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RESUMO 

O surgimento de novos métodos preventivos eficazes revigora a prevenção da infecção 

pelo HIV e potencializa a atenção a diversas situações de vulnerabilidade e risco que as 

pessoas vivenciam. Todavia, a apropriação destes avanços tecnológicos em benefício da 

população exige exame e reflexão crítica sobre as práticas de saúde, a gestão dos 

serviços e a organização dos processos de trabalho na rede de saúde. Esta pesquisa é um 

estudo de caso realizado em um serviço público de saúde do Estado do Rio de Janeiro, 

com objetivo de analisar os modos de aplicação da Profilaxia Pós-Exposição Sexual 

(PEP sexual), visando à identificação de fatores associados às limitações e 

possibilidades de “sucesso prático” desta estratégia, como dispositivo de cuidado na 

prevenção do HIV. Foram utilizados métodos qualitativos e adotada uma perspectiva 

analítica das ciências sociais, humanas e da saúde. O princípio da integralidade, em suas 

dimensões ligadas às práticas de saúde e organização do processo de trabalho (Mattos, 

2004), foi utilizado como parâmetro para a análise do material. Os dados foram 

organizados em três eixos de análise: percepção de risco, cuidado e processo de 

trabalho. Também foram observados aspectos relacionados à intersubjetividade 

produzida na relação entre profissionais e usuários, à construção do cuidado integral, ao 

estímulo à autonomia dos sujeitos usuários e respeito aos direitos humanos. Os 

resultados demonstram que os espaços de intersubjetividade circunscritos pela busca / 

indicação da PEP sexual são atravessados por distintas lógicas de risco, segundo 

“usuários” e “profissionais” de saúde, por padrões morais discriminatórios, por um 

modelo de atenção médico centrado e prescritivo. Também indicaram ausência de uma 

gestão democrática na organização dos processos de trabalho para incorporação da nova 

tecnologia na rotina do serviço, e falta de espaços de integração e capacitação dos 

trabalhadores no desenvolvimento desta estratégia. Estes fatores configuram a forma de 

atenção predominante no serviço. Ocorreram também, ainda que em menor frequência, 

situações em que a racionalidade da práxis predominou sobre a racionalidade 

tecnológica, e o atendimento às demandas de PEP sexual se transformou em cuidado 

integral. O estudo nos forneceu elementos para a reflexão crítica sobre o que pode nos 

afastar e nos aproximar do “sucesso prático” (Ayres, 2009) da PEP sexual na prevenção 

do HIV.  

Palavras chaves: HIV, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - Prevenção e 

Controle, Integralidade em Saúde e Profilaxia Pós-Exposição. 

 



ABSTRACT 

The emergence of new effective preventive methods strengthens the prevention of HIV 

infection and enhances attention to diverse situations of vulnerability and risk that 

people experience. However, the utilization of these technological advances for the 

benefit of the population requires analysis and critical reflection concerning health 

practices, service management and organization of work processes in the health system. 

This research is a case study of a public health service of the State of Rio de Janeiro, 

with the aim to examine the ways of application of the Sexual Post-Exposure 

Prophylaxis (sexual PEP), to identify factors associated with the limitations and 

possibilities of the "practical success" of this strategy as a care device in HIV 

prevention. Qualitative methods were used and an analytical perspective of social 

sciences, humanities and health was adopted. The principle of integrality with its 

dimensions related to health practices and organization of work processes (Mattos, 

2004), was used as a parameter for analysis of the material. The data were organized 

into three analytical groups: risk perception, care and work process. Furthermore, the 

aspects related to intersubjectivity developed in the relationship between professionals 

and users were also observed, as well as the construction of integral care, the stimulus to 

the autonomy of the users and the respect for human rights. The results show that the 

intersubjectivity spaces circumscribed by the search / display sexual PEP are crossed by 

distinct logic of risk, according to "users" and " health professionals",  by discriminatory 

moral standards and by  a centered and prescriptive medical attention model. They also 

indicate the absence of democratic management in the organization of work processes 

that incorporate new technology into service routine, and the lack of opportunities for 

integration and training of workers in developing this strategy. These factors constitute 

the predominant form of attention in the service. There were also, situations occurred, 

although less frequently, where the practical rationality predominated over the 

technological one, and attending the demands of sexual PEP turned into integral care. 

The study provided elements for critical reflection about what can move us away or 

bring us near the "practical success" (Ayres, 2009) sexual PEP for HIV prevention. 

 

Keywords: HIV, Acquired Immunodeficiency Syndrome - Prevention and Control, 

Integrality in Health and Post-Exposure Prophylaxis. 
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INTRODUÇÃO  

 

Trabalho no campo da Aids, desde 1989, atuando na gestão, pesquisa, educação 

permanente com equipes de saúde, na prevenção e na atenção direta às pessoas que 

vivem com HIV/Aids, com especial dedicação e interesse nas ações de aconselhamento. 

Acompanhei muito proximamente o percurso que a história brasileira da AIDS vem 

seguindo. Das dores e perdas às alegrias e descobertas de novos horizontes.  

Gostaria de dizer ainda sobre o meu movimento em relação a cursar o mestrado. O 

tempo de ensaio foi grande, porque sempre trabalhando... Por fim decidi. O incentivo de 

meu companheiro, dos amigos e, gostaria de registrar este fato, a especial oportunidade 

que tive de participar dos seminários de Integralidade do LAPPIS
1
, foram essenciais 

para alimentar minha motivação. As reflexões trazidas com os seminários me 

mobilizaram e despertaram meu desejo de seguir mais e mais neste rumo. Os 

conhecimentos que comecei a reconstruir a partir dos seminários, conjugados a minha 

experiência, foram capazes de responder um tanto das minhas muitas inquietações e 

anseios para meu trabalho no SUS. Esta vivência foi um incentivo fundamental para eu 

me voltar aos estudos.  E aqui estou.  

E é deste lugar, a partir de minha trajetória profissional e motivada por inquietações, 

especialmente no que diz respeito aos modos como se realizam as práticas de saúde e 

seus contextos de intersubjetividades, que ocupo o lugar de pesquisadora e apresento 

este estudo. 

Após 30 anos do início da epidemia da Aids, podemos observar inúmeros avanços 

tecnológicos que têm contribuído para melhoria da resposta dos governos e da 

sociedade civil no enfrentamento deste agravo. Para as pessoas que vivem com HIV e 

Aids (PVHA), o aumento da expectativa e qualidade de vida é uma realidade.  

No campo da prevenção, diferentes tecnologias têm sido estudadas, debatidas, 

aprimoradas e implementadas. A discussão e a difusão de estudos sobre novas 

estratégias de prevenção foram intensificadas pelo impacto da terapia antirretroviral 

e seus efeitos na transmissibilidade do HIV.  

Este cenário respaldou a construção de novos objetivos pelo Programa Conjunto das 

Nações Unidas para o HIV/AIDS (UNAIDS) para 2020, cuja meta denomina-se 90-90-

                                                           
1
  Laboratório de Pesquisas de Práticas de Integralidade em Saúde 
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90 e significa: 90% das pessoas que vivem com HIV devem saber o seu estado 

sorológico, 90% das pessoas soropositivas para o HIV devem se tratar com 

antirretrovirais e 90% das pessoas tratadas devem ter carga viral indetectável. O 

UNAIDS considera que a consecução destes objetivos pode ser um grande passo em 

direção a um mundo sem Aids (FAUCI et al, 2015). 

Sobre o alcance da meta 90-90-90, Grangeiro et al (2015) chamam atenção para o 

potencial do diagnóstico e do tratamento universal de pessoas infectadas em mitigar a 

ocorrência de novas infecções, segundo indicam diversos estudos, e afirmam que isso 

“impulsionou as Nações Unidas a convocarem os países a implantar até 2020 programas 

ambiciosos” (p.5).  

Não podemos deixar de observar que o alcance desta meta implica necessariamente na 

garantia de oferta de um “cuidado integral”, que valorize a relação dialógica e a 

intersubjetividade presente nas práticas de saúde e que inclua ações, tanto de assistência 

quanto de prevenção, de acordo com as necessidades das pessoas e seu contexto. Uma 

vez que a redução da transmissibilidade do HIV na comunidade pressupõe, por um lado, 

a adesão das PVHA aos antirretrovirais e, por outro, implica no conhecimento, na 

escolha singular e no uso dos métodos preventivos pelos indivíduos. A adesão aos 

ARV, tanto quanto aos métodos preventivos, exige atenção aos aspectos subjetivos 

envolvidos nestas situações. Portanto, faz-se necessária uma revisão das práticas de 

saúde, de modo que atitudes de acolhimento, escuta, vínculo, estímulo à autonomia e 

responsabilização sejam valorizados pelos profissionais de saúde.  

Sobre as novas possibilidades de prevenção, o debate atual tem enfatizado, além do uso 

de preservativo, a necessidade de ampliação do leque de estratégias preventivas a serem 

divulgadas e disponibilizadas. Entre elas as intervenções biomédicas. Conforme destaca 

o Departamento Nacional de DST, Aids e Hepatites Virais – Secretaria de Vigilância 

em Saúde – Ministério da Saúde - (DN DST/Aids/HV - SVS - MS): 

“As intervenções biomédicas, como, por exemplo, o emprego de 

antirretrovirais para a profilaxia pós-exposição, são consideradas 

complementares às práticas sexuais seguras [...] O campo da 

prevenção e as abordagens biomédicas mais recentes 

consideram que estratégias de prevenção combinadas são mais 

efetivas e possibilitam a oportunidade de prover os meios para 

intervenções estruturais e individuais” (BRASIL, 2010 a, p. 8): 
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No Congresso Brasileiro de Prevenção das DST/Aids de 2012
2
, as possíveis 

combinações de estratégias de prevenção foram enfaticamente debatidas, entre elas: 

  Estratégias comportamentais e educativas (informação + camisinha + 

aconselhamento + “serosorting” 
3
); 

 Estratégias biomédicas (profilaxia pre-exposição sexual (PreP) e 

profilaxia pós-exposição sexual (PEP) + microbicidas + circuncisão);  

 Estratégias biomédicas e comportamentais combinadas (PreP + 

microbicidas + camisinha); 

 Estratégia Testar e Tratar (incluindo teste rápido e/ou domiciliar); 

 Vacinas (em fase de pesquisa). 

As novas tecnologias de prevenção biomédicas vêm sendo implementadas em diferentes 

países. Como, por exemplo, o desenvolvimento de um “Programa de PEP sexual” em 

uma clínica de referência em doenças sexualmente transmissíveis em São Francisco / 

CA, desde 2002. Cohen et al (2013) avaliam, a partir desta experiência, que as lições 

aprendidas com a oferta desta tecnologia biomédica para prevenção do HIV podem 

contribuir para a implementação de outras estratégias biomédicas, como a profilaxia 

pré-exposição sexual - PreP. Os autores identificam a influência de fatores relacionados 

a cinco “áreas chaves” na implementação da PEP sexual: “(1) o conhecimento da 

intervenção; (2) a percepção de risco, avaliação de riscos, bem como a decisão para 

iniciar a profilaxia; (3) a adesão; (4) a compensação do risco; e (5) o acesso” (p.80). 

Destacam a necessidade de reforçar a divulgação da PEP sexual entre segmentos da 

população - homens que fazem sexo com homens, vítimas de violência sexual, casais 

sorodiscordantes ou pessoas com parceiros de alto risco para o HIV –, de engajar estes 

segmentos em ações educativas, advocacy e marketing da estratégia, para que possam 

saber onde e como acessá-la. Também indicam que os serviços - especialmente 

emergências, unidades de atenção primária e clínicas de DST – devam ter equipes 

capacitadas para promover uma avaliação de risco e estimular a autopercepção de risco, 

para melhorar a comunicação médico-paciente sobre saúde sexual, desenvolver e 

disseminar o uso de ferramentas de cálculo de risco para o HIV nos serviços de saúde, e 

realizar aconselhamento para orientar a escolha do indivíduo sobre o uso da profilaxia, 

                                                           
2
 Veriano Terto - Slide no IX Congresso Brasileiro de Prevenção das DST/Aids, II Congresso Brasileiro 

de Prevenção das Hepatites Virais, VI Fórum Latino-Americano e do Caribe em HIV/Aids e DST, V 

Fórum Comunitário Latino-Americano e do Caribe em HIV/Aids e DST, São Paulo, 2012. 
3
 Pessoas que escolhem ter relações sexuais com outras que tenham a mesma sorologia para o HIV. 
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gerenciar efeitos colaterais e apoiar a adesão. Além disso, fazer aconselhamento 

também para redução de risco, provendo preservativo e discutindo outras possibilidades 

de prevenção, visando o manejo da “compensação de risco”
4
 (COHEN et al, 2013). 

A Profilaxia Pós-exposição (PEP) foi inicialmente uma estratégia recomendada para 

utilização em situações de acidentes ocupacionais, depois incluiu pessoas vítimas de 

violência sexual e posteriormente pessoas que se expuseram a riscos sexuais. O 

Departamento Nacional de DST, Aids e Hepatites Virais/SVS/MS, em outubro de 2010, 

publicou no Suplemento III das Recomendações para Terapia Antirretroviral em 

Adultos Infectados pelo HIV, sobre a Profilaxia (pós-exposição sexual, ocupacional e 

pós-violência sexual) e o Planejamento da Reprodução, incluindo recomendações 

técnicas para indicação da PEP pós-exposição a risco sexual. Somente a partir de 2011 a 

PEP sexual vem sendo disponibilizada no Sistema Único de Saúde (SUS). 

No Brasil, assim como em outros países, a discussão da PEP para pessoas que se 

expuseram a riscos sexuais (PEP sexual) - desde a elaboração das normatizações 

técnicas até o seu processo de implantação nos serviços do SUS,- vem se dando na 

efervescência de diferentes posições dentro da comunidade acadêmica, nos serviços de 

saúde e entre militantes que atuam em instâncias governamentais e não governamentais 

no campo da prevenção do HIV e na construção de políticas para o enfrentamento deste 

agravo e das vulnerabilidades que o favorecem. 

Entre estas posições, chamam atenção as que questionam o perigo da medicalização da 

prevenção provocar um retrocesso na disseminação da cultura do uso de 

preservativo (ibidem nota 4) como uma atitude positiva, que favorece a autoestima e o 

cuidado consigo mesmo e com o outro. Também se destacam as que apontam a 

necessidade de ampliarmos o leque de alternativas de prevenção, considerando-se a 

infinidade de demandas, possibilidades e limitações vivenciadas pela população afetada 

pela Aids e a carência de estratégias mais efetivas para pessoas de vulnerabilidade 

acentuada, como homens que fazem sexo com homens, transgêneros, profissionais do 

sexo e usuários de drogas.  

Os documentos normativos do Ministério da Saúde são elaborados neste cenário e 

refletem de alguma maneira estas preocupações, além daquelas relacionadas ao custo-

efetividade. Tanto o Suplemento III como a nota técnica n
o
 284/2010 UAT/DST-AIDS 

                                                           
4
 Possibilidade de crescimento no índice de comportamentos de alto risco em decorrência do uso da PEP e 

da redução da percepção de risco. 
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E HEPATITES VIRAIS/SVS/MS destacam que a PEP sexual é uma medida 

excepcional e que o uso consistente de preservativo deve ser a estratégia central:  

“Ressalta-se que a profilaxia pós-exposição sexual é medida 

EXCEPCIONAL e complementar na política brasileira de 

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST) e 

AIDS, que mantém o foco na promoção de atitudes e práticas 

seguras, tendo o uso consistente do preservativo como estratégia 

central”. (BRASIL, 2010 b) 

 

Os critérios para definição sobre a indicação de PEP sexual, descritos no Suplemento III 

do Ministério da Saúde (MS), incluem o tipo de exposição sexual, a medida de risco de 

transmissão de cada uma das práticas sexuais (anal, vaginal e oral), a condição 

sorológica da parceria sexual da pessoa exposta (parceiro fonte) e, quando esta for 

desconhecida, a prevalência presumida do HIV no segmento populacional a que esta 

parceria pertence, conforme será visto em descrição mais detalhada em capítulo 

posterior (BRASIL, 2010 a, p.61).  

O primeiro atendimento após-exposição sexual é considerado de urgência em função da 

necessidade de início precoce da quimioprofilaxia com os antirretrovirais (ARV) 

indicados na recomendação técnica. Quando indicado, os ARV devem ser iniciados 

idealmente nas primeiras duas horas após a exposição, tendo como limite as 72 horas 

subsequentes (BRASIL, 2010 a, p.55).  

A recomendação técnica para aplicação da PEP sexual descrita no Suplemento III do 

MS foi definida por consenso em reuniões entre comitês constituídos por profissionais 

experientes e renomados neste campo e está pautada em bases científicas e 

epidemiológicas.  

 

A tecnologia na prática: delineando as questões de pesquisa 

 

Do ponto de vista prático, a efetividade dessa tecnologia depende da socialização e 

apropriação deste conhecimento na população em geral e, em particular, entre os 

profissionais de saúde responsáveis por sua aplicação, assim como depende de uma 

organização adequada dos serviços de saúde para sua incorporação na rotina de 

trabalho. Além disso, também um fator relevante na determinação de sua efetividade o 

modo de sua execução pelos profissionais de saúde no âmbito dos serviços.  
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Embora a recomendação técnica do MS chame atenção para a necessidade de um 

cuidado integral: 

“novas demandas e necessidades emergem para o cuidado 

integral, fazendo com que as estratégias de controle da 

transmissão do HIV incluam ações combinadas de prevenção, 

assistência e tratamento [...] cada momento com o usuário é uma 

oportunidade de conhecer as motivações para a prevenção e 

construir estratégias para sua manutenção” (BRASIL, 2010 a, 

p.8 e p.53). 

 

A própria recomendação destaca que o aconselhamento deve integrar os procedimentos 

da PEP - “o aconselhamento deve permear todos os momentos do atendimento” (p.53) - 

mesmo assim, supomos que os modos de atender as pessoas com demandas de PEP 

sexual podem ser determinados ou influenciados pelas concepções de saúde, 

preconceitos e padrões morais discriminatórios presentes na sociedade, inclusive entre 

os profissionais de saúde. Bem como serem influenciados pelo modelo de atenção 

hegemônico, que direciona a atenção mais à doença e aos procedimentos técnicos do 

que aos sujeitos, comprometendo o “sucesso prático” da tecnologia de prevenção na 

vida das pessoas.  

Vários estudos corroboram esta hipótese sobre o modelo de atenção a saúde 

predominante, onde a tônica dos atendimentos exclui a perspectiva das pessoas 

atendidas. Filgueiras e Deslandes (1999) verificaram, em um estudo nacional de 

avaliação qualitativa da prática de aconselhamento em HIV/Aids, que, na maioria dos 

serviços pesquisados, esta prática não era realizada em conformidade com as diretrizes 

preconizadas pelo Ministério da Saúde. As autoras chamam atenção de que, embora as 

diretrizes do MS sobre o aconselhamento primem por um atendimento integral e 

centrado na pessoa, no cotidiano dos serviços investigados prevalecia um atendimento 

tecno-centrado:  

“de um modo geral, os profissionais restringiam-se a aplicar 

algum roteiro de anamnese ou de entrevista e a repassar 

informações sobre a infecção e a sua prevenção. Dessa forma, a 

percepção e um diálogo sobre a real demanda do cliente ficava 

prejudicada. [...] Na realidade o caráter normatizador foi a tônica 

da maioria dos aconselhamentos” (p.125). 

 

Outros estudos mais recentes apresentam resultados semelhantes, como o de Monteiro 

et al (2014), que analisa os discursos sobre sexualidade entre profissionais de saúde e 

usuários em um Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) do Estado do Rio de 
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Janeiro. As autoras observaram que durante o aconselhamento os profissionais estavam 

mais atentos ao preenchimento dos formulários, em informar sobre DST/Aids e prestar 

orientações voltadas para prevenção pautadas no tipo e número de parceiros sexuais, 

nos riscos ao HIV e no uso do preservativo, do que em estabelecer um diálogo sobre a 

as práticas e opções sexuais do usuário, suas dúvidas e demandas relativas à sexualidade 

e a Aids. O estudo etnográfico de Soares (2011) investigou as causas de não retorno dos 

usuários para buscar o resultado dos exames anti-HIV em um CTA, e verificou que o 

não retorno estava associado a fatores relacionados tanto ao funcionamento do serviço, 

como, por exemplo, o atraso dos resultados dos exames, quanto à postura não 

acolhedora dos profissionais e às questões pessoais como sentimentos de medo e 

discriminação. Estes resultados nos levam a indagar se a perspectiva da integralidade - 

tanto na sua dimensão relacionada ao processo de trabalho quanto à prática profissional 

- esteve presente no contexto desta unidade de saúde, favorecendo a construção de 

relações de confiança e o estabelecimento de diálogo entre usuários e profissionais, que 

são características inerentes ao aconselhamento. Sobre a qualidade da relação 

profissional - paciente Mattos (2001) chama atenção para a dificuldade de certos 

profissionais estabelecerem com seus pacientes relações onde estes sejam tratados como 

sujeitos e não como doenças. 

Desta forma, pode-se questionar se a aplicação da PEP numa perspectiva tecno-

centrada, prescritiva e normativa de conduta, onde o paciente é tido apenas como o 

objeto de uma intervenção, poderia gerar resultados menos efetivos do que quando sua 

aplicação é compartilhada e construída com a pessoa em atendimento, sendo esta, de 

fato, sujeito ativo neste processo. 

No Brasil, entre seus diversos estados, a PEP destinada às pessoas que se expuseram a 

riscos sexuais (PEP sexual) encontra-se em estágios diferenciados de implantação. Em 

alguns o processo caminha com mais vagar e em outros já se encontram serviços 

públicos de saúde de atenção especializada em Aids (SAE) e emergências 

disponibilizando a profilaxia
5
. O Ministério da Saúde publicou material educativo sobre 

esta estratégia de prevenção, dirigido à população em geral e aos profissionais de saúde. 

No Estado do Rio de Janeiro, a Gerência Estadual de DST/Aids, em parceria com o 

IPEC/Fiocruz, iniciou, em 2012, um ciclo de oficinas de capacitação para implantação e 

implementação desta tecnologia na rede SUS. Ainda de modo incipiente em algumas 

unidades ou mais estruturado em outras, o fato é que no estado do Rio de Janeiro já 

                                                           
5
  <www.aids.gov.br>. acessado em fevereiro de 2013. 

http://www.aids.gov.br/
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contamos com serviços disponibilizando PEP sexual aos seus usuários. No site da 

Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro consta a relação dos serviços que 

informaram à Gerência estarem disponibilizando a PEP sexual 
6
.   

Nas capacitações para implantação desta tecnologia em serviços do SUS, uma das 

preocupações da equipe foi a busca de recursos pedagógicos que propiciassem aos 

profissionais de saúde reflexões sobre o perigo de serem capturados por padrões morais 

discriminatórios, deixando de atuar na perspectiva da saúde. Ou seja, de não se 

deixarem aprisionar em atitudes de julgamento, ao invés de se implicarem na produção 

de saúde, no caso, reduzir o risco de transmissão do HIV. Por exemplo, indicando a 

profilaxia para casais sorodiscordantes que durante a relação sexual tiveram o 

preservativo rompido (“a camisinha estourou”), e não indicando para aqueles que, 

simplesmente, não usaram camisinha por opção e/ou são travestis ou gays (“não usam 

camisinha porque são pervertidos”). 

Na interação com os profissionais de saúde durante as oficinas de capacitação, além de 

confirmar a necessidade de atentar para esta preocupação, também nos deparamos com 

muitas outras questões, que dizem respeito à aplicabilidade desta tecnologia de acordo 

com as recomendações técnicas do MS e sua interface com os direitos humanos e a 

autonomia das pessoas diante da indicação ou não da PEP sexual. Entre as pessoas que 

vivenciam situações de risco e chegam aos serviços procurando a profilaxia encontram-

se aquelas que não se encaixam nos critérios de avaliação de risco para indicação da 

PEP sexual recomendados pelo Ministério da Saúde. Este fato pode fazer com que 

muitas delas sejam privadas da utilização desta tecnologia, porque as recomendações 

incluem situações específicas relacionadas à prática sexual e grupos de maior 

prevalência para indicação e prescrição da profilaxia. As pessoas que não se enquadram 

nesta delimitação, em tese, não teriam autonomia para decidir pelo uso ou não deste 

recurso. Nesta situação, estariam seus direitos sendo violados?  

Pessoas como, por exemplo, uma mulher que tenha feito sexo vaginal com um homem 

que acabou de conhecer e não sabe nada de sua vida – onde mora, se é casado ou 

solteiro e, principalmente, se é soropositivo e se também faz sexo com homens – 

segundo as recomendações do MS, não teriam indicação para uso da PEP, embora 

entendam que este é um direito seu e que podem se beneficiar deste recurso, pois sabem 

que através do sexo vaginal uma mulher tem risco de contrair HIV. Outro exemplo é o 

                                                           
6
 Trabalho na Gerência de DST/Aids, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e participei 

deste processo.  
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de pessoas que fazem uma apropriação da tecnologia para suprimir o uso do 

preservativo, como a travesti trabalhadora do sexo que deixa de usar preservativo 

porque pode cobrar mais caro pelo programa, apostando na possibilidade de fazer uso 

de PEP posteriormente.  

Merhy (1998) aborda o desejo das pessoas que buscam atendimento de saúde de terem 

um trabalho clínico centrado neles e não nos protocolos: 

“os usuários dos serviços de saúde, são suficientemente 

inteligentes para saberem que, se os trabalhadores se mostrarem 

“cumpliciados” com ele, boa parte do que procuram será 

atingido e, neste caso, não sentem a necessidade de buscar uma 

ilusória segurança, em exames ou procedimentos (...) buscam 

relações de confiança, a certeza de que seu problema vai ser 

entendido, e o compromisso de que tudo que puder ser feito para 

entender e qualificar a sua vida será objeto das ações dos 

profissionais e dos serviços de saúde” (p.7).  

 

Sendo o atendimento realizado nesta perspectiva, a indicação ou não da PEP sexual teria 

maior chance de ser compreendida e aceita pela pessoa que busca se beneficiar desta 

tecnologia? Questões como essa nos levam à importância de conhecer e compreender 

o(s) modo(s) de operar e gerir a PEP sexual no cotidiano dos serviços de saúde como 

um dos meios para torná-la viável e efetiva na redução da infecção pelo HIV na 

população. Especialmente neste momento inicial de implantação, quando os eventuais 

problemas ainda não estão arraigados e a possibilidade de correção de rumos talvez seja 

mais fácil, algumas questões merecem nossa atenção: 

 Na vida real, como esta tecnologia de prevenção tem sido apropriada pelas 

equipes de saúde e pelas pessoas que a utilizam? 

 Como os serviços de saúde têm se organizado para oferta desta tecnologia? 

  Como tem sido a adesão aos ARV por 28 dias, o acompanhamento e 

encerramento do caso?  

 E as pessoas que, pelas recomendações do MS, não tem indicação para PEP, 

mas querem usá-la porque entendem que vivenciaram um risco sexual? São 

excluídas? Como essas situações têm sido trabalhadas pelas equipes?  

 Esta tecnologia tem favorecido a ampliação da percepção de risco das pessoas e 

a escolhas de medidas preventivas? 

Esta pesquisa visou conhecer a realidade subjacente a estas questões.  
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Referenciais Teóricos 

 

A atenção em Aids implica a abordagem de questões extremamente delicadas, 

relacionadas à vida íntima e privada das pessoas, o que reforça mais ainda o tratamento 

de questões subjetivas implicadas nesta ação de saúde, e a integralidade permite a 

intersubjetividade entre os envolvidos na ação. Segundo Mattos (2001), “algumas 

necessidades simplesmente não podem ser apreendidas pela dimensão epidemiológica, e 

há ações que se justificam independentemente do impacto epidemiológico que 

porventura produzam” (p.56). A avaliação de risco para definição da indicação da PEP 

sexual junto aos usuários impõe uma relação dialógica, onde conhecimentos técnicos, as 

vivências do usuário, seu contexto e seus saberes sejam compartilhados entre ele e o 

profissional. 

O modelo de atenção na perspectiva da integralidade é capaz de transformar ações de 

saúde em cuidado integral, pautado na autonomia dos sujeitos, no respeito aos direitos 

humanos e na construção de uma emancipação solidária
7
.  

Compartilhando com Silva Junior et al (2006 e 2005) o cuidado no campo da saúde é a 

sua própria razão de ser, é uma ação constitutiva de todas as profissões de saúde e é um 

fio tecedor da integralidade. E, a articulação de atitudes e práticas dialógicas de 

acolhimento, vínculo, escuta, estímulo a autonomia, inclusão e responsabilização pelo 

problema do usuário compõem o cuidado integral.  

Neste trabalho a abordagem sobre Cuidado teve como referência a seguinte concepção: 

“entende-se por Cuidado, em linhas gerais, formas de interação 

entre provedores e beneficiários das ações de saúde nas quais o 

horizonte normativo – a referência sobre o que deve ser feito e 

como deve ser feito – não se limita a qualquer predefinição de 

êxito técnico, isto é, quaisquer critérios a priori e universais de 

diagnóstico de situação e correspondentes procedimentos 

técnicos de intervenção, mas busca qualificar e interpretar estes 

diagnósticos e intervenções segundo o sucesso prático visado – 

o sentido assumido pelas necessidades e demandas que 

                                                           
7
 Ayres, Paiva e Buchalla (2012), refletindo sobre novas formas de pensar e agir no campo da saúde e a 

busca em se trabalhar com "totalidades compreensivas", onde os aspectos individuais, sociais e 

programáticos implicados na exposição à infecção e adoecimento sejam sempre mutuamente referidos, 

argumentam que os princípios da universalidade, equidade e integralidade viabilizam o trabalho em saúde 

nesta perspectiva e fornecem condições para articulação entre saúde e cidadania. E que "concretizar a 

mútua referência entre universalidade e equidade significa incorporar à institucionalização da atenção à 

saúde o ethos de uma emancipação solidária, brilhantemente sintetizada na já celebre proposição de 

Boaventura de Souza Santos:'Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem, lutar pelas 

diferenças sempre que a igualdade nos descaracterize' " (p. 14). 
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concretamente criam e justificam o encontro cuidador. Dito de 

outra forma, cuidado é um diálogo entre cuidador(es) e 

cuidando(s) nos quais os objetos da intervenção, os meios para 

realizá-la e as finalidades visadas são definidos com saberes e 

experiências, científicos e não científicos, dos profissionais e 

usuários, de modo compartilhado, de forma a identificar e 

mobilizar os recursos necessários para se prevenir, tratar e 

recuperar situações de saúde” (AYRES, PAIVA E 

BUCHALLA, 2012, p. 15). 

 

Outra referência que norteou as análises foi a concepção desenvolvida por Mattos 

(2004) sobre os três conjuntos de sentidos da Integralidade: 

“um primeiro aplicado a características de políticas de saúde ou 

de respostas governamentais a certos problemas de saúde onde a 

integralidade refere-se sobretudo à abrangência dessas respostas 

governamentais, no sentido de articular ações de alcance 

preventivo com as assistenciais. Um segundo conjunto de 

sentidos diz respeito a organização do trabalho das equipes nos 

serviços de saúde e a luta para que esse arranjo seja amistoso 

para o usuário e responda adequadamente as suas necessidades 

de saúde. O terceiro refere-se aos atributos das práticas de saúde 

onde a integralidade implica em uma ausculta ampliada das 

necessidades do paciente” (p.1411). 

 

Refletindo sobre a universalidade do SUS, o direito de acesso da população, à nova 

tecnologia de prevenção biomédica - PEP sexual, deve ser assegurado. Por outro lado, o 

perfil da epidemia, nos remete ao princípio da equidade. O desenho do "protocolo" da 

PEP sexual favorece a inclusão de segmentos de maior risco e vulnerabilidade nos 

critérios de indicação da profilaxia. 

Entretanto, a integralidade da atenção viabiliza os princípios da universalidade e da 

equidade, e é capaz de potencializar o benefício que a utilização apropriada da PEP 

sexual pode trazer à população. Segundo Ayres (2009) e Mattos (2001): 

“o princípio da universalidade nos impulsiona a construir o acesso 

para todos, o da equidade nos exige pactuar com todos o que cada um 

necessita, mas a integralidade nos desafia a saber e fazer o ‘quê’ e 

‘como’ pode ser realizado em saúde para responder universalmente às 

necessidades de cada um” (...) “não resta dúvida de que o princípio da 

integralidade constitui uma força fundamental para evitar que a 

universalidade se reduza a uma mera formalidade, a um 

franqueamento legal a práticas socialmente desvalorizadas, e que a 

equidade se torne um preceito abstrato, irrealizável na prática” 

(AYRES, 2009, p.11).  
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 “mais do que conceitualmente necessário para plena realização dos 

demais, o princípio da integralidade tem demonstrado, na prática, uma 

enorme vitalidade e capacidade de aglutinar em torno de si conjuntos 

diversos de ideias e sujeitos interessados na melhoria da qualidade, 

democratização e justiça das ações de saúde” (MATTOS, 2001, p.51). 

 

Estes foram os referenciais teóricos centrais utilizados para análise do material obtido 

no campo. Outras referências em que me apoiei foram as discussões de Gastão Wagner 

Campos sobre a racionalidade da práxis, de José Ricardo Ayres sobre sabedoria prática, 

as "valises tecnológicas" defendidas por Emerson Merhy, a cultura do risco com Castiel, 

isto para destacar algumas de tantas reflexões destes e de outros autores que ao longo 

desta pesquisa aportaram contribuições fundamentais para a análise.  

As teorias dos autores não foram trazidas num capítulo especifico de marcos teóricos e 

sim trabalhadas ao longo dos capítulos que objetivam discutir os dados coletados no 

trabalho de campo. Considerei que essa abordagem me permitiu expor de forma mais 

clara o diálogo entre teoria e achados. 

 

Objetivos 

 

Minhas inquietações e reflexões sobre como se dão os encontros entre os profissionais e 

usuários e a intersubjetividade existente neste contexto me motivaram a construir como 

objeto de investigação o(s) modo(s) de aplicação da profilaxia pós-exposição sexual – 

(PEP sexual) para prevenção do HIV no contexto de um serviço de saúde. Parto do 

princípio de que as práticas de saúde movimentam ferramentas necessárias 

(equipamentos, insumos, serviços, tecnologias, protocolos, medicamentos, etc.) para a 

produção de saúde e, portanto o modo como estas práticas se desenvolvem é um fator 

determinante na qualidade do trabalho que se produz. Conhecer e compreender “como” 

a PEP sexual está sendo operacionalizada no cotidiano de um serviço de saúde foi, 

então, o meu ponto de partida para desenhar o objeto.  

Consequentemente o caminho percorrido a partir deste ponto até a realização do 

trabalho de campo me levou à reconstrução do objeto. Considerei importante o exame 

dos elementos relacionados à organização do processo de trabalho para 

operacionalização desta tecnologia de prevenção do HIV, bem como a percepção de 
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risco dos profissionais de saúde e dos usuários, à medida que esses olhares interferem 

nas práticas de atendimento das demandas por PEP sexual. 

Busquei compreender como a PEP sexual vem sendo incorporada no cotidiano dos 

serviços de saúde, operacionalizada pelos profissionais de saúde e apropriada pelos 

usuários.  Desta forma, o objetivo geral da pesquisa foi analisar os modos de aplicação 

da PEP sexual em um serviço de saúde do SUS visando à identificação de fatores 

associados às limitações e possibilidades de “sucesso prático” desta estratégia, como 

dispositivo de cuidado na prevenção do HIV. Os objetivos específicos decorrentes 

foram analisar a organização do processo de trabalho para incorporação da PEP sexual 

no cotidiano do serviço de saúde; analisar as experiências relacionadas a PEP sexual dos 

usuários que procuram o serviço de saúde; analisar as experiências relacionadas a PEP 

sexual dos profissionais de saúde do serviço de saúde. 
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Capítulo 1  

METODOLOGIA 

 

Compreendemos com Quivy e Campenhoudt (2008) que a investigação em ciências 

sociais é um caminhar para um melhor conhecimento, que, ao seu final, é possível: 

“[...] compreender melhor os significados de um acontecimento 

ou de uma conduta, (...) captar com maior perspicácia as lógicas 

de funcionamento de uma organização, refletir acertadamente 

sobre as implicações de uma decisão política, ou ainda 

compreender com mais nitidez como determinadas pessoas 

apreendem um problema e tornam visíveis alguns dos 

fundamentos das suas representações” (p. 19). 

 

Foi realizado um estudo de caso em um serviço público de saúde do Estado do Rio de 

Janeiro. Foram utilizados métodos qualitativos e adotada uma perspectiva analítica das 

ciências sociais, humanas e da saúde.  

A abordagem qualitativa busca analisar valores, atitudes, crenças, representações, 

hábitos, motivos, aspirações, que se expressam pela linguagem na vida cotidiana.  

Analisa o fenômeno saúde/doença como um processo entrelaçado por elementos 

culturais, sociais e econômicos, que é compreendido e vivenciado de diferentes formas 

pelos atores envolvidos. Desta forma, o sucesso ou não de um determinado serviço, 

ação ou programa, também está relacionado à valores, ideologias, posições de classe e 

crenças de seus usuários, comunidade e agentes (MINAYO, 1993 e 1992) 

Corroborando, Filgueiras e Deslandes (1999) enfatizam que: 

 

“a metodologia qualitativa ganha especial pertinência para avaliação 

das ações desenvolvidas no campo da Aids, porque incorpora a análise 

dos significados e valores construídos socialmente, bem como aqueles 

presentes na prática dos profissionais de saúde e dos usuários. 

Permite, assim, entender o imaginário que alicerça tais práticas e 

comportamentos em torno do problema da Aids e, consequentemente, 

subsidia estratégias e ações mais sensíveis a tais expectativas” (p.123). 

 

Caprara et al (2008) observa a crescente utilização da abordagem etnográfica entre os 

métodos qualitativos de pesquisa na área da saúde. Compartilha com Pizza (2005) que 

“trata-se de uma atividade durante a qual vai sendo construído o saber teórico 

conjuntamente à coleta de dados” e, com Geertz (1989) que a etnografia “não é somente 

um método de pesquisa, mas um processo conduzido com uma sensibilidade reflexiva, 

tomando em conta a própria experiência no campo junto às pessoas com as quais o 
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antropólogo trabalha” (p. 366). Os autores discutem ainda sobre a contínua tensão que 

Geertz (1989) considera existir entre análise científica e experiência de vida cotidiana, 

assinalam que Clifford (2002) “tenta superar este paradoxo definindo a observação 

participante como dialética entre experiência e interpretação” (p.367) e destacam a 

posição de Fabietti (1999) de que é “necessário compreender o significado de 

experiência enquanto processo de conhecimento, e não de simples vivência pessoal” 

(p.368).   

Neste sentido, identifiquei na abordagem etnográfica uma possibilidade de percorrer 

este processo de investigação que me permitiu - transitando da posição de profissional 

de saúde para a de pesquisadora - enxergar a partir de outro(s) ângulo(s). Nesta 

perspectiva construí meu trabalho de campo. O diálogo e a troca que se deram nos 

encontros com os atores do cenário investigado e com autores que tomei como 

referência, geraram experiências que se constituíram em fontes de produção de 

conhecimento acerca do objeto de estudo. 

 

Serviço de saúde selecionado 

 

A recomendação técnica do MS é de que os serviços ambulatoriais de atenção 

especializada (SAE) em HIV e Aids sejam preferenciais para o atendimento inicial (até 

72 horas após a exposição ao risco sexual). No caso de o usuário procurar o atendimento 

em horários em que não há funcionamento do SAE, sugere-se que os serviços de 

emergência, que já realizam o atendimento de urgência da violência sexual e a 

profilaxia pós-exposição ocupacional façam o atendimento inicial da PEP sexual. 

(BRASIL, 2010 a). 

A Gerência de DST/AIDS da Secretaria Estadual de Saúde / RJ disponibiliza em seu 

site os serviços de referência para atendimento das pessoas que demandam a PEP sexual 

nos municípios do estado. Identifiquei entre eles uma unidade de saúde que é referência 

na atenção em Aids há mais de 15 anos e, além do ambulatório de HIV, tem um serviço 

de emergência que funciona 24 horas. Responde, portanto, aos dois critérios 

recomendados pelo Ministério da Saúde para implantação da PEP sexual. Por estes 

motivos optei por realizar o estudo de caso neste serviço de saúde. Discuti, com os 

coordenadores da Gerência Estadual de DST/Aids do estado do Rio de Janeiro e do 

Programa Municipal de DST/Aids do município onde se localiza esta unidade, sobre a 
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viabilidade de realização do estudo neste serviço e ambos manifestaram concordância 

com esta escolha e apoiaram a realização da pesquisa.  

 

Sujeitos 

 

Segundo Becker (1997) os estudos de caso permitem generalizações a respeito das 

relações entre os vários fenômenos estudados. Para o autor, alguns fatores envolvidos 

na compreensão dos problemas teóricos específicos podem ser tão invariáveis a ponto 

de sua importância passar despercebida e cabe aos pesquisadores encontrar caminhos 

para descobrir sua importância. 

Lembro ainda que nos caminhos percorridos durante a investigação, buscando 

aprofundar o conhecimento sobre as experiências com a PEP sexual, dos profissionais e 

usuários, procurei estar atenta ao que Paulo Freire tão bem nos alerta - a realidade é 

também resultado dos diferentes olhares de quem a vê. O autor, nos chama atenção de 

que: 

“a realidade concreta é algo mais que fatos ou dados tomados 

mais ou menos em si mesmos. Ela é todos esses fatos e todos 

esses dados e mais a percepção que deles esteja tendo a 

população neles envolvida. Assim, a realidade concreta se dá a 

mim na relação dialética entre objetividade e subjetividade” 

(PAULO FREIRE, 1981, p. 35). 

 

Sobre amostragem em pesquisa qualitativa, segundo Minayo (1992) e Vitora et al 

(2000) entende-se que a amostragem ideal é aquela que possibilita abranger as múltiplas 

dimensões do problema investigado, contemplando as suas diferentes perspectivas. Não 

se baseia no critério numérico para garantir sua representatividade, mas que o n 

amostral é indicado pela própria saturação e recorrência dos dados, quando a inclusão 

de novos sujeitos não acrescentaria nenhum dado novo à investigação.  

O relatório da Reunião sobre Ética em Pesquisa Qualitativa em Saúde, realizada no 

Guarujá em agosto de 2006, organizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria 

Municipal de Saúde de São Paulo, corrobora a opinião das autoras supracitadas:  

“A pesquisa qualitativa não visa generalizações nos mesmos termos 

que aquela que envolve cálculo amostral. Por isso, um dos critérios 

usualmente adotados é o da saturação teórica [...]. Desta maneira, 

frequentemente, é impossível prever, no momento de elaboração do 

projeto, o número de pesquisados a serem incluídos no estudo” 

(GUERRIERO, 2008, p. 462). 
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A escolha de cada sujeito foi cuidadosa no sentido de incluir indivíduos que tivessem 

uma vinculação significativa com a experiência relacionada à PEP sexual. Foram 

realizadas um total de dez entrevistas - cinco profissionais de saúde que realizam 

atendimentos de pessoas com demanda para a profilaxia e cinco usuários que viveram 

esta situação. Todos os entrevistados estão devidamente apresentados no capítulo onde 

descrevo o cenário do estudo. 

 

Instrumentos de Coleta de Dados 

 

Sobre métodos qualitativos Caprara et al (2008) sinaliza que estes incluem um conjunto 

de métodos de pesquisa dirigidos à coleta de dados sobre a realidade social, os quais 

“demandam por parte do pesquisador um percurso de exploração e interpretação de 

dados provenientes de várias fontes” (p.365). E o estudo de caso pressupõe o uso de 

técnicas específicas de coleta e análise de dados. Entre elas, técnicas de observação, 

análise de documentos e entrevistas. 

Segundo Becker (1997) o pesquisador pode ser um observador, participante ou não, 

engajando-se de diversas formas com a comunidade estudada, registrando o máximo 

possível o relato de ações, transcrições literais de conversações e ser capaz de evitar ver 

as coisas que estão de acordo com suas hipóteses procurando evitar bias. Este foi um 

exercício constante durante meu percurso no serviço. 

Utilizamos os seguintes instrumentos: 

1. Roteiro de entrevista semi-estruturada voltada para apreensão das 

experiências* dos usuários relacionadas à PEP sexual;   

2. Roteiro de entrevista semi-estruturada destinada a apreender as 

experiências* dos profissionais de saúde relacionadas à PEP sexual;  

3. Diário de campo 

* a apreensão das experiências dos usuários e dos profissionais de saúde buscou captar 

suas expectativas, sentimentos, atitudes, comportamentos, valores e ações.  
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Aspectos Éticos 

 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital 

Universitário Antonio Pedro através da Plataforma Brasil. As informações junto aos 

profissionais de saúde e usuários foram coletadas com consentimento prévio e 

autorizado, resguardados o anonimato e a privacidade do informante.  Foi utilizado o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para todas as pessoas envolvidas, que foi 

lido e assinado, sendo esclarecidas todas as dúvidas pela pesquisadora.  

Os participantes foram informados sobre os objetivos da pesquisa e que as informações 

coletadas seriam de uso exclusivo para este estudo e posterior divulgação nos meios 

científicos. 

 

Análise de riscos e proteção 

 

Os riscos associados a uma pesquisa podem estar relacionados a desconfortos ou 

constrangimentos diante de algumas perguntas durante a entrevista. Estes sentimentos 

poderiam ser amenizados, assegurando aos entrevistados que podem recusar-se a 

responder qualquer questão, assim como poderiam interromper sua participação durante 

o processo de pesquisa sendo invalidados os dados já coletados.  

Embora a apresentação dos entrevistados seja feita em capítulo posterior, me pareceu 

apropriado referir que um dos entrevistados manifestou um constrangimento inicial que 

foi dissolvido ao longo da nossa conversa, e optou por prosseguir a entrevista:  

 

"Esta foi a primeira vez (referindo-se a exposição ao risco sexual vivenciado). É uma situação 

que até mesmo no ato desta entrevista eu sinto um pouco de desconforto. É algo que dá certo 

desconforto porque eu nunca tinha me sentido... eu nunca tinha feito uma exposição tão grande, 

chegar no centro explicar o que aconteceu deixar seus dados e você tem uma vida saudável e de 

repente pum aconteceu [...] Eu acho que lá no inicio da gravação, a gente vai se soltando um 

pouco. Como eu te falei, eu fico numa tensão, volta tudo, tem a questão da entrevista, a questão 

da exposição. Não exposição da doença, mas a exposição da pessoa, mas a partir do momento 

que você vai falando, você vai dando uma tranquilizada, mas no começo eu fiquei um 

pouquinho incomodado, eu confesso" (U. Walter).  
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A entrada no serviço e o encontro com os entrevistados 

 

Após o diretor do hospital ter autorizado a realização do estudo, contatei uma das 

médicas do ambulatório de HIV que eu conhecia de outro serviço. Ela não trabalhava 

com PEP sexual, mas me apresentou a profissional Laura
8
 que é responsável pelo 

atendimento dos usuários da profilaxia em seguimento no SAE. O primeiro atendimento 

é feito pelos médicos plantonistas da enfermaria de SIDA
9
. A Dra. Laura me passou o 

nome e o dia de trabalho de cada um deles. Falei com a médica diarista da enfermaria 

que encontra com todos eles durante a semana e pedi a ela que comunicasse aos 

médicos plantonistas sobre o estudo e que eu iria procurá-los. Assim, fui nos dias de 

plantão de cada um deles e pude realizar as entrevistas sem nenhum problema. Todos 

assinaram o termo de consentimento.  

