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DEBI Brasil 

De 1980 até junho de 2009, foram identificados 544.846 casos de aids no Brasil. 
Em média são 35 mil novos casos por ano no país. A Região Sudeste ainda concentra 
o maior percentual (59,3%), seguida pelas Regiões Sul (19,2%), Nordeste (11,9%), 
Centro-Oeste, (5,7%) e Norte (3,9%). 

Em 2008, o contato sexual foi responsável por 97% dos casos notificados. Embora 
se observe, a partir de 2000, uma tendência de estabilização na proporção de casos 
de aids entre homens que fazem sexo com homens (HSH), em 2008, verificou-se um 
aumento na proporção de casos na faixa etária de 13 a 24 anos para este segmento 
(35% em 2000 para 42,7%). Estudo recentemente realizado mostra que os HSH 
apresentam risco maior de infecção ao HIV do que o observado na população geral, 
com taxas de incidência em torno de 15 vezes a mais do que entre os heterossexuais 
(Barbosa Jr., 2009).  

De acordo com parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, a 
epidemia no Brasil é concentrada.  Estudos realizados em 10 municípios brasileiros, 
entre 2008 e 2009, estimaram taxas de prevalência para o HIV de 5,9% entre 
UDI (Bastos, 2009); de 10,5% entre HSH (Kerr, 2009); e de 4,9% entre mulheres 
profissionais do sexo (MPS) (Szwarcwald, 2009), enquanto que, na população geral 
a taxa média de prevalência está em torno de 0,6%. Estudos realizados em 2006 
apontam que os HSH têm uma probabilidade de desenvolver aids 18 vezes maior do 
que os homens heterossexuais (Beloqui, 2006). 

A resposta brasileira à epidemia do HIV/aids é reconhecida pela compreensão 
dos contextos de vulnerabilidade e diversidade que implicam na valorização das 
identidades de grupos e populações e no respeito à diferença. Isso é o resultado da 
profícua parceria entre governo e organizações da sociedade civil, estabelecida desde 
o início do combate ao HIV/aids no país e consolidada ao longo dos anos.

A estrutura programática do DEBI Brasil tem como base a implantação de três 
projetos-piloto distintos, a serem desenvolvidos por ONG gays, sob supervisão e 
coordenação do Depto de DST/AIDS/HV. Os resultados obtidos na etapa inicial de 
tais projetos-piloto – vinculada, sobretudo, à adaptação das metodologias DEBI ao 
contexto nacional – subsidiarão uma possível e futura ampliação da estratégia, a 
partir da transferência dessas tecnologias de prevenção para outras ONG brasileiras. 

A partir de 2007, um conjunto de estratégias específicas para a ampliação dos 
esforços em prevenção do HIV/DST junto aos homens homossexuais foi definido e 
consolidado no Plano Nacional de Enfrentamento da Epidemia de Aids e das DST 
entre Gays, outros HSH e Travestis. O Programa DEBI Brasil atende diretamente dois 
dos objetivos ali listados:

• Fortalecer metodologias de prevenção das DST/HIV para gays e outros HSH que 
tiveram êxito comprovado e investir em novas metodologias que acompanhem 
as mudanças do contexto da epidemia.

• Ampliar a abrangência geográfica e a qualidade das ações de prevenção, 
assistência e tratamento do HIV, das DST e hepatites para travestis, considerando 
novas tecnologias de educação em saúde, demandas e especificidades desse 
grupo populacional.

Este material cumpre importante etapa do Programa DEBI Brasil, em sua fase 
piloto, que é a tradução e adaptação dos manuais editados pelo CDC e que servirão 
de base para a coleta de experiências brasileiras que possam ser formatadas, 
terem sua eficácia cientificamente comprovadas, serem avaliadas, monitoradas e 
transformadas em metodologias replicáveis por outras organizações.
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Informações importantes para os 
usuários

Esta intervenção para a redução do risco do HIV/aids foi desenvolvida para 
uso com pessoas que apresentam alto risco de adquirir e transmitir HIV/DST 
e que estejam participando voluntariamente da intervenção. Os materiais 
deste pacote de intervenção não são destinados ao público geral.

O pacote de intervenção inclui materiais referentes a manuais de 
implantação, treinamento e assistência técnica, além de outros itens usados 
na intervenção propriamente dita.  

