), em consequência da necessidade 

antecipada de intervenção farmacológica para maior eficácia, uma vez que após 72 

horas da exposição o benefício da profilaxia com ARVs é perdido. Deste modo, não 

sendo indicado a PEP no caso de o atendimento ocorrer após essa janela de tempo. 

Para ser efetiva, deve ser iniciada idealmente nas duas primeiras horas após a 

exposição e no máximo em até 72 horas, devendo ser usados os ARVs de maneira 

ininterrupta por 28 dias seguidos (PCDT-PEP, 2018).  

Porém, segundo a pesquisa, 45,7% dos entrevistados, ou seja, 231 pessoas 

desconheciam o método, somente 33% (Figura 02-a) haviam ouvido falar sobre o 

método, e apenas 21,3% (108) conheciam sobre a profilaxia pós-exposição há tempo 

igual ou superior a 2 anos. A leitura dessa informação supõe que ainda existe grande 

desconhecimento e, portanto, o uso ainda restrito do serviço. Vale ressaltar que esta 

estratégia biomédica passou a ser disponibilizada de forma mais abrangente a 

população a partir de 2015, e talvez por isso pouco conhecida. Neste sentido, 

poderíamos inferir que a informação sobre prevenção poderia reduzir 

significativamente a incidência do HIV, como discutido por Dodds et al (2000). 

Além desta leitura, é possível levantar como hipótese que o desconhecimento 

sobre a PEP pelos indivíduos apresente uma relação com as declarações 

representadas por 21,5% dos participantes (Figura 02-c) por trás das quais 

aparentemente está o comportamento de risco. Muito embora a maioria dos estudos 
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não demonstre uma relação direta do uso de PEP e o aumento de um comportamento 

de risco, Grant et al (2010) observaram em nível populacional que os usuários de PEP 

relatam comportamentos de risco com maior frequência. Ainda a respeito do 

desconhecimento observado em nossa pesquisa, é possível considerar que inclua a 

função dos preservativos como forma de proteção a IST (inclusive HIV) e método 

contraceptivo, uma vez que a PEP não oferece segurança para outras ISTs além do 

HIV e à gravidez. 

Além do mais, os possíveis efeitos colaterais provocados muitas vezes levam os 

pacientes a abandonarem o tratamento, como observado no estudo de Liza (2019) 

que registrou apenas 33,6% de adesão em uma amostra de 1996 pessoas (em sua 

maioria homens e com idade média de 30 anos), ou seja, que concluíram o protocolo 

de 28 dias da PEP, e o principal motivo da interrupção pelos 76,4% foi efeitos 

colaterais provenientes do uso dos pro-fármacos que compõem a PEP. Ainda em 

relação ao comportamento de risco, a necessidade de indicação de PrEP aos usuários 

recorrentes da PEP se torna evidente e, como resposta a este cenário, englobar o 

aconselhamento e outras intervenções comportamentais continuará sendo positivo. 

No início da epidemia de SIDA, os estudos epidemiológicos focavam nos fatores 

de risco associados a doença na esperança do alcance do controle e, como pode-se 

verificar em Nichiata (1995), o conceito epidemiológico de risco invariavelmente 

constrói as categorias, os grupos e os comportamentos de risco. 

Neste estudo a pesquisa aplicada e o recorte estudado indicam que 56,7% são 

heterossexuais, 29,34% são homossexuais e 13,8% são bissexuais (Figura 01-b). 

Apesar de estudos ainda repetirem e destacarem que os fatores de risco se associam 

diretamente ao raciocínio causal, gerador de preconceitos por apontarem para as 

mesmas bases que iniciaram os estudos há décadas, nas quais homossexuais, 

hemofílicos, africanos e adeptos de drogas estariam como centro da atenção (Bryant 

et al., 2009; Holt et al., 2018), nossa pesquisa mostra que o desconhecimento põe a 

todos no mesmo cenário, onde o risco é constante e não há dimensionamento das 

terapias de prevenção. 

Ainda analisando os dados da pesquisa, na Figura 02-b nos deparamos com a 

informação de que 69,2 % dos entrevistados nunca utilizaram a PEP, provavelmente 

por desconhecimento ou por desnecessidade. Podemos observar que 30,3 % confiam 

no método, possivelmente esses indivíduos tenham a ciência do que seja estar 

exposto ao risco, já que se supõe que possuam relações sexuais constantes, e 
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apenas 0,6 % declararam que não usariam PEP em nenhuma hipótese, talvez por não 

sentirem confiança suficiente. 