Em nenhuma das vezes que estava no serviço apareceu algum usuário com demanda de 

PEP. Dessa forma meu contato com os usuários se deu por intermédio da médica do 

ambulatório que faz o acompanhamento dos mesmos até o momento da alta. No 

ambulatório tem a ficha cadastral dos usuários de PEP em seguimento e a médica me 

forneceu o telefone de alguns deles. Com três dos usuários entrevistados a abordagem 

inicial se deu por telefone. Depois de me apresentar, falei sobre o objetivo da pesquisa e 

combinei de nos encontrarmos na unidade de saúde. Um deles reagiu inicialmente 

dizendo “Mas isto é sigiloso? Porque eu sou casado, tenho filhos”. Eu reafirmei o sigilo 

e confirmamos nosso encontro. Ele acabou desmarcando por duas vezes e só na terceira 

vez conseguimos realizar a entrevista.  

Abordei os demais usuários na sala de espera, no dia em que foram fazer a consulta de 

seguimento. Todos também leram, compreenderam e assinaram o TCLE. 

Conversei com o funcionário da farmácia que dispensa os ARV para os "acidentados"
10

.  

Trocamos telefone e ele se dispôs a perguntar para os "acidentados" se concordavam em 

conversar comigo. Mas, esta estratégia não deu certo. O funcionário nunca me 

telefonou. 

A secretária do ambulatório de Aids, que agenda os "acidentados" para Dra. Laura, me 

disse que “muitas vezes os médicos da enfermaria se esquecem de dizer para os 

                                                           
8
 Os nomes dos entrevistados são fictícios 

9
 O fluxo de atendimento e os atores envolvidos estão descritos em detalhes no capítulo referente ao 

cenário. 
10

 Termo usado pelos funcionários para discriminar os pacientes de Aids, daqueles que estavam 

recebendo ARV por acidentes ocupacionais e não ocupacionais. 
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pacientes virem aqui marcar a consulta e eles acabam voltando só para pegar os exames 

e é nessa hora que acabo marcando a consulta". Disse também que, à época da pesquisa, 

a Dra. Laura era a responsável em atender estes casos e que “ela é muito atenciosa e 

organizada e o médico que era responsável por este atendimento anteriormente não 

gostava de fazer isso”.  

Durante minhas visitas ao serviço, tive oportunidade de vivenciar outros encontros, 

descritos em capítulo posterior, que iluminaram o cenário me permitindo acrescentar 

novos olhares que contribuíram na conformação de minha visão sob esta realidade. 

Esta experiência nos remete à reflexão de Paulo Freire de que a interação entre a 

percepção destes atores e a do pesquisador pode refletir, com os fatos e dados 

encontrados, algumas das diversas tonalidades de uma dada realidade. 

 

Análise dos dados 

 

Foi realizada uma análise processual com base nos referenciais teóricos e o conteúdo 

das entrevistas com os profissionais de saúde e os usuários foi organizado em três eixos 

de análise: percepção de risco, cuidado e processo de trabalho. Realizei várias leituras 

do material procurando sistematizar os dados e analisar as recorrências temáticas em 

confronto com a teoria.  

Considerei como parâmetro para a análise do material se as experiências se orientaram 

pela perspectiva da integralidade, em suas dimensões ligadas às práticas de saúde e 

organização do processo de trabalho. Procurei observar também aspectos relacionados à 

intersubjetividade produzida na relação entre profissionais e usuários, à construção do 

cuidado integral, ao estímulo à autonomia dos sujeitos usuários e ao respeito aos 

direitos humanos.  
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Capítulo 2  

CENÁRIO DO ESTUDO 

 

O presente estudo foi realizado em um serviço de saúde que é referência para o 

atendimento em HIV/Aids desde o início da epidemia. O serviço é cadastrado no 

Ministério da Saúde, segundo o tipo de estabelecimento, como Hospital Geral e presta 

atendimentos de urgência, internação, ambulatorial entre outros. Atende demandas de 

profilaxia pós-exposição ocupacional (PEP ocupacional) e desde 2011, passou a ser 

referência para o atendimento de pessoas com demandas de PEP sexual do município 

sede e adjacências. Mesmo profissionais de saúde que trabalham em outros serviços de 

saúde, públicos ou privados, inclusive unidades hospitalares, quando sofrem acidente 

ocupacional fazem a profilaxia neste Hospital.   

O Hospital é localizado na região metropolitana do Rio de Janeiro. Conta com várias 

linhas de ônibus urbanos, viabilizando o acesso relativamente fácil ao serviço. No 

entanto, é uma região considerada perigosa, sobretudo durante a noite, e, segundo 

relatos dos trabalhadores do hospital, já ocorreram casos de estupros e outros episódios 

de violência urbana nos arredores.  

De acordo com as recomendações técnicas do MS, o fluxo previsto para o atendimento 

das pessoas que chegam ao serviço de saúde em busca de PEP sexual inclui os seguintes 

procedimentos: 

Atendimento inicial: 

 Acolher a demanda 

 Avaliar a circunstância da exposição 

 Conhecer a frequência das exposições para considerar a indicação de 

quimioprofilaxia 

 Reforçar que a proteção de barreira – preservativo masculino e feminino – é 

a estratégia central de prevenção, enfatizando a necessidade de proteção 

sexual a futuras exposições.  

 Avaliar sua condição sorológica  

 Avaliar a condição sorológica da parceria sexual 
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 Avaliar quando e como ocorreu a exposição para definir indicação de 

quimioprofilaxia. 

 Se a condição sorológica da pessoa exposta não é conhecida, deve- se 

realizar testagem para o HIV, preferencialmente o teste rápido 

 Se o resultado é positivo, a quimioprofilaxia NÃO está indicada. 

 Conduta com a pessoa exposta no caso de indicação de quimioprofilaxia: 

 Orientar sobre os objetivos da utilização dos medicamentos 

 Esclarecer sobre possíveis eventos adversos 

 Reforçar a importância de adesão adequada ao tratamento 

 Realizar testagem para HIV, VHB, VHC e sífilis (VDRL), visando definir se 

ocorreu transmissão prévia desses agravos. 

 Realizar hemograma completo, hepatograma e função renal. 

 

No Hospital, segundo os profissionais entrevistados, a emergência atua como porta de 

entrada das pessoas que buscam a PEP sexual. O fluxo inclui os seguintes setores e 

procedimentos: 

1.  Na emergência o usuário é atendido por um funcionário administrativo que preenche 

o boletim de atendimento médico (BAM) e encaminha o usuário para a enfermaria de 

SIDA, no segundo andar do hospital, onde deve procurar o médico plantonista. 

2.  Na enfermaria de SIDA, o médico infectologista de plantão avalia o risco e se há 

indicação de PEP sexual. Se houver indicação, prescreve os ARV e fornece orientações 

sobre a necessidade de adesão e posterior seguimento no ambulatório de AIDS
11

. Faz os 

pedidos de exames HIV, VHB, VHC e sífilis (VDRL), hemograma completo, 

hepatograma e função renal. Os exames são realizados no laboratório do hospital neste 

mesmo dia, para conhecimento do estado de saúde do usuário exposto ao risco no 

momento anterior à profilaxia – considerado “momento zero”. 

2.1 Não é realizado o teste rápido anti HIV (TRD – HIV) no usuário que se expôs ao 

risco, portanto não se conhece de imediato sua condição sorológica prévia à exposição. 

                                                           
11

 O ambulatório que atende pessoas com HIV/Aids é denominado SAE - serviço de atenção 

especializada e assim é referido pelos profissionais e usuários. 
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O TRD é feito apenas na “fonte” (parceria sexual da pessoa que está sendo avaliada 

para PEP), caso ela esteja acompanhando o usuário.  

3.  Na farmácia, o atendente disponibiliza os antirretrovirais (ARV) para os 28 dias 

subsequentes, e o usuário já toma a primeira dose. 

4.  No laboratório, o técnico de laboratório faz a coleta dos exames do “momento zero”.  

5.  No ambulatório de SIDA, a recepcionista faz o agendamento da primeira consulta de 

seguimento para 30 dias. 

5.1 Nos fins de semana ou após as 17 horas dos dias úteis, o agendamento pode ser feito 

por telefone, ou a pessoa é orientada a retornar na segunda-feira imediatamente 

posterior. 

 5.2 Na primeira visita (um mês após a exposição e 30 dias após o uso dos ARV), o 

infectologista responsável pelo seguimento dos usuários de PEP sexual acolhe o 

paciente, entrega o resultado dos exames realizados no “momento zero”, fornece 

orientações preventivas e faz o pedido de novo teste anti HIV.   

5.3 Na segunda visita (três meses após a exposição), o infectologista acolhe o paciente, 

entrega o resultado do anti HIV feito na consulta anterior (um mês após o usuário ter 

feito o uso dos ARV), fornece novamente orientações preventivas e faz o pedido de 

exames para sífilis e hepatite C.  

5.4 Na terceira visita (seis meses após a exposição), o infectologista acolhe o paciente, 

entrega o resultado dos exames feitos na consulta anterior, fornece mais orientações 

preventivas e faz o pedido de novos exames de HIV e hepatites B e C.  

5.5 Na quarta visita é feita a entrega dos resultados dos exames realizados na consulta 

anterior (após seis meses da exposição). É o momento de conclusão do caso e 

consentimento de alta ao paciente. 

O serviço não tem um registro de informações sistematizado sobre os atendimentos de 

PEP sexual. Não consegui obter dados, como por exemplo, do total de pessoas que 

receberam a PEP sexual, quantas pessoas voltaram para o seguimento no SAE e destes 

quantos concluíram os seis meses de acompanhamento. O formulário de solicitação de 

medicamentos é preenchido pelos médicos para que o usuário possa receber o ARV. 

Neste formulário constam dados referentes a categoria de exposição, no entanto estes 

dados deveriam ser digitados no sistema de controle logístico de medicamentos - 

SICLOM para que o consolidado deste tipo de informação fosse gerado. Mas os dados 
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sobre os atendimentos de PEP, digitados no SICLOM, geraram apenas informações 

relativas ao quantitativo de atendimentos de PEP não ocupacional por sexo: de 

janeiro a dezembro de 2014, foram atendidos 85 casos de exposição não ocupacional, 

entre estes 64 homens e 25 mulheres.  

Segundo informações da Gerência Estadual de DST/Aids – RJ, os serviços com PEP 

sexual implantada se organizam definindo fluxos e atribuições de acordo com suas 

características e possibilidades, especialmente, em função dos recursos humanos que 

dispõem. Em alguns serviços outras categorias profissionais, além do médico, 

participam em diferentes etapas do processo de atendimento. Por exemplo, a 

enfermagem ou a psicologia ou o serviço social fazem o acolhimento e avaliação de 

risco para definição de indicação da profilaxia e o médico solicita os exames e faz a 

prescrição. Esta é uma das possíveis formas de organização da equipe.  

Em minha primeira visita ao hospital para a realização dessa pesquisa fui até a 

enfermaria procurar a médica diarista com quem já havia contatado anteriormente e que 

ficou de me apresentar os plantonistas responsáveis pela PEP. Ao entrar, as primeiras 

pessoas que encontrei foram duas enfermeiras. Perguntei pela médica, mas ela não 

estava. Então eu me apresentei, falei do estudo e que já havia recebido autorização da 

direção do hospital para fazê-lo. Perguntei se elas eram da enfermagem e se poderiam 

conversar comigo sobre a PEP e se participavam deste atendimento. E elas disseram 

“não isto é com médico”. E me levaram até uma sala onde estava o médico plantonista 

do dia com quem fiz minha primeira entrevista.  

No Hospital, os casos de acidentes ocupacionais e exposições sexuais são encaminhados 

da emergência para os infectologistas de plantão na enfermaria de SIDA e eles são os 

únicos profissionais que atuam na condução dos casos, com exceção dos procedimentos 

de recepção, coleta de exames, entrega de medicamentos e o seguimento dos 

“acidentados”. Este é feito também por um profissional médico infectologista, mas que 

trabalha como diarista no ambulatório de HIV e tem como atribuição específica o 

acompanhamento destes casos e também de coinfecção TB/HIV e profilaxia para 

tuberculose em profissional de saúde e em paciente que tenham PPD com indicação.  

 

Profissionais 

Foram entrevistados quatro médicos infectologistas, plantonistas da enfermaria de 

SIDA, responsáveis pelo atendimento de pessoas que buscam PEP sexual e uma médica 
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do ambulatório de HIV que faz o seguimento das pessoas em uso da profilaxia. Os 

nomes fictícios utilizados serão: Elaine, Helena, Ivo, Bernardo e Laura. 

As atribuições dos infectologistas plantonistas da enfermaria de SIDA incluem, além do 

atendimento de intercorrências do plantão, o atendimento dos pacientes da enfermaria 

de infectologia - “é meio que um plantão rotinizado porque a gente atende as 

intercorrências, mas também passa as visitas”. Acompanham os pacientes na realização 

de exames externos, fazem “busca ativa” na emergência de pacientes que apresentam 

condições de vir para enfermaria, realizam a internação destes e de “doente novo” que 

chega, respondem pareceres de pacientes portadores de HIV que estejam fora da 

enfermaria e atendem as pessoas em situação de exposição sexual e ocupacional.  

Alguns realizam esta tarefa desde que foram contratados e, portanto, não é encarada 

como uma atividade extra, outros absorveram esta nova atribuição com menos 

incômodo – “acho que foi meio passando a informação que era para atender de plantão 

em plantão e naturalmente a gente foi incorporando”. E outros manifestam sentirem-se 

sobrecarregados, contrariados e ainda preocupados de estarem atendendo em um “setor 

fechado”, conforme os relatos abaixo sugerem:  

"Eu tenho que atender os pacientes internados, estejam eles graves ou não [...] e no meio dessa 

história toda quando chegam os acidentes perfuro cortantes, acidente sexual e violência sexual 

eu tenho que interromper tudo que eu estou fazendo para atender.”  

 

“Eu não me sinto muito confortável de fazer a PEP sexual aqui não. Acho que é um 

procedimento que não precisa de um médico infectologista para fazer. É uma urgência e quem 

deve fazer é a porta de entrada. O médico da emergência é apto, é hábil para fazer isso [...], não 

precisa encaminhar para um setor fechado. Mas aqui sempre foi assim”.  

 

Os profissionais não receberam nenhum treinamento oficial sobre PEP sexual. Foram 

por conta própria lendo os manuais do Ministério da Saúde sobre o assunto e também 

buscando trocar informações entre si. O processo de inclusão desta tarefa na rotina 

destes profissionais não foi algo discutido e organizado com a equipe,  

“A gente era referência do MS com a enfermaria de Sida aqui do hospital. Já atendíamos 

acidente ocupacional e foi uma evolução natural aparecer a profilaxia pós- exposição sexual e a 

gente da enfermaria também abraçou mais esta tarefa. Não houve discussão [...] aqui 

historicamente é assim ‘HIV é de vocês’. Não houve preparo e não houve como tirar porque não 

houve ninguém que quisesse pegar e até porque a referência ficou aqui – ‘é lá na enfermaria de 

Aids do ...’. Então o fluxo, não foi um fluxo construído, foi um fluxo realizado pela demanda e 

por ter pessoas que foram assumindo. Tudo começou e ficou aqui por causa da fama”.  
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Além dos acidentes sexuais e ocupacionais, chegam outros casos buscando profilaxia, 

como, por exemplo, acidente com agulha na praia, gari que se acidenta durante o 

exercício de seu trabalho, acidentes ocupacionais ocorridos em diferentes unidades de 

saúde do SUS e da rede privada. A situação relatada abaixo exemplifica um pouco a 

“variedade” de situações que compõem o cenário onde se realiza os atendimentos da 

PEP sexual:  

“Um exemplo, não é uma exposição sexual [...], mas eu atendi uma senhora que foi agredida 

com um estilete, por um paciente que ela atendia num consultório dentário. Mas teoricamente o 

sangue da faquinha é o sangue da acidentada e não da fonte, do agressor. Eu expliquei isso à ela 

com muita delicadeza, com muita calma, mas a senhora estava extremamente nervosa, já tinha 

ido à delegacia aberto boletim de ocorrência. Enfim, quando eu disse que não tinha indicação de 

prevenção e que eu não ia fazer, ela alterou o tom de voz, partiu para agressão, disse que se eu 

não fizesse a culpa seria minha se ela contraísse algum tipo de doença. Às vezes a gente fica 

refém da situação [...] É aquilo que te falei, num setor fechado... neste caso quando ela partiu 

para agressão, aumentou o tom de voz, que ela foi para cima mesmo eu tinha outras pessoas ao 

meu redor. Às vezes a gente atende de madrugada, só o profissional e o acidentado...” 

  

O dia a dia da enfermaria de SIDA, onde se realiza o primeiro atendimento das pessoas 

que buscam profilaxia por exposição sexual, é bastante dinâmico e intenso e os 

profissionais são afetados e reagem de diferentes maneiras à variedade de situações.  

Antes de implantarem oficialmente a PEP sexual, o Hospital já era referência para PEP 

ocupacional. Alguns profissionais seguiam o que estava instituído e não prescreviam a 

profilaxia para casos de exposição sexual. Outros, mesmo com toda esta “sobrecarga”, 

faziam “manobras” para responderem às demandas de exposição sexual mesmo antes 

desta tecnologia estar oficialmente instituída no serviço.  

“A profilaxia pós-exposição sexual ainda não estava liberada pelo Ministério da Saúde e quando 

eu fazia um atendimento de exposição sexual tinha que inventar outro tipo de acidente (perfuro 

cortante). Eu muitas vezes fiz isso. Acontecia violência sexual ou qualquer outra coisa, acidente 

mesmo, e ao invés de colocar lá que era isso, eu colocava que a pessoa tinha se acidentado com 

objeto perfuro cortante para não negar o atendimento à pessoa”.  

 

O fato de que hoje, para se atender a necessidade das pessoas em relação a profilaxia 

para prevenção do HIV, não seja necessário registrar os casos de PEP para exposição 

sexual como um acidente ocupacional, revela os avanços alcançados em direção à 

conquista de Direitos Humanos no que diz respeito à oferta ampliada de estratégias de 

prevenção pelo estado.  

Todavia, este avanço na descoberta de novas tecnologias e as consequentes mudanças 

nas normatizações para sua efetivação ainda estão em processo de consolidação. Como 
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bem sabemos, quem dá vida às políticas e opera as tecnologias e normas são as pessoas, 

e neste âmbito ainda temos muito que avançar.  

Com relação à necessidade de ampliação da divulgação da PEP sexual para população, 

observamos que a opinião dos profissionais entrevistados, na sua grande maioria, reflete 

a preocupação das pessoas deixarem de usar o preservativo e passarem a recorrer a 

profilaxia com um excesso indevido, embora considerem ser um direito de todos.  

Também tive a oportunidade de observar em um contexto mais amplo que o do Hospital 

– na “Oficina de atualização sobre prevenção do HIV/Aids, Novas tecnologias e 

Estratégias de enfrentamento da epidemia HIV/Aids junto à População LGBT”, 

realizada pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos/ RJ em parceria com 

a Gerência de DST/Aids da Secretaria de Saúde/ RJ, setembro de 2014 - a presença de 

um discurso semelhante ao dos profissionais entrevistados e de ponderações que 

instigam a mudança necessária à efetividade das respostas do estado e da própria 

população para a garantia do Direito conquistado.  

Para exemplificar nossa observação sobre os discursos observados num contexto micro 

(o Hospital) e num contexto mais macro (a Oficina), destacamos entre os depoimentos, 

opiniões, questionamentos e debate ocorridos no evento supracitado, os seguintes 

relatos:  

Ativista de uma ONG Aids do Rio de Janeiro – “grande parte das ONGs são contrárias 

às novas tecnologias de prevenção”  

Assistente Social, ligada a uma ONG atuante no interior do estado, dizendo que a 

coordenadora de DST/Aids de seu município, divulgou a PEP sexual com ressalvas- 

“ela entregou os folhetos para gente, dizendo que não era para divulgar porque senão 

poderia virar moda  e que era só para casos de estupro”
12

.  

Ativista de uma ONG LGBT - “a percepção de risco é muito variada entre os HSH de 

comunidades pobres”.  

Médica infectologista da FIOCRUZ - “Por que eu tenho que ser punido porque não usei 

camisinha? A PEP é um direito, não é substituição, é um direito de escolha”.  

Psicólogo da FIOCRUZ - “não existe técnica sem política e as posições de vanguarda e 

conservadorismo. [...] Medicar é diferente de medicalizar”.  

                                                           
12

 Os nomes da coordenadora e do município foram omitidos para preservar a identidade da informante. 



42 
 

Gestor – SEASDH - “O que já existe instituído sobre estratégias de redução de risco? 

Hoje se eu for em um serviço de saúde e perguntar como eu posso fazer sexo sem 

camisinha e reduzir o risco de HIV, o profissional me orienta?  Existe alguma 

recomendação técnica publicada sobre isso?”  

Nas visitas realizadas ao hospital durante o estudo, houve encontros que permitiram 

maior aproximação daquele cotidiano onde os atendimentos para a PEP sexual ocorrem. 

Como, por exemplo, o desabafo de uma profissional que atua na enfermaria sobre a falta 

de uma coordenação técnica mais presente, com quem pudessem contar para discutir “as 

condutas” e organizar melhor o processo de trabalho. A pessoa que ocupava esta função 

não está mais no serviço e estavam sem uma interlocução capaz de articular e coordenar 

a equipe num trabalho mais integrado.  

Outro exemplo, também elucidativo dos acontecimentos que permeiam o cotidiano do 

serviço de SIDA no hospital foi o encontro que tive com um usuário na sala de espera 

do ambulatório de HIV enquanto esperava para conversar com a médica.  Só estávamos 

eu e este senhor que chegou logo depois de mim para fazer uma consulta com a médica 

que faz seguimento dos casos de PEP. Me apresentei, disse da pesquisa sobre PEP e 

perguntei à ele se estava ali para este tipo de atendimento.  

Usuário: “Ah comigo não foi nada disso, não. Fui apartar uma aidética que estava batendo na 

mãe e ela me deu uma unhada. Ela não tinha sangue nas unhas, o sangue que saiu era meu, mas 

mesmo assim resolvi vir aqui".  

Pesquisadora: Como soube da profilaxia?  

Usuário: "Minha filha trabalha na área da saúde.  Ah a gente fica com medo, 63 anos nunca tive 

nenhuma doença venérea, e olha que fui danado. E agora pegar isso de uma drogada? Mas eu 

meti um processo nela. A delegada já tem várias queixas registradas contra ela. Drogada não é 

mole... E ela nem se trata direito e não morre a peste". 

 

Ele disse que é vizinho dessa moça “aidética” que mora com a mãe, que já é uma 

senhora de 80 anos e que a moça vive drogada e aprontando com a mãe.  

Estes exemplos ilustram cenas do cotidiano do serviço que, por um lado, revelam 

dificuldades relacionadas ao processo de trabalho, especialmente pela falta de um 

“responsável técnico” que contribua para integração da equipe e, por outro, o caldo de 

preconceitos e medos que ainda pairam entorno da Aids e das drogas, sem desconsiderar 

a possível gravidade da situação relatada sobre a moça com HIV e a mãe idosa.  
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Sobre o perfil das pessoas que buscam a PEP sexual no hospital os relatos abaixo de 

profissionais entrevistados sintetizam as situações mais comuns, entre as quais se 

incluem parceiros “fonte” de sorologia conhecida e desconhecida
13

:  

“Do ponto de vista dos heterossexuais, daqueles que se dizem heterossexuais, normalmente são 

homens casados, nesta faixa entre 20 e 40 anos de idade e que têm filhos. [...] também aquele 

quantitativo principalmente de homossexuais masculino, de homens que fazem sexo com 

homens, que se expõem inadvertidamente, um dos parceiros é positivo o outro não sabe e ocorre 

um acidente com o preservativo durante a relação e acaba a situação se aflorando ali e sendo 

confessado, digamos assim, por conta da exposição. Normalmente são pessoas com algum grau 

de instrução, que no mínimo têm alguma profissão técnica ou de nível superior. Eu percebo que 

o álcool está sempre presente nessas situações.”    

 

“Já atendi mulher com homem, ela positivo e ele negativo, HSH, casal sorodiscordante ou não, 

heterossexual também e alguns que se dizem heteros e que na realidade têm relação com 

travesti.”  

 

Usuários 

Na apresentação dos usuários, além de dados como sexo, orientação sexual, idade e 

profissão, incluo também informações relativas a realização do teste anti-HIV, sobre 

como ficaram sabendo da PEP sexual, a motivação que os fez procurá-la, a sua 

utilização, a expectativa sobre o serviço e um pouco de suas vidas pessoais que 

pudemos conhecer durante as entrevistas. Os nomes utilizados são fictícios.  

 

Zeca tem 19 anos, é do interior do estado Rio de Janeiro e atualmente está morando na 

capital porque está cursando comunicação. Diz que iniciou sua vida sexual com homens 

este ano. Atualmente está namorando um rapaz e apenas com ele teve sexo com 

penetração e sempre usam camisinha. Já fez 3 testes de HIV porque no inicio de 2014 

considera que viveu duas situações de risco, ambas praticando sexo oral apenas. Da 

primeira vez, conta que chegou a ficar “doente psicologicamente”.  Foi a médicos e 

depois de passado esta fase de “muito sofrimento”, acreditou que não era Aids. Já na 

segunda vez que julgou ter vivido outro risco, acabou buscando de imediato um posto 

de saúde e fez o teste rápido para o HIV. Lá não recebeu nenhuma informação sobre 

PEP sexual. Foi para internet na esperança de encontrar alguma informação que 

aliviasse sua angustia e acabou descobrindo a existência da profilaxia. Não sabia a 

sorologia “da fonte” que era um rapaz que conheceu pela internet e acabou fazendo a 

                                                           
13

 Conforme referimos acima o serviço não tem registro sistematizado destas informações relatadas pelos 

profissionais. 
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profilaxia. Quando buscou o serviço sua expectativa era “simplesmente pegar o remédio 

para eu tomar e depois voltar para fazer o teste rápido”.  

No dia da nossa entrevista estava vindo buscar o resultado do primeiro exame pós-

profilaxia no ambulatório de HIV onde são acompanhados os “casos de PEP”. Estava 

extremamente ansioso – “eu estou com medo. Eu estou atolado de coisa pra fazer e 

estou com medo de receber o resultado e não consegui fazer mais nada porque se eu 

descobrir isso agora dependendo do resultado, não sei se eu vou conseguir fazer minhas 

coisas”. Neste momento o paciente chorou.  

 

Marcos é taxista, mora numa comunidade no entorno do hospital, tem 30 anos, é casado 

e tem dois filhos. Conta que faz periodicamente teste anti-HIV porque há dez anos teve 

um HPV, o médico pediu o teste e de lá para cá sempre faz. Esta é a segunda vez que 

está fazendo PEP sexual. Ficou sabendo da profilaxia por uma notícia de jornal 

relacionada à profilaxia para situações de violência sexual e deduziu “pô se existe para 

este caso de estupro deve ter para o caso de rompimento de camisinha ou qualquer outra 

coisa do tipo”. Procurou o hospital, confirmou sua dedução e fez a profilaxia. Como tem 

plano de saúde está fazendo o seguimento em clínica de saúde privada. Diz que prefere 

assim porque lá tem hora marcada e não corre o risco de encontrar algum conhecido 

num serviço de Aids. Diz que sempre que usa preservativo quando tem relações 

extraconjugais com outras mulheres, mas destas duas vezes que fez a profilaxia o 

preservativo havia rompido. Enquanto estava tomando os ARV da PEP preocupava-se 

como faria sexo com sua esposa sem colocá-la em risco. Afinal ainda não tinha feito o 

teste pós-profilaxia e não tinha certeza de que não havia se infectado. Então “deu um 

jeito de sumir com os anticoncepcionais da esposa” e assim ela teve que aceitar o uso do 

preservativo. Sobre o que achou do serviço diz:  

“Eu esperava uma burocracia tremenda, mas o pessoal corre, tem 72 horas para fazer, se não o 

resto da vida você vai ser um gasto para o governo. Eles agilizam para gente não precisar de 

ficar o resto da vida dando gasto para sociedade. Isso, lógico, em segundo lugar, o principal é a 

saúde do paciente. Mas se o cara é profissional de saúde ele não tá nem aí para o quê o governo 

vai gastar. Talvez não do médico socialista, mas do médico capitalista sim. Tem médico 

capitalista e tem médico socialista”.  

 

Luiz é estudante de marketing, trabalha no aeroporto, tem 34 anos, está namorando um 

rapaz soropositivo há três meses. Já fez o teste anti-HIV várias vezes e justifica dizendo 

que sempre faz o teste “porque como eu acho que faço parte de um grupo de risco. 
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Mesmo antes dele (o namorado sorodiscoradante) eu sempre fiz o controle – fazia uma 

vez ao ano todo checkup: HIV, hepatite, tudo”.  

Conta que desconhecia a existência da PEP sexual e ficou sabendo quando foi “exposto 

ao vírus HIV pelo seu parceiro”. Durante o ato sexual ficou na dúvida se a camisinha 

havia rompido e logo buscaram o hospital para ver o que poderia ser feito e, neste 

momento foi informado sobre a profilaxia e iniciou os ARV.  

Diz que quando procurou o serviço sua expectativa era receber alguma orientação para 

se “tranquilizar que estava tudo ok. Eu queria ter esta certeza, entendeu?”. E com a PEP 

acabou se tranquilizando mais ainda. Comenta que muitas vezes perde a ereção com o 

parceiro por medo de se infectar e diz que no “período que eu estava com a Peps eu já 

estava um pouco mais seguro porque eu estava tomando a medicação e o vírus não iria 

chegar até mim”.  

 

Denise tem 42 anos, é enfermeira, separada e tem uma filha adolescente. Estava em 

seguimento no ambulatório de HIV devido a um acidente ocupacional que viveu no seu 

trabalho, quando ficou sabendo sobre a PEP sexual. Refere que em conversa com a 

doutora contou que havia vivido um risco sexual e perguntou se a mesma profilaxia 

para risco ocupacional não poderia ser aplicada para estes casos, a médica confirmou, 

mas como já havia passado de 72 horas da exposição sexual não foi possível fazer a 

profilaxia. Diz que já fez todos os exames e está tudo bem. Diz que está sem parceiro 

fixo no momento, que sempre usa preservativo, seja com parceiro fixo ou eventual. 

Mesmo assim viveu esta exposição de risco recentemente e conta que foi jantar com um 

rapaz que conheceu pela internet, depois foram a um motel e lá ele a forçou para 

fazerem sexo sem camisinha, foi violento e ela ficou com medo.  

 

Walter é solteiro, formado em cinema e tem 28 anos. Diz que não é uma pessoa que 

costuma ter muitos parceiros e que sempre usa preservativo em suas relações sexuais. 

Soube da PEP por intermédio de um conhecido “antes mesmo de acontecer a exposição, 

eu fiquei sabendo por uma pessoa que já havia comentado sobre esse sistema e como 

funcionava”. Sobre a realização do teste anti HIV diz que fez o exame outras vezes e 

que já foi doador de sangue. Comentou que se relacionava sexualmente com homens 

quase no final da entrevista. Sempre se referia dizendo “a pessoa”, mas quando estava 

dando sua opinião de que a PEP sexual deve ser indicada para qualquer um e não apenas 
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para gays, “para não segregar”, acabou falando que o seu risco foi numa relação sexual 

com um homem. Tem plano de saúde, mas “o que eu observei aqui é que as pessoas 

sempre tentam te ajudar e eu não estou acostumado com o sistema público, tudo meu é 

particular”.  

 

 

Usuário Sexo Idade Profissão 
Orientação 

sexual 

Teste 

HIV 

feito 

N
o
 

PEP 

sexual 

Prática sexual 

relatada 

Zeca 

 
Masc. 19 

Estudante de 

comunicação 
homossexual Sim 1 

Sexo oral receptivo 

sem preservativo com 

ejaculação parceiro 

HSH, sorologia 

desconhecida 

Marcos 

 
Masc. 30 Taxista heterossexual Sim 2 

Sexo vaginal insertivo, 

rompimento do 

preservativo, parceira 

feminina 

Luiz 

 
Masc. 34 

Estudante de 

marketing 
homossexual Sim 1 

Sexo anal insertivo 

com rompimento de 

preservativo 

Denise Fem. 42 Enfermeira heterossexual Sim 0 

Sexo vaginal receptivo 

sem preservativo, 

parceiro masculino 

heterossexual 

Walter 

 
Masc. 28 

Estudante de 

Cinema 
homossexual Sim 1 

Sexo anal receptivo 

e/ou insertivo, com 

rompimento de 

preservativo, parceiro 

HSH 

  



47 
 

Capítulo 3 

RISCO PARA UM E PARA OUTRO E AS VULNERABILIDADES 

 

“No bolso de um louco tem sempre um pedaço de Deus” 
14

 

 

 O tema da Aids traz à  tona questões relacionadas à sexualidade humana e toda gama 

de conceitos e preconceitos acerca de como as pessoas a vivenciam. A visão sobre o 

exercício da sexualidade como algo perigoso e arriscado ganhou tons mais fortes com o 

advento da Aids. Como dizia o poeta
15

, “o meu prazer agora é risco de vida”. 

Mas este clima de perigo e ameaça se expande para além da esfera da sexualidade 

humana e alimenta o “espírito de risco” que vem sendo cultivado nas sociedades 

contemporâneas. Como destacam Castiel, Guilan e Ferreira (2010), a construção do 

espírito de risco tem encontrado respaldo crescente na produção científica das últimas 

cinco décadas. Os autores ressaltam que vivemos “uma verdadeira indústria de 

determinação / avaliação de riscos, baseada em disciplinas ligadas à economia, 

engenharia, toxicologia, epidemiologia/biomedicina e às ciências atuariais” (p.10). Mas 

é preciso considerar também, como bem lembram os autores, que “viver implica correr 

riscos” (p. 9). 

 

Sentidos do risco  

 

Nos diversos sentidos em que se apresenta, o risco vem (ar)riscando nossas vidas. A ele 

reagimos, seja desafiando-o em busca de “adrenalina”, seja tentando mantê-lo sob 

controle para ter saúde e vida longa, evitando, reduzindo ou até sendo indiferente a ele 

(ao risco). Mas, seja como for, o risco nos risca e afeta pelo simples fato de estarmos 

vivendo a vida.  

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, entre os diferentes significados e 

sentidos relacionados, risco indica "probabilidade de perigo com ameaça física para o 

homem e/ou o meio ambiente (risco de vida, de infecção, de contaminação)" (p. 2462).  

                                                           
14

 Trecho da canção Ponto de Vista, de João Cavalcanti e Eduardo Krieger - Grupo de Samba Casuarina 

                                                  
15

 Trecho da canção Ideologia, de Agenor de Miranda Araújo Neto - Cazuza e Roberto Frejat 
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Castiel, Guilan e Ferreira (2010) apontam que o enfoque de risco epidemiológico 

aborda tanto questões da esfera ambiental – riscos provocados por exposições 

radioativas, poluentes tóxicos e outros subprodutos de atividades econômicas e sociais -, 

quanto da esfera individual – riscos resultantes de comportamentos pessoais ligados ao 

estilo de vida dos sujeitos. E, sinalizam que:  

“A epidemiologia permite a quantificação da magnitude da 

relação exposição–doença nos seres humanos e, por 

conseguinte, a possibilidade de se alterar o risco por meio da 

intervenção. O conceito de risco é, portanto, usado em 

epidemiologia como uma forma de compreender e medir a 

probabilidade de ocorrência de agravos à saúde” (p.38).  

 

Na visão pautada pelas ciências sociais, o risco é entendido como: 

“não como um fato a ser compreendido, quantificado e 

gerenciado, mas como algo construído socialmente. Para os 

cientistas sociais, avaliações de risco não podem deixar de lado 

fatores subjetivos – éticos, morais, culturais – que interferem nas 

opções dos indivíduos” (CASTIEL, L.D.; GUILAN, M.C.R.; 

FERREIRA, M. S., 2010, p.17).  

 

Compartilhando desta perspectiva, Caponi (2003) diz que “a saúde não pertence à 

ordem dos cálculos, não é o resultado de tabelas comparativas, leis ou médias 

estatísticas e, portanto, seu estudo não é exclusivo das investigações biomédicas, sejam 

elas quantitativas ou não” (p.59).  

Numa visão estritamente epidemiológica, a recomendação técnica do Ministério da 

Saúde para a aplicação da PEP sexual indica como critério para se proceder à avaliação 

de risco para indicação da profilaxia: (1) a sorologia do parceiro fonte, (2) o tipo de 

prática sexual vivenciada e (3) a prevalência do HIV no segmento populacional ao qual 

o parceiro fonte pertence, conforme os quadros abaixo (BRASIL, 2010 a, p. 60, 61 e 

62):  
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Tipo de exposição sexual e risco de transmissão após contato com 

pessoa soropositiva para o HIV 

Tipo de exposição Risco de transmissão/exposição % 

Penetração anal receptiva 
a
 0,1 – 3,0 

Penetração vaginal receptiva 
b
 0,1 – 0,2 

Penetração vaginal insertiva 
c
 0,03 – 0,09 

Penetração anal insertiva 
d
 0,06 

Sexo oral receptivo 0 – 0,04 

a- Penetração anal receptiva: pessoa exposta penetrada por parceiro soropositivo 

em relação sexual anal 

b- Penetração vaginal receptiva: mulher exposta penetrada por parceiro 

soropositivo em relação sexual vaginal 

c- Penetração vaginal insertiva: homem exposto penetrando mulher soropositiva 

em relação sexual vaginal 

d- Penetração anal insertiva: homem exposto penetrando pessoa soropositiva em 

relação sexual anal 

 

 

 

 

Prevalência do HIV em segmentos populacionais no Brasil 

População Prevalência Comentário 

Geral 0,6% Baixa 

Gays e outros HSH 10,5% Alta 

Usuários de drogas 5,9% Alta 

Profissionais do sexo ~ 5,0% Alta 
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Indicação de quimioprofilaxia segundo tipo de exposição e parceria
16

 

M
en

o
r 

ri
sc

o
 

Maior risco Menor risco 

Tipo de 

exposição 

Status 

sorológico 

do parceiro 

Anal 

receptivo 

Anal ou 

vaginal 

insertiva 

Vaginal 

receptiva 

Oral 

receptiva 

com 

ejaculação 

Parceiro 

sabidamente 

HIV positivo 

Recomendar Recomendar Recomendar Considerar 

Parceiro de 

sorologia 

desconhecida, 

mas de 

população de 

alta 

prevalência 

Recomendar Considerar Considerar Considerar 

Parceiro de 

sorologia 

desconhecida e 

de população 

de baixa 

prevalência 

Considerar 
Não 

recomendar 

Não 

recomendar 

Não 

recomendar 

 

De acordo com a recomendação técnica do MS, baseada na perspectiva epidemiológica, 

verificamos que o risco relatado pelos usuários entrevistados neste estudo, segundo o 

critério da prática sexual, pode ser classificado nas categorias: sexo oral receptivo, sexo 

vaginal insertivo, sexo vaginal receptivo e sexo anal insertivo. Entre os parceiros fontes, 

apenas um tinha sorologia para o HIV conhecida - era soropositivo - e os demais eram 

parceiros eventuais de sorologias desconhecidas, sendo metade com parceiro fonte de 

segmento populacional de alta prevalência e na outra metade o parceiro era da 

população geral.  

Neste ponto, é preciso reconhecer o papel que as categorias elencadas pelo MS podem 

ter na definição do perfil epidemiológico do segmento de usuários que este estudo 

                                                           
16

Adaptado de: FISHER, M et al. UK Guideline for the use of post-exposure prophylaxis for HIV following 

sexual exposure. International Journal of STD & AIDS, [S.I.], v. 17, p. 81-92, 2006 
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abrange
17

. No entanto, como veremos nos relatos a seguir, os riscos que estes 

vivenciaram na ocasião considerada como de possível exposição sexual ao HIV há 

indicações muito expressivas de que uma análise que considere a perspectiva das 

ciências sociais pode contribuir para uma melhor percepção das questões envolvidas.  

 

Risco: o ponto de vista dos usuários  

 

“Eu busco 100% me proteger, mas estive numa situação onde ocorreu uma falha – o 

preservativo rompeu e eu me senti exposto e vim correndo pra cá. Graças a Deus.[...] foi minha 

primeira exposição, graças a Deus. Eu nunca transo sem camisinha, o preservativo estourou. Ele 

arrebentou no ato e eu não percebi, essa foi a questão. Eu tive que correr, foi de madrugada e eu 

vim de manhã pra cá achando que não funcionava, mas deu tempo” (U. Walter). 

 

“O que aconteceu foi o seguinte: eu estava separada, conheci este rapaz, nós saímos pra tomar 

um chope, do chope nós fomos pro motel e lá no motel nós usamos camisinha na primeira 

relação. Na segunda relação, ele não quis e eu falei 'não então a gente para por aqui, vamos 

parar por aqui porque eu não conheço você, como que eu vou fazer sexo sem camisinha com 

você se eu não fazia nem com o meu marido quando eu era casada, estou te conhecendo agora'. 

Aí ele meio que forçou a barra e eu fiquei receosa, porque fiquei com medo de ser agredida, 

porque ele era um homem forte, tinha um porte e forçou a barra e acabou que nós transamos 

sem camisinha. Mas foi por medo. Eu fiquei com medo dele, entendeu?” (U. Denise). 

 

“Eu fui exposto ao vírus HIV pelo meu parceiro. Numa relação a gente achou que a camisinha 

tivesse estourado, a gente tinha chegado de uma noitada, de uma balada, era de manhã. Eu 

fiquei com medo, mexeu com o meu psicológico, eu fiquei assustado [...]. Como eu estava com 

dúvida se realmente a camisinha estourou ou não, relatei o ocorrido pra médica e ela achou que 

eu devia iniciar o Peps. Na dúvida, eu achei melhor procurar ajuda. Na verdade, foi no sexo 

anal. Eu que estava fazendo a penetração e aí quando eu tirei a camisinha, como ela estava suja 

com fezes e o odor ficou na minha mão, eu achei que tivesse estourado. Porque eu passei a mão 

assim no pênis e aí cheirei e estava com cheiro de fezes. Então eu achei que tinha estourado a 

camisinha que o pênis entrou em contato com as fezes dele. E aí como ele foi no banheiro e 

falou que tinha sangrado muito, eu fiquei com medo. De repente de, se a camisinha estourou, eu 

ter entrado em contato com o sangue dele. Aí fiquei com isso na cabeça e, quando acordamos, a 

gente foi no médico pra tirar essa dúvida” (U. Luiz
18

).  

 

“No meu caso, todas as duas vezes que aconteceu no ato a ruptura da camisinha, eu já vi que 

rompeu e parei, e vi que isso foi um acidente sexual. Eu sei que o risco meu é bem menor do 

que da mulher que eu nem cheguei a ter ejaculação em nenhuma das duas vezes. Enfim eu vi 

                                                           
17

 As informações possíveis de serem geradas pela perspectiva da epidemiologia são extremamente 

relevantes para compreensão da epidemia e planejamento de ações. No entanto, não são suficientes, e 

agrega-las à outras perspectivas enriquece e fortalece o conjunto de respostas para seu controle. Ressalto 

que o serviço pesquisado não tem um registro de dados sistematizado capaz de fornecer estas 

informações. 

 
18

 Conforme apresentado no capítulo referente ao Cenário, Luiz tem um parceiro que vive com HIV - 

casal sorodiscordante. 
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que a camisinha arrebentou, eu parei. Mas pra mim aquilo já foi um acidente sexual. Pode ser 

que nem seja eu sei. Nas duas vezes parece que o rompimento da camisinha foi devido ao 

ressecamento da vagina, eu acredito. Pois é, a primeira vez foi uma carona que eu dei pra uma 

mulher que eu nunca mais vou ver na minha vida, nem sei da onde que é, nem de onde veio. E a 

segunda vez foi uma amiga de um amigo que também muito tempo eu não vejo. [...] então 

assim, não tem como saber quem é, o quê que faz” (U. Marcos).  

 

“Desde o começo do ano, eu estou passando por um problema meio que disso. Porque eu 

mesmo comecei minha vida sexual este ano. Aí o que me aconteceu eu fiquei assustado, talvez 

eu acho que tinha ficado doente psicologicamente. Desde o inicio do ano eu pensei que estava 

com HIV, mas acabou que tudo era psicológico. Numa festa eu tinha ficado com a pessoa. Aí 

isto foi antes do carnaval e a única coisa que aconteceu é que eu tinha recebido sexo oral da 

pessoa e acabou, nada mais aconteceu. E no carnaval eu fiquei doente. Aí eu fiquei com medo 

disso. Isso acabou me criando algo psicológico e foi aumentando, aumentando e eu estava 

ficando mal psicologicamente, achando que eu estava com isso. [...] Aí, depois disso, que 

realmente eu tive uma relação de risco. Eu fui ficar com um cara e aí ele não aguentou e acabou 

ejaculando na minha boca e novamente eu voltei a ficar noiado com isso e aí eu descobri o que 

se tratava de pós-exposição de risco e aí eu procurei aqui” (U. Zeca).  

 

  

Na conversa com os usuários, sobre o que os levou a procurar o serviço e/ou a 

profilaxia, me chamaram atenção aspectos relacionados à dimensão subjetiva acerca da 

Aids e do risco de aquisição do vírus - o medo da infecção, a culpa por não ter cumprido 

100% das normas de prevenção e a condição de vulnerabilidade individual vivenciada 

com o rompimento da camisinha, mesmo sendo uma pessoa com práticas de baixo risco 

para o HIV (quem costuma se prevenir “100% das vezes” pode ser considerado de baixo 

risco), a vulnerabilidade da mulher diante do “macho que detém a força (física)” e 

convicção de que na dúvida se o risco vivido culminará em infecção ou não é melhor 

fazer a PEP.  

 

Risco: o ponto de vista dos profissionais 

 

Compreendendo o risco como uma entidade probabilística, o mesmo sentimento de 

“incerteza” esteve presente no relato dos profissionais, interferindo nas suas condutas 

mais do que os critérios epidemiológicos que subsidiam a recomendação técnica do MS.  

 

“Essa coisa da forma de sexo você nunca vai poder garantir. Eu dou (referindo-se a PEP sexual) 

por vários pontos. Não essa coisa de proteção legal, tipo querendo me defender, até tem esse 

lado também né, você vai botar a mão no fogo que o cara não vai pegar com sexo oral e depois 

o cara pega, ele vai dizer que pegou, e aí? Mas porque é complicado mesmo. Como é que você 

vai afirmar pra pessoa... eu falo pra ele assim que sexo oral pega menos, efeitos colaterais... falo 

o que eu acho mais ou menos, como se fosse pra mim, mas o que ele vai fazer vai depender 

muito dele” (P. Ivo). 
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“Como eu não consigo ter certeza do risco, porque a gente não lida com certezas... Então assim 

se a pessoa..., você explica, mas eu não posso dar risco zero – 'você não tem indicação, mas 

você tem direito de tomar'. O que acontece é o seguinte, como você não consegue dar risco zero 

você vive uma situação muito complicada, que a pessoa depois... você não tem controle sobre a 

vida daquela pessoa, você não sabe se ela vai dar seguimento àquele atendimento. Então você 

não sabe se ela se expôs outras vezes e naquele momento você não teve o teste rápido pra saber 

se ela já é positiva e aí você nega a medicação e aí ela pega porque se expos dois, três dias 

depois, uma semana depois e aí ela se contamina e aí ela não vai revelar que ela se expos depois 

daquele acidente em si, naquela exposição não foi, mas ela se expos depois e isso ela pode não 

revelar, e você negou a medicação pra ela ... isso gera processo. E quem é que vai querer ser 

processado? Como é que você vai provar que ela não se contaminou daquilo ali? E quando 

a fonte, o parceiro dela tem HIV desconhecido, ela não conhece, exposição ocasional, como é 

que você vai buscar a pessoa pra saber se ela é HIV positivo? Então como você lida com risco? 

Se a pessoa fizer muita questão de tomar – você explica pra ela e você dá a medicação 

(referindo-se aos casos em que pelo protocolo não haveria indicação)” (P. Laura).  

 

"Acho que devo fazer tudo que puder de esclarecimento à população de risco e às pessoas 

teoricamente não de risco, porque eu acredito que todo mundo seja de risco. Todo mundo que 

tem um parceiro sexual ocasional ou mesmo que não seja ocasional. Quantas são as pessoas... 

é... ninguém vai viver chegando pra um casal de namorados ou de casados, não importa qual é o 

vínculo que eles têm um com o outro, mas que são pessoas regulares, que convivem há muito 

tempo juntos, eu não posso sair por aí espalhando terrorismo: ‘Olha,  tem que fazer profilaxia’. 

Será que toda vez que eles transarem vai ter que fazer uma PEP? Não é nada disso, eu tô falando 

das situações assim de exposição sexual em que tenha havido engano de pessoa, ou risco de 

ruptura de preservativo ou não importa qual seja... Eu acho que tem que divulgar quais são as 

situações, sim e acho que o profissional que fizer o atendimento na hora que tem que estar 

muito bem preparado pra saber quando é que ele vai fazer a profilaxia e quando ele não vai 

fazer” (P. Helena).  

 

Sobre a concepção de risco dos profissionais destacamos aquelas que evidenciam a 

incerteza do risco, ou seja, a intervenção pautada na avaliação de riscos é sempre uma 

aposta, apesar de alguns insistirem (em vão?) na busca de certezas, como mostra o 

relato da P. Helena. Já no relato dos demais profissionais verificamos que, mesmo por 

diferentes motivações, os discursos coincidem entre eles e também com o relato dos 

usuários no que diz respeito à “certeza de que na dúvida do risco vivido levar à infecção 

ou não, é melhor fazer a profilaxia”.  

No entanto, se, por um lado, a ação de saúde realizada pelo P. Ivo sugere haver uma 

decisão dialogada entre o profissional e o usuário para o uso da PEP onde a 

consideração da autonomia do usuário foi determinante. Por outro, no relato de P. 

Laura o receio do profissional ser processado judicialmente marca fortemente a 

decisão.  

Sobre este ponto Veriano Terto, referindo-se às tecnologias biomédicas de prevenção do 

HIV, questiona: 
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“[...] De que maneira educamos a população sobre essas novas 

tecnologias? E o acesso a elas? Será que M. ou C. poderiam 

chegar daqui a pouco e responsabilizar judicialmente o Estado 

por não ter colocado a PEP para eles e eles terem se infectado 

por conta disso? [...] Onde serão as próximas batalhas jurídicas 

em torno da Aids? Isso vai nos fazer repensar as nossas 

responsabilidades diante da população? [...] Será que agora na 

quarta década da epidemia, vamos também reivindicar que 

exista PEP e a PrEP? As pessoas vão se infectar e o Estado  não 

está oferecendo de maneira correta essas profilaxias. [...] nós 

responsabilizaremos também o Estado por não estar colocando 

essas tecnologias à disposição de forma correta?” (BELOQUI, 

J.; SEFFNER, F. E TERTO, V., 2013, p. 135)  

 

Ainda o relato de P. Laura traz a informação de que o serviço não dispõe do teste 

rápido diagnóstico para testagem do usuário exposto. Este fato evidencia uma 

vulnerabilidade programática que pode comprometer o “êxito técnico” (Ayres, 2009) da 

ação de saúde, à medida que a possibilidade de se ter de imediato o diagnóstico de HIV 

da pessoa que está buscando a PEP pode evitar a realização desnecessária da profilaxia, 

conforme orienta o MS: 

“Cabe ressaltar a importância da realização da testagem 

diagnóstica por meio de testes rápidos na pessoa exposta para 

definir sua condição sorológica prévia à exposição. Em caso de 

resultado reagente, deve-se encaminhá-la ao SAE para iniciar 

acompanhamento clínico e laboratorial, sem indicação de 

profilaxia antirretroviral. Caso o resultado da testagem seja 

negativo, deve-se considerar o início da profilaxia” (BRASIL, 

2010 a, p. 65). 

 

Já o relato da P. Helena expressa que todas as pessoas são população de risco, mas que 

existem aquelas de maior risco para quem a PEP deve ser indicada. Parece acreditar na 

possibilidade de um receituário com situações específicas para indicação da PEP sexual 

claramente definidas e na existência de um profissional “muito bem preparado pra saber 

quando é que ele vai fazer a profilaxia e quando ele não vai fazer”, negando a dimensão 

subjetiva das práticas de saúde que nos remete a conhecidas frases como “cada caso é 

um caso”, “cada cabeça uma sentença”. 

A certeza absoluta desejada por P. Helena nos remete também à aura de verdade 

absoluta presente nos achados epidemiológicos, como nos lembra Castiel et al (2010). 

Ponderando sobre os limites da epidemiologia dos fatores de risco, os autores chamam 
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atenção para necessidade de se analisar criticamente sua capacidade de responder a 

complexidade presente em muitos problemas de saúde: 

“[...] a epidemiologia é limitada para dar conta da dinâmica das 

relações sociais e do comportamento individual, fenômenos 

imbricados e mutuamente condicionados. A análise de 

fenômenos interativos (biológicos, psicológicos e sociais) por 

meio de técnicas lineares para estimação do risco revela-se 

insuficiente para abranger a ambiguidade e a subjetividade dos 

fenômenos relativos ao humano” (CASTIEL, 1996 apud 

CASTIEL, L.D.; Guilan, M.C.R.; Ferreira, M. S., 2010, p.42). 

  

Esta reflexão nos remete ao conceito de vulnerabilidade e sua aplicabilidade nas práticas 

de saúde, especialmente no campo da Aids. 

 

Do risco à vulnerabilidade 

 

No inicio da epidemia da Aids, o uso das ferramentas da epidemiologia foi essencial 

para sua compreensão e enfrentamento (e continua sendo). Os estudos buscavam os 

fatores de risco associados à doença almejando o seu controle. As respostas globais para 

o seu enfrentamento percorreram um caminho instruído fortemente pelo conceito 

epidemiológico de risco – de onde emergem as categorias de grupos de risco e 

comportamentos de risco – e, no seu transcorrer, passou a encontrar novas perspectivas 

pautadas no conceito de vulnerabilidade. 

Ayres et al. (1999 e 2003) fazem uma reconstrução histórica de como se deu a passagem 

do risco à vulnerabilidade. Destacam que neste caminho o fator de risco de elemento 

probabilístico do raciocínio causal transmutou-se no conceito de grupo de risco e que os 

destinados às primeiras estratégias de prevenção foram os quatro H (homossexuais, 

hemofílicos, haitianos e adictos de heroína). A pauta da prevenção circulava entre a 

abstinência e o isolamento, o que germinou em exclusão, estigmatização, preconceito e 

toda sorte efeitos adversos, e a vantagem de estabelecer características que definem 

certos segmentos populacionais, diferenciando-os da população geral, foi superada 

pelos danos causados aos denominados grupos de risco. 

Sofrendo pressões dos segmentos mais atingidos, especialmente do movimento 

organizado de gays norte americano, as estratégias respaldadas pelo conceito de grupo 
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de risco foram substituídas pelas estratégias de redução de risco, pautadas no conceito 

de comportamento de risco que passou a ser utilizado. Entre elas estão a difusão de 

informação, o controle dos bancos de sangue, as práticas de "sexo mais seguro”, 

testagem e aconselhamento e as estratégias de redução de danos para usuários de drogas 

injetáveis. A partir do conceito de comportamento de risco, a Aids passa a ser vista 

como um problema que atinge a todos, buscando reduzir o estigma imposto aos 

denominados grupos de risco e incentivando a responsabilidade do indivíduo pela sua 

prevenção. No entanto, esta centralização no comportamento do indivíduo fez com que 

a aquisição do vírus fosse atribuída à sua incompetência em se prevenir, acarretando 

com isto sua culpabilização pela infecção. 

E, mais uma vez, graças à militância dos movimentos sociais em insistir que a mudança 

de comportamento não depende apenas de informação e vontade pessoal, mas passa 

“por coerções e recursos de natureza cultural, econômica, política, jurídica e até policial 

desigualmente distribuídos entre os gêneros, países, segmentos sociais, grupos étnicos e 

faixas etárias” (GUPTA, 1996 apud AYRES, 2003), a utilização deste conceito é 

superada, ao mesmo tempo em que se iniciou a ‘pauperização da epidemia’. Diante 

deste cenário, no inicio dos anos 90, a Coalizão Global de Políticas contra a Aids, de 

onde se originou o Programa das Nações Unidas para a Aids (UNAIDS), deu inicio à 

busca de novos referenciais para compreender e intervir na epidemia – a concepção de 

Vulnerabilidade começa a ser discutida.  

 

A persistência dos grupos e comportamento de risco 

 

A despeito de toda essa trajetória, alguns depoimentos dos entrevistados ilustram a 

presença dos conceitos de grupo e comportamento de risco ainda pautando condutas na 

vida pessoal e profissional:  

 “Se fosse assim de repente uma profissional do sexo, realmente uma garota de casa de 

massagem, eu acho que não ia ficar tão preocupado, porque elas se cuidam realmente, pelo 

menos a maioria delas sabe que trabalha com isso enfim... Mas não sendo profissional do sexo é 

um pouco mais complicado. Ainda mais porque se é a primeira noite e ela já está saindo comigo 

(referindo-se a mulher com quem se relacionou sexualmente e não era profissional do sexo)... 

Então é sinal de que eu saio com qualquer um na primeira noite e ela também, então quantas 

pessoas ela já saiu e quantas pessoas eu já sai, enfim é incalculável, né? Numa profissional do 

sexo eu confio mais do que numa pessoa normal” (U. Marcos).   

 



57 
 

"Normalmente eles chegam aqui falando ’eu tive uma relação sexual com uma pessoa que é de 

muito risco', aí você pergunta por que, 'ah, porque é profissional do sexo, porque tem vários 

parceiros', eles já chegam aqui dizendo isso. Mas eu não avalio como muito risco por causa 

disso não" (P. Elaine). 

 

“Eu penso assim (falando sobre quem deveria ter acesso a PEP sexual), pelas estatísticas você 

sabe que as profissionais do sexo estão se expondo mais, até porque – a coisa mais maluca que 

já vi – se tiver sem camisinha é mais caro. Então, assim acho que esta é uma situação de risco 

bem acentuada. Mas eu não sei se isso tinha que ser setorizado. Eu não sei te responder isso, ah, 

eu acho que tinha de ser pra todo mundo. Se existe a possibilidade, que seja pra todo mundo, 

porque não tem como você saber se a outra pessoa está HIV positiva ou não” (P. Laura). 

 

Os relatos do U. Marcos, P. Elaine e P. Laura ilustram a concepção de grupo de risco 

influindo na conduta de busca e/ou indicação pela PEP sexual e a subjetividade de cada 

um significando o que seria maior ou menor risco de formas variadas e particulares. 

Mesmo com dúvidas, a P. Laura consegue avançar da visão estatística do grupo de risco 

para a de que todos são susceptíveis à infecção e, portanto, acessar a PEP sexual é 

direito de todos. 

“O problema todo está na prática irresponsável, se a pessoa está se expondo muito ela 

tem muita chance de estar contaminada. As pessoas estão se expondo, elas continuam se 

expondo muito. Elas se expõem tanto que eu não sei onde é que isso vai parar. Então, 

tem que ter alguma mudança naquilo ali. Eu tento educar pra ver se a pessoa faz alguma 

mudança. Se você tem essa oportunidade de oferecer e colocar essa pessoa frente a um 

profissional de saúde que esteja interessado em passar informações, talvez você traga 

pra ele algum tipo de conscientização das práticas dele” (Profissional Laura, dando 

continuidade ao seu comentário sobre quem deveria ter acesso a PEP sexual). 

 

Podemos observar que a P. Laura avalia que a exposição ao risco é fruto da prática 

irresponsável das pessoas e, pautada pela lógica do comportamento de risco, parece 

acreditar que a intervenção modeladora do comportamento pode ser uma salvação. 

Sugere uma intervenção baseada no repasse de informação, como se o exercício da 

sexualidade dependesse apenas de informação e da vontade do indivíduo e não fosse 

uma dimensão da vida intensamente determinada pelo contexto sociocultural e 

intersubjetivo (PAIVA, 2002).    

“Mas aí é o que a doutora disse, ‘o cuidado é as pessoas se cuidarem’. Realmente tem gente que 

não quer saber nem de fazer teste, não quer procurar... Eu comecei minha vida sexual este ano. 

Tudo é novo, assustador, ainda mais com homem. Que sempre rola aquele terror que não deixa 

de ser meio que uma verdade, as pessoas não querem saber de nada. Terror assim: as pessoas 

têm várias relações com várias pessoas, as pessoas não se protegem... Eu pelo menos nunca tive 

relações assim e nem pretendo ter. Eu só tive relação sexual com esse cara que é o meu 

namorado, esse primeiro que eu recebi sexo oral e esse outro que ele ejaculou na minha boca”    

( U. Zeca, referindo-se a conversa com a P. Laura). 
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Este usuário mencionou, em relato descrito acima, que ficou de fato doente, achando 

que poderia ser Aids, depois de ter recebido sexo oral de um parceiro eventual. Este 

“ficar doente”, seria também um efeito da cultura de controle de riscos existente em 

nossa sociedade, que gera culpa naqueles que não cumprem os comportamentos 

preventivos prescritos? Afinal “um ambiente riscofóbico pode configurar uma estratégia 

limitante e produtora de ansiedades e inseguranças ao propor formatos restritivos de 

condução do comportamento das pessoas” (CASTIEL et al, 2010, p.9). A postura da 

médica teria reforçado esse sentimento do U. Zeca?  

“Porque eu acho que essa exposição sexual que está sendo tratada agora, falta um pouco mais de 

divulgação, para as pessoas terem mais entendimento que isso é um tipo de acidente. Não é só a 

pessoa transou com outra sem camisinha e levar isso como uma coisa normal, porque é a saúde 

dela que está em risco. Então... as pessoas tinham que ter um conhecimento maior do que é isso, 

para poderem se precaver mais e ter mais cuidado consigo mesmo” (U. Denise). 

 

Estaria a U. Denise acreditando que ter informação sobre a PEP e entender que sexo 

sem camisinha é um acidente provocado por falta de consciência da própria pessoa (de 

que é a sua saúde que está em risco) é suficiente para que ela mude seu comportamento 

de risco?  Esta mesma usuária referiu, em relato mencionado acima, que a exposição de 

risco que vivenciou foi determinada por fatores de outra natureza - transou sem 

camisinha porque se sentiu ameaçada pela violência do parceiro. 

“Eu acho que as pessoas devem usar PEP se elas se sentirem incomodadas com a situação, se 

acharem que se colocaram numa situação de exposição. Qualquer pessoa, minha filha transou 

com o namoradinho e o garoto transa muito e contou pra mãe, mãe ficou desesperada e pode 

trazer a filha aqui pra fazer profilaxia. Porque não? Eu acho que o caminho é esse, não 

necessariamente segregar né – só gay, GLS, essa galera que é mais, que tem mais a fama, tanto 

que eu entrei aqui e eu vi muitas pessoas desse gênero, não gosto de classificar não, mas é 

porque é esse pessoal que geralmente tem mais a probabilidade de estar transando com pessoas 

diferentes a cada momento, isso pode acontecer. No meu caso foi algo parecido, não que eu 

pertença ou que eu goste de estar neste grupo, mas no momento x de uma situação y eu procurei 

o sexo externo e justamente neste momento o preservativo estourou. E eu, por saber disso 

(referindo-se a PEP) pensei: vou resolver essa situação!” (U. Walter). 

 

Este usuário percebe que a Aids afeta a todos, que os gays têm mais “probabilidade” de 

variar a parceria sexual e, portanto, do ponto de vista epidemiológico, mais chances de 

se expor ao risco, mas também que, mesmo sendo gay, é a primeira vez que ele estaria 

vivenciando um risco. Seu relato nos chama atenção para as diferenças particulares 

dentro de um mesmo grupo e para a necessidade de se identificar algo além do que é 

comum nos grupos mais vulneráveis, o que é específico de cada grupo, do indivíduo e 

de seu momento de vida (PAIVA, 2002), e ainda “apreender a determinação de um risco 
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no plano de cada indivíduo particular vs. apreender este risco no plano de coletividades” 

(AYRES, 2006, p. 390), conforme discute Ayres (2006) comentando o trabalho de 

Geoffrey Rose (1988). Além disso, o relato de Walter ilustra a transitoriedade das 

condições de vulnerabilidade na vida das pessoas (no momento x de uma situação y) 

segundo o contexto social e intersubjetivo do momento. 

Fica marcado um descompasso entre os avanços alcançados com a mudança do 

paradigma do risco para o de vulnerabilidade, com suas consequentes proposições para 

prevenção e cuidado no campo da Aids, e as práticas de saúde hegemônicas. É uma 

exigência continua rever os princípios e as lógicas que orientam as práticas de saúde / 

intervenções preventivas bem como a vida das pessoas no que diz respeito ao HIV/Aids, 

para que possamos reduzir cada vez mais este descompasso. 

 

Vulnerabilidade 

 

O conceito de vulnerabilidade tem origem na área de Direitos Humanos e - 

aproveitando as lacunas que os discursos do fator, grupo e comportamento de risco 

foram deixando - se expandiu para o campo da saúde a partir da publicação do livro "A 

Aids no Mundo", em 1992, por Jonathan Mann, Daniel Tarantola e Thomas Netter. 

Nesta publicação os autores apresentaram uma analise global da epidemia em termos de 

vulnerabilidade, buscando contextualizar e compreender as condições em que a 

exposição individual ao HIV ocorre. Partindo do comportamento e do risco 

epidemiológico, em busca de identificar os fatores sociais e de acesso aos serviços que 

poderiam aumentar ou diminuir a percepção individual de risco, bem como a 

capacidade de transformar o grau de exposição. Estabeleceram um quadro de referência 

para a avaliação da vulnerabilidade à infecção pelo HIV e a Aids que permitia desde um 

auto exame individual até diagnósticos de nível nacional (AYRES et al. 1999, 2006, 

2012). 

Aprofundando os estudos e reflexões sobre o tema, em 1996, Jonathan Mann et al. 

publicam o livro "A Aids no Mundo II", com uma seção denominada “Da 

epidemiologia, à vulnerabilidade, aos direitos humanos”. O referencial dos direitos 

Humanos passa a ser utilizado com maior ênfase para avaliar as situações de 

vulnerabilidade e iluminar a construção de ações para sua redução e a reconstrução das 

práticas de saúde.  
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“A noção de vulnerabilidade busca responder à percepção de 

que a chance de exposição das pessoas ao HIV e ao adoecimento 

pela Aids não é a resultante de um conjunto de aspectos apenas 

individuais, mas também coletivos, contextuais, que acarretam 

maior suscetibilidade à infecção e ao adoecimento, e, de modo 

inseparável, maior ou menor disponibilidade de recursos de 

todas as ordens para se proteger de ambos” ( AYRES et al, 

2006, p. 396) 

 

É importante destacar que a vulnerabilidade é algo mutante e dinâmico tanto quanto a 

vida. Sua compreensão implica em uma avaliação articulada de três eixos interligados 

que incluem componentes individuais, sociais e programáticos implicados na exposição 

ao HIV. Segundo Ayres et al (2012) a analise das vulnerabilidades tem buscado 

formular “totalidades compreensivas” superando a dicotomização entre o individual e o 

coletivo na abordagem de suas três dimensões constitutivas, trabalhando-se:   

“a) o individual sempre já como intersubjetividade, isto é, como 

identidade pessoal permanentemente construída nas interações 

eu-outro; b) o social já sempre como contextos de interação, isto 

é, como os espaços de experiência concreta da intersubjetividade 

atravessados por normatividades e poderes sociais baseados na 

organização política, estrutura econômica, tradições culturais, 

crenças religiosas, relações de gênero, relações raciais, relações 

geracionais, etc.; c) o programático já sempre como formas 

institucionalizadas de interação, isto é, como um conjunto de 

políticas, serviços e ações organizadas e disponibilizadas em 

conformidade com os processos políticos dos diversos contextos 

sociais, segundo os padrões de cidadania efetivamente 

operantes” (p.13).    

 

Sobre a configuração deste conceito em práticas de saúde Ayres (2006) destaca que, 

“As abordagens de redução de vulnerabilidade têm procurado 

ampliar do plano individual para o plano das suscetibilidades 

socialmente configuradas o alvo das suas intervenções, mesmo 

quando se pensa em ações de intervenção de caráter 

individualizado, como um aconselhamento em consultório, por 

exemplo” (p. 401).  
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Refletindo a partir da vulnerabilidade 

 

Utilizar o referencial do conceito de vulnerabilidade como alternativa às noções de 

grupos de risco e comportamentos de risco implica na busca de compreensão dos 

contextos socioculturais e subjetivos, individuais e coletivos que aumentam ou 

diminuem a vulnerabilidade das pessoas ao HIV (Paiva, 2002), como podemos 

exemplificar nos relatos abaixo.  

 

“Na verdade essas questões de relacionamento são coisas humanas e todo mundo está exposto a 

isso. Eu acho que isso pode acontecer com qualquer pessoa, comigo, com todo mundo. A 

emoção humana é uma coisa que não tem muita regra e as coisas acabam acontecendo, às vezes, 

por mais que a pessoa tenha consciência até do que ela está se expondo, mas no momento de 

muito desejo, de muita exposição à uma situação emocionalmente muito intensa, certas coisas 

acabam sendo postas de lado e o que a pessoa privilegia é aquele prazer, aquela situação que ela 

vai viver momentaneamente. Eu acho que a profilaxia neste sentido vale muito a pena” (P. 

Bernardo).  

 

“Então eu acho muito complicado a questão do HIV porque ela mexe com questões de práticas e 

de tabu. O que a pessoa acha, o que a sociedade acha que é importante. Essa questão sexual é 

muito importante pra algumas pessoas, a ponto de transar sem camisinha mesmo, porque tá na 

fissura, não tá vendo muito a questão” (P. Laura).  

 

Os relatos de P. Bernardo e P. Laura expressam que o exercício da sexualidade não é 

movido apenas pela racionalidade, mas também por questões subjetivas que podem 

ampliar ou reduzir a vulnerabilidade das pessoas.  

 

U. Marcos, ao justificar que mesmo sabendo que o risco de se infectar era baixo (sexo 

vaginal insertivo, com uma mulher pertencente a segmento populacional de baixa 

prevalência) quis fazer a profilaxia:  

“eu não podia arriscar, pelo fato de eu ser casado e, se acontece alguma coisa, minha esposa 

paga por uma coisa que não tem nada haver. Tá em casa cuidando dos meus filhos, tipo isso e 

tal. Eu não podia me dar ao luxo de ‘eu tenho essa certeza de que a contaminação é bem menor 

e eu não vou esquentar a cabeça não’. Se eu tivesse vivido esta mesma situação sendo solteiro 

eu não teria feito a profilaxia. Iria fazer o exame depois direto, tipo isto” (U. Marcos).  

 

E ao abordá-lo sobre como avalia o risco na prática do sexo oral U. Marcos diz: “Mas a 

indicação maior é para quem faz o sexo oral, para quem recebe eu acho que não. Hoje eu sendo 

casado, acho que se fosse até uma agulhada eu faria. Eu quero ver os meus filhos me darem 

netos, enfim essas coisas. Mas sendo solteiro e se não tivesse filhos, acho que com sexo oral não 

teria grilo não”.   
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Este usuário nos mostrou que a intensidade do movimento em busca de proteção contra 

o risco é proporcional ao valor que ele dá àquilo que poderá perder caso venha se 

infectar. Quanto menos a perder menor seria a preocupação com a proteção?  

Isto nos remete à reflexão de Castiel et al (2010 e 2003) sobre o que são ganhos e perdas 

para as pessoas, quando pontua que 

“o conceito de risco homogeneíza as contradições no presente, 

estabelecendo que só se pode administrar o risco (o futuro) de 

modo racional, ou seja, por meio da consideração criteriosa da 

probabilidade de ganhos e perdas, levando em consideração as 

decisões tomadas. O que são ganhos e perdas no terreno do 

viver e morrer humanos?” (CASTIEL, 2010, p.28 e 2003, p. 83). 

 

Parece que Marcos avaliou que, diante da situação vivenciada, mais perderia do que 

ganharia se não utilizasse a PEP. Buscando a profilaxia, ele demonstra procurar reduzir 

sua vulnerabilidade, diante do que julga ser uma possibilidade de ter sido infectado.  

Sobre a percepção de risco dos usuários (a respeito do sexo oral) observamos nos 

relatos abaixo como esta se movimenta diante dos diferentes contextos relacionais (no 

caso na relação com a profissional Laura), demonstrando o efeito da intersubjetividade 

na vulnerabilidade individual, conforme mencionamos acima na concepção de Ayres et 

al. (2012) sobre a "identidade pessoal ser permanentemente construída nas interações 

eu-outro". 

“Eu acho que para sexo oral é muita paranoia a pessoa vim buscar PEP. Eu acho que é apenas 

para sexo desprotegido, sem preservativo, porque se ela está buscando aventura ela não sabe o 

que ela vai encontrar pela frente. Mas depois do que aconteceu comigo e das conversas que 

eu tive com a médica, ela acha mais seguro, ainda mais quando você não sabe quem é a pessoa 

é melhor usar a camisinha neste ato. Eu acho que o sexo oral deve sim, tem que ter o 

preservativo” (U. Walter).  

 

“E eu estava conversando com a doutora e ela até falou do uso da camisinha também para o 

sexo oral, que na maioria das vezes as pessoas não usam, porque também é um risco pro HIV. 

Sexo oral pra mim antes era risco zero” (U. Denise).  

 

Tanto U. Walter como U. Denise achavam que sexo oral sem camisinha não era risco a 

ponto de usar a profilaxia, mas na interação com a doutora passaram a achar que sim? 

Ou terá sido apenas um discurso que consideram “politicamente (ou melhor dizendo, 

tecnicamente) correto”? 
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“Desde a primeira vez, que foi eu só recebendo (referindo-se ao sexo oral), por mais que sempre 

falassem que não tem risco nenhum, depois que aconteceu isso e eu fiquei doente, eu fiquei tão 

noiado. Eu tive praticamente todos os sintomas, febre, dor de cabeça...  fiquei quase um mês 

com a garganta inchada, doendo, dores no corpo . Mas como a própria doutora diz nada é 100%, 

sempre há algum risco em tudo” (U. Zeca). 

 

Considerando a dimensão da subjetividade e também da relatividade do risco, neste 

caso a “paranoia” do usuário teria sido reforçada pelos argumentos utilizados pela 

profissional? Em que medida isto pode contribuir para adoção de comportamentos 

seguros como almeja a profissional e/ou gerar mais angustia no usuário? Qual teria sido 

a necessidade deste usuário, além do desejo manifesto em fazer a PEP? Sobre as 

respostas que usualmente os serviços/profissionais têm ofertado aos seus usuários Vera 

Paiva (2002) salienta que os serviços de modo geral buscam dar conta dos fatos 

biomédicos e da educação centrada nas formas de transmissão e na promoção de 

medidas preventivas.  

Mas como destacam Castiel et al (2010) em “Correndo o Risco”:  

“As pessoas lidam e percebem seus riscos (e dos outros) de 

modos variados, que envolvem aspectos que ultrapassam os 

saberes científicos e mesclam dimensões simultaneamente 

biológicas, psicológicas, socioculturais. Enfim se pode haver 

uma certeza estabelecida acerca das verdades sobre os riscos é 

que essas são inevitavelmente relativas” (p. 127).  

 

Sobre aspectos relacionados às condições que geram vulnerabilidades programáticas, 

observamos algumas “formas institucionalizadas de interação” servindo como barreiras 

associadas à postura de alguns profissionais, bem como ao desconhecimento sobre a 

PEP sexual, devido à insuficiente divulgação desta estratégia de prevenção por parte das 

instituições de saúde e outras.  

A usuária Denise, explica porque não buscou a PEP por ocasião do risco sexual que vivenciou: 

“Eu não procurei o serviço porque eu não sabia da existência dele, porque se eu soubesse eu 

teria vindo imediatamente aqui para poder fazer uma profilaxia e ficar mais tranquila”.  

 

Já o profissional Ivo aponta a resistência de muitos colegas em atender PEP sexual e a 

presença de padrões morais discriminatórios entre eles:  

“Aí é que tá, o pessoal vai sempre chegar aqui e falar que a camisinha estourou. Depois de todos 

estes bloqueios, o cara vai sentar aqui nesta cadeira e vai falar ‘a gente estava transando sem 

camisinha’. Eu acho que o pessoal se defende também. Ele chega e já sente o naipe da galera, aí 

ele ajusta o discurso dele para levar um esporro menor. O objetivo dele é conseguir o remédio, 
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se tiver que rezar um Pai Nosso, ele vai reza, pede perdão, pega o remédio e vai embora” (P. 

Ivo).  

 

E o usuário Zeca, ao contar o que achou do atendimento recebido, acaba confirmando 

de alguma maneira a perspectiva moralizante presente na atuação de alguns 

profissionais conforme relatou o profissional Ivo:  

“A primeira dificuldade foi encontrar a sala. A segunda dificuldade foi eu ficar completamente 

desconfortável da maneira como eu fui atendido. Tinha um médico que estava super ignorante. 

O que me atendeu foi super simpático, a gente conversou, ele tentou me acalmar falando tudo, 

mas esse outro... Primeiro eu passei na emergência, fiz meu cadastro e daí me mandaram subir 

aqui. Quando eu cheguei na sala tinham três médicos, eles estavam numa sala tipo uma reunião. 

Lá eles tomam café e tudo. Eles estavam conversando entre si e o outro médico, não o que me 

atendeu mas o outro médico e uma médica, eles estavam falando como se tudo fosse culpa das 

pessoas 'esse povo que não tem cuidado', não sei o que..., como se tivesse me destratando e eu 

me senti super desconfortável com isso” (U. Zeca).  

 

O usuário Marcos entende que mesmo as pessoas que fizeram sexo sem camisinha 

deliberadamente têm direito de receber a profilaxia, mesmo julgando o sexo sem 

preservativo como uma atitude inadequada, e ainda pondera o custo / benefício desta 

ação preventiva para o estado e a sociedade: 

“É um direito de cada um, querer preservar a vida, de repente se arrependeu e viu outras coisas 

que não tinha visto na hora, mas o certo é sempre estar de camisinha. Nestes casos se eu fosse 

médico iria passar a profilaxia, mais iria passar normalmente como se nada tivesse acontecido, 

mas no meu pensamento eu estaria condenando aquela pessoa, não iria falar ‘por que não usou 

antes a camisinha? ’ Tipo isso, mas iria passar o remédio da mesma forma, porque é a vida de 

uma pessoa e também olhando pelo lado capitalista da coisa é um gasto para o resto da vida, 

para o governo, para mim, para senhora e para todo mundo que está pagando” (U. Marcos). 

 

Da mesma forma que Marcos disse que atuaria se fosse médico, a profissional Elaine 

parece atuar quando nos relata sua experiência com pessoas que buscaram a PEP sexual 

por mais de uma vez:  

“Eu acho que é uma estratégia de prevenção válida sim, mas acho que as pessoas estão 

recorrendo muito à PEP e estão se esquecendo de usar o preservativo. Não usam mais, é um fato 

– ninguém usa mais preservativo nas relações sexuais e estão achando supernormal ter uma 

relação desprotegida e vir fazer uma PEP. Às vezes, a gente pega paciente que já fez duas, três 

vezes. E aí normalmente eu faço uma avaliação individual – vejo o risco, o tipo de exposição, se 

foi sexo anal, oral, vaginal - mas normalmente eu faço a profilaxia, mesmo ele tendo feito varias 

outras vezes [...]. Mas com aquele sermão de que ‘olha você já fez uma, duas, três vezes, um dia 

você pode ficar positivo e aí você já teve varias exposições ao antirretroviral e isso faz com que 

o vírus possa ficar resistente’, enfim... a gente sempre vai orientando ‘é importante usar o 

preservativo’. Mas aí o argumento deles é que usou o preservativo, mas estourou, rompeu – 

‘não foi culpa minha, não foi porque eu não usei o preservativo’” (P. Elaine).  

 



65 
 

Sabemos que as prescrições de comportamentos preventivos – especialmente se 

desvinculadas dos condicionantes sociais, econômicos e culturais - não significa que as 

pessoas irão segui-las, ou seja, não significa que uma prescrição correta do ponto de 

vista técnico alcançará “sucesso prático” (Ayres, 2009). Muitas vezes gera no máximo 

um sentimento de “fiz a minha parte – informei, orientei e até dei sermão”. Para refletir 

sobre estas questões retomo a discussão de Vera Paiva (2002) sobre o conceito de 

“educação bancária” de Paulo Freire e considerações acerca da diferença entre sujeito 

cidadão e sujeito consumidor.  

“Para superar a visão de clientes consumidores de serviços e 

produtos (medicação ou preservativos) e incorporar a visão de 

sujeitos da adesão (ao preservativo ou à medicação) precisamos 

entender que o consumidor é apenas uma das faces do cidadão. 

[...] O indivíduo pensado como consumidor é sujeito do direito 

de escolher e consumir o que existe formatado em outro lugar 

por algum produtor de ideias e valores disseminados pela mídia, 

por instituições religiosas, educacionais, por serviços de saúde. 

[...] Um indivíduo que tem direitos de consumidor e quer virar 

sujeito do consumo passa a ser objeto de uma “educação 

bancária”, na qual um conjunto de informações definidas como 

relevantes pelo educador (produtor) são “depositadas” naquele 

que deve consumi-la. [...]O pressuposto, mesmo que 

inconsciente, é de que o produtor sabe o que é mais adequado e 

aceitável para “todos”. [...] Quem trabalha com uma outra ideia 

de indivíduo, o sujeito-cidadão, encara sua proposta como ponto 

inicial para uma vívida interação e não um produto acabado. 

Uma proposta a ser negociada, adaptada, comunicada e não 

imposta ou ordenada. Espera-se que o indivíduo-cidadão se 

relacione, seguindo um movimento de desconstrução e 

reconstrução, de apropriação coletiva e individual de 

propostas”(PAIVA, 2002, p. 32).  

 

 

Compartilhando da reflexão de Paiva consideramos que a “educação bancária” tem sido 

uma das formas de “institucionalização da interação” (Ayres, 2012) que caracteriza 

aspectos da vulnerabilidade programática gerada pelo modus operandi existente no 

serviço.  

Caponi (2003) ao analisar os conceitos de saúde, doença, normalidade e patologia, 

inspirada em produções de George Canguilhem, traz elementos que enriquecem nossa 

reflexão acerca de como a PEP sexual vem sendo utilizada pelos profissionais e 

usuários entrevistados. Em seu estudo a autora reflete sobre “até onde é possível 

estender o conceito de saúde como abertura ao risco, excluindo os temores e os 

fantasmas que têm estado classicamente associados aos conceitos de ‘grupos de risco’ 
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ou de ‘comportamento de risco’” (p. 73). Ao considerar o sentido individual e subjetivo 

existentes no processo saúde-doença e que o contexto é indissociável do indivíduo, é 

onde a vida pulsa e os acidentes são possíveis, argumenta que é possível repensar as 

concepções de prevenção e promoção da saúde a partir do conceito de saúde com 

abertura para os riscos. Pondera sobre a importância de se atentar para que o discurso 

médico não acabe ocupando o discurso jurídico e/ou moralista onde tudo que se 

considere perigoso seja entendido como objeto de uma intervenção com vistas a 

recuperar as pessoas ou prevenir riscos privando-lhes a autonomia de sujeitos ao viver a 

vida. 

Sobre a necessidade de transformações num nível macrossocial, Castiel et al (2010) 

acrescenta que os estudos epidemiológicos, ao mesmo tempo que se preocupam em 

estudar os riscos à saúde, tendem a reforçar a moralização dos estilos arriscados de vida, 

responsabilizando indivíduos e focando em ações para o controle dos comportamentos, 

deixando de sublinhar a busca de transformações nas condições que criam e/ou 

estimulam condutas chamadas de risco. 

Corroborando esta reflexão (e contribuindo para transformações de situações 

macrossociais geradoras de risco), Ayres et al (2012) completam, que trabalhando com 

a lógica da vulnerabilidade e direitos humanos: 

“o foco orientador das análises e ações passa a ser menos as 

identidades pessoais/sociais (por exemplo, ser mulher, negra, 

adolescente, pobre), do que as relações sociais que estão na base 

de situações de vulnerabilidade e de negligencia ou violação de 

direitos humanos ( por exemplo, relações de gênero, relações 

raciais, relações geracionais, relações socioeconômicas)” (p. 

13). 

 

Compartilhamos com Caponi que ao considerar a dimensão subjetiva da saúde não 

negamos a contribuição da ciência e do saber técnico para sua compreensão e 

construção. Os conhecimentos objetivos, epidemiológicos e biológicos do corpo devem 

ser aliados dos aspectos subjetivos.  

Observamos que neste cenário estudado os “espaços de intersubjetividade” circunscritos 

pela busca / indicação da PEP sexual foram atravessados por distintas (e 

complementares) lógicas de risco – da epidemiologia e das ciências sociais - e que, 

entre os entrevistados, variados entendimentos acerca do que consideram que seja risco 

e gradiente de risco para o HIV foram apresentados.  
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As condutas dos profissionais na interação com o usuário transitaram entre a “educação 

bancária”, o repasse de informação e a normatização de conduta e, mais raramente, 

aquelas orientadas pelo dialogo, problematizando as situações e estimulando uma 

reflexão acerca do uso da profilaxia e outras possibilidades de prevenção, concorrendo 

para o “êxito técnico” e o “sucesso prático” da estratégia.  

Esta variedade de lógicas, concepções e posturas nos indica a singularidade de cada 

encontro profissional – usuário onde se processam permanentemente movimentos de 

construção, desconstrução e reconstrução de nossas certezas e dúvidas não apenas a 

respeito de “correr o risco para ver no que vai dar”, mas também sobre quando nossas 

práticas de saúde estão fortalecendo o “ambiente riscofóbico” ou quando estão de fato 

funcionando como dispositivos de cuidado na prevenção do HIV. 

Há quem acredite que “no bolso de um louco há sempre um pedaço de Deus” que vai 

nos proteger. No entanto, os usuários entrevistados parecem não contar com isso, ao 

contrário do que era minha expectativa inicial
19

. 

  

                                                           
19

 O serviço pesquisado não dispõe de registros sistematizados que forneçam informação acerca do 

conjunto de usuários da PEP sexual atendido (segmento populacional ao qual pertence, fatores de risco 

vivenciados, etc). No entanto, os usuários entrevistados parecem não corresponder àqueles que a política 

prevê alcançar – pessoas de maior vulnerabilidade e risco. Em conversa com profissionais durante o 

trabalho de campo, estes disseram que “muitos” usuários recebem os ARV e não retornam para 

seguimento no SAE. Entrevistei apenas usuários que retornaram para acompanhamento no ambulatório.  
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Capítulo 4 

UNINDO A AÇÃO AO SENTIMENTO E AO CONHECIMENTO: O CUIDADO  

 

 

“Do ponto de vista do ponto o circulo é infinito” 
20

 

 

Assim como entre o céu e a terra, entre o saber e o fazer existem coisas que a própria 

razão desconhece. 

Como fazer emergir do que existe entre o saber e o fazer o potencial para a produção de 

saúde? 

No ponto de vista das diversas racionalidades 

 

Analisando a relação entre o conhecimento e a prática, Campos (2011) destaca que 

“diferentes modalidades de razão vêm sendo desenvolvidas pelo ser humano para lidar 

com a relação entre o conhecimento e sua aplicação prática” (p.3034) – as 

racionalidades da tecnologia, da práxis e a da arte. 

O autor identifica a razão tecnológica como dominante no discurso da sociedade 

moderna, reforçando a ideia de que “o trabalho e as práticas humanas seriam regulados 

pelo saber previamente acumulado, de preferência consolidado como ciência. Opera 

com a redução máxima da autonomia do agente” (p. 3034). Já na razão da práxis, 

segundo Campos, a ação humana se move por uma lógica dialética, “a partir de sínteses 

construídas pelos atores envolvidos em cada processo” (p. 3040). Esta seria a mais 

adequada quando se trata de relações humanas e de agregar valores “ao ser humano ou à 

sociedade: educação, saúde, justiça, etc.” (p. 3040). Para o autor, a variabilidade e 

complexidade das práticas sociais e subjetivas “dificultam a aplicação automática do 

saber prévio, exigindo-se, portanto, reflexão e criatividade do agente da prática” (p. 

3034). Ao referir-se à racionalidade artística, que envolve valores estéticos e o modo do 

artista se relacionar com saberes e padrões vigentes, Campos afirma que essa “necessita 

ser a mais livre possível, já que se espera originalidade no produto do labor artístico” (p. 

3034). 

                                                           
20 Trecho da canção Ponto de Vista, de João Cavalcanti e Eduardo Krieger - Grupo de Samba Casuarina 
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Na assistência dispensada às pessoas nas unidades de saúde, mesmo sendo os diversos 

procedimentos realizados corretamente do ponto de vista técnico, não se tem como 

resultado, necessariamente, a produção de saúde. Sobre esta ponderação o autor ainda 

sinaliza que “a racionalidade tecnológica é suficiente naquelas atividades em que o 

saber instituído sob a forma de normas, padrões, protocolos, serve como principal 

orientação para a atividade do agente da prática” (p. 3035).  

Embora a racionalidade tecnológica demonstre eficácia na mediação entre o 

conhecimento e a prática em diversos campos onde as pessoas são beneficiárias 

indiretas como, produção de fármacos, coleta de lixo, tratamento de água e etc., nas 

práticas relacionais presentes no campo da saúde, onde quem intervém e quem sofre a 

intervenção são pessoas, os limites desta racionalidade se evidenciam.  

Neste sentido, Campos (2011) chama atenção: 

“Esse estilo de razão tecnológica não valoriza a prudência 

reflexiva do agente em cada caso. Tampouco valoriza a 

preparação do profissional para o exercício de interpretações 

críticas da tecnologia considerada adequada a priori, valendo-se 

do contexto singular, das especificidades do “objeto” sobre o 

qual se age e, menos ainda, em função de valores objetivados 

pela prática (autonomia do usuário, por exemplo)” (p. 3035).  

 

Na racionalidade da práxis o autor ressalta que o agente julga a adequação da ação pelo 

cumprimento de alguma finalidade e aí se inclui um aspecto ético também. O agente da 

ação se pauta no saber sobre a tecnologia e também nos objetivos do seu trabalho e nos 

valores e diretrizes éticos-políticas.   

Como salienta Campos "para o exercício desse tipo de prática o pensar e o agir técnico 

não são suficientes, necessita-se da racionalidade da práxis [...], exige-se capacidade de 

reflexão e de agir prudente, criando-se novos procedimentos em ato” (p 3036). Além de 

requerer o conhecimento da técnica, das normas e do saber instituído, atender à 

singularidade de cada caso implica modificações no padrão e na aplicação das leis para 

a criação de “novos procedimentos em ato”, capazes de gerar respostas pertinentes às 

realidades dos indivíduos e grupos.  

Campos (2011) reflete ainda sobre o perigo relacionado ao abuso de poder gerado pela 

autonomia do profissional quando pautado pela racionalidade da práxis. Aponta como 

mecanismos que limitam este tipo de abuso a valorização do conhecimento instituído e 
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de outras experiências, bem como a prática compartilhada, em todas as etapas do 

trabalho em saúde, entre profissionais e usuários. 

 

No ponto de vista das tecnologias: 

 

Retomamos nossa interrogação:  

Como fazer emergir do que existe entre o saber e o fazer o potencial para a produção de 

saúde? 

Partindo de outra perspectiva teórica, mas com as mesmas inquietações e compromisso 

ético-político em defesa da vida, Emerson Merhy reflete sobre estas questões. Atento 

aos modos de se realizar as ações de saúde, à necessidade de mudança de um modelo de 

atenção “corporativo centrado” e “procedimento centrado” para um “usuário centrado” 

Merhy (1997, 1998, 2000) nos convida à reflexão sobre o “trabalho vivo em ato” e a 

configuração tecnológica do trabalho em saúde. 

O autor nos apresenta os conceitos de tecnologia dura, tecnologia leve - dura e 

tecnologia leve. A primeira diz respeito aos instrumentos, equipamentos, aparelhos e 

outros materiais utilizados em procedimentos de saúde. E a tecnologia leve - dura é 

assim definida por Merhy (1998): 

“É leve ao ser um saber que as pessoas adquiriram e está inscrita 

na sua forma de pensar os casos de saúde e na maneira de 

organizar uma atuação sobre eles, mas é dura na medida que é 

um saber-fazer bem estruturado, bem organizado, protocolado, 

normalizável e normalizado” (p.5). 

 

A tecnologia leve, como descreve Merhy (1998), se refere àquilo que se produz nas 

“relações intercessoras” entre os profissionais de saúde e os usuários durante o processo 

de atenção à saúde. Em outras palavras, a tecnologia leve é fruto do trabalho humano 

(portanto relacional) no momento em que está sendo executado - o “trabalho vivo em 

ato”. No encontro entre o trabalhador da saúde e o usuário, criam-se intersubjetivamente 

“momentos de falas, escutas e interpretações no qual há produção de uma acolhida ou 

não das intenções que estas pessoas colocam no encontro” (p.5). A tecnologia leve é 

operada no trabalho vivo em ato e, dependendo de como se organiza o arranjo 

tecnológico no momento assistencial, pode gerar relações burocráticas e prescritivas ou 
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relações de confiança com a construção de vínculo, aceitação e responsabilização pelo 

problema do usuário.  

Compartilhamos com o autor que o modelo assistencial hegemônico tem se pautado 

mais pelos procedimentos, protocolos e em um arsenal de equipamentos sofisticados do 

que no usuário e suas necessidades, sendo, desta forma, os profissionais de saúde 

fortemente comandados pelas tecnologias dura, em parte pela leve – dura, em 

detrimento da leve. 

Para Merhy (1998), uma conformação adequada da relação destas três tecnologias 

expressaria resultados na seguinte direção: 

“uma maior defesa possível da vida do usuário, maior controle 

dos seus riscos de adoecer ou agravar seu problema e 

desenvolvimento de ações que permitam a produção de um 

maior grau de autonomia da relação do usuário no seu modo de 

estar no mundo” (p.6). 

 

Neste sentido, o autor destaca que caminhar nesta direção implica a construção de um 

arranjo tecnológico, determinado pelas necessidades dos usuários, a quem a atenção 

deve ser dirigida, e que: 

“[...] um modelo assistencial centrado no usuário, deve ser 

tecnologia leve dependente, comprometido com uma gestão 

mais coletiva dos processos de trabalho no interior das equipes 

de saúde, de uma maneira multiprofissional e interdisciplinar, 

pautado por resultados em termos de benefícios gerados para os 

seus usuários. E, neste sentido, os recursos tecnológicos com 

que conta são praticamente inesgotável, pois é centrado no 

trabalho vivo que enquanto tecnologia leve produz um 

compromisso permanente com a tarefa de ACOLHER, 

RESPONSABILIZAR, RESOLVER, AUTONOMIZAR” 

(MERHY, 1998, p. 9, grifo do autor). 