De forma geral, o entendimento da pesquisa indica que prevalece na sociedade o 

enfoque do distanciamento do risco, ou seja, “o outro corre risco, eu não!”. E está 

centrado em fatores comportamentais, marcando assim o descompasso entre as 

práticas de saúde, os avanços no entendimento do que é risco, e no paradigma de 

vulnerabilidade, além das consequências advindas do comportamento quando do uso 

do método de prevenção ao HIV. 

Ao analisarmos os resultados obtidos a partir da Figura 02-d, podemos verificar 

que a maioria (87,2%) concorda com a gratuidade da dispensação da PEP. Visto que 

o tempo de tratamento com a PEP se limita a 28 dias, enquanto a TARV é um 

tratamento de uso contínuo por tempo indeterminado, a adoção de PEP apresenta 

grande importância a economia de recursos. Vale ressaltar que a adoção da TARV é 

eficaz tanto do ponto de vista de preservação da vida, reduzindo a mortalidade de 

soropositivos, quanto do ponto de vista da economia dos recursos, uma vez que o 

tratamento do estágio inicial de SIDA exige menos recursos em relação às internações 

de pacientes em estágio grave (MARTA, 2012). Voltando a Figura 02-d, devemos 

lembrar que 12,9% dos entrevistados não concordam ou concordam parcialmente na 

dispensação gratuita da PEP. Ocorre que no Brasil, de acordo com artigo 196 da 

Constituição de 1998 (Senado, 2017), a saúde é direito de todos e um dever de 

Estado, devendo ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. 

 

4.1 Reflexão psicossocial do risco em contraponto às vulnerabilidades da 

população 

 

O tema vulnerabilidade, abordado quanto às noções de grupos de risco e 

comportamentos de risco, pretende compreender a incessante busca dos contextos 

socioculturais e subjetivos, individuais e coletivos que diminuem ou aumentam a 

vulnerabilidade dos indivíduos ou da coletividade em relação ao HIV ou outros riscos. 

Reavivando a discussão, nos pontos anteriores discutimos e analisamos as 

evidências relacionadas à importância e a eficácia do tratamento na redução do risco 

da infecção e consequente transmissão do HIV após exposição sexual. Também 
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trouxemos dados sobre de que forma a população está se relacionando com as 

informações acerca da utilização de antirretrovirais (ARVs) como método de 

prevenção a infecção pelo HIV (sobretudo no que diz respeito à PEP). Uma 

informação preocupante foi observada na Figura 02-c, pois, para 21,7%, ou seja, 110 

indivíduos respondentes, a declaração foi a de que se sentiram seguros para deixar 

de usar preservativo (camisinha) caso utilizassem o método PEP. Como sabemos, 

este se trata de um método preventivo eficaz e seguro indicado para casos de 

exposição recente ao HIV, contudo existem outros riscos advindos da exposição as 

ISTs, como é o caso das hepatites e sífilis, sendo esta última protagonista de recentes 

surtos no Brasil. Todavia, estes surtos, demonstra Brasil (2019a), dizem respeito ao 

aumento do incremento no índice de detecção (maior proporção de testagens para a 

IST sífilis) através do SUS (BRASIL, 2013; MINISTERIO DA SAUDE, 2018a; 2018b; 

2019a). 

Para os 110 indivíduos que responderam positivamente ao abandono da 

camisinha como método de prevenção em circunstância de uso do método PEP, 

perguntaríamos em outra oportunidade se eles têm consciência da exposição a que 

se submetem. Entendemos que por mais que alguém tenha consciência da exposição, 

o dado nos instiga a desvendar o quanto o exercício da sexualidade é movido pela 

racionalidade ou por interferências subjetivas que podem ampliar ou reduzir a 

vulnerabilidade desses indivíduos. 

Dados de 2015 (UNAIDS, 2019) sobre pesquisa realizada em 2013 revelaram que 

94% dos brasileiros estavam conscientes sobre o preservativo constituir a melhor 

forma de prevenção à IST/HIV/SIDA. Entretanto, na ocasião, 45% da população 

sexualmente ativa declarou que nos últimos 12 meses não havia utilizado preservativo 

em relações sexuais casuais. 

A partir dos dados coletados em nossa pesquisa e o que foi exposto por UNAIDS 

(2019), é possível construir uma tese que nos permite compreender, a partir de uma 

análise psicossocial, que os usuários dos métodos analisados, estabelecem uma 

relação de controle perante a natureza e isso, pode estar relacionado a pretensa 

segurança que os métodos geram a partir dos resultados alcançados. 