 

A perspectiva apontada por Merhy nos ajuda a analisar os modelos de atenção que 

podem estar pautando as ações de saúde. Por exemplo, diante de um usuário que 

procura o serviço de saúde por ter vivenciado uma exposição sexual ao HIV há 5 

horas e está com medo de se infectar, pode-se produzir ações tecnicamente corretas 

dirigidas por tecnologias duras e leve - duras, como a prescrição dos antirretrovirais a 

partir do conhecimento do que é preconizado no protocolo e do risco vivenciado pelo 

usuário. A estas podem se somar ações baseadas em tecnologias leves, capazes de 

transformar o ato de saúde em cuidado. Agregando aos procedimentos padronizados o 
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acolhimento do usuário, a compreensão e apreensão da situação por ele vivenciada, a 

sua problematização aprofundando a reflexão de ambos (profissional e usuário), a 

discussão sobre as possíveis medidas de prevenção que poderia lançar mão e o que 

pensa sobre elas. E, se fosse o caso, poderiam também ser trabalhados aspectos relativos 

à adesão à profilaxia e demais procedimentos previstos após o uso dos ARV, para 

confirmar a efetividade da profilaxia em evitar a infecção em consonância às 

necessidades e singularidades do usuário.  Nesta perspectiva, o ato de saúde ganha 

potência para melhor atender as pessoas e buscar soluções para seus problemas de saúde 

quando comandados pela tecnologia leve:  

 

“Ao mediocrizar a tecnologia leve, submetendo-a à lógica da 

dura e de uma leve-dura empobrecida, encarece 

substancialmente as ações de saúde, tanto por incorporar 

serviços caros sem necessidades, quanto por ser um sistema 

pouco resolutivo” (MERHY, 1998, p.9). 

 

Voltando ao ponto de vista da práxis 

 

Refletindo sobre a perspectiva apresentada por Merhy, Ayres (2000) indaga acerca da 

“pertinência de tratar ‘o espaço relacional trabalhador-usuário’ como tecnologia, ainda 

que adjetivada de tecnologia leve” (p. 118). O próprio Ayres se questiona sobre a 

relevância prática desta discussão conceitual
21

, mas segue nesta “aventura” (grifo do 

autor) trazendo ponderações enriquecedoras ao debate.  

Ayres (2000) interroga se haveria possibilidade de se preservar o espaço relacional do 

“trabalho vivo em ato” quando o que está sendo operado são tecnologias, mesmo que 

denominadas de leve. Entende que mesmo que o trabalho seja “usuário centrado e 

tecnologia leve dependente” o produto é dependente do grau de mediação que o 

profissional faz entre as três tecnologias e isto se distinguiria apenas em grau e não em 

natureza. E, nos remetendo às racionalidades discutidas por Campos, o autor argumenta:  

“[...] tendo já partido da concordância com Merhy, de que o 

momento assistencial tem um enorme potencial para subverter o 

paroxismo ‘objetificador’ das pessoas nas práticas de saúde, não 

me parece ser o grau de "leveza" da tecnologia a maior 

                                                           
21

 Considerando que, segundo minha compreensão, ambos autores partilham preocupações comuns com 

relação a qualidade das práticas de saúde, a necessidade de valorização do espaço relacional 

(intersubjetividades) inerente a estas práticas, a necessidade de transformação de modelos assistenciais 

pautados na rentabilidade e o fortalecimento do ato cuidador. 
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responsável por essa força subversiva. Com certeza inspirado na 

análise crítica de Gadamer (1996) à 'objetificação' do fato 

humano pela tecnociência, tendo a achar que aqui se trata de 

uma questão bastante próxima. Parece-me que a 

intersubjetividade viva do momento assistencial permite escapar 

a uma objetivação 'dessubjetivadora' exatamente porque ali se 

efetiva uma troca, um espaço relacional, que extrapola o 

tecnológico. Apoia-se na tecnologia, mas não se subordina a ela, 

subverte-a. Estabelece-se a partir e em torno dos universais que 

ela carreia, mas cobra-lhe os limites. A copresença "carnal" de 

um assistente e de um assistido põe inexoravelmente em cena 

um tipo de saber que se distingue da universalidade da técnica e 

da ciência, como também se diferencia do livre exercício de 

subjetividade criadora de um produtor de artefatos. Não é 

da theoría nem da póiesis que se trata, portanto, mas da práxis, 

ou atividade prática (p.119). 

 

O autor defende que o ato assistencial implica em posturas, atitudes e ações que são 

regidas por um outro tipo de saber “que não cria objetos, mas realiza sujeitos diante dos 

objetos criados no e para seu mundo” (p. 119), que denomina sabedoria prática. 

Ao discutir os desdobramentos e implicações do encontro profissional – usuário no 

momento assistencial, Ayres (2009) reflete sobre a importância do “êxito técnico” e a 

necessidade do “sucesso prático” para a produção da saúde almejada. O primeiro refere-

se à “capacidade de identificar e executar possibilidades de intervenção instrumental 

para a prevenção, tratamento ou recuperação de agravos à saúde” (p.18) e só se 

concretiza na vida do usuário se estiver configurado ao modo como este entende que 

deve ser a vida e a saúde no seu cotidiano, gerando desta forma o “sucesso prático”. 

Enfatiza que o sucesso prático não prescinde da competência técnica, mas conclama a 

“sabedoria” que nasce no encontro, no diálogo, na relação “humana” (grifo nosso) entre 

o profissional-usuário.  

Entendo que esta “sabedoria” na perspectiva de Merhy se dá no “trabalho vivo em ato”, 

na relação intercessora trabalhador – usuário, por meio da tecnologia leve e nas 

concepções de  Ayres e Campos este movimento cuidador depende da racionalidade da 

práxis conduzir o ato assistencial.  

Apoiada nestas reflexões teóricas, discuto abaixo a situação vivenciada por um dos 

usuários (Zeca
22

) durante o período que realizei o trabalho de campo no serviço de 

saúde. 

                                                           
22

 nome fictício 
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Conforme descrevi no capítulo referente ao cenário, o fluxo para o atendimento de PEP 

sexual no serviço pesquisado prevê a utilização do teste rápido para diagnóstico do HIV 

(TRD) apenas no "paciente fonte", quando este está presente. Para o usuário que viveu a 

exposição ao risco são realizados os exames tradicionais de laboratório, cujo resultado 

leva em torno de 30 dias.  

Quando conheci o usuário Zeca era dia de sua consulta de seguimento no ambulatório 

de HIV, quando receberia o resultado do primeiro teste anti-HIV realizado depois do 

uso da profilaxia, conforme previsto nas recomendações técnicas do Ministério da 

Saúde e adotado no fluxo normatizado pelo serviço. Como teria que esperar para ser 

atendido pela médica, pois tinham outros pacientes na sua frente, ele preferiu aproveitar 

este tempo para realizarmos nossa entrevista.  

Zeca estava extremamente ansioso e durante a entrevista chegou a chorar dizendo estar 

com muito medo de ter se infectado. Quando foi chamado para sua consulta com a 

médica eu fiquei em outro consultório esperando a consulta acabar para conversar com 

a médica na sequência. 

De repente ela entra na sala e me diz que o paciente estava chorando compulsivamente 

porque o resultado do exame não havia chegado conforme previsto e que ele estava 

desesperado achando que poderia estar soropositivo. Ela disse que ia tentar conseguir 

um kit de teste rápido para ter o resultado logo e tranquiliza-lo. Ao mesmo tempo 

questionou: "Mas e se dá positivo?". 

Conseguiu um kit do teste, avaliou junto com o usuário o seu desejo de fazer o teste 

rápido e realizou o exame. O resultado do teste foi negativo. Antes de ir embora Zeca 

conversou comigo novamente e, segundo me disse, ele e a médica conversaram sobre os 

seus medos, o que significa o resultado deste teste, e que ele estava mais tranquilo 

naquele momento. 

Percebi que a profissional foi capaz de perceber a angústia do Zeca e acolhê-lo. 

Conseguiu obter o insumo junto ao setor específico, usou o seu conhecimento e 

habilidade em realizar o teste rápido, e, embora este procedimento não estivesse 

preconizado no protocolo do serviço, criou “novos procedimentos em ato” para 

responder à demanda do usuário.  

De acordo com minha percepção das ideias apresentadas por Campos e Ayres, o espaço 

relacional e a intersubjetividade vivenciada no encontro permitiram que a profissional 

fosse tocada / afetada pelos sentimentos do usuário e ao lançar mão do conhecimento da 
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técnica (o uso do TRD), só foi capaz de aplicá-la porque, para atender a singularidade 

do caso, modificou a "aplicação da lei e fez o padrão variar". Ou seja, agiu diferente do 

preconizado na norma, mas "julgando a adequação da ação pelo cumprimento de 

alguma finalidade". Imbuída da racionalidade da práxis construiu "novos 

procedimentos em ato", produzindo um ato de cuidado capaz de responder à 

necessidade do usuário naquele momento. Poderia dizer que a "sabedoria prática" 

proposta por Ayres pode ser percebida na conduta da profissional.  

Na perspectiva de Merhy, compreendo que no “trabalho vivo em ato” a tecnologia leve 

foi operada na relação intercessora entre a médica e o usuário (intersubjetividade), 

produzindo acolhimento e responsabilização pelo problema do usuário e semeando 

confiança e a formação de vínculo. A médica utilizou também a tecnologia dura -Teste 

Rápido Diagnóstico HIV- e a tecnologia leve - dura. Dura, à medida que acessou o seu 

saber-fazer bem estruturado para realizar o teste e, leve, ao agir de modo singular na 

aplicação de seu conhecimento e na escolha de estratégias efetivas para conseguir o kit 

de teste e buscar alguma solução para o problema apresentado naquele momento. O 

arranjo tecnológico foi construído em função da necessidade do usuário. A atenção foi 

centrada no usuário e comandada pela tecnologia leve, indicando um processo de 

trabalho com maior grau de liberdade com relação às capturas frequentes causadas pelas 

normatizações preestabelecidas. 

O desdobramento desta situação relatada nos remete ainda às reflexões de Cecilio 

(2001) sobre o cuidado a partir das necessidades de saúde. Corroborando as concepções 

de Merhy, o autor salienta que a configuração tecnológica estabelecida nos serviços de 

saúde deve ser sempre definida a partir da necessidade de cada pessoa, naquele 

determinado momento. E, referindo-se às tecnologias dura, leve-dura e leve, destaca que 

“a ‘hierarquia’ de importância do consumo das tecnologias não a estabelecemos 

unicamente nós, técnicos, mas, também, as pessoas com suas necessidades 

reais”(p.115).  

Nesta mesma perspectiva alinham-se as contribuições de Mattos (2009) sobre as noções 

de qualidade das práticas de saúde, enfatizando que a “qualidade almejada deve ter, 

como eixo, a garantia do acesso adequado e oportuno às ações e serviços de saúde que 

tenham potência de responder às necessidades das pessoas” (p.778).  

Em sintonia com a discussão proposta por Campos, Merhy, Ayres e Cecílio, Mattos 

reforça a importância da efetivação do princípio da integralidade na conquista desta 

qualidade almejada. E, compartilha com os autores que o cuidado em saúde pressupõe a 
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intersubjetividade entre seus interlocutores e que neste encontro dialógico entre o 

profissional e o usuário, as necessidades podem ser compreendidas e apreendidas 

definindo-se então as ações e os serviços a serem desenvolvidos (Mattos, 2001).  

Pensando sobre o sofrimento vivido pelo usuário na situação acima relatada, 

entendemos com Mattos (2009) que “as práticas de cuidado devem estar fortemente 

voltadas para dar a resposta ao sofrimento das pessoas ou para evitar esse sofrimento” 

(p.779). Também neste sentido, podemos dizer que houve um ato de cuidado 

empreendido pela profissional que foi capaz de obter sucesso prático com a atitude e 

procedimentos técnicos adotados, aliviando o sofrimento do usuário Zeca naquele 

momento.  

 

Tecnologias de prevenção do HIV 

 

Chequer (2010) chama atenção para um dado da realidade atual da epidemia de Aids: 

para cada duas pessoas que iniciam o tratamento antirretroviral, estima-se a ocorrência 

de cinco novas infecções conforme o relatório anual da UNAIDS de 2009. E salienta 

que para a estabilização da epidemia e redução da incidência de novos casos seria 

urgente somarmos esforços para a disponibilização imediata de novas tecnologias de 

prevenção adicionadas as já existentes. Nessa perspectiva, o surgimento de novos 

métodos preventivos eficazes permite que, na atualidade, a prevenção da infecção pelo 

HIV seja revigorada, e ganhe potência para atender a diversidade de situações de 

vulnerabilidade e risco que as pessoas vivenciam. 

Segurado (2012), reforçando o que foi salientado por Chequer, reflete que, visando a 

prevenção da infecção, responder às várias dimensões da vulnerabilidade ao HIV 

presentes na vida das pessoas implica no desenvolvimento de estratégias preventivas de 

natureza comportamental, estrutural e biomédica. 

O MS têm pautado suas diretrizes para prevenção do HIV com base no leque de 

estratégias de prevenção e as fases oportunas para sua aplicação, conforme elucida a 

ilustração de Cohen et al (2008)
23

.  

                                                           
23

Adaptada pelo Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais / Secretaria de Vigilância em Saúde / 

Ministério da Saúde para apresentação das Recomendações para Terapia Antirretroviral para Adultos e 

Gestantes Infectadas pelo HIV – Suplemento III – Tratamento como prevenção, em reunião com a 

Comissão de Articulação com Movimentos Sociais (CAMS), em novembro de 2010. 
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Fundamentadas nos Direitos Humanos e nos princípios do SUS, as políticas 

públicas de DST, HIV/Aids e hepatites virais do Ministério da Saúde orientam-se pela 

ética, eficiência e participação social, contribuindo para construção de respostas às 

necessidades da população em relação a estes agravos
24

.  

Entre as estratégias estruturais promovidas pela Saúde Pública brasileira encontramos 

campanhas na mídia impressa e televisiva, projetos de intervenção voltados para 

populações de maior vulnerabilidade, visando a redução do estigma e discriminação e a 

promoção de direitos humanos, apoio às Paradas Gay, implantação de Consultórios na 

Rua, ampliação do acesso à testagem com a utilização de unidades móveis, etc. 

Na perspectiva da redução do risco, as estratégias comportamentais podem variar 

desde o uso do preservativo, soroadaptação
25

, posicionamento estratégico
26

, coito 

interrompido, testagem e acordos de segurança entre os parceiros sexuais, sexo oral até 

o tratamento de DST. 

As estratégias educativas incluem a distribuição de material informativo, campanhas 

informativas / educativas, atividades de educação em saúde, orientação preventiva, 

oficinas de mais sexo seguro, aconselhamento individual e coletivo entre outras.  

                                                           
24

  <www.aids.gov.br>. acessado em fevereiro, 2015 
25

 Soroadaptação - pessoas que escolhem ter relações sexuais com outras que tenham a mesma sorologia 

para o HIV. 
26

 Posicionamento estratégico – definir com a parceria sexual a prática menos arriscada, por exemplo, 

entre parceiros sorodiscordantes masculinos, o indivíduo soronegativo optar por ser o parceiro “ativo” na 

relação (sexo anal insertivo). 

http://www.aids.gov.br/
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Tecnologias biomédicas para prevenção do HIV 

 

A tecnologia de prevenção biomédica “compreende um conjunto de intervenções 

profiláticas voltadas à redução do risco de aquisição ou de transmissão do HIV, que 

envolvem o emprego de tecnologias cujo alvo é a interação vírus-hospedeiro" 

(SEGURADO, 2012, p. 316, grifo do autor). Segundo o autor, as tecnologias 

biomédicas de prevenção do HIV podem ser utilizadas por pessoas não infectadas pelo 

HIV antes ou depois da exposição ao vírus e por pessoas vivendo com HIV/Aids para 

reduzirem o risco de transmissão, e incluem: 

 Profilaxia pré-exposição (PrEP), 

 Circuncisão, 

 Microbicidas, 

 Profilaxia pós-exposição sexual (PEP sexual, para situações de violência sexual 

e sexo consentido), 

 Profilaxia pós-exposição (PEP, para situações de risco ocupacional)  

 Estratégia Testar e Tratar (incluindo teste rápido e/ou domiciliar), 

 Vacinas (em fase de pesquisa), 

 Tratamento das DST, e  

 Tratamento (da pessoa com HIV) como prevenção. 

 

As recomendações para PEP sexual
27

 baseiam-se na avaliação do potencial de risco 

associado a cada tipo de exposição em particular, que leva em conta, além da prática 

sexual vivenciada pelo usuário exposto, fatores relacionados ao grupo populacional ao 

qual pertence o parceiro
28

 e o status sorológico da parceria sexual da pessoa exposta 

(Segurado, 2012). 

 

                                                           
27

 Descrita com mais detalhes na introdução e no capítulo 3 
28 A epidemia brasileira é concentrada em alguns segmentos populacionais, especialmente 
HSH, sendo a prevalência do HIV bastante distinta da população geral. Taxas de prevalência de 
HIV em 2008/2009: 5,9% entre usuários de drogas, 10,5% entre HSH e 4,9% entre mulheres 
profissionais do sexo e 5,0% em usuários de crack em 2013 (Brasil, 2014, p.11) 
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Outros fatores que devem ser levados em consideração para avaliação da indicação da 

PEP sexual dizem respeito a algumas condições da parceria sexual no caso desta ser 

soropositiva – carga viral indetectável ou não e a presença de DST (Segurado, 2012).  

 

Compensação de risco  

 

Nesta pesquisa, obtive relatos durante as entrevistas, tanto pelos profissionais quanto 

pelos usuários, de várias preocupações relacionadas à possibilidade das pessoas virem a 

se expor com mais frequência a situações de risco para o HIV pelo fato de terem acesso 

a PEP sexual no SUS. Este é um processo conhecido como “compensação do risco”, ou 

seja, a possibilidade de crescimento no índice de comportamentos de alto risco em 

decorrência do uso da PEP sexual e da redução da percepção de risco, discutido por 

Cohen et al (2013). Os autores mencionam diferentes pesquisas realizadas para avaliar a 

“compensação de risco” e entre estas citam as de Martin et al (2004) e Donnell et al 

(2010) cujos resultados referem que, embora os usuários da PEP sexual continuem a ter 

encontros sexuais de alto risco, não há dados que sugiram que a disponibilidade ou 

utilização da PEP sexual leva a um crescimento na prevalência de comportamento 

sexual de alto risco. Cohen et al (2013) refere também o estudo de Poynten et al (2010) 

que verificaram não ter havido um aumento significativo ou diminuição do 

comportamento de risco após o uso da PEP sexual.  Cohen et al (2013) destacam que, 

mesmo não havendo associação entre o uso da PEP sexual e o aumento de 

comportamentos de risco, a continuação das práticas sexuais que levam à busca da 

profilaxia coloca o usuário desta tecnologia em risco para a infecção por HIV. E 

propõem ações para o manejo da “compensação de risco” como a realização de 

aconselhamento para redução de risco, estimulando o uso do preservativo e discutindo 

outras possibilidades de prevenção. 

No Brasil, desde o inicio da construção desta política de prevenção estas preocupações 

existiram e permanecem presentes no processo de sua implantação, conforme 

discutimos na introdução deste trabalho, e as colocações dos entrevistados a 

corroboram. 

Da mesma forma, as proposições de Cohen et al (2013) - realizar aconselhamento para 

(1) orientar a escolha do indivíduo sobre o uso da PEP, (2) gerenciar efeitos colaterais e 

apoiar a adesão aos ARV e (3) para redução de risco, provendo preservativos e 
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discutindo outras possibilidades de prevenção, visando o manejo da “compensação de 

risco - vão ao encontro das sugestões trazidas pelos entrevistados para lidar com os 

efeitos da compensação de risco, assim como das recomendações técnicas do MS 

referentes a realização de aconselhamento nos atendimentos para PEP sexual:   

“A atitude acolhedora e sem julgamento por parte do 

profissional propicia a formação do vínculo com o usuário, 

favorecendo sua adesão às medidas recomendadas. 

No aconselhamento, o profissional deve estar constantemente 

atento às seguintes necessidades:  

• fornecer informações técnicas atualizadas, utilizando 

linguagem acessível; 

• reconhecer vulnerabilidades individuais e sociais;  

• oferecer apoio emocional;  

• avaliar a capacidade do usuário de aderir ao tratamento e às 

medidas de prevenção;  

• estabelecer estratégias para fortalecer práticas de prevenção” 

(BRASIL, 2010 a, p. 56). 

 

Aconselhamento 

 

O Aconselhamento em HIV/Aids é uma prática de saúde já instituída no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e vem sendo preconizada pelo Ministério da Saúde 

(MS) desde meados da década de 80
29

.  

Araújo et al (2004) em pesquisa realizada sobre aconselhamento em DST/HIV 

sistematizaram o percurso desta prática no contexto brasileiro. Destacam que as 

organizações da sociedade civil (OSC) foram as primeiras instituições brasileiras a 

realizar ações de aconselhamento em HIV/Aids.  

As primeiras iniciativas do MS se deram por volta de 1987, com a implementação do 

aconselhamento dirigido às pessoas portadoras do HIV/Aids que começavam a chegar 

nos serviços de saúde. Em 1989, o MS publicou o primeiro Manual de Aconselhamento, 

com a recomendação de que esta estratégia deveria ser aplicada junto a indivíduos 

infectados assintomáticos, doentes, ou que apresentassem prática e/ou comportamento 

de risco. O aconselhamento preconizado nesta época era focado fortemente na mudança 

de comportamento dos indivíduos. O modelo proposto falava em identificar atitudes 

inadequadas e a melhor maneira de se comportar em relação à realidade (Araújo, 2004).  

                                                           
29

 Para maior aprofundamento sobre as concepções de aconselhamento, sua evolução e percurso no 

contexto brasileiro ver pesquisas de Araújo (2004), Souza (2007), Pupo (2007) e Fernandes (2013). 
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Com o crescimento da epidemia muitas pessoas começaram a procurar os bancos de 

sangue para realizar o teste anti-HIV. A urgência de se ampliar a oferta de testagem 

sorológica impulsionou estados e municípios a implantarem Centros de Testagem, na 

época chamados de Centros de Orientação e Apoio Sorológico- COAS. Neste período o 

foco do aconselhamento passou a se voltar para o momento da testagem sorológica. 

Com o objetivo de preparar as pessoas para realização do diagnóstico, o 

aconselhamento pré e pós-teste foi instituído como uma prática que deveria acompanhar 

o momento anterior à realização do exame e o momento da entrega do resultado 

(ARAÚJO, 2004 e BRASIL, 1997, 1999).  

Em 1993 o MS publicou o manual “Normas de Organização e Funcionamento dos 

COAS”, e a concepção de aconselhamento enfatizava a mudança de comportamento de 

risco e o manejo da situação no momento do diagnóstico. Ou seja, também era uma 

estratégia com foco na modificação do comportamento e preparo para o diagnóstico. A 

norma destes serviços era de que o aconselhamento devia ser pontual (uma consulta de 

pré e outra de pós) e mantinha-se o anonimato das pessoas para minimizar o receio de se 

exporem e facilitar o acesso. Os usuários não precisavam se identificar, eles recebiam 

uma senha/apelido.  

Em 1996, o MS em parceria com estados e municípios, ou melhor, técnicos do MS e 

equipes dos Centros de Testagem que estavam atuando diretamente com os usuários 

começam a refletir sobre o modelo de aconselhamento que estava orientando as 

práticas. Avaliaram a necessidade de se ampliar as atividades dos CTA para além do 

aconselhamento pré e pós-teste pontual, bem como a necessidade de se retomar e 

implementar o aconselhamento em outros serviços de saúde, outros contextos que não 

apenas os centros de testagem com o aconselhamento pré e pós-teste. Os COAS passam 

a se chamar Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), o anonimato se tornou 

opcional, o atendimento deixa de ser apenas pontual e os usuários passam a frequentar o 

serviço de acordo com suas necessidades e atividades extra muros (em escolas, 

comunidades, cenas de prostituição, pontos de caminhoneiros, etc.) passam a fazer parte 

das ações de muitos CTA. Em 1999, o MS lança o documento “Diretrizes dos Centros 

de Testagem e Aconselhamento” com estas novas concepções e recomendações para 

organização e funcionamento do serviço. 

Neste percurso novos sentidos para esta prática foram surgindo. Acompanhando as 

mudanças no perfil da epidemia e nos modelos de prevenção que deixaram de atuar na 

perspectiva de grupos de risco, passaram para comportamento de risco, depois para as 
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condições de vulnerabilidades, também o aconselhamento foi repensado e ganhou novos 

contornos.  

Seu eixo deixou de ser a mudança de comportamento -substituir algo “errado” por algo 

“certo” - para ser a pessoa e seu contexto relacional, suas possibilidades e limites.  

O MS publicou novos manuais, entre eles “Aconselhamento em DST/HIV/Aids: 

diretrizes e procedimentos básicos (1997) onde estes movimentos em direção a uma 

prática dialógica, implicada na “interação entre as subjetividades, isto é, a 

disponibilidade mútua de trocar conhecimentos e sentimentos” (BRASIL, 1997, p.7) 

foram expressos: 

“[...] O resgate da integralidade do cliente, percebido como 

sujeito participante nas ações de saúde, implica o 

reconhecimento de sua subjetividade em interação com o 

profissional que o atende. Acolher o saber e o sentir do cliente 

por meio de uma escuta ativa
30

 [...] a prática do aconselhamento 

dá oportunidade para retomada da integralidade da pessoa que 

busca o serviço de saúde, associando complementarmente o ver 

e tocar com ouvir e sentir. [...] permitindo ao cliente avaliar suas 

reais possibilidades de risco de infecção por DST e HIV/Aids, 

refletir e decidir por medidas preventivas viáveis[...]” (Brasil, 

1997, p.7) 

 

O movimento de expansão das práticas de aconselhamento para outras situações além 

de pré e pós-teste, para outros contextos e serviços foi se ampliando. Em 2004, o 

trabalho em parceria com a área da Atenção Básica frutificou, mais um manual foi 

publicado - “Aconselhamento em DST/HIV/AIDS para a Atenção Básica”, e a 

concepção norteadora atualizada:  

“É um diálogo baseado em uma relação de confiança que visa 

proporcionar à pessoa condições para que avalie seus próprios 

riscos, tome decisões e encontre maneiras realistas de enfrentar 

seus problemas relacionados às DST/HIV/Aids” (BRASIL, 

2003, p.9). 

 

Em 2010, o Departamento Nacional de DST/Aids e Hepatites Virais – MS em parceria 

com o DataSUS produziu um curso de aconselhamento em DST/Aids por meio da 

Metodologia de Ensino de Aprendizado a Distância (EAD), visando ampliar o acesso 

dos trabalhadores da rede à formação, reflexão e atualização nesta área. E mais uma 

tentativa de aprimorar a concepção orientadora da prática foi elaborada:  

                                                           
30

 Postura em que a pessoa estimula e acolhe o discurso do outro, interagindo sem colocar juízos de valor. 
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“Uma abordagem onde o usuário é estimulado a expressar o que 

sabe, pensa e sente acerca das DST/AIDS e o profissional de 

saúde, ao escutá-lo, pode contribuir para a avaliação de suas 

vulnerabilidades e para a identificação de medidas preventivas, 

segundo as possibilidades e limites de cada pessoa em 

atendimento”
31

.  

Nestas atualizações, as concepções de aconselhamento apresentadas demonstravam uma 

maior preocupação com o lugar de sujeito a ser ocupado pelo usuário no processo de 

aconselhamento e não mais de objeto da intervenção.  

Souza (2007) corrobora a avaliação sobre os avanços ocorridos nas atualizações que a 

concepção norteadora do aconselhamento teve no contexto brasileiro: 

“Dentro deste contexto a prática de aconselhamento em AIDS se 

ampliou e ganhou destaque na medida em que já vinha se 

revelando como uma modalidade de assistência 

multiprofissional que dá voz, crédito e escuta aos sujeitos. O 

aconselhamento passou a ser visto pelo MS como o melhor 

caminho para uma ação conjunta entre prevenção e tratamento. 

É uma oportunidade para a retomada da integralidade do 

indivíduo que busca os serviços de saúde e que através do 

“diálogo baseado em uma relação de confiança visa 

proporcionar à pessoa as condições para que avalie seus próprios 

riscos, tome decisões e encontre maneiras realistas de enfrentar 

seus problemas relacionados às DST/HIV/AIDS”. Os sujeitos 

são chamados a uma atitude reflexiva, construtiva e 

mobilizadora para a busca de alternativas que lhes permitam 

superar suas condições de vulnerabilidade” (p. 22). 

 

A concepção de aconselhamento recomendada pelo MS passou a ter a relação entre os 

interlocutores, o diálogo e a expressão das subjetividades presentes neste encontro 

como o fio condutor para abordagem das questões relacionadas às DST/HIV/Aids.  

Contudo, o que se vê na prática dos serviços nem sempre é o aconselhamento nesta 

perspectiva, e sim práticas normativas de conduta, cuja efetividade é questionável. 

Vários estudos - Monteiro (2014), Soares (2011), Pupo (2007), Araújo et al (2004) e 

Filgueiras et al (1999) - apontam a necessidade de revisão e ajustes das práticas, embora 

verifiquem avanços nas concepções de aconselhamento dos documentos de referência 

                                                           

31
 BRASIL, 2010 c. Disponível em: 

http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/page/2012/52294/teorizacao_oficina_acs.pdf  acesso em 

janeiro 2015. 

 

http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/page/2012/52294/teorizacao_oficina_acs.pdf


84 
 

nacionais, os quais na análise de Pupo (2007), ainda carecem de fundamentação teórica 

e técnica.  

Avalio que as condições necessárias ao desenvolvimento de um aconselhamento na 

perspectiva apontada pelo MS estão comprometidas por diferentes atravessamentos aos quais 

os trabalhadores de saúde, muitas vezes, são submetidos. Estes atravessamentos podem 

incluir deste o modelo hegemônico de atenção “comandado pela tecnologia dura”, centrado 

em procedimentos predefinidos (que não é prerrogativa só dos profissionais médicos); 

passando pelas condições precárias de trabalho, equipes reduzidas incompatíveis com o 

grande número de pessoas a serem atendidas, os fluxos e a organização do processo de 

trabalho em descompasso com as necessidades dos usuários (CTA distribuindo um número 

reduzido de senhas por turno ao invés de acolher a demanda espontânea conforme indica a 

natureza do serviço, ambulatórios que agendam todos os pacientes para o mesmo horário 

para o profissional não correr o risco de ficar com horário vago caso haja falta, etc.); até os 

protocolos e roteiros de aconselhamento que viram camisa de força ao invés de ser mais uma 

ferramenta de apoio. Tudo isto pode limitar o trabalhador e o que este acaba produzindo é, 

por muitas vezes, uma coleta de dados e o repasse de informação, no lugar de diálogo, troca, 

estimulo à reflexão e o pensar juntos em alternativas para prevenção e cuidado conforme 

prevê a concepção de aconselhamento preconizada.  

Ampliando nossa reflexão Silva Jr et al (2003) constatam, em pesquisa realizada em um 

serviço de saúde privado, com uma lógica estruturante semelhante a do público, que mesmo 

em condições adequadas de trabalho e tempo disponível os profissionais de saúde 

apresentaram dificuldades de "ouvir as demandas dos pacientes e de tratá-los como outro 

sujeito, com desejos, crenças e temores" (p.122). Destacam que essa dificuldade tem sido 

motivo de diversos fracassos na relação entre profissionais e usuários.  

Soares (2011), ao discutir o componente educativo do processo de aconselhamento, destaca 

que a qualidade desta ação está subordinada à maneira pela qual é conduzido, podendo ser 

motivador ou desestimulador da testagem e da adoção de práticas preventivas. Estas 

constatações reforçam a relevância do "modus operandi" dos profissionais de saúde na 

determinação da qualidade, não só do aconselhamento e dos atendimentos para PEP sexual, 

como de qualquer procedimento de saúde que implique uma relação humana.  

Remetendo-me novamente a perspectiva apontada por Merhry, entendo que o 

aconselhamento é uma tecnologia leve e, portanto, relacional e se constrói no “Trabalho Vivo 

em ato”. Estas relações podem ser, de um lado, “relações intercessoras” e geradoras de troca 

entre os interlocutores, de reflexões, negociações e definições de estratégias de cuidado 
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viáveis, contextualizadas ao universo do usuário. Por outro lado, podem ser prescritivas, 

burocráticas, sumárias e normativas, onde a assistência é pautada fortemente por um modelo 

centrado em procedimentos predefinidos e não no usuário e suas necessidades. Do mesmo 

modo, o aconselhamento pode seguir este modelo, pois sua qualidade está atrelada ao modo 

de fazer do seu executor. 

Aludindo à discussão de Mattos (2004) sobre os sentidos da Integralidade diria que o 

aconselhamento é uma prática de saúde onde a intersubjetividade é determinante e a sua 

potencialidade está condicionada a um modelo de atenção pautado pela Integralidade.  

Brito (2010)
32

 chama atenção de que “na medida em que a tecnologia médica avança, 

precisamos ter, também, uma resposta ampliada que considere o alcance das respostas sociais 

e educacionais, e uma estrutura de serviço e de atenção à subjetividade que acompanhe 

esses desafios” (p.18).  

Avalio que esta ponderação de Brito chama atenção para a importância da intersetorialidade 

na produção de respostas às necessidades de natureza psicossocial e estrutural, e corrobora o 

entendimento de que, nas respostas do campo da saúde aos problemas decorrentes da Aids, a 

atenção aos aspectos subjetivos é imprescindível para o alcance de uma maior resolutividade. 

Neste sentido a integralidade da atenção é condição essencial para que se possa avançar 

qualitativamente no enfrentamento dos novos desafios a serem superados com a implantação 

das tecnologias biomédicas de prevenção do HIV no SUS. O autor destaca ainda as 

oportunidades que se ampliam para a prevenção do HIV com a disponibilização das novas 

tecnologias, que para serem proveitosas à população necessitam de aprimoramento nas 

respostas de diferentes campos, inclusive do aconselhamento: 

 “[...] abrir janelas de oportunidades para que possamos responder às 

demandas relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos [...]. Tais 

medidas colocam a necessidade de um aperfeiçoamento da regulação 

programática das ações e procedimentos em toda sua extensão: no 

campo da clínica, no campo da ética, no campo do aconselhamento e 

das ações de prevenção complementares e, fundamentalmente, no 

campo da participação comunitária com envolvimento autônomo e 

independente dos comitês de acompanhamento por parte da 

sociedade civil” (p.16).  

 

 

 
                                                           
32

 Comunicação proferida pelo sociólogo, trabalhador do Departamento Nacional de DST/Aids - MS, no 

Seminário da ABIA, Novos Desafios da Prevenção. Aprimorando o Debate II: Respostas frente a Aids no 

Brasil. 
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PEP sexual: o ponto de vista dos entrevistados 

 

Ao expressarem suas opiniões sobre a utilização da PEP sexual como uma estratégia de 

prevenção, os entrevistados, de modo geral, apresentaram sugestões para reduzir os 

efeitos da “compensação de risco” e apontaram aspectos positivos e negativos sobre esta 

tecnologia de prevenção.  Alguns valorizaram mais o benefício trazido ao usuário por 

conseguir evitar a infecção e outros o perigo de esta estratégia levar a um aumento de 

exposições ao risco. Outros ainda demonstraram alguma resistência à aplicação da 

tecnologia, especialmente nos casos onde houve “exposição sexual” (prática sexual 

consentida sem o uso de preservativo) e não “acidente sexual” (falha ou rompimento do 

preservativo no ato sexual). 

“Eu acho que tem o lado bom e o lado ruim. Eu já ouvi principalmente pessoas mais jovens 

dizendo o ‘ah, hoje em dia ninguém mais morre por causa de Aids, isso tem tratamento’ e as 

pessoas meio que parecem que se sentem relativamente seguras, sabendo que ‘se eu pegar eu 

tenho como tratar e não vai acontecer nada comigo’. Já ouvi essas coisas várias vezes. Eu acho 

que esta profilaxia tem o lado bom porque efetivamente pode-se prevenir a infecção nestas 

ocasiões, mas por outro lado pode criar esta cultura de que ‘qualquer coisa eu vou lá no hospital 

pego o remédio e uso, aí eu não vou pegar’ e acaba que se cria uma situação de maior exposição 

consciente do indivíduo. Por exemplo, garotas de programa nos procuram aqui, algumas 

relatam que recebem quase que o triplo do valor do programa de parceiros que não 

querem usar camisinha. Elas aceitam o programa e depois vêm aqui pegar o remédio pra HIV. 

Já vivi isso duas vezes. Então parece que a pessoa fica aparentemente confiante ‘se eu me 

expuser eu vou ao hospital, tomo o remédio e me afasto do perigo’. Então eu vejo que tem essa 

perspectiva negativa da profilaxia, de uma divulgação maciça disso daí. Infelizmente pelo que 

eu tenho visto tem o lado bom e o lado mau da história” (P. Bernardo) (grifos meus). 

 

“Eu acho que é uma estratégia de prevenção válida sim, mas acho que as pessoas estão 

recorrendo muito à PEP e esquecendo de usar o preservativo. Não usam mais, é um fato – 

ninguém usa mais preservativo nas relações sexuais e estão achando super normal ter uma 

relação desprotegida e vir fazer uma PEP. Às vezes a gente pega paciente que já fez duas, três 

vezes. Já teve outras exposições e vem aqui e faz a PEP e acha que é absolutamente normal ter 

várias exposições e fazer várias vezes a profilaxia. Então eu acho que é válido sim, mas que tem 

o outro lado da moeda – as pessoas não estão se protegendo, cada vez mais recorrendo a PEP ao 

invés de usar o preservativo e se proteger de forma adequada” (P. Elaine ) (grifos meus). 

 

Estes relatos nos fazem questionar o alcance dos benefícios almejados com a 

implantação desta estratégia no SUS. Afinal a implantação desta política de prevenção, 

além de beneficiar àqueles que durante o ato sexual experimentaram falha ou 

rompimento do preservativo (acidente sexual), buscaria ampliar o leque de 

possibilidades de prevenção, justamente para aqueles que, por diferentes razões, não 

conseguem ou não querem usar preservativo ou ainda no exercício da sua profissão 

“ganham duas, três vezes mais” se não usá-lo (exposição sexual).  
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O benefício gerado pelo fato destas pessoas que não se protegem de “forma adequada”, 

como mencionou a profissional Elaine, acessarem um serviço de saúde pode ser 

potencializado ou não, dependendo, entre outros fatores, da qualidade deste encontro 

entre estas e os profissionais de saúde que as atendem. A oportunidade de conversarem 

sobre suas práticas sexuais, refletirem sobre o que as coloca ou não em risco para o HIV 

(vulnerabilidades), o que isto significa em suas vidas, o que é “adequado” para elas, se 

querem reduzir ou evitar estes riscos e como poderiam fazê-lo, pode ser um ato de saúde 

fundamental para a potencialização desta estratégia de prevenção.  

Do mesmo modo, aproveitar o encontro para refletir junto às “garotas de programa” 

sobre os sentidos dos ganhos e das perdas que têm quando usam ou não o preservativo e 

quando usam ou não a profilaxia, pode ser uma atitude profícua em direção à prevenção.  

E ainda, refletir e problematizar o uso frequente da PEP com aqueles que “acham que é 

absolutamente normal ter várias exposições e fazer várias vezes a profilaxia” é 

necessário e pode ser frutífero no sentido de ajudá-los a ponderar sobre a repercussão 

dos malefícios em seu organismo em detrimento dos benefícios. Além disso, outras 

estratégias de prevenção deveriam ser discutidas com estes usuários de modo que 

possam vislumbrar outras possibilidades de cuidado para redução de riscos frente ao 

HIV. Inclusive, as recomendações técnicas do MS apontam alternativas à 

quimioprofilaxia nestas situações: 

“Situações em que a quimioprofilaxia antirretroviral não 

está indicada  

• Contatos sexuais sem penetração, como no caso da 

masturbação mútua e do sexo oral sem ejaculação na cavidade 

oral.  

• Na exposição repetida a relações sexuais desprotegidas, 

sugere-se encaminhar a pessoa para acompanhamento em 

Unidades de Referência (CTA ou SAE)” (BRASIL, 2010 a, p. 

66). 

 

Esta reflexão sobre as ações de saúde que podem enriquecer e potencializar o efeito da 

tecnologia biomédica na prevenção do HIV, contribuindo para o seu “sucesso prático”, 

nos remete à necessidade de analisarmos aspectos relativos à gestão do trabalho, à 

organização dos processos de trabalho, às condições em que atuam os trabalhadores e ao 

preparo e suporte que recebem para o desempenho de suas atribuições. Esta discussão 

será tratada em capítulo posterior.  
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A profissional Helena ao abordar sobre quem deveria ser o destinatário da PEP sexual 

expressa uma tensão entre o que pensa enquanto pessoa e o que faz enquanto 

profissional.  

“Aí entra aqui a médica profissional, se ela acredita ou não acredita naquilo, não quero saber, 

vou fazer o que a instituição onde eu trabalho manda. Agora, se você quiser minha opinião 

pessoal não tem indicação (referindo-se as pessoas que não usam preservativo deliberadamente 

ao relacionarem-se sexualmente com outras que não sabe se são portadoras do HIV). Pra mim 

ela assumiu o risco de que não se importa com o que vai acontecer. Até porque eu acho que não 

adianta, a não ser que ela fosse permanentemente vir tomar medicamento antirretroviral e, ainda 

assim, não adiantaria porque e daí? Vou prevenir que ela de verdade se torne portadora do vírus, 

se regularmente tem exposição com pessoas que ela não sabe com quem está se relacionando, se 

essa pessoa se relaciona só com ela, se tem outros parceiros se não tem e ela deliberadamente se 

expõe sexualmente...” (P. Helena).  

 

Esta tensão entre aquilo que Helena acredita e as tarefas que a profissional deve 

cumprir no seu cotidiano de trabalho não deve passar incólume – tanto ela como os 

pacientes devem sentir as consequências desta dicotomia. Mais à frente serão relatados 

alguns exemplos que talvez possam ser decorrentes desta divisão, desarmonia ou, 

porque não dizer, encruzilhada em que a profissional se encontra. 

Por outro lado, a opinião do usuário Walter e da profissional Laura reforçam a 

importância de haver investimento na expansão das tecnologias biomédicas de 

prevenção e de seu uso combinado a outras estratégias preventivas.  

“Eu acho isso fantástico (a PEP) e acho que deve ser divulgado. Até porque você tem que 

acordar a cabeça, principalmente da molecada, que sexo é bom, bom demais, mais sexo não é só 

legal. [...] às vezes você pega a questão de uma doença e colocar o foco PREVINA-SE é até 

mais forte do que uma camisinha, do meu ponto de vista, porque você está expondo uma 

doença, não é o preservativo que vai prevenir. Às vezes o comprimido tá prevenindo também. 

[...] Eu acho que tomar comprimido todos os dias ou a profilaxia é só um complemento. Em 

primeiro lugar o preservativo sempre. Essa é a primeira segurança que você tem. Segundo, se 

você tiver um recurso como este que eu tive neste hospital pra fazer, e terceiro tomar um 

comprimido por dia (referindo-se a profilaxia pré-exposição sexual) pra quem trabalha com 

sexo, os garotos e garotas de programa... Eu acho que o que vier a favor da sociedade, da 

população é bom. [...] essas coisas são pra complementar, mas o preservativo tem que estar aí 

pra ser usado. Mas a pessoa que quiser se expor, ou trabalhar com sexo, poderia usar, além do 

preservativo, este medicamento uma vez por dia, que promete livrar você, te imunizar vamos 

dizer assim. Podia, porque não? Eu acho que numa relação saudável não tem nem porque usar 

comprimido ou preservativo, se ambos estão ok e não fazem nada fora do casamento. Então, 

assim é questão de ser saudável, mas como hoje em dia é tudo muito confuso, eu acho que até 

no casamento as pessoas devem usar o preservativo por segurança. Não importa classe social, 

não importa gênero...” (U.Walter) 

 

“Eu não acho que é a camisinha sozinha, eu não acho que é a profilaxia pré-exposição sexual 

sozinha, eu não acho que é tratar todo paciente, mesmo ele estando com o CD4 alto, porque 

diminui a transmissão, eu não acho que é a prevenção pós-exposição sexual sozinha, eu acho 

que são todas as estratégias juntas” (P. Laura).  
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Tanto o usuário Walter quanto a profissional Laura nos remetem às ideias de 

estratégias de gerenciamento de risco e da prevenção combinada. Ele atenta para as 

singularidades das situações e as estratégias de prevenção possíveis para cada uma 

delas. E ela aponta para uma possível potencialização da prevenção quando se tem um 

leque de opções a ser oferecido.  

Cabe enfatizar que, no âmbito dos serviços de saúde, a(s) forma(s) como cada sujeito 

vai ou não se prevenir do HIV ou reduzir seus riscos deve ser abordada de modo 

singular com cada usuário e, portanto, a intersubjetividade presente no encontro 

profissional-usuário poderá ou não despertar no Sujeito o desejo de prevenção e 

cuidado. Neste sentido, reafirmo que a atenção, e também a organização dos processos 

de trabalho (Mattos, 2004), baseada na Integralidade cria condições favoráveis para que 

se imprimam atos de cuidado
33

 às práticas de saúde, contribuindo para resolutividade 

destas práticas.  

As políticas brasileiras para o enfrentamento Aids têm se pautado pela integralidade e a 

sua legitimidade se fortalece à medida que ações preventivas e assistenciais são 

contempladas, a partir da apreensão ampliada das necessidades das pessoas portadoras 

ou não do HIV. “Uma dimensão específica dessa ampliação é a que diz respeito ao 

respeito aos direitos das pessoas” (Mattos, 2003, p. 56). Neste sentido, o Departamento 

Nacional de DST/Aids - MS fomenta que esta perspectiva presente na construção da 

política de Aids também se estenda para as dimensão das práticas de saúde:  

 

“[...] novas demandas e necessidades emergem para o cuidado 

integral, fazendo com que as estratégias de controle da 

transmissão do HIV incluam ações combinadas de prevenção, 

assistência e tratamento, considerando as diferenças regionais e 

de subgrupos populacionais” (BRASIL, 2010 a, p. 7). 

 

Reforçando a relevância de se atuar na perspectiva da integralidade, Segurado (2012) 

acrescenta: 

“Deve-se reconhecer como falsa a dicotomia entre as estratégias 

de prevenção biomédica e as de natureza psicossocial e 

estrutural, e buscar estratégias que possam utilizá-las de modo 

combinado e sinérgico. [...] quaisquer das tecnologias de 

                                                           
33

 A concepção de cuidado utilizada neste estudo é “cuidado é um diálogo entre cuidador(es) e 

cuidando(s) nos quais os objetos da intervenção, os meios para realizá-la e as finalidades visadas são 

definidos com saberes e experiências, científicos e não científicos, dos profissionais e usuários, de modo 

compartilhado, de forma a identificar e mobilizar os recursos necessários para se prevenir, tratar e 

recuperar situações de saúde...” (Ayres et al, 2012, p 15). 
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prevenção biomédica demandarão, em paralelo, mudanças de 

conduta que terão de ser sustentadas ao longo do tempo” (p. 

345). 

 

Os usuários Luiz e Denise avaliam que a tecnologia deve ser amplamente divulgada, 

sinalizam alguns “perigos” e sugerem alternativas para controlá-los.  

“Eu acho que tem que ser divulgada nas mídias pra que a população fique ciente, porque às 

vezes a pessoa ficou na dúvida e aí deixa pra lá. Ela vai achar assim ‘ah não, não aconteceu 

nada foi só um pouquinho de sangue e não deu pra pegar’. Então ela sabendo do Peps acho que 

ela vai procurar mais informações, se orientar e até mesmo iniciar o tratamento. É importante 

ela saber que até 72 horas ela tem que iniciar essa medicação [...]. E tem que ter o cuidado 

também porque a partir do momento que a população saiba de que existe este tratamento Peps 

eles não venham abrir mão da camisinha. Eu pensei por esse lado também. Porque como eu me 

senti fortalecido no período do Peps, depois da primeira semana que passou todo aquele enjoo, 

eu tava mais tranquilo, eu não quis abrir mão da camisinha. Eu pensei ‘eu estou tomando a 

medicação, mas eu não tenho que abrir mão da camisinha, já chega a exposição que eu estou, eu 

sei que o vírus vai ser difícil de me infectar porque eu estou tomando a medicação, mas eu não 

posso abrir mão da camisinha, eu não posso arriscar’ e a população pode pensar de uma forma 

diferente. Pode achar que por estar tomando a medicação ou por ter a medicação disponível e 

gratuita podem querer abrir mão da camisinha e começar a transar desenfreadamente.  Por isso 

quando for fazer a divulgação tem que saber exatamente como vai ser passado pra população 

isso [...] porque tem que explicar exatamente o motivo da Peps, não pra pessoa abrir mão da 

camisinha” (U. Luiz)  

 

Mesmo sentindo-se fortalecido com o uso da profilaxia e determinado em não abrir mão 

da camisinha como expressa seu relato, o usuário Luiz teme que a população possa 

pensar de outra forma (o que é extremamente possível), e demonstra entender que os 

beneficiários desta tecnologia devem ser aqueles que vivenciaram algum acidente no 

uso do preservativo e não aqueles que deliberadamente não o usaram – “porque tem que 

explicar exatamente o motivo da Peps, não pra pessoa abrir mão da camisinha”.  

“Pra algumas pessoas isso vai ser uma forma da pessoa estar se cuidando, mas também cada um 

tem uma forma de pensar. [...] Nem todo mundo brinca com a saúde. A pessoa que vai fazer o 

sexo sem camisinha com a intenção de no dia seguinte procurar o serviço de saúde pra poder 

tomar remédio, isso aí é brincar com a própria saúde. Então nem todo mundo brinca com a 

saúde, tem pessoas sérias também que querem se cuidar, né. Agora se isso acontecer com 

frequência teria que ter um controle, não sei um cadastro do atendimento pra poder estar 

embarreirando este tipo de atitude – ‘pô você não veio aqui, tem tanto tempo, como você 

está aqui de novo? ’ Então tem que ter um meio da pessoa que realmente sofreu o acidente ser 

tratada direitinho e essas pessoas que vêm por vir, porque isso não está livre de não acontecer” 

(U. Denise) (grifo meu).  

 

A usuária Denise entende o acesso a profilaxia como uma forma de auto cuidado e, da 

mesma forma que o usuário Luiz, ela demonstra avaliar que a PEP sexual deva ser 

indicada para “acidente sexual” e não para “exposição sexual” (consentida/voluntária).   
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Mais uma vez o entendimento é de que a PEP sexual é indicada para “acidente sexual” e 

não para “exposição sexual”. Este entendimento difere do que intenciona a política 

preconizada pelo MS que visa ampliar a oferta de métodos preventivos e suas 

possibilidades de uso, especialmente para aqueles que vivenciam situações de 

vulnerabilidade intensa ao HIV e por diferentes motivos não usam preservativo. Além 

do manual “Recomendações para terapia antirretroviral em adultos infectados pelo HIV- 

Suplemento III - Tratamento e Prevenção”, o MS elaborou dois folders que foram 

distribuídos para estados e municípios. Um voltado para profissionais de saúde e outro 

para população geral, onde a proposição desta política para prevenção do HIV está 

colocada:  

“O emprego de antirretrovirais vem sendo discutido no mundo 

todo como estratégia de prevenção da transmissão do HIV. A 

profilaxia da exposição sexual, ou PEP sexual (Post-Exposure 

Prophylaxis), inclui-se nessa estratégia, sendo indicada para 

situações excepcionais em que ocorrer falha, rompimento ou 

não uso da camisinha durante a relação sexual. Sua adoção 

integra a política de prevenção da transmissão do HIV, centrada 

na redução de vulnerabilidades e risco, combate ao estigma e 

preconceito, adoção de práticas seguras e emprego da terapia 

antirretroviral. [...] Outra vantagem da adoção dessa 

estratégia é a de organizar o ingresso, na rede de serviços, de 

pessoas expostas a situações de risco, promovendo acesso à 

testagem, ao diagnóstico e ao aconselhamento para redução 

das vulnerabilidades e promoção de práticas seguras” (p.2). 

  

 

 

 

Todavia, como já refletimos, a forma como a política é aplicada no cotidiano dos 

serviços é atravessada por diferentes aspectos que conformam a visão de mundo tanto 
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dos profissionais de saúde quanto dos usuários. A política ganha vida no trabalho em 

ato e, neste sentido, está condicionada ao modelo hegemônico de atenção à saúde, que 

tem se focado mais no controle do risco e na recomendação de práticas sexuais mais 

seguras, "cientificamente comprovadas", ou seja, o uso do preservativo e menos nas 

condições de vulnerabilidade que a pessoa vivencia, as suas possibilidades e limites, o 

modo como entende ser viver bem a vida. Embora tenhamos avançado nesta direção, 

não apenas nas políticas e nas discussões acadêmicas, mas também nas práticas de 

saúde que se orientam pela lógica da redução de danos e de riscos (Ayres 2002), ainda 

encontramos práticas que mais afastam o usuário do que o contrário.  

Discutindo aspectos relacionados à vulnerabilidade programática gerada no âmbito dos 

serviços de saúde, no encontro entre profissionais e usuários, Fernandes (2013) destaca 

que esta “é caracterizada pela lógica exclusivamente racional do trabalho de prevenção, 

que se reflete em uma atitude puramente prescritiva do uso do preservativo, gerando o 

chamado ‘fundamentalismo do látex’” (p. 204).  

No entanto, como já dizia Vinícius de Moraes, “a vida é a arte dos encontros embora 

haja tantos desencontros”.  

 

Os (des)encontros na aplicação prática da PEP sexual  

 

Durante as entrevistas, ao abordar aspectos relacionados à definição da indicação para 

PEP sexual, sobre quem teria direito à profilaxia e sobre a relação profissional-usuário, 

as colocações dos entrevistados mostraram aspectos importantes sobre os caminhos 

construídos no “trabalho vivo em ato”: 

“Eu acho que a avaliação é sempre individual, depende do médico que tá aqui avaliando e 

orientando o paciente. Isso vai ser individual sempre. Não adianta você ter um protocolo, uma 

orientação, uma diretriz, a avaliação é do médico, é daquele profissional que está 

atendendo” (P.Elaine) (grifo meu). 

 

Neste caso me parece que o trabalho estaria centrado apenas na avaliação (pessoal?) do 

profissional médico. Tanto as recomendações técnicas, quanto aquilo que o usuário 

pensa, sabe e sente parecem ter um peso menor, ou nenhum, nesta decisão. Qual 

racionalidade estaria pautando este tipo de conduta? Nestas situações estaria a conduta 

da profissional condicionada por seus valores morais? Estaria sua conduta sendo 

comandada por sentimentos gerados durante o atendimento como: pena, raiva, 
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preocupação com o usuário e interesse em buscar alguma resposta para a sua demanda, 

indignação com o seu comportamento irresponsável, receio de ser processado caso não 

prescreva a profilaxia, etc.?  

Durante a entrevista com o profissional Ivo, ele comentou que já tinha presenciado 

usuários que buscam a profilaxia sendo “destratados” pelos profissionais, tanto na 

enfermaria quanto na emergência “Depende muito da pessoa que atende. E, às vezes 

...”.  

Os comentários do profissional Ivo sobre a postura de alguns colegas médicos 

(descritas melhor em sessão posterior) reforçam a possibilidade do uso inadequado das 

“tecnologias leves” que, dependendo da qualidade da “relação intercessora” e de 

atravessamentos de ordem moral, podem produzir efeitos danosos.  

Esta discussão me remeteu a autonomia do profissional no “trabalho vivo em ato”, que 

pode servir para produzir ou não saúde, e também a uma crônica de Luiz Fernando 

Veríssimo onde, refletindo sobre a escolha entre o socialismo e a barbárie, ele diz: 

“pode-se não saber mais o que é socialismo, mas para saber o que é barbárie é só abrir 

os olhos” (O Globo, 21/09/14, pg. 19). Aproveitando o mote de Veríssimo me permitiria 

dizer que o cuidado a gente pode não saber muito bem o que é (porque é para cada um, 

depende da necessidade de cada um, não existe receita nos manuais, é construído no 

ato), mas, para perceber o sofrimento do paciente, “é só abrir os olhos”. 

Por outro lado, a governabilidade do “trabalho em ato” é do trabalhador. Todavia, 

retomando o ponto de vista de Campos (2011), quando o profissional está pautado pela 

racionalidade da práxis, o perigo frente ao possível abuso de poder gerado por sua 

autonomia, pode ser limitado por mecanismos relacionados à valorização do 

conhecimento instituído e de outras experiências, e a prática compartilhada com outros 

profissionais e com os usuários.  

“Isso daí vai depender muito do profissional que vai atender a pessoa. Tem profissionais que 

são mais sérios, que vão direto ao ponto. O profissional tá ali pra atender este tipo de ocorrência. 

Então se a pessoa chega ali e o profissional quer que a pessoa se direcione justamente pro que 

veio, sem bate papo, sem conversar, então assim, isso aí vai variar muito do profissional que vai 

atender. Esta pessoa que chegou ali vai se sentir a vontade pra falar?” (U. Denise).       

 

Denise demonstra a importância do acolhimento para ajudar o usuário a sentir-se mais à 

vontade para falar, ou melhor, expor aspectos da sua vida intima e privada relativa ao 

exercício da sua sexualidade.   
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“Com ela eu não tenho do que reclamar. Ela foi super simpática, me senti super à vontade pra 

falar e o médico que me atendeu também. Eu senti que ele estava querendo me ajudar. O que eu 

me senti mal foi o fato de ter outros dois médicos destratando quem está sendo atendido. Foi a 

única coisa que me incomodou realmente no atendimento” (U. Zeca referindo-se ao profissional 

que o atendeu no SAE durante acompanhamento posterior a profilaxia).  

 

Zeca discrimina a relação positiva que teve com alguns profissionais e a barreira 

vivenciada com outros e nos remete a discussão de Merhy (1998) “os usuários dos 

serviços de saúde, são suficientemente inteligentes para saberem que, se os 

trabalhadores se mostrarem 'cumpliciados' com eles, boa parte do que procuram será 

atingido [...]”  (p.7).   

O relato do usuário Luiz revela que sua demanda foi respondida a contento. Houve uma 

troca entre ele e a profissional. Compartilharam suas dúvidas e a profissional utilizando 

seu conhecimento técnico, escutando o usuário e considerando o seu saber sobre a 

situação vivenciada possibilitou que decidissem juntos a conduta: 

“A médica achou melhor tomar (referindo-se aos ARV), porque ela achou que na dúvida é 

melhor tomar e eu achei legal, porque assim, eu tinha que ter uma certeza e como ela também 

ficou na dúvida, então, achei melhor iniciar a medicação. Achei muito melhor. Eu vim buscar 

um conforto de que eu não fui contaminado entendeu? E aí ela falou que na dúvida é melhor 

tomar porque vai que eu fale pra você que não estourou a camisinha e estourou e aí?’” (U. 

Luiz).  

 

Relembrando, o usuário Marcos é casado e fez a profilaxia por duas vezes. O risco 

vivenciado foi o rompimento do preservativo durante o sexo vaginal com mulheres 

“normais” (sic), ou seja, não eram profissionais do sexo. Ele comenta sobre a indicação 

da profilaxia.  

“Eu cheguei, expliquei como é que foi tudo e tudo como aconteceu, qual a situação que eu me 

encontrava, onde eu tava pa-pa-pa e na mesma hora fez a receita, eu fui na farmácia, peguei e 

fui embora” (U. Marcos). 

Pesquisadora: “Você não fez nenhum outro procedimento, o teste?”.   

“Não fizeram exame não. Devido eu justamente estar sempre fazendo periodicamente e já ter 

conversado com eles, sou casado pa-pa-pa, eu ter dado certeza à eles que eu não tenho HIV, 

inclusive eu acho que até tenho o último exame ali no carro que eu fiz há pouco tempo e aí eles 

não me pediram. Só daqui a 2, 3 meses que é o tempo, o período de incubação. Só que daí eu já 

tava indo no Dr. M (médico do plano de saúde) e fiz lá. Aqui me deram as guias de 

acompanhamento e tudo, mas aí é aquele negócio... Eu até falei que ia vir, porque de repente se 

eu falo que não venho e eles não querem me dar o remédio. Mas eu não vou ficar vindo aqui, 

enfrentado o maior filão do caramba. No caso do remédio, o atendimento tudo muito bom, 

muito rápido, mas a gente sabe que pra uma consulta qualquer que seja, pra um examezinho 

qualquer é uma fila tremenda, uma burocracia desgraçada. Então, meu tempo é ouro. Eu acabo 

pagando plano de saúde justamente pra isso. Cento e poucos por mês, mas eu não tenho fila, não 

tenho nada, se precisar de qualquer coisa chego lá pá-pum acabou” (U. Marcos). 
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Caso seguissem a recomendação técnica do MS, o usuário Marcos não teria indicação 

para a profilaxia – “sexo vaginal insertivo com parceria de sorologia desconhecida e de 

população de baixa prevalência”. No entanto, esta já era a segunda vez que ele estava 

fazendo a PEP sexual.  O que orientou esta conduta do profissional? Avalio que o 

arranjo tecnológico (dura/ leve-dura / leve) não tenha sido o mais favorável à produção 

de saúde. A relação estabelecida foi sumária e burocrática. Mas a construção de uma 

relação de confiança depende do interesse de ambos interlocutores? Este usuário tinha 

este interesse? Ele chegou ao serviço determinado a pegar os ARV e seguir seu 

acompanhamento em outra clínica, achando que se dissesse isso ao profissional não 

receberia os medicamentos. Além disso, chegou com (pre) conceito em relação ao SUS 

-“fugiu da fila”, sem checar se neste caso ela existia de fato. Por outro lado, houve 

algum movimento do profissional em buscar estabelecer uma relação dialógica? 

Pensando na articulação assistência e prevenção necessária à construção da 

integralidade no contexto das práticas de saúde (Mattos 2003), a conduta profissional 

restringiu-se às ações assistenciais a partir das tecnologias (duras) disponíveis. Esta 

poderia ser suficiente para responder à demanda do usuário e, aparentemente foi, pois 

ele apenas queria ter acesso aos ARV. No entanto, parece não ter havido nenhuma 

tentativa do profissional em direção a uma atenção integral. Cabe esclarecer que não se 

trata de “burocratizar a atenção”; pois, muitas vezes, apenas a ação assistencial pode ser 

suficiente não só para resolver o problema que levou o usuário a buscar o serviço, mas 

também para resolver sua necessidade de saúde. De qualquer modo, nesta situação que 

se repetia pela segunda vez, caberia uma conversa mais aprofundada, uma 

problematização da situação em que o usuário pudesse refletir sobre sua percepção de 

risco e que contribuísse para uma decisão mais esclarecida sobre a utilização da 

profilaxia. 

A situação relatada pela usuária Denise ilustra outra natureza de relação profissional-

usuário.  

“Eu já estava fazendo um acompanhamento de acidente perfuro cortante com a doutora. E 

assim, por ela ser muito acessível a pessoa se sente mais a vontade e comentei com ela que 

havia transado com uma pessoa que eu achava, que depois que eu fui ver que era, uma pessoa 

assim bem galinha, popularmente falando. [...]Já havia passado o tempo de fazer a profilaxia, 

ela fez os exames só pra me deixar mais tranquila, [...] Eu falei com a doutota isso, porque me 

sinto a vontade com ela” (U. Denise).  
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A usuária Denise é profissional de saúde, mas - talvez contrariamente ao que vai no 

imaginário social - profissional de saúde também é gente, vive risco, inclusive sexual, e 

também desconhece a aplicação da profilaxia para estes casos. O encontro de Denise 

com esta profissional foi uma oportunidade de refletir sobre os riscos que vivencia e 

sobre as medidas de prevenção que estão ao seu alcance. A profissional usou os 

recursos técnicos disponíveis para aliviar o sofrimento de Denise frente à possibilidade 

de ter se infectado numa relação sexual avaliada de risco por ambas. A conduta 

profissional adotada pela médica demonstrou a utilização de um “arranjo tecnológico” 

produtor de cuidado e saúde. A médica compreendeu a necessidade da usuária, usou 

seu conhecimento técnico e também os procedimentos protocolados para promover o 

cuidado. Sua conduta foi ao encontro da política e das recomendações técnicas 

preconizadas pelo MS:  

 “Outra vantagem da adoção dessa estratégia é a de organizar o 

ingresso, na rede de serviços, de pessoas expostas a situações de 

risco, promovendo acesso à testagem, ao diagnóstico e ao 

aconselhamento para redução das vulnerabilidades e promoção 

de práticas seguras” (BRASIL, 2010 a, p.2).  

 

Recorrendo novamente à perspectiva apontada por Merhy, diria que a conduta da 

profissional foi orientada pela tecnologia leve e que as tecnologias dura e leve-dura 

foram acionadas de forma a compor um arranjo tecnológico gerador de cuidado. E diria 

ainda que na visão de Campos e Ayres, o ato de saúde em questão foi pautado pela 

racionalidade da práxis.  

Já os relatos das profissionais Elaine e Helena ilustram “desarranjos” tecnológicos que 

acontecem no dia a dia dos serviços de saúde.  

“Eu já tive um casal aqui numa situação bem constrangedora, porque o esposo veio, teve uma 

pulada de cerca e quis fazer a profilaxia, a gente fez. A mulher trabalhava aqui ou próximo 

daqui, descobriu que ele esteve aqui e aí veio querendo fazer a profilaxia também, sendo que a 

mulher... eles tinham um bebê de três meses, a mulher amamentava e aí você veja que situação 

– uma situação vai levando a outra. A pessoa teve uma exposição eventual, que de repente nem 

ofereceu tanto risco assim, mas vem aqui e quis fazer a PEP, a gente fez. Aí, a mulher dele 

descobriu e vem aqui e quer fazer também. Só que tem um bebezinho de três meses, tá 

amamentando e aí você vai fazer antirretroviral e a pessoa não vai poder mais amamentar. 

Porque, se ela tiver algum risco de ter contraído o HIV e amamentar, vai ter risco de transmitir 

para o bebe. Então não é uma coisa tão simples assim... a gente passa situações que um vai 

complicando o outro" (P.Elaine). 

Pesquisadora: “E como foi o desfecho desta situação?”   

“Depois, no fundo, no fundo eu achei que, na verdade, eles... foi tudo uma história, brigaram na 

minha frente, quase se bateram e depois estavam se beijando lá fora. Então eu não sei se foi uma 
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história pra que ele pudesse fazer... porque a gente não faz o teste rápido no exposto, a gente 

só faz o teste rápido na fonte. Como a fonte era desconhecida, eu não solicitei o teste rápido e aí, 

depois dessa confusão toda, acabou sendo ele a fonte porque veio a esposa e a esposa se expos 

com ele e aí acabou sendo solicitado o teste rápido pra ele. No fim das contas, eu achei que ele 

queria fazer um exame mesmo, ele queria saber se tinha e se não tinha, e eu não sei se foi uma 

invenção, se foi uma história... A gente pega muito isso também – às vezes, contam uma história 

absurda e a gente depois descobre que não era nada daquilo, a pessoa só queria fazer o exame, 

ver se estava tudo certo, enfim. E aí, no fim das contas, eu não sei o desfecho dessa história. Eu 

tinha prescrito a profilaxia pra ele, mas acho que, diante do teste rápido dele que deu 

negativo, ele só queria fazer o teste. Acabou que nenhum dos dois... Eles só queriam saber se 

ele tinha ou não tinha porque ele deu essa pulada de cerca, o que não garante nada, porque tinha 

sido uma super relação recente. Inclusive eu expliquei isso pra ele, o período da janela 

imunológica. Mas no fim das contas, acho que essa história foi exatamente isso” (P.Elaine). 

 

A situação trazida pela profissional Elaine ilustra alguns descaminhos rumo à saúde, 

desencadeados pela falta de clareza sobre a necessidade do usuário. Sua demanda - 

realizar o teste rápido diagnóstico para o HIV- não foi expressa/identificada, e 

consequentemente, o atendimento não se orientou pela necessidade do usuário. Ele 

buscou um caminho (tortuoso) que estava ao seu alcance para resolvê-la. Ao contrário 

do proposto pelo MS, o fluxo definido pelo serviço não realiza o teste rápido na pessoa 

exposta, apenas na fonte. Alguns profissionais, dependendo da situação, não cumprem 

esta determinação e outros cumprem a risca (as razões alegadas serão abordadas em 

seção posterior). No caso, de “cumprir à risca” os procedimentos definidos pelo 

hospital, o usuário poderia ser encaminhado para o CTA, relativamente próximo, e 

realizar o TRD sem burocracia. No entanto, nem uma atitude, nem outra ocorreram 

porque a necessidade ficou encoberta. 

“Eu uma vez atendi aqui um rapaz muito jovem. Fazia um ano que estava formado em 

psicologia e ele trabalhava no programa de redução de danos. Um programa que eu também não 

gosto muito, mas também não é da minha conta. Pode parecer até preconceituosa a minha 

atitude, mas não é. Olha só o que acontece. São pessoas que não são muito bem preparadas para 

aquela situação. Ele era psicólogo, trabalhava com moças e rapazes de várias idades, usuários de 

drogas de várias natureza e que eles tentam assim oferecer materiais pra estas pessoas 

diminuírem o risco de se contaminarem com hepatite, com HIV e outras doenças sexualmente 

transmissíveis oferecendo preservativos, seringas pra uso de drogas e várias situações. Mas aí 

olha o profissional que me procurou: ele era psicólogo, né? E ele teve um relacionamento com 

um paciente lá do grupo e após este relacionamento ele veio pra cá alegando que o preservativo 

tinha se rompido. Aí eu peguei e fiz o atendimento dele e no meio da conversa, embora eu ache 

que não deva externar minha opinião, mas às vezes você não consegue e eu disse pra ele assim: 

‘olha só você me disse que é psicólogo, que tem um ano de formado, eu acho que você não está 

bem preparado pra trabalhar neste programa. Você não perguntou minha opinião e nem veio 

aqui pra ouvir minha opinião pessoal e nem pra eu te passar uma reprovação, uma reprimenda, 

alguma coisa pra eu criticar o seu comportamento. Você simplesmente veio aqui pra eu te 

atender mas eu não consigo deixar de dizer uma coisa pra você - eu acho que você não está 

preparado para este programa’. Mas por quê? ‘Porque você esqueceu uma regra muito 

importante que o profissional não se relaciona com o paciente desta forma. Pra você ter um 

relacionamento com ele seria necessário que não fosse o terapeuta dele..., local onde ele foi 

procurar tratamento e não relacionamento com o profissional. Você esqueceu a primeira regra – 
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que médico, psicólogo, psiquiatra não devem manter um relacionamento íntimo com o seu 

paciente. E já que você teve um relacionamento sexual com ele e que foi consentido, tanto da 

sua parte quanto da dele. Está aqui no meu programa que se ele vem aqui com você e faz um 

teste anti-HIV rápido, você sai do protocolo de usar as drogas. Porque ele não está aqui com 

você?’ e ele respondeu que é porque ele não vai querer vir, ele mal atende as minhas ligações. 

Só quando é pra gente ter algum relacionamento que a gente se encontra. Aí eu falei ‘e você 

acha que compensa você ter um relacionamento com uma pessoa que sequer atende uma ligação 

sua num momento como esse? E se você vem buscar um programa que tenta evitar a 

contaminação você deveria estar informado desse quesito que ele deveria estar aqui com você 

pra fazer um teste anti-HIV. E, ainda assim você manteve um relacionamento com ele? Você 

está totalmente contrário aquilo que você deveria estar fazendo pras outras pessoas, você não 

está conseguindo fazer pra você próprio’. Então são estes equívocos” (Profissional Helena). 

 

Este é um exemplo típico de atravessamentos de ordem pessoal/moral presente nos 

atendimentos. Reflete uma conduta profissional pautada exclusivamente pelo juízo de 

valor da profissional em relação ao comportamento, ao trabalho, e, quem sabe até à 

profissão do usuário. Inclusive, o fato do "parceiro fonte" não estar presente no serviço 

não é impeditivo para se proceder à profilaxia.  O (des)encontro foi contaminado por 

valores e preconceitos da profissional impedindo-a de empreender algum ato produtor 

de saúde. 

 

Dois excessos: excluir a razão e só admitir a razão
34

  

 

 A definição do fluxo para PEP sexual no âmbito do serviço e a não realização do teste 

rápido diagnóstico para o HIV no “paciente exposto”, foram comentados pelos 

entrevistados:  

“Eu acho que não tem que fazer teste rápido no acidentado. O objetivo do teste rápido é a gente 

saber se a fonte é portadora ou não do HIV pra gente decidir se a gente tem ou não que fazer a 

quimioprofilaxia com a medicação. No acidentado basta o elisa, porque a gente tem que saber se 

no momento zero, no momento do acidente ele era positivo ou não pro HIV. Então isso tem que 

ser sabido porque se acontecer uma soroconversão ao longo do acompanhamento a gente vai ter 

o momento zero com o teste negativo. Ele é importante, mas não precisa sair de imediato, não 

precisa ser um teste rápido que você tem o conhecimento imediato. O conhecimento imediato 

importante é o resultado da fonte, porque é ele que vai definir pra gente se é necessário ou não 

realizar a medicação. [...] Agora tem uns que chegam aqui dizendo que a fonte é positiva. Mas 

pro acidentado normalmente a gente não pede não porque enfim, primeiro porque se der 

positivo eu vou ter que contar a ele e aí já não virou mais uma consulta de profilaxia pós-

exposição , já virou uma consulta diagnóstica de HIV. Então eu acho que assim, o elisa é um 

bom exame que ele vai fazer. Ele vai ter um bom tempo hábil pra esse resultado ficar 

pronto, ele vai retornar ao ambulatório na primeira consulta, checar esse resultado e aí 
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vindo positivo o médico do ambulatório, com o psicólogo, enfim com o acompanhamento 

multidisciplinar lá, conta. Eu acho que é um processo mais correto do meu ponto de vista. 

Imagina a gente atender o acidente sexual de madrugada e pede um teste rápido e dá 

positivo e daí? É uma confusão danada. Eu acho que não é necessário. O objetivo no 

atendimento é definir se vai fazer uma profilaxia devido a uma exposição de risco e a gente 

colhe o sangue do acidentado só pra ter certeza de que no momento zero ele não tinha nada, mas 

não vai interferir na minha conduta o resultado daquele momento” (P.Elaine) (grifo meu).  

 

Do ponto de vista técnico é recomentado, preferencialmente, o TRD para ambos, 

“paciente fonte” e paciente exposto/acidentado”. Na “fonte”, como argumentou a 

médica, para definir a necessidade de indicação da profilaxia. No “exposto/acidentado”, 

não só para saber o seu diagnóstico no momento zero, mas também para evitar que ele 

submeta-se à intervenção profilática se for portador do HIV, pois neste caso os 

procedimentos indicados tecnicamente seriam outros.  

Refletindo sobre a perspectiva da integralidade, diria que este tipo de atendimento “não 

virou mais uma consulta de profilaxia pós-exposição, já virou uma consulta 

diagnóstica de HIV”, caracterizou-se por uma conduta centrada em procedimentos, os 

quais, neste caso, foram definidos especialmente em função das condições de trabalho 

dos profissionais, do que nas recomendações técnicas publicadas pelo MS e nas 

necessidades dos usuários. Esta situação aponta uma fragilidade importante na 

organização do fluxo para incorporação da oferta de PEP sexual no cotidiano do 

serviço, evidenciando a interferência de vulnerabilidades institucionais na qualidade do 

trabalho. Entendo que para que a potência de uma política pautada pela integralidade, 

como a da Aids, se expanda e se concretize, é fundamental que as demais dimensões da 

integralidade - “das práticas de saúde e dos modos de organizar os serviços” (Mattos, 

2003) - estejam em consonância. Estejam pautadas pela mesma lógica, para que o 

cuidado integral se viabilize nos serviços e na vida de seus usuários. Acredito que assim 

nos aproximaremos mais do “sucesso prático” das ações de saúde.  

Por outro lado, a profissional parece acenar que pelas características de funcionamento 

do ambulatório de HIV, a oferta da PEP sexual, neste contexto de trabalho teria maior 

possibilidade de se orientar pela integralidade: “o elisa é um bom exame que ele vai 

fazer. Ele vai ter um bom tempo hábil pra esse resultado ficar pronto, ele vai 

retornar ao ambulatório na primeira consulta, checar esse resultado e aí vindo 

positivo o médico do ambulatório, com o psicólogo, enfim com o acompanhamento 

multidisciplinar lá, conta”. Esta reflexão da profissional reforça minha compreensão 

de que as dimensões da integralidade são interdependentes e a sua a concretização 
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depende de iniciativas combinadas no plano da política de saúde, das práticas e dos 

modos de organização do trabalho.   

No ponto de vista do profissional Ivo o TRD não é realizado no “paciente exposto” por 

outras razões:  

“Peço a sorologia, mas não com o teste rápido. [...] O problema é que o resultado nunca sai na 

hora. Pode até sair no mesmo dia, mas vai demorar algumas horas e o pessoal não fica 

esperando e a gente também, eu pelo menos não fico mandando a pessoa ficar aí esperando 

horas para liberar o ARV. Aí você vai vendo que essas coisas acontecem também ‘ah, agora vai 

lá em cima coletar o exame, aí tem que esperar o resultado’, as pessoas vão criando essas 

situações, sabe? E isso serve como ferramenta de bloqueio. Por exemplo, a pessoa pede o teste 

rápido e o resultado ainda não saiu, a pessoa quer ir embora e o outro não quer liberar os ARV 

enquanto não sair o resultado do exame e a pessoa desiste, vai embora ‘ah, dane-se’. Mesmo o 

teste rápido, sendo rápido o cara vai lá e não libera... eu já vi zilhões dessas coisas acontecendo” 

(P. Ivo).   

 

Este relato demonstra que a tecnologia TRD não está beneficiando o usuário, como 

prevê a normatização de utilização deste insumo, e nem ajudando, como o esperado, a 

realização do trabalho dos profissionais. Este fato evidencia mais uma vulnerabilidade 

institucional comprometendo a qualidade do serviço prestado e que o modo de organizar 

e executar o trabalho, de aplicar as tecnologias pode favorecer ou não o cuidado de 

saúde.       

A usuária Denise chama atenção para aspectos relativos a relação profissional-usuário 

que podem dificultar ou favorecer o cuidado:  

“O profissional de saúde precisa deixar o paciente mais à vontade, porque às vezes eles se 

limitam a fazer perguntas e você a responder. Até a forma como você recebe a pessoa, a 

pessoa já se sente mais à vontade. Um bom dia, um sorriso e não assim cara fechada, isso daí já 

deixa a pessoa mais apreensiva. A pessoa simplesmente vai se limitar a falar o que aconteceu, se 

fala por completo todo o ocorrido, se a pessoa não selecionar aquilo que vai falar. As vezes fez 

sexo vaginal, sexo oral e sexo anal, a pessoa vai se limitar a falar que fez o sexo vaginal que 

é a forma mais normal do sexo. Então assim, informações que podem ser importantes para o 

tratamento dela ela vai se restringir, ela não vai falar. Eu acho que o jeito com que você é 

recebido pelo profissional que vai te atender, se a pessoa te deixar a vontade eu acho que 

as coisas fluem melhor. O profissional vai ter mais informações e eu acho eu o tratamento vai 

ser mais eficaz. Porque as vezes uma informação não dada prejudica todo o tratamento. Acho 

que é a maneira como a pessoa vai ser atendida mesmo" (U. Denise). 

 

A usuária reforça a concepção apontada por Merhy de que a atenção à saúde 

“comandada pela tecnologia leve” contribui para o alcance da efetividade das ações de 

saúde.   

Em consonância à opinião da usuária Denise, a profissional Laura também aponta o 

valor da construção de uma relação dialógica entre profissional e usuário.  
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“Eu acho que vai depender da pessoa que está atendendo o acidente. Então você pode me dizer 

“tem que padronizar”, isso é individual. Tem médico que conversa mais, outro menos. Tem 

médico que vai estar a fim de conversar e o outro não está aberto pra conversar... Então como é 

que você padroniza isso? Então como prevenção eu não sei qual é o impacto disso (referindo-se 

a implantação da PEP sexual no SUS). Eu sinceramente tento fazer o melhor que posso, ainda 

que individualmente, por causa daquela questão da gota d’agua no oceano... Quantos será que 

estão atendendo acidente sexual assim, tendo tempo pra, por exemplo, pegar um casal de 

homossexual aqui, sorodiscordante, ele chorando, chorando, chorando, chorando e aí é uma 

hora de consulta...” (P. Laura). 

 

A profissional identifica a diferença no potencial de efetividade de um cuidado integral 

e um atendimento sumário e, ressalta ainda, em seu relato, a dificuldade de se limitar a 

autonomia do trabalhador no “trabalho vivo em ato”: “Então como é que você padroniza 

isso?”. Mas segue fazendo sua “marolinha” e acredito que estas façam um movimento 

essencial para engrossar a legião de defensores da integralidade.  

 

O coração tem razões que a própria razão desconhece
35

: trabalho vivo em ato  

 

Os relatos abaixo ilustram um pouco dos impasses vividos pelos profissionais no 

cotidiano dos atendimentos de PEP sexual.  

“Já tive dúvida de pensar, muitas vezes a gente fica muito inseguro porque a gente sabe que não 

tem indicação, principalmente isso, às vezes a gente sabe que não tem indicação que já passou o 

tempo, por algum motivo qualquer, mas a pessoa que está aqui está muito nervosa, muito 

angustiada, quer fazer a profilaxia de qualquer maneira e aí você fica na dúvida de que conduta 

você vai tomar – a sua como médica que sabe que não tem indicação, que já explicou, que já 

orientou, ou a daquela pessoa que tá angustiada?”( P. Elaine). 

Pesquisadora: E normalmente como você faz nestas situações?  

“Depende, aí depende. Às vezes eu explico e a pessoa consegue entender direitinho e eu não 

faço, sigo a minha opinião. Às vezes você vê que aquela pessoa é muito ansiosa, muito 

angustiada e aí, às vezes eu faço. Eu sigo o que o paciente deseja. Eu acho que é muito 

individual, muito do momento, não tem livro, não tem coisa que defina, isso é muito do papo, 

da relação que está tendo naquele momento entre o acidentado e o profissional que tá aqui. É 

muito individual”( P. Elaine).  

Na mesma direção aponta o profissional Amauri:  

“[...] chegou aqui um rapaz de aproximadamente 20 anos. Ele chegou e disse que teve uma 

relação na parte da tarde com outro rapaz, que fez sexo oral e que o rapaz ejaculou no rosto 

dele. Então assim, não houve penetração, segundo ele, não houve uma exposição de maior risco. 

Diante daquele relato eu não vi nem indicação de fazer profilaxia, mas me parece que na 

maioria das vezes eles se sentem muito inseguros. Então assim o protocolo do Ministério da 

Saúde a gente conhece, a gente sabe se realmente tem indicação, se não tem, se vale a pena, se 
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não vale. Pro cliente que vem procurar o serviço a gente percebe que a preocupação deles é 

muito grande com a questão do HIV e, às vezes, quase que na maioria das vezes, eu acabo 

prescrevendo alguma droga antirretroviral pro conforto psicológico da pessoa. Ela vai se 

sentir mais segura indo pra casa com aquela profilaxia, ela acha que independentemente da 

avaliação de risco ela prefere usar. A grande maioria prefere usar, mesmo que a gente mostre 

que não há necessidade. Eu sempre procuro avaliar  qual a expectativa da pessoa em relação a 

isso. Se ela deseja receber a terapia porque vai se sentir mais tranquila, eu dou o remédio. 

Mesmo que não haja indicação. Eu avalio muito mais a condição da pessoa do que 

propriamente a condição técnica” (P. Amauri) (grifo meu).  

 

Entendo que a maneira como os profissionais são afetados pelos sentimentos dos 

usuários nas diferentes situações de atendimento pode dificultar ou facilitar a construção 

de configurações tecnológicas (dura, leve-dura e leve) produtoras de saúde. De qualquer 

modo, não podemos perder de vista a necessidade de uma reflexão crítica sobre a 

finalidade da política de prevenção com a implantação da PEP sexual, o custo-benefício 

de sua aplicação nas diversas situações e a finalidade de sua indicação no cuidado de 

cada “usuário sujeito”, de modo a configurar o arranjo tecnológico adequado a cada 

pessoa, visando a produção de saúde.  

Esta discussão reporta à reflexão de Ceccílio (2001) sobre a hierarquia e o consumo das 

tecnologias ser uma decisão compartilhada entre o profissional e o usuário (com suas 

necessidades).  

No dia da nossa entrevista o usuário Zeca receberia o resultado do teste anti-HIV 

posteriormente ao uso da profilaxia; ou seja, no seu entendimento, saberia naquele 

momento se a PEP sexual teria resolvido o seu problema: 

“Então, noção das coisas do HIV eu meio que já tinha. Então, eu não vim por conta de perguntar 

alguma coisa. Pra dizer a verdade, eu vim procurar uma solução pro erro que eu tinha cometido. 

Agora, se essa solução funcionou ou não, só agora que eu vou saber” (U. Zeca). 

 

O usuário Walter fala a respeito do seu sentimento ao sair do serviço:  

“Olha eu sai daqui com o sentimento de ‘caramba eu fui bem atendido, as pessoas me 

atenderam muito bem e agora eu devo me acalmar, eu já fui medicado’. Agora, a tensão foi 

tanta na época que eu não consigo dizer pra você – ‘fiquei satisfeito, pronto’. Hoje eu consigo 

dizer ‘fiquei muito satisfeito com o atendimento’, mas até eu ver meu primeiro exame de sangue 

eu já estava numa tensão. Quando eu recebi o segundo resultado de HIV, porque o primeiro foi 

o momento zero, é que eu dei uma relaxada. Eu não fiz ainda o terceiro, mas isso já me deu uma 

segurança de que está tudo ok. O organismo está ok, não teve nenhuma contaminação” (U. 

Walter)  

 

Os relatos de Zeca e Walter podem ilustrar a discussão de Cecílio (2001) sobre o que 

seja “demanda” e “necessidade”. A primeira diz respeito àquilo que usualmente o 
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usuário manifesta e que, na maioria das vezes, é decorrente do que o serviço de saúde 

oferta (consulta médica, consumo de medicamentos, realização de exames, entre 

outras).  Quanto às necessidades, para sua apreensão de forma mais completa, o autor as 

classifica em quatro conjuntos:  

“a busca de uma algum tipo de resposta para as más condições 

de vida que a pessoa vive ou está vivendo (do desemprego à 

violência no lar), a procura de um vínculo (a)efetivo com algum 

profissional, a necessidade de se ter maior autonomia no modo 

de andar a vida, ou, mesmo, de ter acesso a alguma tecnologia 

de saúde disponível (grifo meu), capaz de melhorar e prolongar 

sua vida. Está tudo ali, na `cestinha de necessidades`, precisando 

ser, de alguma forma, escutado, traduzido, pela equipe”(p.115). 

 

Estes relatos nos fazem refletir sobre o frequente “aprisionamento” dos profissionais aos 

procedimentos técnicos predefinidos, lembrando que estes também incluem tecnologias 

leves. Por exemplo, o CTA que não realiza o teste anti-HIV sem que o usuário passe 

obrigatoriamente pelo aconselhamento pré-teste (coletivo e/ou individual). Movida pela 

compreensão da integralidade, que implica na construção do cuidado a partir da 

necessidade do usuário, diria que o aconselhamento se faz com o usuário e não sobre ou 

para ele.  

Portanto, considerando a hegemonia do modelo biomédico de atenção, para que não se 

acirrem resistências às tecnologias leves, a sua “hierarquia e forma de consumo”, da 

mesma forma que as demais tecnologias, deve se dar de acordo com as necessidades do 

usuário (que podem ou não coincidir com a demanda expressa por eles). Entendo ainda 

que o uso da tecnologia leve contribui para a identificação e compreensão das 

necessidades norteadoras do cuidado a ser ofertado. 

Remetendo à perspectiva de Campos e Ayres apontada neste capítulo, diria que, muitas 

vezes, a criatividade e a capacidade para responder às demandas específicas de cada 

situação são obstaculizadas pelo domínio da racionalidade técnica, e que a “ausculta” da 

pessoa e suas necessidades fica comprometida pela falta de uma lógica da práxis no 

campo da saúde.  

Reforçando esta compreensão, Mattos (2004) enfatiza que:  

 

“Há que se compreender o contexto específico de cada encontro 

entre membros da equipe de saúde e as pessoas. Há que se 

adotar uma postura que identifica a partir do conhecimento 

técnico as necessidades de prevenção e as assistenciais, e que 
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seleciona as intervenções a serem ofertadas no contexto de cada 

encontro.” (pg 1413) 

 

Barreiras de acesso à PEP sexual  

 

Alguns relatos dos entrevistados demonstram a desinformação dos serviços sobre a 

tecnologia e a resistência de profissionais ao atendimento de pessoas com demandas de 

PEP sexual.  

 
“Talvez nas outras unidades haja certa resistência quando a que a queixa principal do 

atendimento é essa. É uma subvalorização do motivo que levou aquele indivíduo lá naquele 

hospital. Já tive ocasiões de receber pessoas que vieram do Rio pra cá: ‘ah, porque eu fui no 

MC, fui não sei onde e ninguém atendeu, disseram que não era lá, que não sabiam onde era, era 

pra eu procurar o posto de saúde no dia seguinte, que ali ninguém sabia... ’ e meio que assim 

não deram muita importância para o motivo da ida daquela pessoa na unidade. Acho que elas 

encontram essas barreiras, principalmente de madrugada, acho que fica na cabeça do 

profissional que tá atendendo: ‘a essa hora da madrugada, esse cara me aparecer com uma coisa 

dessa aqui, vai pra sacanagem e a agora vem me acordar a uma hora dessas’. Eu acho que 

encontra umas barreiras dessas por conta do próprio mecanismo da forma como o sistema 

funciona. Eu acho que essas dificuldades eles encontram sim. Na verdade, uma subvalorização 

da queixa, dependendo da hora, do local e do profissional que eles encontram pela frente” (P. 

Bernardo).  

 

“Eu não sei se as pessoas têm tanta dificuldade (referindo-se aos usuários). A rede é que tem 

dificuldade de receber estas pessoas. Ah é um parto, chegar na emergência e contar essa 

história, a galera não gosta. Ah, é essa coisa meio moralizante: ‘você transou sem, agora você 

quer o remédio...’. É assim descarado mesmo, ‘transou sem e agora vem a noite aqui, querendo 

o remédio’. Essa coisa do HIV, esse estigma. Você vê que os tratamentos com acidente 

biológico são bem diferentes. [...] Acho que a PEP devia estar na rede toda e não só nos serviços 

de DST. Isso dá uma matada, aí não consegue..., já meio que uma forma de prender, de reduzir. 

Então não sai muito disso, fica sem perspectiva de aumentar a abrangência, e as pessoas que 

vem fazer são destratadas. Então, se tiver que acontecer outra vez, o cara vai pensar duas vezes 

antes de vir, se alguém conversar com ele o cara de repente já nem vai falar. Vai falar ‘aí, cara, 

não vai lá não’, não sei o quê” (P. Ivo). 

 

E Ivo afirma que esta resistência acontece tanto na emergência quanto na enfermaria de 

SIDA, “já vi sim, em ambos”.  

A usuária Denise, acrescenta outra barreira à procura de PEP sexual:  

“Eu vejo a PEP como de extrema importância, mas é uma coisa que não é muito divulgada e as 

pessoas, às vezes, não vão nem procurar por vergonha. Por não se sentirem a vontade de falar o 

que ocorreu, entendeu? Então assim, é importante, é de suma importância ser divulgado, mas 

nem sempre, na maioria das vezes, a pessoa que tem o conhecimento do programa vai procurar 

o atendimento por vergonha, por constrangimento. Eu não sei se eu falaria pra outro médico. Se 

fosse o caso de estar me atendendo pra risco ocupacional, se eu teria liberdade e me sentiria à 

vontade pra falar com ele do ocorrido. [...] a barreira da vergonha, da pessoa não querer se 

expor, de saber que está fazendo alguma coisa errada e fazer, entendeu? Porque todo mundo 
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sabe que tem que fazer sexo com camisinha, e porque que não faz? Se é uma coisa que é 

divulgada em rede nacional e todo mundo sabe” (U. Denise). 

 

Podemos supor que a barreira referente ao desconhecimento sobre a indicação da 

profilaxia para os casos de exposição sexual ao HIV se deva ao fato de sua implantação 

no SUS ainda ser incipiente, por dificuldades de gestão de várias ordens. Entretanto, 

chamo atenção sobre a natureza das demais barreiras apontadas pelos entrevistados, que 

se referem a aspectos subjetivos de profissionais e usuários; ou melhor, referem-se à 

intersubjetividade gerada na relação de ambos - um que condena o ato do outro e o 

outro que se sente envergonhado por seu ato.  

Partindo do princípio que não basta a definição de políticas e protocolos, que a 

operacionalização destas se dá no “trabalho em ato”, entendo como fundamental que os 

processos de gestão bem como os de capacitação dos profissionais para execução da 

PEP sexual contemplem ferramentas capazes de abordar os aspectos subjetivos 

implicados nesta ação de saúde. Acredito que, desta maneira, as condições para o 

sucesso prático desta política seriam fortalecidas. 

Refletindo sobre a discussão que fizemos até aqui, entendo que a indicação da PEP 

sexual é um cuidado de saúde singular, que se define no encontro entre o “sujeito 

profissional” e o “sujeito usuário”. E, inspirada no verso “do ponto de vista do ponto o 

circulo é infinito”, diria: do ponto de vista do cuidado os encontros são infinitos. 
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Capitulo 5  

A PEP SEXUAL NO COTIDIANO DO TRABALHO 

 

“Às vezes o ponto de vista tem certa miopia” 
36

 

 

O conhecimento dos profissionais de saúde acerca da recomendação técnica da PEP 

sexual assume distintos graus de aplicabilidade e efetividade no campo das práticas. A 

influência de fatores relacionados à organização dos serviços e processos de trabalho, 

bem como à formação profissional dos trabalhadores, é inegável para a 

operacionalização desta tecnologia.   

Considerando que o cuidado no campo da saúde é a sua própria razão de ser e é um fio 

tecedor da integralidade (SILVA JR et al, 2006 e 2005), os processos de gestão na área 

da saúde deveriam estar implicados com a produção do cuidado.  Uma vez que a sua 

realização pode ser favorecida ou dificultada em função do modo como os serviços 

estão organizados e como os processos de trabalho se desenvolvem. Compartilhamos 

com Mattos (2001) que “os serviços devem estar organizados para realizar uma 

apreensão ampliada das necessidades da população a qual atendem” (p.49). A partir 

desta perspectiva, procuro analisar se os aspectos relacionados à organização do 

processo de trabalho, na aplicação da PEP sexual, foram orientados pela lógica da 

integralidade.  

A formação profissional, as relações construídas entre os trabalhadores e destes com os 

usuários, as condições de trabalho e o desempenho dos trabalhadores são 

interdependentes, e são também determinantes do cuidado prestado às pessoas usuárias 

dos serviços de saúde, o que qualifica a assistência ofertada.  