Para gerar condições de discussão e analisar os comportamentos aqui estudados, 

utilizamos um texto denominado “o mal-estar na civilização” de Sigmund Freud, 

publicado em 1930. O texto nos ajuda na compreensão da relação entre a sociedade, 

a cultura estabelecida e as pulsões dos indivíduos diante do medo, da incerteza e 
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autopunição. O autor salienta que todo indivíduo é inimigo potencial de si mesmo e, 

de forma mais ampla, da civilização, e ainda que o ser humano possui tendências 

destrutivas, antissociais e interculturais.  Dentro dessa perspectiva, os indivíduos, o 

tempo todo travam uma luta entre o “homem isolado” e a sua liberdade. 

 

“Uma satisfação irrestrita de todas as suas necessidades apresenta-se como um 

método mais tentador de conduzir suas próprias vidas, isso, porém, significa colocar o 

gozo, antes da cautela, acarretando logo o seu próprio castigo”. FREUD. SIG. 85 

                                                                                            

Para o autor, o sofrimento humano provém de três fatores: o corpo, o mundo 

externo e os relacionamentos. Os resultados obtidos na pesquisa nos permitem uma 

pseudo leitura da relação que os indivíduos participantes têm enquanto expostos a 

perigos reais em contraposição aos prazeres propostos e as relações com a cultura 

da satisfação imediata. 

As análises poderão ser feitas a partir das leituras propostas do autor e da 

possível compreensão de que os indivíduos possuem aspectos entrelaçados e que 

nos permitirão uma leitura das suas escolhas e de seus comportamentos. 

A noção de angústia, agressividade e sentimento de culpa, presentes nas 

respostas dadas, nos levam ao segundo texto do mesmo autor, publicado em 1920: 

“Mais além do princípio do prazer”, onde Freud afirma a existência da pulsão de morte 

em todas as pessoas. Assim, analisamos a luz do prazer e do risco, fazendo um 

paralelo entre as escolhas e o comportamento dos usuários. 

Ao considerar os sentidos individual e subjetivo existentes no processo saúde-

doença e tendo em vista que o contexto é indissociável do indivíduo, é no prazer e no 

risco onde a vida pulsa e os acidentes são possíveis. Aqui, indicamos que seja 

possível repensar as concepções de prevenção e promoção da saúde. É essencial 

que observemos esses espaços de intersubjetividade circunscritos pela indicação e 

uso da PEP sexual, atravessado pela lógica do risco presente nas considerações 

ocultas dos entrevistados e nos seus entendimentos acerca dos riscos a que são 

expostos. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 



 
 

20  

 
 

A prevenção da infecção pelo HIV, na atualidade, vai além da utilização de 

preservativos. Com o avanço do conhecimento científico, tornou-se necessário, 

principalmente no que diz respeito ao risco da infecção pelo HIV e outras infecções 

transmitidas através do ato sexual, ampliar o acesso aos métodos farmacológicos 

profiláticos. O uso de medicamentos nas primeiras horas após a exposição de risco 

representa a efetivação de uma estratégia avançada de proteção. Nesta confluência, 

entendemos como necessário nos atualizarmos no conhecimento destas estratégias 

e informar a sociedade em geral do protocolo nacional da PEP sob uma abordagem 

de segurança que sempre deve estar baseada em evidências científicas. 

A análise dos dados desta pesquisa nos leva a noções de risco relacionadas ao 

cenário da prevenção, no qual o comportamento de risco e a vulnerabilidade se 

apresentam de forma expressiva, sendo, portanto, necessário o aconselhamento e 

outras intervenções comportamentais aos grupos ditos de maior risco e a sociedade 

em geral. São décadas de trabalho nesse campo (HIV/SIDA) com perspectivas de 

aplicabilidade e que precisam ser absorvidos de diferentes formas pelos profissionais 

de saúde. O trabalho de pesquisa e a incorporação das teorias à prática, partes de 

um processo lento e gradual, precisam ser discutidas, implementadas no cotidiano 

dos serviços de saúde e incorporadas nas políticas públicas de forma que continuem 

desafiando, inclusive, os alunos do ensino superior nas áreas de saúde e de humanas, 

na perspectiva de uma agenda de pesquisa eficiente e eficaz, até porque, nos parece 

racional desconfiar que, ao expandir o conhecimento sobre a PEP, enquanto 

intervenção biomédica contra o HIV, estaríamos contribuindo com os esforços para 

eliminação de novas infecções. 
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