Ferraz et al (2012) analisando as práticas de prevenção das DST/Aids realizadas em 

uma unidade de Saúde da Família, destacam:  

“Quaisquer práticas de saúde só podem adquirir sentido quando 

estão em conexão com o projeto de vida de cada pessoa 

atendida- seus desejos, seus planos, suas crenças, seus valores, e 

o contexto em que se produz seu modo de vida. A simples lógica 

do controle preventivista e da normalidade funcional, que muitas 

vezes orientam a atuação dos profissionais de saúde, não atribui 

                                                           
36 Trecho da canção Ponto de Vista, de João Cavalcanti e Eduardo Krieger - Grupo de Samba Casuarina 
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sentido às ações que são esperadas dos usuários no cuidado de 

sua própria saúde” (p. 299).   

 

As autoras chamam atenção ainda que o papel do profissional de saúde, como um 

“mediador do encontro entre os sujeitos e o conjunto de recursos necessários para a 

construção da saúde” é imprescindível (p.299), que há necessidade de se ativar e 

revalorizar a dimensão dialógica das práticas de saúde e que é fundamental que os 

profissionais sejam devidamente preparados para efetivá-la. Acrescentam que “é 

preciso que, no campo da gestão e da formação, sejam oferecidas ferramentas para 

que essas dimensões sejam reconhecidas, valorizadas e aplicadas pelos profissionais de 

saúde” (p.299), o que corrobora minha compreensão.  

Esta reflexão remete à discussão de Schraiber (1997)
37

, sobre os problemas relacionados 

à qualidade da assistência à saúde e ao desempenho dos profissionais:  

“A crise da assistência apresenta inúmeras faces, entre elas, os 

problemas de acesso e elitização da assistência; a 

despersonalização dos cuidados e a burocratização assistencial; 

a falta de motivação profissional e as más condições de trabalho. 

De um modo geral, o conjunto de fatores críticos resultam em 

baixa qualidade da assistência” (p. 124).  

 

Sobre o desempenho dos profissionais, a autora pondera que “a prática dos médicos 

sofre repercussões dos contextos em que se inserem, as ‘condições de trabalho’” (p. 

125) e acrescenta: 

“Assim, não só a remuneração do trabalho interpela a atuação de 

cada médico e do conjunto deles em cada situação institucional, 

mas também as instalações, os equipamentos existentes, as 

políticas institucionais de incorporação, manutenção e 

renovação de tecnologias, ou as formas institucionais de captar e 

fixar clientelas e, ainda, os recursos humanos, isto é, a 

organização e as políticas de desenvolvimento dos trabalhadores 

da instituição, tal como na formação das equipes de trabalho, 

médica e não-médica. Temos, assim, condições materiais e não 

materiais interferindo na qualidade da assistência" (p. 125, 

grifo meu).  

 

Schraiber (1997), ainda nos chama atenção sobre a dimensão subjetiva do trabalho que 

diz respeito ao modo como estas condições de trabalho “repercutem e são elaboradas 

                                                           
37

 Considero que, embora tenham sido apontadas pela autora em 1997, as “faces” da crise na assistência 

permanecem, mesmo que com tonalidades distintas e outros agravantes. 
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pelos profissionais em termos de suas motivações, expectativas individuais, de atuação 

e desenvolvimento profissional [...]” (p. 125).  

Como veremos a seguir, vários relatos dos profissionais entrevistados nesta pesquisa 

ilustram “condições materiais e não materiais”, implicadas na oferta da PEP sexual, que 

dizem respeito à dimensão da integralidade relacionada à organização dos processos de 

trabalho.  

 

E, goela abaixo: a PEP sexual no cotidiano do trabalho e a (in/di)gestão dos 

trabalhadores 

 

O conjunto de profissionais entrevistados declarou que a definição do fluxo e demais 

questões relacionadas à implantação da PEP sexual na unidade não foi discutida com as 

equipes.   

Sobre o processo de inclusão da PEP sexual na rotina do trabalho a profissional Laura 

relata:  

“Não houve discussão [...]. Então o fluxo, não foi um fluxo construído, foi um fluxo realizado 

pela demanda e por ter pessoas que foram assumindo. Porque essa ideia foi de uma médica que 

trabalhava no plantão em 98, ela criou isso (referindo-se a profilaxia para acidente ocupacional) 

junto com a direção e disse que a gente ia atender. Só que ela não perguntou pra ninguém, ela 

não treinou ninguém... Era uma preocupação dela como plantonista que as pessoas deixassem de 

ser atendidas. Ela era uma ótima médica. Isso tudo foi com acidente ocupacional e depois 

quando veio o sexual podia ter ficado na emergência, mais não. Tudo começou e ficou aqui 

(referindo-se a enfermaria de SIDA)” (P. Laura). 

 

A profissional Elaine confirma que não houve discussão com as equipes sobre o fluxo 

a ser desenhado para incorporação desta nova atribuição no cotidiano do serviço e 

acrescenta que “em termos de protocolo, como vai atender, o que vai atender, nunca foi 

discutido”.     

O profissional Ivo, que começou a trabalhar no hospital posteriormente à implantação 

da PEP sexual, relatou como lhe foi passada esta atribuição:  

“Quando eu comecei a trabalhar aqui, o rapaz do nosso contrato é do Grupo CFC
38

, a gente é 

contratado por eles. E aí ele estava falando como é que é lá o trabalho que a gente tinha que 

fazer, quais as atribuições e tal... Ele, que é ligado à Ong, não é um trabalhador de saúde. Aí ele 

me chamou atenção que o pessoal aqui tem que fazer a PEP, vai chegar lá alguns casos, me 

falando assim, me preparando como se já tivesse levado muitas pedradas e aí eu disse ‘tô 

sabendo, tranquilo’ e aí ele falou que o pessoal tem muita resistência, tá meio complicado, tem 

                                                           
38

 Nome fictício da Organização da Sociedade Civil por onde o profissional é contratado. 
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gente que não gosta, o pessoal do serviço também exige pouco e tal, mas aqui é uma referência 

pra PEP, assim meio se justificando. Foi assim que eu fiquei sabendo que aqui era uma 

referência. Ele me passou isso e eu já senti que ele me passou esse conflito que ele já estava 

tendo, essa dificuldade que ele já estava tendo com o pessoal que estava aqui, que não estava 

atendendo. Ele sabia que a galera... que é difícil entrar na rede” (P. Ivo).  

 

O relato do Ivo acrescenta elementos que revelam resistência de alguns profissionais em 

incluir esta tarefa no rol de suas atribuições. Além deste aspecto, o relato nos traz outras 

questões que dizem respeito a modalidades de contratação de trabalhadores da saúde
39

 

que têm sido utilizadas pelo Estado, que avalio como problemática para a gestão do 

trabalho e porque não dizer para a própria consolidação do SUS. Todavia esta não será 

uma questão de análise neste estudo.  

Pudemos verificar nos relatos dos profissionais que não houve discussão com e entre os 

atores envolvidos na realização da tarefa (atendimento das demandas de PEP sexual) 

para a definição de como esta atividade seria incorporada no cotidiano do serviço. Não 

houve uma a gestão participativa e/ou, democrática capaz de promover o compromisso 

de todos com aquele trabalho.   

Esta situação nos remete ao modelo de gestão preconizado pela Secretaria de Atenção à 

Saúde / MS, com a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS
40

, 

que entende o trabalhador, não como um “mero recurso humano realizador de tarefas 

previamente estabelecidas”, mas como um sujeito agente de transformação, capaz de 

imprimir o sentido de cuidado às práticas de saúde e fortalecer a caminhada continua em 

busca da efetivação dos princípios do SUS e a sua efetividade e eficiência.   

“No campo da saúde, a alienação no trabalho causa efeitos 

destrutivos, pois a produção de saúde depende da qualidade do 

encontro com o outro, encontro que é decorrente das formas de 

relação e dos processos de intercessão entre sujeitos. Esta 

questão tem apontado para necessidade de reorganizar o 

trabalho em saúde na perspectiva de produzir sentido para quem 

o executa. Sem este sentido não se reduz a alienação, ou seja, 

não se consegue reposicionar os sujeitos na relação para a 

produção de contratos de corresponsabilização no cuidado” 

(Brasil, 2010 d, p. 27) 

 

Neste sentido, caberia à gestão para organização do trabalho incluir “encontros 

dialógicos” entre trabalhadores (que ocupam cargos técnicos e também de 

                                                           
39

 Entre os entrevistados haviam profissionais concursados do MS e profissionais contratados por 

organizações da sociedade civil. 
40

 BRASIL, 2010 d Disponível em <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/profissional-e-

gestor/gestao-da-saude-publica> acesso fevereiro 2015. 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/profissional-e-gestor/gestao-da-saude-publica
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/profissional-e-gestor/gestao-da-saude-publica
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coordenação/direção) e destes com os usuários (no sentido de apreender suas 

necessidades, especialmente aquelas relacionadas à tecnologia a ser ofertada) para 

melhor definir o processo de trabalho para implantação da PEP sexual no serviço. E o 

que pude verificar a partir da observação e das entrevistas foi uma lacuna entre a 

política de prevenção do HIV preconizada e a prática dos profissionais de saúde. 

Durante o período de realização da pesquisa, em relação à apresentação e incorporação 

desta tecnologia no cotidiano de trabalho não houve um processo dialógico entre os 

atores envolvidos, característico de uma gestão democrática orientada pela perspectiva 

da integralidade
41

, que poderia contribuir para que os profissionais de saúde ao “darem 

vida” à política se sentissem corresponsáveis e motivados pela sua operacionalização. 

Em suma, a organização do processo de trabalho não se orienta pelo princípio da 

integralidade, criando, desta maneira, mais dificuldades para que o cuidado integral 

fecundasse as práticas dos profissionais de saúde. 

Diria que a exclusão dos profissionais envolvidos no atendimento de PEP (e por 

consequência dos usuários, à medida que suas necessidades podem ser identificadas na 

relação com estes profissionais) na organização deste processo de trabalho, 

comprometeu a (di)gestão dos trabalhadores para/na execução desta tarefa. 

 

A escolha do setor e dos responsáveis pela tarefa e a (con)gestão dos trabalhadores 

  

A profissional Helena explicita a sobrecarga gerada aos plantonistas da enfermaria de 

SIDA aos quais foi designada a responsabilidade pelo atendimento inicial das pessoas 

com demandas de PEP sexual:  

“Se alguém me perguntar ‘você é contra a existência desse programa?’ É claro que não. Só que 

eu não sou a pessoa mais indicada pra fazer isso. E eu acho que nenhum outro médico vai ser a 

pessoa mais indicada pra fazer isso se ele tiver que fazer isso e mais um montão de outras coisas 

ao mesmo tempo. Tem que ter uma pessoa só pra isso aqui. Eu acho que esta não é uma 

atividade que deveria estar inserida nas minhas tarefas aqui, porque durante o meu plantão eu 

tenho que atender os pacientes internados, estejam eles graves ou não. As vezes estou com 

pacientes muito graves, com septicemia, pacientes chocados,  pacientes no respirador, pacientes 

com uso de várias drogas que eu tenho que ficar ali monitorando o tempo todo e eu tenho que 

ficar ali ... E, se eu tiver disponibilidade de vagas e chegar doente novo, eu tenho que fazer a 

internação de um ou mais que chegarem e tenho que responder os pareceres dos pacientes que 

estiverem fora da enfermaria que sejam portadores do HIV e, no meio dessa história toda, 

quando chegam os acidentes perfuro cortantes eu tenho que interromper tudo que eu estou 

                                                           
41

 Esta política de prevenção do HIV (PEP sexual no SUS) foi orientada pela perspectiva da integralidade, 

a medida que reconhece a necessidade da população acessar novas alternativas de prevenção, além do 

preservativo, e que é um direito seu se beneficiar dos avanços tecnológicos alcançados, se assim lhe 

convier. 
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fazendo pra atender e acidente sexual, violência sexual. Já chegaram a dizer por exemplo que 

não precisava atender violência sexual, que era para encaminhar pro Hospital XXX. Só que eu 

já atendi até profissional de lá e que teve que vir pra cá porque disse que não tinha quem 

atendesse lá. A ginecologista de lá se acidentou e veio pra cá pra fazer o atendimento aqui e, 

muitas vezes, quando a gente mandava o acidente sexual pra ser atendido lá voltava pra cá. 

Diziam ‘mas, se não me atenderem lá, eu posso voltar pra cá?’ Pode, porque a gente tem que 

atender, porque vai caracterizar o que? Omissão de socorro e depois eu ser acusada de não feito 

o atendimento. Então, eu acho que durante um plantão com vários pacientes internados e eu ter 

tantas e tantas atribuições eu parar pra fazer atendimento sexual?” (P. Helena) 

 

O “desabafo” da profissional frente à sobrecarga de trabalho ainda mais aumentada com 

a atribuição de atender às demandas de PEP sexual nos remete à matéria sobre o uso 

desta tecnologia no Brasil, publicada pela Agência de Notícias da Aids, em 21/02/2015. 

A matéria
42

 destaca o comentário de Alexandre Grangeiro (2015) acerca das 

dificuldades existentes no processo de implantação da PEP sexual no contexto brasileiro 

e as implicações e consequências desta ação de saúde em função do tipo de serviço onde 

ela esteja sendo realizada: 

"Imagine num pronto-socorro, a pessoa que transou sem 

camisinha disputando no mesmo espaço com o infartado e com 

o acidentado. Não faz sentido para uma estratégia que corre 

contra o tempo. A pessoa não vai ser bem atendida e não volta 

mais. Por outro lado, nos Centros de Testagem e 

Aconselhamento (CTAs), que têm tradição de prevenção em 

HIV, não há o médico para prescrever o remédio".  

 

Por outro lado, alguns dos profissionais entrevistados, referindo-se ao fluxo em vigor na 

unidade de saúde onde trabalham, argumentam que o atendimento das pessoas com esta 

demanda, considerado uma urgência, deveria ser no setor de emergência da unidade:  

 “Eu não me sinto muito confortável de fazer a PEP sexual aqui não (referindo-se ao setor da 

enfermaria de SIDA). Acho que é um procedimento que não precisa de um médico 

infectologista pra fazer. Eu acho que é uma urgência, e a porta de entrada é capaz de fazer 

isto. O médico da emergência é apto, é hábil pra fazer isso. Eu acho que deveria ser atendido 

lá. Qualquer exposição, seja ela sexual, de acidente de trabalho, não precisa encaminhar pro 

setor fechado. [...] as vezes a gente tem que atender os acidentes que chegam na madrugada, que 

chegam em horários que..., num setor fechado ..., porque você não sabe o que vem, quem vai 

aparecer, a gente fica um pouco receoso...” (P. Elaine) 

 

A profissional Laura também acha que o atendimento deve ser na emergência e não na 

enfermaria: “É um atendimento de emergência e a emergência deve ser preparada para 

isso”.  
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E, ao enfatizar que o local adequado para o primeiro atendimento de PEP sexual é a 

emergência, Laura reflete sobre os componentes educativos desta ação de saúde. 

Preocupada de que os “procedimentos educativos”, previstos na aplicação da profilaxia, 

sejam prejudicados, não só pela dificuldade de serem realizados num setor como a 

emergência, mas também pelos interesses/necessidades do usuário neste momento, a 

profissional enfatiza que estes podem ser realizados nos atendimentos posteriores de 

seguimento do usuário no ambulatório: “[...] os seis meses (de seguimento) é uma outra 

oportunidade que você tem pra conversar. Mas não dá para fazer esse tipo de 

aconselhamento na emergência, porque o paciente naquele momento não quer saber 

de aconselhamento, ele quer saber do risco dele e do remédio que ele quer tomar, já que 

acha que vai se prevenir”. 

Hoje, Laura é responsável pelo acompanhamento dos usuários de PEP no ambulatório 

de HIV. A recomendação técnica do MS e adotada no serviço prevê o seguimento dos 

usuários da profilaxia, durante os seis meses (a partir do início dos ARV).  Antes de ser 

designada para esta tarefa, a profissional Laura era plantonista na enfermaria de SIDA, e 

compartilha o desabafo da profissional Helena.  

“Porque o doente de aids [...] é aquele estresse e chega mais um que é exposição sexual [...] 

Aquele estresse não faz com que você tenha o acolhimento com aquela pessoa. Não dá pra você 

conversar sobre práticas seguras, sobre risco, a pessoa quer tomar o remédio e você quer que 

aquela pessoa vá embora porque você tem um monte de coisa pra fazer. Então você dá a 

medicação pra ela. Você avalia o risco e dá a medicação pra ela porque se você não der ela 

vai encher seu saco. Eu não estou supondo isso, eu vivi isso com vários colegas ‘aí, chegou 

acidente’. Tinha vezes que a gente ia descansar na enfermaria as três horas da manhã e chegava 

um acidente. Você pegava o plantão as 7 da manhã, trabalhava o plantão o dia inteiro e só 

ia poder esticar o corpo na cama pra dar uma descansadinha de uma horinha, às vezes 

nem banho tomava, e a aí chega um acidente pra você atender... [...]e você não tinha o que 

dar pra pessoa porque já acabou em você. Você está exausto, e não é porque você não quer 

trabalhar, é porque você está exausto. Às vezes você comeu mal porque a comida não é boa, às 

vezes você não pode jantar, não pode sentar... sentar só pra escrever, ficou o dia inteiro sobe e 

desce na emergência. Quando chega exposição sexual, o pensamento que você tem é de que no 

acidente a pessoa estava trabalhando certo e aí você fica chateado porque o hospital onde 

aquela pessoa estava poderia ter cuidado dela e, às vezes, ela vem sozinha e é um colega seu, 

vem pelos próprios meios de madrugada e isso aqui é área de estupro ... Então, assim, eu ficava 

irritada com a instituição, era o meu sentimento. Quando era exposição sexual eu tinha 

vontade de matar a pessoa ‘gente o que essa pessoa veio fazer aqui?’, porque você está 

exausta e vem batendo ‘eu tenho direito, eu quero tomar, você tem que me dar’. Algumas vezes 

era assim. Agora, vamos ser sinceras, você acha que vai conversar nesse momento, que você 

não vai dar, nenhum colega meu faz isso. Ele dá a medicação, ele fala sumariamente o que é 

... E quando não chega alcoolizado... uma vez aconteceu de uma colega pegar um cara que veio 

de um churrasco, grande 2 por 2, nitidamente alcoolizado e ela não sabe se ele tinha usado 

droga ou não, chegou dizendo que queria medicamento. Você vai dizer que não? Totalmente 

alterado, e não tem segurança na enfermaria e subiu sozinho. Se ele está numa emergência, 

ele não faz isso porque tem um monte de gente, tem guarda... se ele está sozinho num lugar, ele 

faz qualquer negócio. Já aconteceu de mãe aqui, que o filho se machucou com agulha em Icaraí, 

tentar quebrar a porta de vidro da enfermaria, porque não tinha indicação. Na emergência eles 

vivem isso o tempo todo, para todas as situações, mas o que acontece é que tem muita gente lá 
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embaixo e tem uma infraestrutura de mais segurança. Você tem guarda, vigia, porteiro... Na 

enfermaria você não tem, então, muitas vezes, a gente se sentia insegura. Pra você ver o grau de 

insegurança, já aconteceu de um parente subir pra visitar um paciente e ele queria eliminar o 

cara. Subiu com uma arma na mão” (Profissional Laura). 

 

 

Estes relatos evidenciam o que me atreveria a qualificar como uma “congestão” gerada 

em alguns trabalhadores na execução desta tarefa. Esta situação se relaciona com as 

questões abordadas por Martins (2006), quando discute os aspectos gratificantes e 

estressantes encontrados no trabalho em saúde. A autora destaca a “síndrome de 

burnout” ou síndrome do esgotamento profissional que, pela natureza do trabalho em 

saúde, pode acometer também trabalhadores desta área. Ela cita Pereira (2002), que 

descreve o termo burnout como sendo uma metáfora para significar aquilo ou aquele 

que chegou no limite de suas energias, comprometendo as condições de seu 

desempenho físico ou mental e, acrescenta que: 

“O complexo processo adaptativo diante dos fatores estressantes 

inerentes à prática profissional pode tomar diferentes caminhos. 

O resultado final da exposição à radiação psicológica estressante 

depende do indivíduo e de seus mecanismos e recursos 

subjetivos” (p. 145). 

 

As diferentes reações que pude observar nos entrevistados frente à experiência de 

atendimento às pessoas com demandas de PEP sexual corroboram a colocação da autora 

de que estas dependem dos mecanismos e recursos subjetivos de cada profissional. De 

qualquer modo, a gestão deste processo de implantação da nova tecnologia de 

prevenção no serviço demonstrou uma “relação intercessora” precária entre os atores 

envolvidos, refletindo a desarmonia entre o trabalho predefinido pelas normatizações e a 

prática dos profissionais (e, por vezes, entre esta e a expectativa dos usuários). Além de 

acentuar o nível de estresse vivenciado no cotidiano de trabalho de alguns profissionais 

entrevistados (dos cinco entrevistados, três relataram contrariedade na realização desta 

tarefa na enfermaria). Esta situação merece um olhar atento às condições de saúde e 

doença a que estão submetidos o trabalhador em seu contexto de trabalho e a 

necessidade de se investir em medidas que primem pelo “cuidado do cuidador”. 

Por outro lado, estes depoimentos autênticos e emocionados dos profissionais revelam 

aspectos definidores da natureza dos “(des)encontros” ocorridos entre estes e os 

usuários. De um lado, um profissional estressado e sobrecarregado e, de outro, o usuário 
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temendo a infecção e desejando os ARV para evitá-la. Profissionais disponibilizando 

ARV “para se livrarem logo daquela tarefa” e, por outro lado, profissionais 

disponibilizando os ARV porque que é um direito do usuário receber a profilaxia, 

outros que o fazem por receio de serem processados caso houvesse infecção e outros 

ainda por indicação técnica. Ou seja, como já discutimos anteriormente, os encontros 

são singulares e geradores ou não de cuidado. No “encontro são mobilizados 

sentimentos, emoções e identificações, que dificultam ou facilitam a aplicação dos 

conhecimentos do profissional na percepção das necessidades de atenção ou 

interpretação das demandas trazidas pelo usuário” (Silva Jr et al, 2006, p. 94). Caberia 

ainda diante dessas experiências relatadas uma reflexão sobre os aspectos éticos nelas 

envolvidos. A partir desta perspectiva, compartilho a reflexão de Rego (2008):  

“Diante desta perspectiva, torna-se factível a apropriação e 

incorporação, pelos diferentes atores envolvidos no processo de 

produção da saúde (usuários, profissionais de saúde e gestores), 

de atitudes/conceitos – como acolhimento, solidariedade, 

alteridade e compaixão – como elementos cruciais para a 

construção das relações intersubjetivas, ou seja, entre eu e outro: 

A relevante função humanizadora faz estabelecer com o outro 

uma relação construtiva e de inclusão. No fundo, tudo passa 

pelo outro, pois sem o diálogo com o tu não nasce o verdadeiro 

eu, nem surge o nós que cria o espaço da convivência e da 

comunhão. A exclusão do outro está na base do terror moderno, 

seja econômico ou político-militar. O que na área da saúde 

significa a perda da qualificação da relação profissional de saúde 

– usuário, que deve dar-se por parâmetros humanitários, de 

solidariedade e cidadania. [...] A relação com o outro suscita a 

responsabilidade. O outro faz surgir em nós a ética; nos obriga a 

uma atitude de acolhimento ou de rechaço” (p. 486). 

 

 

Melhorando a (di)gestão do trabalhador 

 

A interdependência entre as condições de trabalho (materiais e imateriais), a qualidade 

do que se produz e a satisfação do trabalhador e do usuário também puderam ser 

problematizadas a partir da reflexão sobre a experiência da profissional Laura.  

Quando ela estava atendendo as pessoas com demandas de PEP sexual no período em 

que trabalhava na enfermaria, sua conduta profissional era contaminada por diferentes 

sentimentos, entre eles contrariedade em realizar uma tarefa “extra”, a qual, na sua 

avaliação, não deveria ser atribuída a ela e a seus colegas infectologistas plantonistas da 



115 
 

enfermaria de SIDA. Era uma conduta “sumária” para ser finalizada o quanto antes: “a 

pessoa quer tomar o remédio e você quer que aquela pessoa vá embora porque 

você tem um monte de coisa pra fazer”. E como poderíamos definir o sentimento 

contido na frase “você não tinha o que dar pra pessoa porque já acabou em você”? 

Angustia? Cansaço? Impotência? 

Agora, trabalhando no ambulatório, com atribuições acordadas e claramente definidas, 

ela diz ver sentido no trabalho que faz. A própria profissional pôde refletir sobre sua 

prática em um e outro setor da unidade e ficou surpresa por se descobrir capaz de 

acolher as “pessoas que fazem sexo sem camisinha e depois vem procurar o serviço”.  

“Pra mim foi uma surpresa, eu vinha com as minhas ideias lá do atendimento emergencial e eu 

entendo que lá dentro (na enfermaria) eu era muito mais estressada, porque tinha muita coisa pra 

fazer e mais aquilo, porque aquilo (a PEP) era mais um trabalho me sobrecarregando. Aqui não, 

aqui (no ambulatório) é o meu trabalho, então que venha, eu estou aqui pra isso. [...] Quando eu 

vim pro ambulatório a minha visão mudou porque eu vi a oportunidade de fazer educação. 

[...]Eles estão interessados em aquilatar risco, porque eles estão com medo de pegar, então eles 

contam tudo, todos os detalhes. Então é uma oportunidade que você tem de interferir como 

educador. Mas eu sou professora eu quero ensinar pra todo mundo. Eu ensino pro aluno e 

também ensino pro paciente. Eu acho que todo mundo tem que aprender. Aprender o que é a 

doença, o que é o risco, aprender que ele tem que estar consciente quando ele se arrisca e o que 

ela vai fazer” (P. Laura). 

 

Merhy e Franco (2013), refletindo sobre a subjetividade no trabalho em saúde chamam 

atenção de que o “encontro” entre trabalhador - usuário, trabalhador - trabalhador tem a 

capacidade de afetar um ao outro. Assim como o trabalhador também é afetado pelas 

normas e saberes instituídos. Segundo os autores esta capacidade de afetar e ser afetado 

se dá: 

 “Por intensidades circulando entre as relações que se 

estabelecem entre dois corpos, entendendo-se como corpo, 

sujeitos em ação como trabalhador e usuário, ou trabalhador e 

trabalhador, mas também estes com as normas, saberes, 

instrumentos que configuram corpos no cenário do cuidado em 

saúde” (p.125). 

 

E dependendo do tipo de afeto gerado neste encontro, enfatizam os autores, pode se 

produzir “acolhimento, vínculo, autonomia, satisfação, ou, um modo de agir que se 

manifesta de modo sumário, burocrático, vai produzir heteronomia, insatisfação. Assim, 

dependendo da situação existente há um aumento ou redução da potência de agir” (p. 

126).  
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A discussão destes autores nos remete à abordagem da intersubjetividade conclamada 

por Ayres (2001) que nos instiga a rever a concepção de subjetividade “em que a ideia 

de permanência, associada à dimensão identitária, seja substituída pela contínua 

reconstrução de identidades e a ideia de produção, relacionada à dimensão 

transformadora, seja abarcada pela noção mais ampla de sucesso prático”(p.65). O autor 

enfatiza que a “cada experiência de encontro com o outro” uma nova identidade é 

construída (p. 67) e que este processo se constitui através da linguagem, do diálogo, 

quando os sujeitos podem se ver a partir da relação com o outro.  

Apreendi destas reflexões que o mesmo profissional pode ou não atuar produzindo um 

cuidado integral, dependendo de como é “afetado” nos diferentes encontros com os 

usuários. Afetado pela situação do usuário, pelo contexto institucional em que realiza o 

seu trabalho, pelos saberes estruturados e normatizados, equipamentos e insumos 

disponíveis. E ainda, se for construída uma relação dialógica no encontro profissional-

usuário e a intersubjetividade gerada nesta relação intencionar o “sucesso prático” da 

ação de saúde, esta poderá constituir-se em um cuidado integral. 

No caso de Laura, foi possível observar diferença em sua maneira de conduzir o 

trabalho no contexto da enfermaria e do ambulatório. E porque não dizer, diferença “no 

seu estado de espírito”. Todavia me parece que sua prática continuou orientada apenas 

pela racionalidade médica, ou seja, o seu saber científico a respeito do que é melhor 

para o outro prevalece em detrimento do saber, possibilidades, limites e desejos do 

outro. A lógica que norteou a conduta profissional parece ser algo como se a “execução 

correta da ação de saúde” é - ensinar o que deve ser feito (do ponto de vista científico) 

para evitar o sofrimento (a infecção pelo HIV), cabendo ao outro aprender e cumprir o 

prescrito. E, é claro, como a experiência no cotidiano dos serviços mostra que nem 

sempre os usuários fazem o que orientam os profissionais, cabe contemplar ainda nesta 

“execução correta da ação de saúde”, considerar que a decisão de cumprir ou não a 

prescrição é do usuário e, portanto, caso esta não seja cumprida e ele venha sofrer por 

isso, a responsabilidade (culpa) será dele, porque o profissional fez o que lhe cabia 

fazer. Mattos (2008) chama atenção que a racionalidade médica e o conhecimento sobre 

as doenças são fundamentais, mas insuficientes para promover o sucesso prático de sua 

aplicação e que a “dissociação inerente a esta racionalidade, que produz o conhecimento 

em um plano distinto da aplicação do conhecimento produzido” (p. 338) necessita ser 

compreendida e superada para que o encontro profissional-usuário seja gerador de 
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relações emancipatórias
43

.  E, acrescenta: “O cuidado integral demanda profissionais 

capazes de conhecer doenças e de contextualizar suas propostas no modo de andar a 

vida do outro” (p.338). 

Teixeira (2003), discutindo acolhimento como uma rede de conversações, reflete que a 

conversa é a “matéria-prima” do trabalho em saúde:  

“Se falamos de matéria, no sentido de uma substância, podemos 

nos perguntar sobre a forma. [...] as formas decorrem das forças 

que trabalham a substância, que só podem ser ou provir dos 

próprios atores em presença no encontro e que constroem, 

juntos, a conversa: trabalhadores e usuários” (p. 96).   

 

Aproximando-se de Teixeira, Silva Júnior et al (2005), acrescentam à esta reflexão que 

a escuta e a conversa com o usuário são importantes instrumentos de trabalho dos 

profissionais de saúde e que “relações democráticas, que estimulam participação, 

autonomia e decisão coletiva, produzem sujeitos de novas práticas sanitárias”(p.244).   

A profissional Laura enfatiza que o seu trabalho no ambulatório lhe permite 

“conversar” mais sobre risco, possibilidades de prevenção frente ao HIV e outras DST, 

porque suas atribuições são delimitadas para esta função – atender pessoas em 

seguimento de profilaxias de HIV (ocupacional e sexual) e de tuberculose. Porém, 

questiona se isto só está sendo possível porque não está acumulando esta função com 

outras tarefas:  

“Agora, nos outros SAE você tem médico que atende o HIV e atende o acompanhamento. Será 

que ele tem chance de ficar conversando, a educação, a prática? Você não usa camisinha 

não? E os caras ali batendo na porta. Então, talvez um médico ou uma equipe que tratasse dos 

acidentes e das exposições [...] eu entendo que meu colega que está com aquela fila de gente 

para atender, de pacientes de HIV que, às vezes, estão descompensados, pacientes de fora, vai 

pedir um exame... eu vejo como é no dia a dia. Esse profissional pode até atender um 

acidente sexual, vai fazer os pedidos de exames, mas ele não vai ter condição de fazer uma 

coisa educativa, porque ele tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Esse profissional 

vai atender uma exposição sexual, vai atender, vai fazer os pedidos de exames, mas ele não vai 

fazer nada... ele não vai ter condição de, de repente, fazer alguma coisa educativa, porque 

ele vai ter que focar em várias coisas ao mesmo tempo” (P. Laura).  

 

                                                           
43

 Seffner et al (2012) discutem sobre a noção de emancipação no campo da saúde a partir do pensamento 

de Paulo Freire, Foucault e Boaventura Sousa Santos e destacam a partir das considerações destes autores 

aspectos pertinentes para pensar a prevenção na perspectiva da vulnerabilidade, dos direitos humanos e 

consequentemente do cuidado integral: emancipar-se é aprender com a diferença, é tornar-se sujeito da 

construção do mundo, acontece em regime dialógico e é sempre um projeto simultaneamente individual e 

coletivo. Implica em construção de alternativas em conjunto, solidariamente, a partir de diálogo e 

negociação. A autonomia ligada à ideia de emancipação representa a busca de equilíbrio entre o que se 

espera que façamos e o que desejamos fazer, remete ao espaço público e a uma eterna negociação entre os 

atores, e está sempre em construção. 



118 
 

Sem desconsiderar os avanços alcançados em direção à integralidade da atenção 

(proveniente tanto de mudanças nos currículos de graduações e pós-graduações de 

saúde, como no exercício profissional de trabalhadores da saúde em diversas iniciativas 

no SUS), acrescentaria ainda aos aspectos apontados nos relatos de Laura, que 

dificultam a realização do cuidado integral, aqueles que dizem respeito à dicotomia 

entre prevenção e assistência, ainda perpetuada nas práticas de saúde e organização dos 

serviços, e que carece ser superada.  

Mattos (2003 e 2004) reflete sobre as dimensões da integralidade e a articulação entre as 

práticas assistenciais e de prevenção. O autor ressalta que as práticas assistenciais 

buscam responder aos sofrimentos das pessoas atribuíveis às doenças e que a 

biomedicina só se ocupa destes sofrimentos, “a tal ponto de alguns profissionais 

negarem sistematicamente todo o sofrimento do outro que não se reduz à doença” 

(2003, p. 53). Acrescenta ainda que a biomedicina dispõe de conhecimento e tecnologia 

(a PEP sexual é um exemplo) para se antecipar ao sofrimento provocado pela 

enfermidade e reduzir os riscos de aquisição das mesmas na população e, que a 

perspectiva da integralidade na organização dos serviços de saúde aponta “vantagens de 

articular as ações voltadas para responder à demanda assistencial com aquelas 

destinadas à prevenção” (2003, p. 53).   

As pessoas com demandas de PEP sexual, em tese, não estão doentes, mas apresentam 

um sofrimento que pode ser cuidado com o acolhimento e a prescrição de ARV. 

Retomando Merhy, o profissional por meio da tecnologia leve entenderia as 

necessidades e o possível sofrimento do usuário e com tecnologias leve-dura e dura 

seria capaz de prescrever a profilaxia em benefício do usuário (evitar à infecção). Ao 

escutar as necessidades do usuário, como enfatiza Mattos, uma “ausculta e escuta 

ampliada”, é possível transformar a ação assistencial de um “ato de saúde” em um 

“cuidado integral”, articulando ações de assistência e prevenção. Ou seja, orientado 

pela tecnologia leve e apropriado das leve-dura e dura o profissional de saúde pode 

aplicar o conhecimento e a técnica para responder às necessidades de assistência e 

de prevenção do usuário. Como foi dito, a política de prevenção do HIV que preconiza 

a implantação da PEP sexual no SUS pauta-se no princípio da integralidade. No entanto, 

sua concretização implica em que os processos de trabalho e as práticas de saúde se 

alinhem nesta mesma perspectiva. Entendo que desse modo os caminhos para sua 

efetividade como dispositivo de cuidado na prevenção do HIV sejam iluminados e 

melhor percorridos. 
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Sem desconsiderar a influência das condições de trabalho na construção do cuidado a 

ser ofertado nas unidades de saúde, ao analisar a experiência da profissional Laura, tem-

se que as diferenças na condução do trabalho realizado por ela na enfermaria e no 

ambulatório relacionam-se à realização de novos “procedimentos” - os procedimentos 

educativos previstos na recomendação técnica - que passou a executar nos atendimentos 

realizados no ambulatório. Parece-me que sua atuação permaneceu “centrada em 

procedimentos” (mesmo que educativos) e não no usuário, dificultando a construção de 

um cuidado integral. Atentando aos seus relatos, retomo o trecho:  

“você tem médico que atende o HIV e atende o acompanhamento. Será que ele tem chance de 

ficar conversando, a educação, a prática? Mas eu sou professora eu quero ensinar pra todo 

mundo. Eu ensino pro aluno e também ensino pro paciente. Eu acho que todo mundo tem que 

aprender. Aprender o que é a doença, o que é o risco, aprender que ele tem que estar consciente 

quando ele se arrisca e o que ela vai fazer” (P. Laura). 

 

Estes relatos nos fazem questionar se nestes encontros “profissional professor - usuário 

aluno” houve uma “conversa” na perspectiva apontada por Teixeira (2003) – sujeitos 

numa relação dialógica construindo democraticamente a conversa e o cuidado. Onde 

esse diálogo se oriente mais pelas necessidades do usuário do que no ensinamento de 

conhecimentos que o profissional julga pertinentes ao cuidado do paciente. 

Conhecimentos estes que devem ser socializados, no entanto, a forma de fazê-lo é capaz 

de imprimir cuidado integral à ação de saúde, se possibilitar que “o saber técnico-

cientifico, encarnado no/a profissional, dialogue com o conhecimento sobre a vida 

cotidiana de usuários, sujeitos-cidadãos que abraçam valores diversos” (Paiva, 2012, p. 

173).   

Outro aspecto que merece nossa observação é que, mesmo diante da “sobrecarga” 

vivenciada pelos profissionais médicos, nenhuma outra categoria profissional foi 

envolvida no processo de atendimento das pessoas com demandas de PEP sexual, tanto 

no ambulatório, quanto na enfermaria. Em ambos os setores a realização desta tarefa foi 

designada aos médicos, enquanto, levando em conta os relatos, reflexões e análises 

apresentados, me parece quase óbvio afirmar que a participação de outros profissionais 

da equipe neste processo traria grandes contribuições para o aperfeiçoamento do 

trabalho de todos. A complexidade do trabalho em saúde demanda aos trabalhadores das 

equipes que compartilhem responsabilidades e busquem estratégias coletivas visando 

maior resolutividade de suas ações.  
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Em consonância a estas reflexões Ceccim (2005), discutindo sobre a formação em saúde 

e o trabalho em equipe multiprofissional ressalta que: 

“todo processo educacional deveria ser capaz de desenvolver as 

condições para o trabalho em conjunto dos profissionais de 

saúde, valorizando a necessária multiprofissionalidade para a 

composição de uma atenção que se desloque do eixo -recortado 

e reduzido- corporativo-centrado, para o eixo -plural e 

complexo- usuário-centrado” (p.259). 

 

Peduzzi (2007) refere que a literatura nacional produzida neste campo “parte da 

premissa que o trabalho em equipe multiprofissional é benéfico para assistência e o 

cuidado, pois permite uma atuação na perspectiva da integralidade da saúde, [...] 

portanto, confere melhor qualidade aos serviços prestados” (p. 84). 

Nesta mesma direção, Silva et al (2002), em estudo realizado em um serviço de 

referência na atenção a pessoas vivendo com HIV/Aids, apontam que embora tenha 

havido unanimidade em reconhecer a importância do trabalho multiprofissional para 

responder a complexidade das demandas apresentadas pelos pacientes, a prática 

profissional é frequentemente isolada e muitas vezes as ações são concorrentes. Os 

autores verificaram contradições entre o que os profissionais entrevistados reconheciam 

no “plano intelectual” e a prática, onde se constatou que “esse trabalho coletivo está 

fortemente organizado em torno do modelo médico em que as demais áreas, não 

médicas, agregam seus trabalhos em torno da racionalidade clínica” (p. 114).  

Melchior et al (2006), em um estudo de avaliação da assistência ambulatorial em 

HIV/Aids no Brasil, discutem, entre vários aspectos que podem indicar qualidade da 

assistência, o tempo dedicado à consulta médica e o papel destinado aos profissionais 

não médicos que compõem a equipe. Apontam como uma possível explicação para o 

tempo pequeno de duração das consultas médicas, mesmo com um número adequado de 

horas-médico, “a presença de um padrão de atendimento esvaziado de conteúdo técnico 

e com baixa capacidade de escuta e diálogo” (p. 148). Quanto ao aspecto relacionado 

ao papel dos profissionais não médicos da equipe no cuidado ao paciente destacam que 

este tem sido “enfatizado fortemente desde o início do Programa de Aids” (p.148). No 

entanto, assinalam como preocupante “que quase metade dos serviços relate que o 

acesso a esses profissionais se dá apenas por encaminhamento médico” (149). E 

concluem: 

“Os formuladores de políticas desempenham um papel 

extremamente importante. Entretanto, é na operacionalização 



121 
 

das ações nos serviços que as políticas transformam diretrizes 

em trabalho, em cujo processo se define a qualidade da 

assistência prestada. A efetivação positiva desse processo 

depende do compromisso dos gestores locais” (p.150).  

 

Reforçando a análise proveniente destes estudos, Merhy (1998) destaca que o “modelo 

médico hegemônico neoliberal” subjuga a ação dos outros profissionais da equipe de 

saúde a esta lógica dominante, empobrece o “núcleo cuidador” do conjunto das práticas 

de saúde.  

No mesmo compasso Silva Jr et al (2006), ressalta que o modelo assistencial 

predominante é organizado pelo núcleo específico de cada profissão, mas adotando a  

mesma lógica do trabalho médico subordinadora das demais. Os autores destacam 

ainda, que o modelo hegemônico de formação na saúde privilegia o estudo do corpo 

humano (órgãos e sistemas), as ciências básicas e saberes e práticas estruturados em 

torno das especialidades médicas. E, que o modelo hegemônico de organização de 

prestação de serviços:  

“privilegiou a objetivação dos problemas de saúde e 

desenvolveu tecnologias no sentido da exploração de aspectos 

biológico-mecânicos, produzindo intervenções nesse âmbito. 

Contraditoriamente, na busca de conhecer os mecanismos 

produtores de doenças, os profissionais de saúde distanciaram-se 

das relações com os seres humanos em sofrimento” (p. 95). 

 

Sobre a gestão de seu trabalho pelo próprio trabalhador, retomamos a discussão do 

“trabalho vivo em ato” e a autonomia do trabalhador neste processo. Merhy e Franco, 

(2013) ao discutirem sobre a dimensão subjetiva presente no modo de produção em 

saúde, apontam que “a capacidade dos níveis gestores em influenciar a ação cotidiana 

de cada trabalhador é reduzida, e muito diferenciada” (p. 122), porque quando estes 

estão na relação com o usuário, no trabalho vivo em ato, é ele o trabalhador quem define 

como este cuidado se realiza. Todavia, salientam que o “processo produtivo da saúde é 

contraditório, e o trabalho vivo pode ser capturado pela lógica instrumental de produção 

do cuidado, o trabalho morto” (p. 128). Ou o trabalhador pode exercer um “razoável 

autogoverno sobre sua atividade produtiva” (p.128).  

Os autores defendem que o cuidado também se produz com base na subjetividade das 

pessoas (profissionais e usuários). Estas subjetividades se inscrevem nos territórios 

existenciais dos atores do cuidado e, para que haja mudança no seu modo de produção 
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faz-se necessário um processo de “desterritorialização” dos trabalhadores e usuários do 

SUS. No cenário deste estudo, o modelo da biomedicina, do processo produtivo 

centrado no ato prescritivo marca fortemente o “território existencial” dos trabalhadores 

e compartilhamos com os autores que para se proceder mudanças neste “modo de fazer” 

instituído faz-se necessário a “desterritorialização”, ou seja, a ruptura com o modelo 

instituído de produção em prol de uma organização de processos de trabalho mais 

relacionais:  

“A mudança na produção do cuidado é marcada por novas 

subjetividades ativas na produção do cuidado, de um modo de 

trabalhar em saúde que tem como centro o campo relacional, 

abrindo o encontro com os usuários para espaços de fala, escuta, 

olhares, signos que têm sentido para ambos, trabalhador e 

usuário e formam o centro do processo de trabalho. Os 

processos de mudança até o momento têm sido sempre parciais 

e não conseguem produzir uma desterritorialização do lugar em 

que se encontram, o modelo médico hegemônico, que opera o 

cuidado centrado na lógica da produção de procedimentos” (p. 

138). 

  

Franco (2013) acrescenta: “A gestão do trabalho tem necessariamente de considerar 

que, seu projeto para o cuidado em saúde será viável, se for também um projeto do 

próprio trabalhador, mas não apenas como saber inscrito no seu lado cognoscente, mas 

como signos inscritos na sua subjetividade” (p.207). 

Neste sentido, entendo que o papel da gestão na organização do trabalho seja 

fundamental para prover instrumentos e condições favoráveis à efetividade das ações de 

saúde, de modo que o trabalho seja orientado, não somente pelo conhecimento 

proveniente da racionalidade médica, mas também pelas necessidades dos usuários e 

seus “modos de andar a vida”. Promovendo, desta maneira, processos dialógicos que 

permitam a utilização do conhecimento técnico em benefício do usuário.  

E, diria então, que a “(di)gestão” da profissional Laura do/no seu próprio trabalho foi 

capaz de movimentar e alterar “formas” em seu modo de fazer o trabalho, mas que o 

movimento instaurado ainda não se orientou pela lógica da integralidade. Contudo, é 

inegável que houve um movimento da profissional em olhar para sua prática e 

requalificá-la, e este gesto sinaliza possibilidades de construções na direção da 

integralidade. 

O olhar do trabalhador sobre o seu próprio trabalho, onde sua capacidade de autogestão 

se expressa, é fundamental para a abertura de caminhos que levem ao cuidado integral. 



123 
 

Mattos (2008) ressalta que é necessário “reconhecer que, em cada encontro com o 

outro, o profissional em parte sabe e em parte ignora o que é necessário para desenhar 

uma proposta terapêutica capaz de produzir um sucesso prático” (p. 348). Entendo que o 

ato de reconhecer implica na capacidade de mover o olhar para si e para o “nós 

intersubjetivo” de cada encontro, capaz de sinalizar os caminhos do cuidado para cada 

pessoa conforme suas possibilidades, limites e desejos naquele momento (afinal as 

condições para o cuidado se fazer presente na vida das pessoas não são fixas e 

imutáveis).  

 

Olhar a própria prática e a (trans)formação dos trabalhadores  

 

Processos de educação permanente e outras iniciativas dirigidas à formação dos 

trabalhadores da saúde contribuem não apenas para atualizar conhecimentos técnicos, 

mas, sobretudo para reavivar a capacidade de refletir criticamente sobre a própria 

prática profissional. Propiciam também um exame sobre o que está sendo produzido 

com o trabalho e a possibilidade de dialogar e pensar com os pares alternativas de 

organização do trabalho producentes para o conjunto dos trabalhadores da equipe e para 

os usuários. Enfim, estas iniciativas podem propiciar espaços de troca de experiências, 

de saberes técnicos e não técnicos capazes de potencializar os movimentos na direção 

da construção da integralidade nas práticas de saúde e na organização dos processos de 

trabalho. Deste modo, viabiliza-se a operacionalização de políticas pautadas por este 

princípio.  

O relato do profissional Ivo reforça a relevância destes espaços educativos 

(trans)formadores para a (re)visão de aspectos subjetivos que atravessam  as práticas de 

saúde, muitas vezes, bloqueando sua efetividade:  

“Eu tô falando dos profissionais de saúde, dos médicos... tá todo mundo dentro do mesmo saco 

e não sei como fazer este trabalho. Teria que, de alguma forma, tentar alcançar as pessoas. Eu 

acho que o mais difícil é fazer com que a pessoa bata ali de frente com o caso e tenha um outro 

acolhimento, outra forma de receber e tal. Mas isso é uma coisa mais complicada de se mudar, 

porque tem muito de subjetividades assim, você vai ter que mexer com os preconceitos, com 

não sei o que. As pessoas, às vezes, estão há anos ali com aquelas ideias fixas... porque você 

está mexendo com ideias, trabalhando com ideias dentro das pessoas, e aí é mais difícil mesmo. 

Mas, não é impossível, dá pra melhorar alguma coisa. Eu sou meio pessimista na verdade. Mas 

eu acho que é um trabalho de educação em saúde. Seria bom se já viesse lá da formação e tal, 

agora fica mais complicado, mas vai se virar do jeito que pode” (P. Ivo).  

 

Como demonstram os relatos dos entrevistados, os profissionais envolvidos na 

aplicação da PEP sexual, no cenário estudado, não tiveram esta oportunidade e não se 
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beneficiaram deste tipo de evento educativo. Este fato pode indicar dificuldades, que 

ainda persistem, em se ajustar as formas de oferta, divulgação e seleção dos interessados 

para os diversos eventos de formação profissional - cursos de capacitação, treinamentos, 

oficinas, grupos de trabalho e reflexão e outras atividades pedagógicas para atualização 

técnica, reflexão e aprimoramento do trabalho - que vêm sendo realizados pelas 

gerencias estadual e municipais de DST/Aids do estado do Rio de Janeiro. Indicam 

também desafios que ainda precisam ser enfrentados para a consolidação dos processos 

de educação permanente no SUS.  

 “[...] a gente foi aprendendo sozinho, mas não houve treinamento nunca. A enfermaria de Sida 

do hospital nunca foi treinada, nem para acidente ocupacional, nem para exposição sexual. Isto 

eu tenho que te falar. Era o comprometimento dos médicos lá de dentro de aprender pra poder 

fazer, já que havia a responsabilidade de fazer. Porque foi colocado ‘vocês que vão fazer’” 

(Profissional Laura). 

 

“Nunca tive nenhum treinamento oficial, nem para os ocupacionais biológicos. A PEP sexual eu 

recebi um livrinho com as recomendações, orientações paras exposições de risco, acidente 

biológico e a PEP sexual estava junto. Agora o título eu não me lembro, mas a gente tem um 

livrinho [...] que tem as recomendações todas e fala de PEP sexual” (P. Elaine).  

 

 

O Profissional Bernardo disse que seu primeiro contato com a PEP sexual foi quando 

começou a trabalhar nesta unidade de saúde:  

 
“O primeiro plantão que eu vim fazer na época, a colega disse ‘olha aqui tem muitos casos de 

exposição ocupacional, às vezes tem caso de exposição sexual e o protocolo do Ministério da 

Saúde está aqui em cima, depois você dá uma lida’ (riu). E aí eu tive até uma preocupação, li o 

protocolo todo e foi assim que eu tive conhecimento desta profilaxia pós-exposição sexual” (P. 

Bernardo).  

 

 

O profissional Ivo chama atenção para o desconhecimento sobre esta tecnologia 

mesmo entre os profissionais de saúde, inclusive infectologistas, indicando a defasagem 

entre a construção da política, a socialização do conhecimento e do debate sobre os 

avanços tecnológicos na prevenção do HIV e as práticas de saúde: “Agora que estão 

começando a falar mais nisso, o pessoal estranha... quando você fala que existe isso eles 

dizem ‘como assim?’. Na rede os profissionais nem sabem que isto existe. Quando você 

fala para um clínico, por exemplo, ele não sabe o que é isso. Só no meio da  infecto é 

que sabem, saiu dali... Acho que tem infecto que também não sabe não”.  

 

É comum a constatação e fala dos gestores dos programas de DST/Aids: “a gente faz 

milhões de cursos de capacitação e os médicos raramente participam. Só vêm mesmo os 

enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, etc.”. Os motivos 
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aventados incluem a não liberação da direção da unidade de saúde, o fato de trabalhar 

em várias instituições impedi-los de negociar com tantas chefias, a falta de interesse 

quando a capacitação oferecida não é “exclusiva para médicos e assuntos médicos”. O 

fato é que a participação dos médicos nestes espaços de reflexão, atualização técnica e 

(trans) formação continua sendo um desafio. O relato da profissional Helena 

exemplifica esta situação:  

“Nunca ninguém me chamou pra fazer um curso disso não. Subentendia-se que o infectologista 

fosse preparado pra isso. Todas as vezes que eu vou a um Congresso, e que eu estou liberada 

pra aquilo ali e não existe nenhuma razão pra eu não assistir a conferência, eu sou a 

primeira a querer fazer. Eu sinto que eu não estou muito atualizada pra fazer estes 

atendimentos. Eu posso estar dando algum atendimento equivocado pras pessoas e até deveria 

estar mais preparada para criticar, caso eu julgasse que as regras do protocolo daqui, em 

algumas situações, eu posso não concordar com elas. E cadê o meu preparo pra dizer eu não 

concordo? Eu tenho medo de não estar sendo suficientemente eficiente naquele momento. 

Agora você veja bem, eu estou cheia de dúvidas também a respeito de como fazer melhor este 

atendimento. Eu teria que parar várias e várias outras coisas pra fazer uma atualização 

melhor. Ver o que dizem os debates mais recentes a respeito de profilaxias. Toda vez que 

vou aos congressos, eu gosto de assistir as palestras sobre profilaxias, mas na última reunião da 

Johns Hopkins eu não assisti às palestras de profilaxia, porque aqui eu fui liberada, mas eu 

sou plantonista no Hospital X e lá eu não tinha como faltar. O estado que pagou, ele até 

libera, mas não providencia quem vai ficar no meu lugar” (P. Helena).   

 

Os sentimentos de Helena - quando diz “sinto que eu não estou muito atualizada”, 

“deveria estar mais preparada para criticar”, “cadê o meu preparo pra dizer eu não 

concordo” - nos remetem às reflexões de Mattos (2008) sobre aplicação que o 

profissional de saúde faz da “racionalidade do saber que o legitima”, sobre a 

“normatização da vida pela ação dos profissionais de saúde” (medicalização) e os 

“processos de acumulação de capital no setor Saúde”.  

O autor ressalta a necessidade de que o conjunto de possibilidades de intervenção, 

visando o cuidado do usuário, “sejam o mais próximo possível do conhecimento 

estabelecido pelo campo da ciência” (p. 349). Alerta que este “respaldo” científico 

favorece a construção de ferramentas necessárias à emancipação do profissional diante 

do poder do chamado Complexo Industrial da Saúde. E, por outro lado, fornece 

elementos para que os profissionais possam discernir com “prudência”
44

, junto ao 

usuário, pela intervenção compatível e adequada às suas necessidades, possibilidades e 

desejos, à medida que: 

                                                           
44

  Em seu trabalho “Cuidado Prudente para uma Vida Decente” (2005), Ruben Mattos esclarece que “a 

prudência evocada é o reconhecimento da necessidade de procurar manter a escala de ações propostas 

pela ciência em proporção com a nossa capacidade pensar suas consequências. É um convite a uma 

responsabilidade intelectual bem maior, ligadas aos nossos compromissos éticos” (p.119). 



126 
 

“Evitar normas que não sejam embasadas no conhecimento 

sobre as doenças é uma forma de evitar que normas 

características de uma classe social sejam imputadas a outras; é 

zelar para que os juízos morais dos profissionais não disparem 

dispositivos de enquadramento do desviante; ou, o que é ainda 

mais grave, disparem os dispositivos produtores no outro de um 

sentimento de culpa. Resistir à medicalização exige consciência 

dos limites do conhecimento que nos autoriza socialmente a 

oferecer ao diálogo com o outro nossas propostas de evitar 

sofrimentos futuros. Só em um diálogo com esta perspectiva 

poderemos produzir dialogicamente um balanço entre 

sofrimentos gerados pelo esforço de promover a saúde e 

aquele que adviria da sua não-promoção. É claro que, na 

perspectiva emancipatória, impõe-se o radical respeito pelos 

profissionais da saúde das recusas de qualquer um que seja em 

adotar nossas recomendações – ou seja, ao direito de não adotar 

o que consideramos um comportamento saudável” (MATTOS, 

2008, p. 350).  

 

A posição dos profissionais Helena e Bernardo demonstra o “balanço” que os 

profissionais procuram fazer para tomarem suas decisões. Pergunto-me se os pesos 

colocados na balança incluem o ponto de vista dos usuários e se pautam pela 

perspectiva emancipatória: “Bem ou mal eu tento sempre fazer aquilo que eu acho que 

pode ajudar a pessoa que eu estou atendendo”, “Se expos, não tem certeza se é ou se 

não é, trata profilaticamente, eu acho que tem mais, a relação custo-efetivo sai sempre 

em benefício da pessoa”.  

Os avanços tecnológicos no campo da Aids estão em “ebulição” e buscando espaços 

para adentrar e compor respostas de enfrentamento da epidemia das diferentes esferas 

da sociedade (governo, sociedade civil, academia). “Os recentes descobrimentos de 

novos métodos de prevenção com efetividade comprovada traz uma série de novas 

possibilidades para prevenção do HIV” (ABIA, 2014, p.4). A população, e 

particularmente, os profissionais de saúde, precisam se apropriar destes conhecimentos 

para deles poderem se beneficiar, no cuidado de si e do outro. Os espaços para 

ampliação do debate e capacitação / atualização de conhecimentos precisam se expandir 

com urgência, de modo que esta “ebulição” possa se acomodar evitando ou 

minimizando “queimaduras” desnecessárias e permitindo o uso “prudente” desta 

tecnologia de prevenção e cuidado. Entendo que a falta de acesso a estes espaços de 

debate e capacitação pelos profissionais de saúde do serviço pesquisado foi um fator 
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determinante no estresse profissional adicionado pela aplicação da PEP sexual no 

cotidiano de trabalho e na carência de ferramentas para a utilização da tecnologia como 

um dispositivo capaz de viabilizar o cuidado integral. 

 

O eco da organização do trabalho nos usuários  

 

Os usuários entrevistados fazem eco às manifestações dos profissionais sobre a falta de 

conhecimento a respeito da PEP sexual.  

O usuário Zeca relata a sua “via crucis” para conseguir ter acesso a PEP sexual: “Eu saí 

de lá e fiz o teste rápido no Posto do lado do XXX, cheguei em casa, procurei na 

internet, no dia seguinte voltei no Posto pra perguntar se tinha esse tratamento aqui (no 

município) e eles falaram que não sabiam e me mandaram lá no Posto XXX porque lá 

provavelmente iria ter, porque lá faz tratamento de pessoas soropositivos. Aí, lá no 

XXX eles falaram que profilaxia pós-exposição só faz aqui. Eu acho que deveria ser 

mais informado porque não há muita informação sobre isso. Não há informação de se 

saber onde você consegue, as pessoas muito mal sabem que isso existe. Por exemplo, se 

eu não tivesse parado pra pesquisar talvez eu nunca saberia disso, talvez hoje o 

resultado poderia ser o que eu tô pensando”.  

 

Da mesma forma a usuária Denise comenta a falta de informação tanto no meio 

profissional quanto na população em geral:  

“Porque eu converso com pessoas que não sabem disso e não são pessoas leigas. São 

fisioterapeutas, enfermeiros, que não têm esse conhecimento de que este programa existe. Então 

aqui, de repente no XXX é uma coisa mais divulgada que as pessoas já conhecem. E fora daqui? 

Quantas pessoas nem sabem que isso aqui existe? Então tinha que ser um veículo mais acessível 

a todos pra que todos tivessem esse entendimento - conhecer o programa” (U. Denise).  

 

Os relatos dos usuários também ecoaram efeitos da (in/di)gestão para organização do 

processo de trabalho implementada na unidade para a realização destes atendimentos 

(PEP sexual): 

 

“Acho que as pessoas aqui deveriam ter mais treino para receber as pessoas. Apesar de ter certa 

atenção deveria ter uma orientação na portaria, como funciona aqui em cima, a quem você vai... 

Eu acho que, por ser público, você não tem muita indicação, de porta, de lugar ... É um 

labirinto pra você chegar. No primeiro dia eu já vim tenso e essa dificuldade de me localizar e 

o direcionamento não muito claro me deixou mais tenso ainda. Acho que eu subi umas 2, 3 

vezes até achar. Me mandaram procurar a Dra. tal e ela não estava,  aí eu desci de novo e me 
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falaram então pra eu procurar a outra Dra. tal . Da emergência eles mandam a gente vir para o 

segundo andar, porta tal, mas é confuso” (U. Walter).   

 

“Tive que esperar um pouquinho, uma hora e pouco, duas horas, porque quem estava ali era 

uma doutora geral, que não era dali da área de SIDA e ela estava com um monte de gente pra 

atender e um monte de coisa pra fazer lá e o médico não tinha chegado ainda, mas estava pra 

chegar. Aí eu falei que ia embora e depois voltava e acho que eles ficaram com medo de eu sair 

e não voltar e ‘não, ele já tá chegando, já tá chegando’ e aí se foi uma hora e pouca me 

enrolando e o médico chegou” (Usuário Marcos).  

 

“Não sei se foi só o meu caso de ter sido atendido daquela maneira. Só deviam ter cuidado nessa 

recepção da pessoa porque a pessoa vem procurando ajuda e é praticamente destratada. A 

pessoa já chega mal e sai se sentindo pior ainda? Se sentindo como um lixo, como um errado. 

Errado, pô! Foi errado realmente, eu tive meus erros, mas assim eu não esperava que isso 

acontecesse. Eles estavam realmente julgando ‘esse povo não sei o que, não se cuida não sei o 

que lá’. Isso é coisa que se fale com paciente do outro lado, sabe? Esse médico mais velho 

estava falando coisas assim e isso é que me deixou indignado. Por isso é que o outro médico 

veio me atender”( U. Zeca). 

 

“Eu vim pegar o resultado do meu exame (do momento zero) diretamente no laboratório pra 

poder ir pra consulta (de acompanhamento no ambulatório). Quando eu vim buscar meu exame 

o rapaz me falou que não tinha o meu exame lá, que não estava lá e aí me deu mais desespero. 

Já tinha acabado a medicação, porque leva 30 dias pra ficar pronto o exame. E aí o exame não 

estava lá, tinha sumido e o rapaz falou ‘pode ter coagulado, ter acontecido alguma coisa com o 

exame e a gente vai ter que tirar uma nova amostra’. Isso me assustou mais ainda, achei que eu 

já tivesse contaminado com alguma coisa. O meu psicológico ficou muito abalado. [...] eu achei 

que foi um descaso. Eles teriam que ter me dado uma resposta e ter me ligado ‘olha você tem 

que vir aqui pra fazer uma nova coleta porque coagulou o seu sangue... ’, ou alguma desculpa. 

Eles não me deram resposta sobre isso e falaram que eu tinha que fazer uma nova coleta porque 

não tinha achado meus exames. Isto trouxe pra mim mais transtorno psicológico pensando que 

eu poderia ter adquirido, entendeu?” (U. Jeferson).   

 

Estes “ecos” provenientes dos usuários refletem a perspectiva que norteou a gestão 

deste processo de implantação da PEP sexual no serviço pesquisado. A exclusão tanto 

do olhar dos profissionais quanto dos usuários no processo de gestão, assim como a 

falta de divulgação, debate e capacitação sobre a PEP sexual abriram brechas para a 

ocorrência dos problemas relatados pelos entrevistados. Enfim, estas situações relatadas 

refletem vulnerabilidades programáticas que necessitam ser superadas pelo serviço, por 

trabalhadores e gestores. Sua superação exige uma reflexão crítica, um olhar para si: 

como o serviço se organiza e como os trabalhadores funcionam nesta organização, 

examinando as facilidades e barreiras ao cuidado que podem estar sendo geradas pela 

própria instituição de saúde.  

Refletem ainda o descompasso entre a política e as práticas de saúde realizadas para sua 

operacionalização, ofuscando o caminho da integralidade.  
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Descompassos entre políticas e condições de trabalho, e o reflexo nas práticas de 

saúde 

 

O relato da profissional Laura ilustra o descompasso entre as políticas de saúde e as 

condições de realiza-las:  

“O que eu vejo é que quando o governo implanta ele não faz essa avaliação, ele não melhora o 

que já esta instituído. Por exemplo, você não teve renovação nos ambulatórios, nos SAEs, então 

ele está com o grande problema de estar oferecendo teste pra todo mundo, medicação pra todo 

mundo e não ter gente pra atender. Então o que ele fez? Ao invés de melhorar os SAE, fazer o 

diagnóstico de porquê os profissionais estão indo embora, e o ministro, o secretário diz que é 

porque não tem infectologista disponível, eles estão fazendo CCIH, isso na minha cabeça é um 

tipo de avaliação totalmente superficial. Você não tem infectologista vendo Aids é porque deve 

estar havendo algum problema. Eu te listo um monte, ninguém está mais disponível para tratar 

uma doença que tem uma série de implicações. Cada vez chega mais gente e você não tem 

condições de trabalhar. O que ele faz? Eu não quero resolver estes problemas que estão se 

arrastando por 20 anos. Porque o SAE você vê como é. A complexidade do atendimento de um 

paciente de HIV é tamanha e ele só coloca mais coisas pra você atender, as prevenções, as 

profilaxias, tudo vai parar aonde? No SAE não tem gente e está chegando mais doente e o 

tratamento é mais precoce ainda e o que acha que vai acontecer? E ele não consegue resolver e 

agora ele pega põe o primeiro atendimento para o médico de família. E você acha que o médico 

de família está preparado? Pois eu te digo que, na minha experiência, o médico de família não 

quer atender HIV. É a experiência que eu tenho. Toda vez que é para eles atenderem um 

paciente de HIV... Eles até veem em conjunto, mas sozinhos eles não se sentem capazes. Então 

o que acontece? Isso é solução? Foi solução pra resolver ou foi solução política? Então eu vejo 

que na realidade existe uma administração politica – o governo governa politicamente, não 

sei se ele governa para o melhor. Então assim, lá fora faz prevenção pós-exposição sexual há 

muito tempo, ai ele pega e adota a medida porque o Brasil é um país de primeiro mundo, né 

(ironicamente)? Os SAE estão agonizando, você deve estar sabendo disso, e não tem 

renovação” (P. Laura). 

 

O ponto de vista da profissional vai ao encontro das reflexões e posições de Grangeiro 

et al (2015) sobre as dificuldades das políticas em garantir o seguimento clínico e a 

adesão ao tratamento das PVHA. Os autores destacam dados, do Boletim 

Epidemiológico de AIDS/DST, do Ministério da Saúde de 2014, que evidenciam estas 

dificuldades – 145.000 pessoas não conhecem seu diagnóstico enquanto 296.000 

pessoas infectadas que conhecem o seu diagnóstico estão fora dos serviços de saúde ou 

com carga viral detectável. Destacam ainda que:  

“Para além da polêmica acerca da factibilidade de estratégias de 

controle de epidemias baseadas em tratamento medicamentoso 

obterem pleno sucesso - basta observar a permanência da 

tuberculose e da hanseníase como importantes problemas de 

saúde pública, apesar da existência de tratamentos efetivos para 

a cura e para evitar a transmissão das infecções -, a proposição 

das Nações Unidas trouxe para o centro do debate a capacidade 

dos sistemas de saúde de absorver um grande contingente de 
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pessoas infectadas e a qualidade do cuidado prestado a elas” 

(p.5). 

 

Os autores avaliam ter havido, nos últimos anos, um retrocesso na rede de cuidados às 

pessoas com HIV/Aids, construída desde os anos 80, com base nos princípios da 

integralidade e interdisciplinaridade, com estrutura, processos de trabalho e qualidade 

das ações “relativamente satisfatórias”, devido ao subfinanciamento do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e o enfraquecimento da resposta à aids no país. Avaliam ainda, que:  

“a ampliação do cuidado de pessoas infectadas na atenção básica 

deixa interrogações a respeito de sua efetividade. É certo que 

experiências positivas foram observadas em serviços 

implantados nesse nível de atenção, porém, as avaliações 

também mostraram que os piores indicadores de qualidade se 

concentraram nos serviços de menor complexidade, implantados 

em cidades de médio e pequeno porte populacional e com 

número reduzido de pacientes. Além disso, problemas inerentes 

a esse nível de atenção permanecem com respostas insuficientes, 

como a eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis, o 

tratamento das doenças sexualmente transmissíveis (DST) e a 

universalização do diagnóstico do HIV” (p.6). 

 

Por outro lado, chama atenção entre as questões apontadas no relato da profissional 

Laura o protagonismo único destinado à “entidade governo” e a ocultação dos demais 

atores deste cenário que, na prática, participam da protagonização desta cena. O desafio 

para ajustar o descompasso entre a política de prevenção do HIV em pauta, a gestão e as 

práticas que concretizam a política implica no protagonismo do conjunto de atores, 

tanto das esferas governamentais quanto das não governamentais, envolvidos neste 

processo.  

Onocko et al (2006), discutindo sob a debilidade do sistema de cogestão e suas 

consequências, que implicam em responsabilizar “o outro” pelo mal funcionamento, 

ressalta que: 

“Os trabalhadores e usuários sempre conservam algum poder de 

intervenção, ainda que estejam, em geral, condenados a ‘engolir’ 

mudanças e diretrizes formuladas ao compasso da economia de 

recursos e impostos pela política econômica sem nenhum 

fundamento técnico (p.683)”.   
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Nesse sentido, voltando ao verso que diz “às vezes o ponto de vista tem certa miopia”, 

insisto em que vale a pena investir na busca de caminhos que permitam a “visão” da 

integralidade como uma perspectiva capaz de viabilizar uma gestão democrática dos 

processos de trabalho e o cuidado integral, o qual acredito ser um dispositivo essencial 

para efetividade das tecnologias de prevenção do HIV hoje disponíveis. 
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Capítulo 6  

DIREITO À PEP SEXUAL E SUGESTÕES DOS ENTREVISTADOS 

 

 

Ajustar o rumo dos serviços e das práticas de saúde para efetivar o “sucesso prático” da 

PEP sexual significa garantir o direito dos cidadãos de lançar mão do leque de 

estratégias de prevenção hoje disponíveis, conforme suas necessidades e possibilidades. 

Mattos (2003) destaca que uma dimensão específica das necessidades é o respeito aos 

direitos das pessoas: 

 

 “cada vez que o sistema de saúde não responde adequadamente 

à demanda que a ele se apresenta (seja ela justificável ou não 

pelos parâmetros técnicos), se corrói a sustentação política de 

um sistema de saúde que pretende assegurar o acesso universal e 

igualitário. Nesse sentido, atender à demanda é um imperativo 

de direito” (p. 54). 

 

 

A atenção a partir da necessidade das pessoas contribui para que sejam acionados 

recursos tecnológicos que as beneficiem de fato. Ou seja, partindo das necessidades dos 

usuários, é possível um “cuidado prudente para uma vida decente”, como enfatiza 

Mattos (2005). O autor defende que o cuidado prudente se dá com a apreensão ampliada 

das necessidades, que perpassa vários sentidos da integralidade:  

 

“[...] uma análise que utilize o conhecimento técnico, a partir do 

qual conhecemos (na nossa leitura de profissionais de saúde) a 

necessidade de certo cuidado numa situação concreta, mas que 

amplia o olhar para além desse conhecimento, no sentido de 

apreciar o significado desse cuidado na vida das pessoas e dos 

grupos sociais, e de indagar sobre sua possibilidade de 

contribuir, ainda que modestamente, para uma vida decente” 

(p.131). 

 

 

Os usuários entrevistados neste estudo reforçaram esta argumentação relativa à 

necessidade de garantia do direito, e ressaltaram o benefício que o acesso à PEP sexual 

pode trazer (em determinadas situações) na vida das pessoas: 

"Eu acho que é um direito de todo mundo, serviço público da saúde da população. Se você não 

oferecer nenhum tipo de tratamento, a situação vai piorar. Se for uma exposição de risco 

momentânea, é uma coisa que eu acho que todo mundo tem direito. Não pode ser privilegio pra 

poucos" (U. Zeca). 

 



133 
 

"A rede pública tem que expandir este sistema (referindo-se a profilaxia), para a segurança de 

qualquer cidadão que paga seus impostos. [...] Eu comecei a divulgar pra quem eu conheço, 

porque eu acho que é válido, é importante. Se não tivesse esse sistema, acho que teria entrado 

em parafuso" (U. Walter). 

A divulgação da PEP sexual, para a ampliação do acesso e apropriação desta 

informação pela população, é um dos passos iniciais para fazer valer seus direitos. Os 

entrevistados destacaram a escassez de informação e apontam sugestões:  

"Ainda há muita falta de informação, tanto em relação aos hospitais onde você consegue isso, 

como das pessoas saberem que isso existe" (U. Zeca). 

 

"O município deveria ter mais informação, divulgação, propaganda. Inclusive pra este público 

mais específico, GLS. A área da saúde também deveria ter mais informação, e o sistema 

particular também deveria começar a adotar este tipo de procedimento. A divulgação da PEP 

pode ser feita também nas salas de aula. Porque, aí, o pessoal vai ver que é uma outra 

alternativa" (U. Walter).  

"As pessoas teriam que saber onde encontrar o serviço. Então tinha que ter uma forma de a PEP 

ser mais divulgada. Teria que ser uma coisa num veiculo assim como a televisão, botar isso na 

mídia. Como eles fazem o anúncio da camisinha, colocar a PEP também na televisão" (U. 

Elaine).  

 

A usuária Elaine aponta que a apropriação deste conhecimento pela população pode, 

inclusive, minimizar a barreira do constrangimento que muitas pessoas podem sentir, à 

medida que a procura da profilaxia nos serviços de saúde pode colocá-las em uma 

situação de exposição sobre aspectos da sua vida íntima e privada:  

"Quando passa a ser uma coisa mais divulgada, que as pessoas têm um acesso melhor, eu acho 

que elas encaram isso com mais naturalidade, entendeu? Então, pelo fato de a PEP não ser uma 

coisa tão divulgada, as pessoas têm este receio de procurar, uma certa vergonha. Mas quando 

passa a ser mais divulgada, e atinge todas camadas da população, eu acho que as pessoas, por 

terem o conhecimento, se sentem mais a vontade para procurar o serviço. A divulgação, as 

pessoas terem conhecimento e verem aquilo ali como uma coisa natural, que estão se cuidando" 

(U. Elaine).   

 

Por outro lado, conforme discutimos em capitulo anterior, a divulgação ampliada traz 

preocupações relacionadas à "compensação de risco", e algumas alternativas para o 

manejo desta situação são sugeridas pelos entrevistados: 

 

"Essa questão de que hoje se toma remédio e se vive muito é uma coisa que tá muito na cabeça 

das pessoas. Precisava haver uma participação maior da própria mídia, do próprio 

governo, propagandas oficiais de conscientização da situação em que se vive. Que é uma 

doença que não tem cura, que se transmite muito, que as pessoas estão expostas cada vez mais, e 

mostrar que existe a profilaxia naqueles casos de exposição ocasional em que o indivíduo 

não pode evitar por algum motivo. Agora, sinceramente, como alguém faria isso sem fazer 

prevalecer aquele aspecto negativo da profilaxia, eu não sei" (P. Bernardo). 
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"Se for divulgada como está sendo agora - 'se você se expôs você vai lá ao posto médico e toma 

medicação', como aparece na televisão, eu acho errado porque isto não é a realidade. Dá a 

sensação pra quem vê que eu vou tomar uma aspirina pra dor de cabeça e vai acabar o meu 

problema. Não, se você for expor como é 'se você sofrer uma exposição sexual desprotegida, 

não importa qual é a via'... Qual o seu procedimento? Isso não dá um minuto: 'você vai ser 

atendido por um médico, vai tomar medicamento por 30 dias, vai fazer exame em tal dia e tal 

dia, ao final de seis meses é que você vai saber se você se contaminou ou não daquela 

exposição'" (P. Laura). 

"Agora, se isso acontecer com frequência teria que ter um controle, não sei, um cadastro do 

atendimento pra poder estar embarreirando este tipo de atitude – 'pô, você veio aqui não tem 

tanto tempo, como você está aqui de novo? ', você entendeu? Então tem que ter um meio da 

pessoa que realmente sofreu o acidente ser tratada direitinho" (U. Denise). 

  

No âmbito do serviço, as alternativas sugeridas pelos entrevistados para minimizar o 

efeito da compensação de risco e potencializar a estratégia da PEP sexual nos remetem à 

qualidade do cuidado, aos processos de gestão para organização dos serviços e 

preparo das equipes: 

 

"Eu acho que o bom acompanhamento pós-exposição. Aqui, por exemplo, quando a gente 

atende, a gente passa o paciente depois pro ambulatório. Ele é acompanhado por seis meses... 

talvez o acompanhamento mais de perto desses casos após-exposição ao longo desse período, 

em que você tivesse profissionais que fizessem uma busca ativa daquele individuo, trazendo-o 

de volta e fazendo com que ele tenha mais contato com estes profissionais. Eu acho que você 

manter a pessoa perto pode ser uma boa estratégia. Até porque a grande maioria das pessoas 

quando se sente valorizada pelo profissional de saúde tem interesse em se tratar.Talvez assim, 

do ponto de vista micro, se a unidade tiver uma equipe que possa ter esse contato, essa 

proximidade com a pessoa exposta, não só no acompanhamento daquela exposição que 

aconteceu, mas em possíveis outras exposições que ocorram, às vezes, logo em seguida, através 

de conhecer melhor esse indivíduo, de procurar mostrar, de levar informação pra ele, talvez a 

coisa possa melhorar." (P. Bernardo). 

 

Neste depoimento, pode-se perceber a valorização da responsabilização, do vínculo e do 

diálogo entre profissionais e usuários. Bernardo aponta a necessidade de ter 

profissionais para realizar estas ações de "busca ativa" e uma atenção mais contínua dos 

indivíduos expostos, indicando a necessidade de repensar a organização das equipes e 

processos de trabalho para viabilizar esta qualificação da atenção. 

A sugestão de Bernardo vai ao encontro das vantagens apontadas na recomendação 

técnica do MS para a implantação da PEP sexual, que é a possibilidade da aplicação 

desta estratégia preventiva para "organizar o ingresso, na rede de serviços, de pessoas 

expostas a situações de risco, promovendo acesso à testagem, ao diagnóstico e ao 

aconselhamento para redução das vulnerabilidades e promoção de práticas seguras” 

(BRASIL, 2010 a, p.2). 
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O usuário Luís, parceiro de um rapaz HIV positivo, também na perspectiva de qualificar 

a atenção, sugere:  

"Eu acho que poderia ter um acompanhamento psicológico também. Eu não sabia 

que existia o Peps e eu achei muito bacana, porque é válido, porque você vai estar se 

prevenindo. Você está tomando a medicação pra se prevenir, mas abala o psicológico 

também. Porque você está com medo, você está fragilizado achando que você adquiriu 

o HIV, entendeu? Até porque num relacionamento, lá no sexo, de vez em quando, eu 

fico meio que brochando, eu fico pensando que eu posso estar pegando o HIV. E, 

nesse período que eu estava com a Peps, já estava um pouco mais seguro, porque eu 

estava tomando a medicação e o vírus não iria chegar até mim. Então a Peps serviu no 

meu relacionamento também, porque deu uma melhorada nesse período. Eu achei muito 

válido. Porém eu não abri mão da camisinha" (U. Luiz) 

 

As ferramentas para viabilização deste tipo cuidado, apontado por Bernardo e Luiz, 

envolvem questões relacionadas à formação dos profissionais e à gestão dos processos 

de trabalho. Aspectos estes, que no serviço pesquisado, como vimos, apresentaram-se 

bastante comprometidos.  

Pinheiro e Luz (2003) enfatizam a importância dos processos de gestão na 

potencialização das diversas práticas profissionais de saúde e na conformação da 

integralidade da atenção no dia a dia dos serviços: 

 

“no que se refere à gestão em saúde, é preciso democratizar o 

processo de trabalho na organização dos serviços, 

horizontalizando saberes, promovendo as atividades 

multiprofissionais e interdisciplinares, incorporando a renovação 

das práticas de saúde, numa perspectiva de integralidade em que 

a valorização da atenção e do cuidado desponta como dimensão 

básica na política de saúde, que se desenvolve ativamente no 

cotidiano dos serviços” (p.30).  

 

 

No serviço pesquisado, os profissionais responsabilizados pelo atendimento das 

demandas de PEP sexual não receberam nenhum tipo de capacitação, não participaram 

de nenhuma discussão para estruturação da nova atividade no serviço, não discutiram 

entre si a possibilidade de outros profissionais não médicos atuarem no processo de 

atendimento da PEP sexual e muito menos tiveram espaço para refletir sobre suas 

práticas, suas dificuldades e possibilidades neste contexto. Ficou claro que a perspectiva 

da integralidade não orientou esse processo. 

Camargo Jr, (2003), discutindo os obstáculos à propostas de integralidade, aponta que, 

no modelo biomédico, “a perspectiva fragmentada e fragmentadora, a hierarquização 
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implícita de saberes são quase que pragmaticamente opostas às ideias agregadas sob o 

rótulo de integralidade” (p.39). O autor salienta a importância de se reconhecer a 

limitação existente em qualquer categoria profissional para dar conta da multiplicidade 

de demandas, de sofrimentos trazidos pelos usuários e que, portanto, o trabalho 

interdisciplinar e multiprofissional é fundamental. E complementa, “por outro lado, a 

percepção dos limites para a atuação não exclui uma compreensão abrangente” (p. 39). 

Silva Jr, Pontes e Henriques (2006), argumentam que a identificação de “espaços 

coletivos para pensar a gestão da produção do cuidado reforça a perspectiva de 

orientação político-institucional, no sentido de garantir a integralidade” (p.7), e 

assinalam que a escuta entre os profissionais continua sendo um desafio. Fragmentar a 

compreensão dos problemas e sobrepor ações são situações que ainda persistem nas 

equipes de saúde, em lugar do diálogo e da percepção de outras visões.  

Onocko Campos e Campos (2006) entendem também “a gestão como um modo de 

operar no cotidiano para gerar mudanças nos processos de subjetivação” (p.686). 

Destacam que o trabalho em saúde é, muitas vezes, duro doído e sofrido, sublinham que 

o desgaste do trabalhador é grande e que a criação de espaços de análise e troca, onde as 

equipe possam refletir sobre as demandas que recebem e as possíveis ofertas, é vital.  

A sugestão colocada pelo profissional Ivo aponta a necessidade de criar espaços 

coletivos, para lidar com os aspectos subjetivos inerentes às práticas de saúde, visando o 

aprimoramento do cuidado: 

"É tô falando dos profissionais, dos médicos... tá todo mundo dentro do mesmo saco e não sei 

como fazer este trabalho. Teria que de alguma forma tentar alcançar as pessoas, acho que o 

mais difícil é fazer com que a pessoa bata ali de frente com o caso e tenha outro acolhimento, 

outra forma de receber e tal. Mas isso é uma coisa mais complicada de se mudar porque tem 

muito de subjetividade, você vai ter que mexer com os preconceitos, com não sei o que. As 

pessoas estão anos ali com aquelas ideias fixas, porque você está mexendo com ideias, 

trabalhando com ideias dentro das pessoas e aí é mais difícil mesmo. Mas, não é impossível, dá 

pra melhorar alguma coisa. Eu sou meio pessimista na verdade. Mas acho que é um trabalho de 

educação em saúde. Seria bom se já viesse lá da formação e tal, agora fica mais complicado, 

mas vai se virar do jeito que pode" (P. Ivo).  

 

A profissional Helena vislumbrou a possibilidade de outros profissionais não médicos 

realizarem o atendimento de PEP sexual e sugere: 

"Isso não tem que ser obrigatoriamente o médico. Poderia ser um médico, um enfermeiro, 

poderia ser qualquer outro desde que muito bem preparado pra esse trabalho, que fosse uma 

exigência ele se atualizar permanentemente, com os últimos dados que as pessoas têm e que se 

tivesse alguma mudança na estratégia de atendimento, que ele fosse colocado a par daquilo, 

informado – 'olha agora mudou, é essa situação aqui'" (P. Helena).  
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Na perspectiva de aprimorar o trabalho prestado no serviço, o usuário Walter sugere: 

"Acho que as pessoas aqui deveriam ter mais treino para receber as pessoas. Apesar de ter certa 

atenção, deveria ter uma orientação na portaria, como funciona aqui em cima, a quem você vai 

procurar. Deveria ter mais sinalização, plaquinha com informação, mapa do próprio hospital, 

andar tal, sala tal, no corredor profilaxia do sei lá o quê. Pra você buscar a pessoa ali, ter nome, 

ter o funcionário pra atender. Não só pra atender as pessoas que chegam pra uma consulta, mas 

ter um funcionário que fique ali também 'boa tarde, bom-dia, está procurando qual setor?' Então, 

assim, se tiver pelo menos uma indicação, como funciona, que lugar eu vou, mais preparo 

das pessoas, eu acho que seria legal" (U. Walter).  

 

Também foram apresentadas sugestões sobre os serviços e os setores onde a oferta da 

PEP sexual seria adequada na opinião dos entrevistados, bem como alternativas para 

organização do serviço: 

"Os médicos dos SAE deveriam ter turnos definidos para agendamento de pacientes de 

PEP. Por exemplo, o médico faz dois turnos no ambulatório, então um turno dele é para atender 

acidente, aí você vai juntar acidente ocupacional, exposição sexual e pode até juntar a 

prevenção/profilaxia para tuberculose, a coisa do PPD. Não é pro médico ficar ocioso, mas, na 

realidade, pra fazer outras coisas, porque se você parar pra pensar, eu venho aqui pra atender 

acidente e exposição sexual, mas atendo paciente de HIV porque o médico faltou, faço receita 

de paciente... faço um monte de coisa... A PEP eu acho que também poderia estar no médico 

de família, porque o cara não está contaminado, ele não tem a doença, não vai ser exposto na 

comunidade, ele tem acesso ali ao médico direto, o médico poderia explicar pra ele... ” (P. 

Laura). 

"E agora é descentralizar isso que é outra forma de você já mexer, jogar um pouco assim, tirar 

essa coisa da pessoa só poder vir aqui. Eu acho que qualquer lugar pode atender. É só treinar 

minimamente, é um fluxo simples... por mais que existam dúvidas, é uma coisa que não é muito 

complicada montar uma terapia profilática que não vai ter tanto problema com pouco tempo de 

uso. Não dar porque não sabe, é pior ainda" (P. Ivo).  

"A primeira vez não tem que ser no ambulatório não, tem que ser numa situação 

emergencial. E eu acho que não tem que ser o plantonista da enfermaria pra fazer isso não. Tem 

que ser uma pessoa só pra isso. Pode ser na emergência, ou não. Não importa se é na 

emergência ou não. Ser aqui em algum setor do hospital, ter uma sala só pra isso" (P. Helena).  

"Eu acho que tinha de ser ampliada a rede de locais para retirada da profilaxia. Porque 

acho que só aqui tem, não tem em outro lugar. Eu acho que se parar pra olhar tem, mas ainda é 

muito restrito" (U. Marcos). 

 

A Agência de Notícias da Aids publicou, em 21 de fevereiro de 2015, uma matéria
45

 

que discute o uso restrito da PEP sexual e aponta que a elitização da PEP pode ser em 

função de diferenças no acesso à informação. Outro problema apontado foi a barreira 

gerada pela desinformação dos serviços públicos de saúde, que obriga os usuários a 
                                                           

45 Da matéria "Uso do coquetel preventivo para o HIV ainda é restrito e elitizado" foram referidos 

neste trabalho os depoimentos dos seguintes entrevistados: Denize Lotufo, Gerente de Assistência do 

Centro de Referência e Treinamento DST/Aids -SP,  Márcio Villard, ativista da ONG Pela Vidda - 

Rio e Alexandre Grangeiro, pesquisador do Departamento de Medicina Preventiva, Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo. 
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correrem de um bairro a outro, procurando uma unidade de saúde que disponibilize a 

profilaxia. E ainda referem problemas na adaptação da recomendação técnica da PEP 

sexual preconizada pelo MS ao cotidiano dos serviços, especialmente as emergências: 

"a rigidez dos procedimentos dificulta. São muitas etapas que 

podem demorar horas: avaliação do risco, teste rápido para saber 

se a pessoa já não teria HIV, testagem do parceiro quando 

presente, aconselhamento, prescrição médica. Imagine num 

pronto-socorro, a pessoa que transou sem camisinha disputando 

no mesmo espaço com o infartado e com o acidentado. Não faz 

sentido para uma estratégia que corre contra o tempo. A pessoa 

não vai ser bem atendida e não volta mais. Por outro lado, nos 

Centros de Testagem e Aconselhamento (CTAs), que têm 

tradição de prevenção em HIV, não há o médico para prescrever 

o remédio" (Grangeiro, 2015). 

 

Outro aspecto relevante apresentado na matéria foi o levantamento de dados realizado 

pelo CRT SP, revelando que 64% das pessoas atendidas para PEP sexual nunca tinha 

feito um exame de HIV, o que confirma o potencial desta estratégia de prevenção em 

trazer as pessoas para os serviços de saúde. O MS reconhece que o desconhecimento da 

tecnologia de prevenção ainda é alto, que existem barreiras de acesso e que faltam 

linhas de cuidado estruturadas na rede. Acrescenta ainda outra limitação, que diz 

respeito à baixa percepção de risco de infecção nas situações de exposição, reforçando a 

importância da estratégia em trazer as pessoas para os serviços onde, se ouvidas e 

cuidadas, podem mudar esta condição
46

. 

Estas ponderações vão ao encontro das argumentações e sugestões dos entrevistados no 

serviço pesquisado, que apontam, em suma, que a efetividade da PEP sexual depende de 

estratégias de comunicação eficazes, que promovam a apropriação deste 

conhecimento tanto pela população quanto pelos profissionais de saúde. Indicam 

também que são necessárias gestões democráticas no âmbito dos serviços de saúde, 

capazes de, sem comprometer a qualidade da atenção, adaptar a realização dos 

procedimentos previstos na recomendação técnica à natureza dos serviços. E ainda a 

necessidade de profissionais sensibilizados e capacitados para esta atribuição, que 

trabalhem em equipes interdisciplinares, de modo a realizar o conjunto de 

procedimentos previstos na recomendação técnica da PEP sexual. No próprio serviço ou 

em articulação com outras unidades da rede de saúde, podendo encaminhar o usuário 

                                                           
46

 Agência de Notícias da Aids <http://agenciaaids.com.br/home/noticias/index/16956> acessado em 

21/02/2015 
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para dar continuidade ao processo de cuidado, se for necessário, o que implica na 

existência de uma rede articulada e estruturada. 

Os dados do estudo evidenciaram a importância da gestão participativa dos diferentes 

atores (gestores, profissionais e usuários) na organização do processo de trabalho para 

inclusão da PEP sexual na rotina do serviço, e da configuração de práticas de saúde em 

cuidado integral para nos aproximarmos do sucesso prático desta estratégia. Que 

orientados pela perspectiva da integralidade as atitudes prescritivas e modeladoras dos 

profissionais poderiam ser substituídas por atitudes capazes de gerar autonomia. 

"A sabedoria no cuidar não prescinde da competência técnica 

[...]. Ela está guardada em encontros sábios, em encontros que 

propiciam o diálogo mais autêntico entre dois sujeitos e, 

portanto, as escolhas mais adequadas sobre o que saber e o que 

fazer em cada situação de cuidado” (AYRES, 2009, p.20).  

 

 

Nesta direção, Mattos (2008) reforça que a racionalidade médica não é a única a ser 

considerada útil para construir o cuidado integral, e que: 

 

“isso envolve abandonar a pretensão do conhecimento cientifico 

de indicar o que é melhor, mas envolve o reconhecimento de 

que esse conhecimento é de grande importância para balizar a 

oferta de propostas de intervenção que fazemos a outros 

sujeitos, na perspectiva da defesa da vida. Envolve também a 

ideia de que esse conhecimento, para ser útil na perspectiva do 

cuidado integral, precisa ser traduzido e confrontado com outras 

formas de do conhecimento, a começar por aquelas forma não 

científicas de conhecimento, decorrentes da própria experiência 

da vida, visando à produção de uma fusão de horizontes quanto 

ao projeto terapêutico emancipador” (p.350).  

 

O autor defende que o exercício profissional nesta perspectiva implica não só numa 

autocrítica e revisão de condutas e crenças, mas, sobretudo, na construção de 

“consensos intersubjetivos” entre os profissionais da equipe e entre estes e os usuários.  

A valorização da prevenção combinada (estratégias estruturais, biomédicas e 

comportamentais) também foi abordada, de alguma forma, pelos entrevistados que 

sugerem: 

  

"Acho que isso (referindo-se a PEP) e outras políticas também são importantes. Se não fica 

um negócio um pouco sem pé nem cabeça, é claro tem que falar de PEP, fazer PEP, mas 

camisinha ... Porque eu acho que nem isso a gente conseguiu lidar direito ainda. Tipo distribuir 

em colégio - ah, nem a pau que um dispensário de camisinha entra num colégio. Entendeu? 

Isso também é uma coisa muito importante, dispensário de camisinha até no ônibus. O acesso 
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tem que ter. Tipo, tinha um lugar que eu trabalhava que para o cara ter camisinha tinha que 

passar no médico para pegar uma prescrição. Ah, aí joga na mão de Deus, porque não tem jeito. 

Se o cara já teve que ir lá pra pedir a camisinha e ainda tem que passar pelo médico... aí já foi, 

perdeu a chance de dar a camisinha. Devia estar mais fácil" (P. Ivo). 

 

"O que realmente faria a alguma conscientização era arranjar algum jeito de introduzir algo de 

orientação sexual nos colégios pras crianças na rede pública. Porque, se você parar pra 

olhar, eu moro em favela, eu vejo, deve ter umas 10 garotas com menos de 13 anos grávidas. As 

garotas com 11, 12 anos já estão engravidando porque não usam camisinha, porque não têm 

orientação, porque pai e mãe tá preso ou enfim vive pela rua bebendo, um monte coisa. Mas, ao 

mesmo tempo, muitas dessas crianças estão no colégio até uma certa hora da vida, um certo 

momento. Então, eu acho que até esse certo momento é a hora de estar fazendo prevenção, 

depois disso acabou. Aí a prevenção vai virar o tratamento. [...]eu estou te falando de uma 

prevenção que não seria pra agora, pra 5 ou 10 anos. Seria daqui a 10 anos pra frente. Daqui a 

15, 20 anos a gente começaria a ver os resultados. Mas se ninguém faz nada esses resultados 

não vão aparecer nunca. Pelo contrário vai ficar se alastrando cada vez mais" (U. Marcos). 

 

Segurado (2012) chama atenção de que o potencial de contribuição e as limitações das 

tecnologias biomédicas de prevenção devem ser considerados e que a decisão de 

incorporá-las no SUS depende de uma avaliação criteriosa de seus riscos e benefícios, 

de sua operacionalidade, do custo-efetividade e da sustentabilidade. E alerta para a 

necessidade de se "reconhecer como falsa a dicotomia entre as estratégias de prevenção 

biomédica e as de natureza psicossocial e estrutural, e buscar estratégias que possam 

utilizá-las de modo combinado e sinérgico" (p. 345) e, também, de se incorporar de 

forma emancipatória, a concepção do usuário como um sujeito de direitos.    

A PEP sexual, como um dispositivo de cuidado integral na prevenção do HIV, viabiliza 

a sua aplicação em benefício das pessoas. Ter acesso a este cuidado é direito de todos. 

Isso é algo que pode permitir a construção de estratégias de prevenção compatíveis aos 

limites e possibilidades de cada um.  

No cruzamento de tantas vias e tantas vidas a PEP sexual pode ser um sinal aberto para 

alguns caminhantes e não para outros. Estas sinalizações podem ser percebidas no 

“cuidado vivo em ato”.  
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Capitulo 7 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.  

INTEGRALIDADE:  A LENTE USADA NA CONSTRUÇÃO DESTES PONTOS 

DE VISTA 

 

 

A expectativa deste estudo foi aprofundar o conhecimento sobre a prática da PEP sexual 

num serviço de saúde. Busquei explicações para os fenômenos encontrados usando a 

"lente da Integralidade", em suas dimensões relacionadas às práticas de saúde e ao 

processo de trabalho. 

A utilização da Profilaxia Pós-exposição Sexual em benefício da população exige uma 

concomitante reflexão crítica sobre a qualidade das práticas e dos serviços de saúde.  

Embora a presente pesquisa seja um “estudo de caso” e a realidade de outros serviços 

possam apresentar diferenças em relação à observada, a investigação realizada nos 

forneceu elementos para a reflexão crítica necessária sobre o que pode nos afastar e nos 

aproximar do “sucesso prático” desta tecnologia na prevenção do HIV. 

A PEP sexual no Brasil é uma estratégia de prevenção nova, no entanto, os achados 

deste estudo me permitem dizer que as dificuldades para sua efetivação são antigas e já 

foram apontadas como barreiras à viabilização e efetividade de diferentes ações de 

saúde.  

A gerência de DST/Aids - SES/RJ, com o objetivo de debater a recomendação técnica 

da PEP sexual do MS e preparar o terreno para sua implantação no estado, realizou em 

parceria com a ABIA, em dezembro de 2010, uma reunião com gestores e profissionais 

de saúde de municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro e representantes de 

ONG. No debate os participantes compartilharam dificuldades, estratégias e propostas 

para incorporação da nova tecnologia na rede estadual do SUS. Destaco algumas 

observações e questionamentos trazidos para o debate nesta ocasião: (1) "a oferta da 

profilaxia pós-exposição sexual expõe os problemas da rede de atenção" (estruturais, 

materiais e de escassez de recursos humanos) (ABIA, 2011, p.6), (2) a qualidade do 

acolhimento dispensado pelos profissionais poderá estimular ou não o autocuidado e (3) 

considerando a rotina estressante e os casos graves, como implementar o 

aconselhamento em emergências?   

Estas questões foram constatadas na realidade do serviço pesquisado. Seria este fato a 

evidência de uma lacuna entre os processos de gestão do nível central (programas de 
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Aids) e da ponta (serviços)? Embora as dificuldades e estratégias tenham sido 

identificadas com antecedência, isto não foi suficiente para evitá-las no cotidiano do 

serviço pesquisado. Preencher a lacuna entre o "saber" e o "fazer", entre a "intenção" e o 

"ato" seria um dos desafios a enfrentarmos? Movimentos de gestão pautados pela 

integralidade foram acionados pela Gerência de DST/Aids, mas conforme revelam os 

dados da presente pesquisa, não foram suficientes para alcançar o conjunto das 

instâncias envolvidas neste processo de implantação da PEP sexual na rede SUS do 

estado. 

Discutindo o "quadro dos critérios para avaliação do risco e indicação da profilaxia"
47

, o 

grupo de trabalho entendeu que os critérios definidos não eram suficientes para decidir 

com segurança quando prescrever ou não a profilaxia e alertou para a possibilidade de 

preconceitos e julgamentos de ordem moral por parte dos profissionais interferirem na 

decisão (ABIA, 2011). Este entendimento do grupo nos remete a discussão feita no 

capítulo 3 desta pesquisa sobre a "incerteza" do risco vivenciado ter causado ou não a 

infecção, a intersubjetividade presente na relação profissional-usuário e a importância 

da decisão compartilhada sobre a indicação da PEP sexual. Ou seja, a decisão é quase 

sempre uma "aposta", orientada pelo conhecimento (técnico e não técnico) dos 

interlocutores, pelo contexto de vida do usuário e por questões subjetivas que 

atravessam o atendimento. A construção de uma relação dialógica entre profissional e 

usuário viabiliza a utilização da tecnologia em benefício do usuário. Neste sentido, 

questiono se um "quadro dos critérios para avaliação do risco e indicação da profilaxia" 

por si só nos daria 100% de segurança para tomada de decisão. Além dos critérios 

epidemiológicos e biológicos, os dados deste estudo mostram que questões de outras 

naturezas (subjetivas e/ou operacionais) interferiram nesta decisão e foi no "trabalho 

vivo em ato" que se conformou a atenção prestada a cada usuário.  

Os achados da pesquisa apontaram como forma de atenção predominante nos 

atendimentos de pessoas com demanda de PEP sexual, condutas orientadas por 

julgamentos morais, por práticas prescritivas e normativas, médico e procedimento 

centradas. Entretanto, os dados também demonstraram, em menor frequência,  situações 

em que a racionalidade da práxis predominou sobre a racionalidade tecnológica e a ação 

de saúde transformou-se em cuidado integral.  

                                                           
47

 A recomendação técnica do Ministério da Saúde para a aplicação da PEP sexual indica como critério 

para se proceder à avaliação de risco para indicação da profilaxia: (1) a sorologia do parceiro fonte, (2) o 

tipo de prática sexual vivenciada e (3) a prevalência do HIV no segmento populacional ao qual o parceiro 

fonte pertence (BRASIL, 2010 a).  
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Na mesma reunião promovida pela SES/RJ e ABIA, entre as estratégias sugeridas pelos 

participantes para implantação da PEP sexual, foi a organização de um modelo de 

capacitação para os profissionais de saúde que incluísse, além dos aspectos técnicos 

relacionados à profilaxia propriamente dita, componentes que pudessem "sensibilizar os 

profissionais para este tipo de demanda, a fim de garantir um atendimento humanizado e 

evitasse exclusões" (ABIA, 2011, p.8). E sobre a organização dos serviços 

argumentaram: 

 

"Há a possibilidade de criar um protocolo específico dentro de 

cada unidade para permitir que outros profissionais, como 

enfermeiros e farmacêuticos, tenham mais autonomia para 

disponibilizar medicamentos e exames no atendimento inicial 

quando não houver médico disponível para este atendimento. Os 

participantes reforçam que o profissional capacitado para 

prescrever antirretrovirais e controlar efeitos adversos é o 

médico. Entretanto, o que se discute aqui é a possibilidade de 

que enfermeiros possam prescrever apenas o kit emergencial, 

cuja administração duraria somente três dias, com a garantia de 

que o usuário seja atendido posteriormente por um médico da 

rede a fim de dar seguimento ao caso" (ABIA, 2011, p.9).  

 

 

Concluiu-se no grupo que os municípios teriam autonomia para organizarem a sua rede, 

definindo os serviços em condições de iniciarem a incorporação da tecnologia, e que 

cada unidade poderia organizar os fluxos internos e equipes conforme avaliassem 

adequados.  

Os dados da pesquisa revelam que não houve participação, dos atores envolvidos na 

realização da PEP sexual, nas decisões relacionadas à sua implantação no serviço. No 

que diz respeito à organização do processo de trabalho e o preparo das equipes para 

operacionalização da nova tecnologia, os dados da pesquisa demonstraram que não 

houve discussão com e entre os trabalhadores envolvidos nesta tarefa para definição dos 

fluxos e atribuições. Revelaram que os profissionais não receberam nenhuma 

capacitação específica e que apenas o profissional médico foi envolvido nos 

atendimentos da PEP sexual. Estes dados demonstraram também e que o trabalho 

desenvolvido para o atendimento destas demandas é centrado no profissional médico. 

Em suma, os dados evidenciaram que o processo de gestão instalado no serviço para 

implantação da PEP sexual não se orientou pela perspectiva da integralidade. 

O serviço pesquisado não tem um registro sistematizado de informações sobre os 

atendimentos de PEP sexual. Não foram obtidos dados relacionados à categoria de 
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exposição dos casos de PEP sexual, sobre o total de pessoas que receberam a PEP 

sexual, quantas pessoas voltaram para o seguimento no SAE e destes quantos 

concluíram os seis meses de acompanhamento e como foi a adesão aos ARV. Pelo 

SICLOM foi possível obter o quantitativo de atendimentos de PEP não ocupacional por 

sexo, de janeiro a dezembro de 2014: foram atendidos 85 casos de exposição não 

ocupacional, entre estes 64 homens e 25 mulheres.  

Esta situação dificultou a análise mais aprofundada sobre o perfil dos usuários que 

procuram a PEP sexual no serviço. Os usuários que entrevistei foram pessoas que 

estavam na primeira ou segunda consulta de seguimento após a realização da profilaxia. 

Estes pareceram não corresponder àqueles que a política prevê alcançar – pessoas de 

maior vulnerabilidade e risco. Atrevo-me a supor que os usuários que retornam ao 

serviço para acompanhamento no SAE são aqueles em que a exposição ao risco é menos 

frequente.  Em conversa com profissionais durante o trabalho de campo, estes disseram 

que “muitos” usuários recebem os ARV e não retornam para seguimento no SAE.  

Sobre a percepção de risco dos entrevistados pode-se observar que os “espaços de 

intersubjetividade” circunscritos pela busca / indicação da PEP sexual foram 

atravessados por distintas (e complementares) lógicas de risco – da epidemiologia e das 

ciências sociais. Os dados da pesquisa revelaram variadas concepções acerca do que os 

usuários e os profissionais consideram risco e gradiente de risco e evidenciaram a 

interferência de aspectos subjetivos na decisão para indicação da profilaxia. 

As informações consolidadas sobre os usuários entrevistados encontram-se na página 45 

deste trabalho.  

Giana, Kalichiman, Paula, Cervantes e Shimma (2012), profissionais do Programa 

Estadual DST/Aids – SP, ressaltam que o programa está investindo na implantação das 

novas tecnologias de prevenção, contudo chamam atenção para que o papel, a 

efetividade e os custos destas tecnologias não sejam negligenciados. E acrescentam que 

as novas tecnologias de prevenção “demandam para sua efetivação a superação de 

desafios comparáveis aos que temos hoje para aumentar a aceitação e o uso de 

preservativo" (p.68):  

 

“Tanto o tratamento dos portadores de HIV/Aids, como as 

estratégias de PEP demandam a presença de médicos e equipes 

multiprofissionais que trabalhem com acolhimento e no suporte 

do paciente para a adesão ao esquema medicamentoso, 

fundamental para o seu sucesso. [...] A dificuldade que temos 

hoje de trabalhar a adesão ao uso de preservativo, que tem uma 
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eficácia presumida tão boa quanto a do tratamento como 

prevenção, parece não ser muito diferente daquela que temos e 

teremos com os medicamentos”(p. 67).  

 

 

 

O impacto da terapia antirretroviral na qualidade de vida das PVHA e na 

transmissibilidade do HIV impulsionou as Nações Unidas ao intento da meta 90-90-90, 

visando o fim da epidemia em 2030. Hoje se sabe que as PVHA diagnosticadas, 

aderidas ao ARV e, consequentemente, com carga viral indetectável reduzem o 

potencial de transmissibilidade do HIV em 96% (GRINSZTEJN ET AL, 2012). Ao 

mesmo tempo, a realidade dos serviços de saúde nos evidencia que avanços de outra 

natureza precisam ocorrer para que possamos alcançar a meta 90-90-90. Avançar na 

qualidade das práticas de saúde, do cuidado ofertado aos usuários requer mudanças na 

racionalidade que orienta este trabalho.  

Grangeiro, Castanheira e Nemes (2015) ressaltam que a meta proposta pela  Nações 

Unidas traz para o "centro do debate a capacidade dos sistemas de saúde de absorver um 

grande contingente de pessoas infectadas e a qualidade do cuidado prestado a elas" 

(p.5). E lembram, comparativamente, que doenças como a tuberculose e hanseníase 

persistem como problemas de saúde pública apesar da existência de tratamentos 

efetivos.  

Neste sentido, reafirmamos que a "realidade dos fatos" evidencia que o trabalho 

orientado apenas pela racionalidade biomédica é insuficiente para o sucesso prático das 

ações de saúde. A "realidade dos fatos" no cenário da Aids nos revela, por exemplo, que 

ainda nascem crianças com HIV, apesar de haver tecnologia para evitar a transmissão 

vertical; que parceiros sorodiscordantes continuam se “expondo ao risco”, apesar de 

saberem como evitá-lo e haver tecnologias para isso; e que a taxa de mortalidade voltou 

a crescer (BRASIL, 2014 e GRANGEIRO, 2015 ), indicando, entre outros problemas, a 

baixa adesão ao tratamento. Enfim, estas situações podem ser decorrentes, em maior ou 

menor medida, de vulnerabilidades programáticas, individuais e sociais.  

Os dados desta pesquisa demonstraram a presença de vulnerabilidades programáticas 

relacionadas à qualidade do cuidado
48

 e à organização do processo de trabalho na 

atenção às demandas de PEP sexual dificultando o alcance do “sucesso prático” desta 

estratégia de prevenção.  

                                                           
48

 Consideramos entre as vulnerabilidades programáticas o predomínio de práticas de saúde normativas e 

prescritivas, comandadas, predominantemente, pela racionalidade tecnológica.  
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Outros fatores de vulnerabilidade programática apontados na pesquisa relacionam-se a 

atitude e conduta de alguns profissionais que expressam resistência em atender estas 

demandas, chegando a gerar situações de constrangimento aos usuários. Também a falta 

de sinalização no serviço dificultando o acesso das pessoas ao setor específico e 

problemas no funcionamento do laboratório demonstrados nos dados da pesquisa. 

 

Sobre a opinião dos entrevistados a respeito da oferta da PEP sexual no SUS, os dados 

da pesquisa revelam o entendimento dos usuários de que o acesso a PEP sexual é um 

direito de todos. E ainda que a divulgação desta tecnologia junto à população deve ser 

ampliada, incluindo a informação de quais serviços disponibilizam a profilaxia. Os 

usuários sugeriram que a divulgação se desse em veículos de massa e em escolas, e que 

a rede de saúde privada também passasse a ofertar esta tecnologia.  

 

Os achados do estudo elucidaram também que a democratização da informação sobre a 

PEP sexual pode minimizar barreiras relacionadas ao constrangimento de expor 

aspectos íntimos da vida sexual ao procurar o serviço de saúde em busca da profilaxia.  

Por outro lado, a preocupação relacionada à “compensação de risco” também foi 

evidenciada pelos dados da pesquisa. Para minimizar seus efeitos uma das alternativas 

sugeridas pelos profissionais entrevistados foi de que a divulgação da PEP sexual 

deveria alertar sobre a quantidade de procedimentos que incluem a realização da 

profilaxia, inclusive a necessidade de acompanhamento durante seis meses e os efeitos 

colaterais dos ARV.  

 

Outras estratégias para lidar com a “compensação de risco” evidenciadas no estudo 

apontaram para a realização de ações implicadas com a qualidade do cuidado e 

capazes de gerar alguma aproximação do “sucesso prático da PEP sexual”. Por 

exemplo, estabelecer vínculo, se responsabilizar com o cuidado do usuário da profilaxia, 

durante o período de seis meses em que eles devem manter o seguimento no 

ambulatório.  
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Grangeiro, Castanheira e Nemes (2015), apontam preocupações com os indícios de re-

emergência da Aids no contexto brasileiro
49

 e refletem que a "experiência brasileira na 

resposta à Aids contribuiu para consolidar convicções de que o sucesso das estratégias 

de cuidado está fortemente relacionado às políticas de promoção da saúde e direitos 

humanos" (p.6, grifo meu).   

Nesse sentido, o enfretamento dos desafios para se alcançar o “sucesso prático” da PEP 

sexual é necessário não só para conquistarmos sua efetividade, mas, sobretudo, para 

contribuir na consolidação de um sistema produtor de saúde, onde as políticas, a 

organização dos serviços e práticas de saúde se orientem pelo princípio da integralidade. 

Para contribuir na transformação das ações de saúde em cuidado integral.  

Pinheiro (2006) reflete que a cidadania do cuidado refere-se ao "ato de cuidar integral 

que tem as práticas de saúde como eixos políticos-organizativos, formas de construir 

inovações e novas tecnologias de atenção aos usuários no SUS" (p. 161).  

 
"A ‘integralidade’ como fim na produção de uma cidadania do 

cuidado se dá pelo modo de atuar democrático, do saber fazer 

integrado, em um cuidar que é mais alicerçado numa relação de 

compromisso ético-político de sinceridade, responsabilidade e 

confiança entre sujeitos, reais, concretos e portadores de 

projetos de felicidade. Entende-se o sujeito como ser real, que 

produz sua história e é responsável pelo seu devir. Respeita-se o 

saber das pessoas (saber particular e diferenciado), esses saberes 

históricos que foram silenciados e desqualificados, que 

representam uma atitude de respeito que possa expressar 

compromisso ético nas relações gestores/profissionais/ usuários. 

Desta forma, ‘integralidade’ existe em ato e pode ser demandada 

na organização de serviços e na renovação das práticas de saúde, 

sendo reconhecida nas práticas que valorizam o cuidado e que 

têm em suas concepções a ideia-força de considerar o usuário 

como sujeito a ser atendido e respeitado em suas demandas e 

necessidades. Essa ideia-força constitui o cerne da cidadania do 

                                                           
49

 "Na contramão do cenário mundial, os dados brasileiros apontaram que a aids está longe de ser 

controlada e que atingiu seus piores indicadores nesses mais de trinta anos da doença. Desde 2011 a 

barreira dos quarenta mil casos novos anuais foi ultrapassada, sem sinais de que voltará a reduzir em um 

curto período de tempo. Voltou a crescer o número de casos entre homossexuais, acompanhado da maior 

concentração da epidemia nos centros urbanos e do aumento da razão masculino/feminino devido, 

especialmente, à redução da transmissão do HIV por meio do uso compartilhado de drogas injetáveis e da 

desaceleração da transmissão heterossexual. Uma nova geração, nascida após meados da década de 1990, 

também começou a apresentar taxas de incidência maiores do que as registradas entre aqueles que 

iniciaram sua vida sexual logo após o início da epidemia. Um perfil epidemiológico que, de certa forma, 

volta a assumir características similares ao observado no início dos anos de 1980, quando a doença 

começou a fazer suas primeiras vítimas e apresentou uma incidência fortemente concentrada em 

segmentos sociais específicos. Agora, porém, com taxas de incidência e mortalidade mais alarmantes. 

Mas, o que mais evidencia a re-emergência da doença no país é a tendência da mortalidade. Depois de 

anos seguidos de redução, o número de mortes e a taxa de mortalidade voltaram a crescer" 

(GRANGEIRO, CASTANHEIRA E NEMES, 2015, p.5) 
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cuidado" (p.161) (sublinhado grifo do autor e negrito grifo 

nosso). 

 

 

E, para fazer coro a nossa voz (entrevistados, autores e pesquisadora) convido mais uma 

vez o Casuarina, com a canção Ponto de Vista:  

                                                                                 

Do ponto de vista da terra quem gira é o sol 

Do ponto de vista da mãe todo filho é bonito 

Do ponto de vista do ponto o circulo é infinito 

Do ponto de vista do cego sirene é farol 

 

Do ponto de vista do mar quem balança é a praia 

Do ponto de vista da vida um dia é pouco 

Guardado no bolso do louco há sempre um pedaço de Deus 

Respeite meus pontos de vista que eu respeito os teus 

 

Às vezes o ponto de vista tem certa miopia 

Pois enxerga diferente do que a gente gostaria 

Não é preciso por lente nem óculos de grau 

Tampouco que exista somente um ponto de vista igual 

O jeito é manter o respeito e ponto final. 

 

 

(João Cavalcanti e Eduardo Krieger) 

  



149 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABIA. Reunião sobre profilaxia pós-exposição sexual ao HIV. Rio de Janeiro, 2011.  

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DA AIDS 

<http://agenciaaids.com.br/home/noticias/index/16956> acessado em 21/02/2015 

ANTÔNIO HOUAISS; MAURO DE SALLES VILLAR. Dicionário Houaiss da Língua 

Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 

ARAÚJO, C. L. F.; CAMARGO, JR. K. R. Aconselhamento em DST/HIV: repensando 

conceitos e prática. Rio de Janeiro: Folha Carioca, 2004. Copyright © 2004, Carla Luzia 

França Araújo. 

AYRES, J. R. C. M. et al. Vulnerabilidade e prevenção em tempos de Aids. In: 

BARBOSA, R. M.; PARKER, R. (orgs.). Sexualidades pelo avesso: direitos, 

identidades e poder. Rio de Janeiro: IMS/UERJ; São Paulo: Editora 34, 1999. p. 49-72. 

 

AYRES, J. R. C. M. Cuidado: tecnologia ou sabedoria prática? Interface (Botucatu) 

[online]. 2000, vol 4, n 6, pp 117-120. ISSN 1807 – 5762 

 

AYRES, J. R. C. M. Sujeito, intersubjetividade e práticas de saúde. Ciência & Saúde 

Coletiva, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, p. 63-72, jan. 2001. 

 

AYRES, J. R. C. M. Práticas Educativas e Prevenção de HIV/Aids: lições aprendidas e 

desafios atuais. Interface – Comunicação, Saúde, Educação v.6, n.11, p.11-24, ago 

2002. 

AYRES, J. R. C. M. O cuidado, os modos de ser (do)humano e as práticas de saúde. 

Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 13, n. 3, p. 16-29, set. 2004. 

 

AYRES, J. R. C. M. et al. Risco, vulnerabilidade e práticas de prevenção e promoção da 

saúde. In: CAMPOS, G. W. S. et al. (orgs.). Tratado de saúde coletiva. São Paulo: 

Hucitec; Rio de Janeiro:FIOCRUZ, 2006. p. 375-418. 

 

AYRES, J. R. C. M. Organização das ações de atenção à saúde: modelos e práticas. 

Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 18, supl. 2, p. 11-23, 2009. 

Disponível em <http://dx.doi.org./10.1590/S0104-12902009000600003> acesso junho 

de 2012 

 

AYRES, J.R.; PAIVA, V.; BUCHALLA, M.C. Direitos Humanos e Vulnerabilidade na 

Prevenção e Promoção da Saúde: Uma Introdução. In: PAIVA, V.; AYRES, J. R.; 

BUCHALA, C. M. (Orgs) Vulnerabilidade e Direitos Humanos – Prevenção e 

Promoção da Saúde: da doença à cidadania. Livro I. Curitiba, Ed Juruá, 2012. p. 9-22. 

 

BECKER, H. S. Observação Social e Estudos de Caso Sociais. In: Métodos de Pesquisa 

em Ciências Sociais. Ed. Hucitec, 1997 

 

BELOQUI, J. ; SEFFNER, F.; TERTO, V. J. Pontos de tensão e tesão: limites e 

possibilidades para inovação da prevenção na quarta década da epidemia de HIV/Aids. 

http://dx.doi.org./10.1590/S0104-12902009000600003


150 
 

In: PAIVA, V.; FRANÇA, I. J.; KALICHMAN, A. O. (Orgs) Vulnerabilidade e 

Direitos Humanos – Prevenção e Promoção da Saúde: planejar, fazer, avaliar – Livro 

IV. Curitiba, Ed Juruá, 2013. p. 105 - 135. 

 

BRASIL. Coordenação Nacional de DST/Aids. Aconselhamento em DST, HIV e AIDS: 

diretrizes e procedimentos básicos. Brasília: Ministério da Saúde; 1997.  

BRASIL. Coordenação Nacional de DST/AIDS. Diretrizes dos Centros de Testagem e 

Aconselhamento (CTA). Brasília: Ministério da Saúde; 1999. 

BRASIL. Programa Nacional de DST/Aids. Aconselhamento em DST/HIV/AIDS para 

a Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde; 2003. 

BRASIL. Ministério da Saúde/Secretaria de Vigilância em Saúde/Departamento de 

DST, Aids e Hepatites Virais. Recomendações para terapia antirretroviral em adultos 

infectados pelo HIV- Suplemento III - Tratamento e Prevenção, Brasília – DF, Outubro 

de 2010 a. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Nota Técnica nº 284/2010 b. UAT/DST -AIDS e 

Hepatites Virais/SVS/MS.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Diretrizes Nacionais 

para o Aconselhamento em DST/HIV/HV, 2010 c. Disponível em 

<http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/page/2012/52294/teorizacao_oficina_

acs.pdf > acesso em janeiro 2015. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de 

Humanização da Atenção e Gestão do SUS. Gestão Participativa e Cogestão. Brasília: 

Ministério da Saúde, (Série B. Textos Básicos de Saúde), 2010 d. 56 p. Disponível em 

<http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/profissional-e-gestor/gestao-da-saude-

publica> acesso em janeiro de 2015.  

 

BRASIL. BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO AIDS E DST. Brasília: Ministério da Saúde, 

ano III – n° 1 - até semana epidemiológica  26ª - dezembro de 2013.  

 

BRASIL. BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO AIDS E DST. Brasília: Ministério da Saúde, 

ano III – n° 1 - 27ª à 52ª semanas epidemiológicas - julho a dezembro de 2013 e 1ª a 26ª 

semanas epidemiológicas - janeiro a junho de 2014. 

 

BRITO, I. Prevenção e Estratégias. Políticas de prevenção e estratégias adotadas no 

país. In: SEMINÁRIO PREVENÇÃO DAS DST/AIDS: NOVOS DESAFIOS. Orgs 

Pimenta, C. Raxach, J. e Terto, V. Anais. Rio de Janeiro, 2010. 

 

CAMARGO, K, JR. Epistemologia numa hora dessas? (Os Limites do Cuidado). In: 

PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. (Orgs.) A Construção da Integralidade: cotidiano, 

saberes e práticas. Rio de Janeiro: IMS-UERJ, 2003. p. 157-170 

 

CAMPOS, O. R. T.; CAMPOS, G. W. S. Co-construção de autonomia: o sujeito em 

questão. In: CAMPOS, G. W. S. et al. (orgs.). Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: 

Hucitec; Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2006. p. 669-688. 

http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/page/2012/52294/teorizacao_oficina_acs.pdf
http://www.aids.gov.br/sites/default/files/anexos/page/2012/52294/teorizacao_oficina_acs.pdf
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/profissional-e-gestor/gestao-da-saude-publica
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/profissional-e-gestor/gestao-da-saude-publica


151 
 

CAMPOS, G. W. S. A mediação entre conhecimento e práticas sociais: a racionalidade 

da tecnologia leve, da práxis e da arte. Ciência & Saúde Coletiva, 16 (7):3033-3040, 

2011 

CAPONI, S. A saúde como abertura ao risco. Em: Promoção da Saúde, Conceitos, 

Reflexões e Tendências. DINA, C.; MACHADO, C. E. (orgs) Rio de Janeiro: Editora 

Fiocruz, 2003  

 

CAPRARA, A.; LANDIM, L.P. Etnografia: uso, potencialidades e limites na pesquisa 

em saúde. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v.12, n.25, p.363-76, abr./jun. 

2008. 

 

CASTIEL, L. D. Dédalo e dédalos: identidade cultural, subjetividade e os riscos à 

saúde. Em: Promoção da Saúde, Conceitos, Reflexões e Tendências. DINA, C.; 

MACHADO, C. E. (orgs) Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2003  

 

CASTIEL, L. D.; GUILAN, M. C .R.; FERREIRA, M. S. Correndo o Risco. Uma 

introdução aos riscos em saúde. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2010. (Coleção Temas 

em Saúde)  

 

CECCIM, R. B. Equipe de Saúde: a Perspectiva Entre-Disciplinar na Produçao dos 

Atos Terapêuticos. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. (Orgs.) Cuidado: As Fronteiras 

Integralidade. Rio de Janeiro: CEPESC/UERJ/ABRASCO, 2005. p. 259-278 

 

CECILIO, L. C. O. As necessidades de saúde como conceito estruturante In: 

PINHEIRO, R.; MATTOS, R.A. (Orgs.) Os sentidos da integralidade na atenção e no 

cuidado à saúde. Rio de Janeiro: IMS-UERJ, 2001. p.113-126. 

 

CHEQUER, P. A Prevenção da Infecção pelo HIV e as Novas Tecnologias. Revista 

Tempus Actas em Saúde Coletiva, v.4,n.2, 2010 

 

COHEN, S. E.; LIU, A.Y.; BERNSTEIN, K.T.; PHILIP, S. Preparing for HIV Pre-

Exposure Prophylaxis: Lessons Learned from Post-Exposure Prophylaxis. Am J Prev 

Med. 2013; 44 (1S2):S80-S85. 

FAUCI, A.S., MARTSON, H.D. Focusing to achieve a World Without AIDS. JAMA. 

2015; 313 (4): 357-358. Doi: 10,1001 / jama. 2014.17454  

FERNANDES, N. M. Vulnerabilidade ao HIV/AIDS entre casais sorodiscordantes 

acompanhados no Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas/FIOCRUZ. Tese de 

Doutorado. Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas.  Rio de Janeiro, 2013. 

FERRAZ, D.A.S., NEMES, M. I. B. Prevenção das DST e Aids na Atenção Primária à 

Saúde: reflexões sobre as práticas a partir do estudo de uma Unidade de Saúde da 

Família. In: Paiva, V.; Ayres, J. R.; Buchalla, C.M. (orgs) Vulnerabilidade e Direitos 

Humanos – Prevenção e Promoção da Saúde: da doença à cidadania. Livro I. Curitiba, 

Ed Juruá, 2012. p. 271-311. 

 

FILGUEIRAS, S. L.; DESLANDES, S. F. Avaliação das ações de aconselhamento. 

Análise de uma perspectiva de prevenção centrada na pessoa. Caderno de Saúde 

Pública, Rio de Janeiro, 15 (sup. 2): 121-131, 1999. 

 



152 
 

FRANCO, T. F. O trabalhador de saúde como potência: ensaio sobre a gestão do 

trabalho. In: FRANCO, T. F.; MERHY, E. E. (Orgs). Trabalho, produção do cuidado e 

subjetividade em saúde. Textos Reunidos. Hucitec. São Paulo, 2013. p 204-211. 

FRANCO, T. F.; MERHY, E. E. Trabalho e Subjetividade na Saúde. O 

Reconhecimento de uma Produção Subjetiva do Cuidado. In: FRANCO, T. F.; 

MERHY, E. E. (Orgs). Trabalho, produção do cuidado e subjetividade em saúde. 

Textos Reunidos. Hucitec. São Paulo, 2013. p 122-150. 

FREIRE, P. Criando métodos de pesquisa alternativa: aprendendo a fazê-la melhor 

através da ação. In: BRANDÃO, C. R. (org): Pesquisa Participante. Ed. Brasiliense, 

1981. 

 

GIANNA, M. C.; KALICHMAN, A.; PAULA, I.; CERVANTES, V.; SHIMMA, E. 

Políticas Públicas e Prevenção das DST/Aids: ontem, hoje e amanhã. In: PAIVA, V.; 

AYRES, J. R.; BUCHALA, C. M. (Orgs) Vulnerabilidade e Direitos Humanos – 

Prevenção e Promoção da Saúde: da doença à cidadania. Livro I. Curitiba, Ed Juruá, 

2012. p. 43-70. 

 

GRANGEIRO, A.; CASTANHEIRA, E. R.; NEMES, M. I. B. A re-emergência da aids 

no Brasil: desafios e perspectivas para o seu enfrentamento. Interface. Comunicação 

Saúde Educação, (Botucatu), 2015; 19(52): 5-6  

 

GRINSZTEJN, B.; RIBAUDO, H.; COHEN, M.; Swindells S, BADEL-FAESEN, S.;, 

BURNS, D. et al. Effects of early versus delayed initiation of antiretroviral therapy 

(ART) on clinical outcomes in the HPTN 052 randomized clinical trial.THLBB05 - 

Apresentação oral. Anais da XIX International AIDS Conference. Washington DC: 22-

27 julho 2012. 

 

GUERRIERO, I. C. Z. Síntese das Reflexões da Reunião sobre Ética em Pesquisa 

Qualitativa em Saúde. Ciência & Saúde Coletiva, 13(2): 459-463, 2008  

 

KEEN, J. Estudos de Caso. In POPE, C; MAYS. N. Pesquisa Qualitativa na Atenção à 

Saúde. Artmed, 2009. p. 127 - 134 

 

MARTINS, C. F. N. Oficinas de Humanização: Fundamentação Teórica e Descrição de 

uma Experiência com um Grupo de Profissionais da Saúde. In DESLANDES, S. F. 

(org). Humanização dos Cuidados em Saúde: conceitos, dilemas e práticas. Rio de 

Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2006. 416 p. (Coleção Criança, Mulher e Saúde), p.141- 

161   

 

MATTOS, R.A. Os sentidos da integralidade: algumas reflexões acerca dos valores que 

merecem ser defendidos In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R.A. (Orgs.) Os sentidos da 

integralidade na atenção e no cuidado à saúde. Rio de Janeiro: IMS-UERJ, 2001. p.39-

64. 

 

MATTOS, R. A. Integralidade e a Formulação de Políticas Específicas de Saúde. In: 

PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. (Orgs.) A Construção da Integralidade: cotidiano, 

saberes e práticas. Rio de Janeiro: IMS-UERJ, 2003. p. 45-59 

 

 

 



153 
 

MATTOS, R.A. A integralidade na prática (ou sobre a prática da integralidade). Cad. 

Saúde Pública, Rio de Janeiro, 20(5):1411-1416, set-out, 2004 

 

MATTOS, R. A. Cuidado Prudente para uma Vida Decente. In: PINHEIRO, R.; 

MATTOS, R. A. (Orgs.) Cuidado: As Fronteiras Integralidade. Rio de Janeiro: 

CEPESC/UERJ/ABRASCO, 2005. p.110-132 

 

MATTOS, R. A. Integralidade, Trabalho, Saúde e Formação Profissional: algumas 

reflexões críticas feitas com base na defesa de alguns valores. In: MATTA, G. C.; 

LIMA, J. C. F. (Orgs.) Estado, Sociedade e Formação Profissional em Saúde. Rio de 

Janeiro: Editora Fiocruz / EPSJV, 2008. p.3113-352 

 

MATTOS, R. A.; Princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e a humanização das 

práticas de saúde. Interface. Comunicação Saúde Educação, v.13, supl.1, p.771-80, 

2009.  

 

MELCHIOR, R. et al. Avaliação da estrutura organizacional da assistência ambulatorial 

em HIV/AIDS no Brasil. Revista Saúde Pública 2006; 40 (1) – 143-51 

 

MERHY, E. E. A perda da dimensão cuidadora na produção da saúde − Uma discussão 

do modelo assistencial e da intervenção no seu modo de trabalhar a assistência. In: 

CAMPOS, C.R.; et al. Sistema Único de Saúde em Belo Horizonte − reescrevendo o 

público. Belo Horizonte: Xamã/VM Ed., 1998. p.103-120. Disponível em < 

http://www.hc.ufmg.br/gids/perda.doc> Acesso em: 15 jun. 2014 

 

MERHY, E. E. Em busca do tempo perdido: a micropolítica do trabalho vivo em saúde. 

In: MERHY, E. E. ; ONOCKO, R. T.(Orgs). Agir em saúde: um desafio para o 

público.São Paulo: Hucitec, 1997. p.71-112. 

 

MERHY, E. E. Um ensaio sobre o médico e suas valises tecnológicas:contribuições 

para compreender as reestruturações produtivas do setor saúde. Interface 

(Botucatu) [online]. 2000, vol.4, n.6, pp. 109-116.  

 

MINAYO, M.C.S. & SANCHES, O. Quantitativo-Qualitativo: Oposição ou 

Complementaridade? Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 9 (3): 239-262, jul/sep, 1993.  

 

MINAYO, M.C. O Desafio do Conhecimento. Pesquisa Qualitativa em Saúde. Rio de 

Janeiro: ABRASCO, 1992. 

MONTEIRO, S. S. et al. Discursos sobre sexualidade em um Centro de Testagem e 

Aconselhamento (CTA): diálogos possíveis entre profissionais e usuários. Ciênc. saúde 

coletiva [online]. 2014, vol.19, n.1, pp. 137-146. ISSN 1413-8123. 

PAIVA, V. Cenas da Vida Cotidiana: Metodologia para Compreender e Reduzir a 

Vulnerabilidade Perspectiva dos direitos Humanos. In: PAIVA, V.; AYRES, J. R.; 

BUCHALA, C. M. (orgs) Vulnerabilidade e Direitos Humanos – Prevenção e Promoção 

da Saúde: da doença à cidadania. Livro I. Curitiba, Ed Juruá, 2012. p.165-207. 

 

PAIVA, V. Sem mágicas soluções: a prevenção e o cuidado em HIV/Aids e o processo 

de emancipação psicossocial. Interface – Comunicação, Saúde, Educação, v. 6, n. 11, p. 

25-38, ago. 2002. 

 

http://www.hc.ufmg.br/gids/perda.doc


154 
 

PEDUZZI, M. Trabalho em equipe de saúde da perspectiva de gerentes de serviços de 

saúde: possibilidades da prática comunicativa orientada pelas necessidades de saúde dos 

usuários e da população. Tese (livre-docência). Escola de Enfermagem da Universidade 

de São Paulo, 2007. 247 p. 

PINHEIRO, R.; LUZ, M. T. Práticas Eficazes x Modelos Ideais: Ação e Pensamento na 

Construção da Integralidade. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. (Orgs.) A Construção 

da Integralidade: cotidiano, saberes e práticas. Rio de Janeiro: IMS-UERJ, 2003. p. 7-34 

 

PINHEIRO, R. Integralidade em Saúde. In: Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio (Org.) Dicionário da educação profissional em saúde/ Organizado pela Escola 

Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e Estação de Trabalho Observatório de 

Técnicos em Saúde. – Rio de Janeiro: EPSJV, 2006. 308 p.  

 

POPE, C; MAYS, N. Pesquisa Qualitativa na Atenção à Saúde. Cap10: Estudos de 

Caso. Artmed, 2009. 

 

PUPO, L. R. Aconselhamento em DST/AIDS: uma análise crítica de sua origem 

histórica e conceitual e de sua fundamentação teórica. Dissertação de Mestrado. 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. São Paulo: 2007. 

 

QUIVY, R.; Van Campenhoudt, L. Manual de investigação em Ciências Sociais. 

Lisboa: Gradiva, 2008. 

 

REGO, S., GOMES, P. A., BATISTA, R. S. Bioética e Humanização como Temas 

Transversais na Formação Médica. Revista Brasileira de Educação Médica, 2008 

 

SCHRAIBER, L. B. 
.

No encontro da técnica com a Ética: o exercício de julgar e decidir 

no cotidiano do trabalho em Medicina.  Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v.1, 

n.1, 1997. 

 

SEFFNER, F., PUPO, L. R., PAIVA, V. Educação em Saúde e Emancipação: 

explorando possibilidades da prevenção no quadro de direitos humanos. In: PAIVA, V.; 

AYRES, J. R.; BUCHALLA, C.M. (orgs) Vulnerabilidade e Direitos Humanos – 

Prevenção e Promoção da Saúde: da doença à cidadania. Livro III. Curitiba, Ed Juruá, 

2012. p.10-26.  

 

SEGURADO, A. A. C. Prevenção Biomédica da Infecção por HIV/Aids. In: PAIVA, 

V.; CALAZANS, G.; SEGURADO, A. (orgs) Vulnerabilidade e Direitos Humanos – 

Prevenção e Promoção da Saúde: entre indivíduos e comunidades – Livro II. Curitiba, 

Ed Juruá, 2012. p. 309 - 349. 

 

SILVA, JR. A. G.; MERHY, E. E.; CARVALHO, C. L. Refletindo sobre o ato de 

cuidar da saúde. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. (Orgs.) Construção da 

integralidade: cotidiano, saberes e práticas de saúde. Rio de Janeiro: IMS-UERJ/ 

ABRASCO, 2003. p.113-128 

 

SILVA JUNIOR, A. G., MASCARENHAS, M. T. M. Avaliação da Atenção Básica em 

Saúde sob a ótica da Integralidade: Aspectos Conceituais e Metodológicos. In: 

PINHEIRO, R.; MATTOS, R.A. (Orgs.) Cuidado: As Fronteiras Integralidade. Rio de 

Janeiro: CEPESC/UERJ/ABRASCO, 2005. p. 241-257 

 



155 
 

SILVA JUNIOR, A.G.; ALVES, C. A.; ALVES, M.G.M. Entre tramas e redes: cuidado 

e integralidade. In: PINHEIRO R., MATTOS R. A. (Orgs.) Construção social da 

demanda: direito à saúde, trabalho em saúde, participação e espaços públicos. Rio de 

Janeiro: CEPESC, 2005. p.77-89. 

 

SILVA JÚNIOR, A. G., PONTES, A. L. M., HENRIQUES, R. L. M. O Cuidado como 

categoria analítica no ensino baseado na Integralidade. In Pinheiro, R.; CECCIM, R. B.; 

MATTOS, R.A. (Orgs.) Ensinar Saúde: A Integralidade e o SUS nos cursos de 

graduação na área da saúde. Rio de Janeiro: IMS-UERJ: CEPESC: ABRASCO, 

2006,v., p.93-110 

SILVA, N. E. K., OLIVEIRA, L. A., FIGUEIREDO, W. S., LANDRONIA, M. A. S., 

WALDMANA, C. C. S., AYRES, J. R. C. M. Limites do trabalho multiprofissional: 

estudo de caso dos centros de referência para DST/Aids. Revista Saúde Pública, 2002; 

36 (4 Supl): 108-116 

 

SOARES, P.S. Circunstâncias relativas ao não retorno de usuários a um centro de 

testagem e aconselhamento para HIV do Estado do Rio de Janeiro. Dissertação de 

Mestrado. Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva. UFRJ, 2011. 

 

SOUZA, V. Discursos do Aconselhamento e o Olhar dos Usuários de um Serviço. Tese 

de Doutorado. Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca. FIOCRUZ. Rio de 

Janeiro: 2007. 

 

TEIXEIRA, R. R. O Acolhimento num Serviço de Saúde Entendido como uma Rede de 

Conversações. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. (Orgs.) A Construção da 

Integralidade: cotidiano, saberes e práticas. Rio de Janeiro: IMS-UERJ, 2003. p.89-111. 

 

VITORA, C. G.; KNAUTH, D. R.; HASSEN, M. N. A. A construção do objeto de 

pesquisa (Capítulo 4); Apêndices I e II (Planejamento de Pesquisa; Projeto de Pesquisa) 

In: VITORA et al. Pesquisa qualitativa em Saúde. Tomo Editorial, 2000. 

 

  



156 
 

Apêndice 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(usuário) 
 

     
 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “HIV/Aids e Profilaxia 

Pós-exposição Sexual: Estudo de Caso de uma Estratégia de Saúde”, desenvolvida pela 

pesquisadora Sandra Lúcia Filgueiras, aluna de mestrado em Saúde Coletiva, do 

Instituto de Saúde da Comunidade da Universidade Federal Fluminense (UFF), com 

orientação da Prof Ivia Maksud e do Prof Aluísio Gomes Silva Júnior.  

 

O objetivo da pesquisa é analisar as experiências relacionadas à Profilaxia Pós-

exposição Sexual ao HIV (PEP) dos profissionais de saúde e dos usuários, visando 

contribuir para o seu sucesso prático na prevenção do HIV.  

 

A sua participação consistirá em responder a uma entrevista gravada realizada 

pela pesquisadora, com tempo médio de duração de 75 minutos. As informações obtidas 

serão confidenciais, o sigilo sobre a sua participação será preservado e a identificação 

dos entrevistados não será divulgada. 

 

 Sua participação não é obrigatória, e sim voluntária. Se optar em não participar, 

quiser desistir a qualquer momento ou solicitar que determinadas falas não sejam 

incluídas em nenhum documento oficial, isso não trará nenhum prejuízo em sua relação 

com a pesquisadora ou com a equipe do serviço de saúde.  

 

Os resultados serão divulgados em apresentações ou publicações com fins 

científicos ou educativos. O benefício da sua participação é contribuir para o 

aprimoramento da utilização da PEP na prevenção do HIV. 

 

Durante a entrevista caso você sinta algum desconforto ou incômodo com 

alguma pergunta, pode não respondê-la ou suspender toda a entrevista a qualquer 

momento. Isto não afetará seu atendimento no serviço de saúde.  

 

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço da 

pesquisadora responsável e do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina 

da UFF. Para tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação pode entrar em 

contato conosco a qualquer momento.  

  

 

 

 

_________________________________________________         data _____________ 

Sandra Lúcia Filgueiras 

Pesquisadora. 
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Estou de acordo em participar desta pesquisa e fui devidamente esclarecido sobre 

seus objetivos e procedimentos.  

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Nome do participante (em letra de forma) 

 

 

 

____________________________________________________  data _____________ 

Assinatura do participante       

 

 

 

 

 

Endereços para contato:  

 

Pesquisadora: filgueiras.sandralucia@gmail.com ou (21) 99399-1071  

Instituto de Saúde da Comunidade. Universidade Federal Fluminense  

Rua Marquês de Paraná, 303 – 3º andar – anexo HUAP. Centro – Niterói / RJ  

CEP 24030-215  

Tel/fax: 2629-9341  

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense.  

Rua Marquês de Paraná, 303 – 4º andar – anexo HUAP. Centro - Niterói / RJ –  

CEP 24030-215  

Tel: 2629-9189 e 7621-2867 
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Apêndice 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(profissional) 
 

 
 
Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “HIV/Aids e Profilaxia 

Pós-exposição Sexual: Estudo de Caso de uma Estratégia de Saúde”, desenvolvida pela 

pesquisadora Sandra Lúcia Filgueiras, aluna de mestrado em Saúde Coletiva, do 

Instituto de Saúde da Comunidade da Universidade Federal Fluminense (UFF), com 

orientação da Prof Ivia Maksud e do Prof Aluísio Gomes Silva Júnior.  

 

O objetivo principal da pesquisa é analisar as experiências relacionadas à 

Profilaxia Pós-exposição Sexual ao HIV (PEP sexual) dos profissionais de saúde e dos 

usuários, visando contribuir para a efetividade desta tecnologia na prevenção do HIV.  

 

A sua participação consistirá em responder à entrevista gravada realizada pela 

pesquisadora, com tempo médio de duração de 75 minutos. E, também disponibilizar os 

registros existentes na unidade de saúde relativos às ações de PEP sexual. As 

informações obtidas serão confidenciais, o sigilo sobre a sua participação será 

preservado e a identificação dos entrevistados não será divulgada. 

 

Sua participação é voluntária. Se optar em não participar, quiser desistir a 

qualquer momento ou solicitar que determinadas falas não sejam incluídas em nenhum 

documento oficial, isso não trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora 

ou com a equipe do serviço de saúde.  

 

Os resultados serão divulgados em apresentações ou publicações com fins 

científicos ou educativos. O benefício da sua participação é contribuir para o 

aprimoramento da utilização da PEP na prevenção do HIV. 

 

Durante a entrevista caso você sinta algum desconforto ou constrangimento com 

alguma pergunta, pode não respondê-la ou suspender toda a entrevista a qualquer 

momento.  

 

Este Termo é redigido em duas vias, sendo uma para você e outra para o 

pesquisador. No Termo consta o telefone e o endereço da pesquisadora responsável e do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da UFF. Para tirar suas dúvidas 

sobre o projeto e sua participação pode entrar em contato conosco a qualquer momento.  

  

 

 

 

 

_____________________________________________________      data ___________ 

Sandra Lúcia Filgueiras 

Pesquisadora  
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Estou de acordo em participar desta pesquisa e fui devidamente esclarecido sobre 

seus objetivos e procedimentos.  

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Nome do participante (em letra de forma) 

 

 

 

 

_____________________________________________________  data _____________ 

Assinatura do participante             

 

 

 

 

 

 

Endereços para contato:  

 

Pesquisadora: filgueiras.sandralucia@gmail.com ou (21) 99399-1071  

Instituto de Saúde da Comunidade. Universidade Federal Fluminense  

Rua Marquês de Paraná, 303 – 3º andar – anexo HUAP. Centro – Niterói / RJ  

CEP 24030-215  

Tel/fax: 2629-9341  

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense.  

Rua Marquês de Paraná, 303 – 4º andar – anexo HUAP. Centro - Niterói / RJ –  

CEP 24030-215  

Tel: 2629-9189 e 7621-2867 