Estão incluídos ainda no pacote: 

1) Dados estatísticos dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças 
dos Estados Unidos da América (CDC) relativos ao preservativo 
masculino de látex; 

2) Declaração do CDC sobre os Resultados do Estudo de Produtos 
Contendo Nonoxynol-9; 

3  Artigo sobre o Relatório Semanal de Morbidade e Mortalidade 
(MMRW), intitulado “Nonoxynol-9, Uso de Contraceptivos 
Espermicidas, Estados Unidos, 1999”; 

4) O ABC do Comportamento Inteligente; e 
5) O guia do CDC sobre o conteúdo de materiais educacionais sobre HIV 

preparados ou comprados com verbas do CDC (Conteúdo de Materiais 
Escritos Relacionados ao HIV, Figuras, Audiovisuais, Questionários, 
Instrumentos de Pesquisa e Seções Educacionais em Programas de 
Assistência do CDC).

Os materiais do pacote de intervenção deverão ser utilizados pelos 
facilitadores treinados durante a implantação da intervenção.

A primeira edição do pacote de intervenção foi desenvolvida com o apoio 
financeiro dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, através do 
acordo de cooperação nº  U62/CCU51-3447.  O Líder de Opinião Popular 
é um de uma série de produtos financiados pelo projeto Replicação de 
Programas Eficazes (Replicating Effective Programs) do Departamento de 
Pesquisa em Prevenção do CDC, o qual inclui ainda:

Community Peers Reaching Out and Modeling Intervention Strategies – 
Community PROMISE (Amigos Comunitários Oferecendo Ajuda e 
Demonstrando Estratégias de Intervenção)
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Healthy Relationships (Relacionamentos saudáveis)
Living in Good Health Together – LIGHT (Convivendo com boa saúde)
Empowerment 
Partnership for Health (Parceria para a saúde)
Project Connect (Projeto conexão)
Project Start (Projeto iniciar)
Real AIDS Prevention Project – RAPP (Projeto real de prevenção da aids)
RESPECT (Respeito)
Sister-to-Sister (Irmã-para-irmã)
Street Smart (Inteligência de rua)
Together Learning Choices – TLC (Escolhas para aprendizagem conjunta)
Vídeo Opportunities for Innovative Condom Education and Safer Sex – 

VOICES/VOCES  (Oportunidades em vídeo para a educação sobre 
preservativos e sexo seguro)
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LIDER DE OPINIÃO POPULAR
VISÃO gERAL

AMIgOS EDUCANDO AMIgOS PARA CRIAR MUDANÇAS NA 
COMUNIDADE
A aids foi declarada o problema de saúde mais premente do mundo 
pela Associação Americana de Medicina, pela Organização Mundial de 
Saúde e pelo Serviço de Saúde Pública.  Embora tenha havido sucesso na 
prevenção da aids, por meio de programas de aconselhamento intenso 
e ações de apoio para a mudança de comportamento, direcionados a 
indivíduos e pequenos grupos em intervenções pontuais, a epidemia 
em termos de população não pode ser evitada apenas com o uso de 
intervenções individualizadas.  Os esforços para a prevenção do HIV 
enfocados na comunidade têm potencial para alcançar uma grande 
parcela da população ameaçada pelo HIV.

O programa LOP de intervenção para prevenção do HIV aborda o 
problema a partir da perspectiva da comunidade. O LOP não é um curso 
de introdução à aids que simplesmente fornece informações sobre o que 
as pessoas precisam fazer para se protegerem contra o HIV e a aids. O 
LOP vai além da educação básica sobre a aids, empenhando-se em mudar 
o tecido social da comunidade, de forma que seus membros sintam-
se responsáveis por si mesmos e pelos outros e procurem reduzir seus 
próprios riscos de contrair o HIV.  Os membros da comunidade recebem 
apoio e encorajamento nas suas decisões de se protegerem e retribuem 
direcionando este apoio para seus amigos e conhecidos.

O poder desta intervenção está nas pessoas que a conduzem: os próprios 
membros da comunidade.  Facilitadores institucionais realizam o trabalho 
preparatório e ensinam técnicas vitais de comunicação.  Contudo, é o 
empenho dos membros da comunidade que incentiva as mudanças na 
maneira de pensar da própria comunidade sobre como se proteger contra 
o HIV.  O LOP apoia-se em pessoas populares e confiáveis e aproveita sua 
influência para mudar as normas sociais dentro das suas comunidades.  
Através do trabalho, a comunidade toda é influenciada, possibilitando a 
redução das infecções pelo HIV.

O programa LOP de intervenção para prevenção do HIV foi testado 
e sua eficácia demonstrada.  Em pesquisas randômicas com homens 
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gays, a intervenção aumentou o uso de preservativos em 50% e reduziu o 
percentual de homens relatando sexo desprotegido em 30%.

Uma das vantagens do LOP é ter sido implantado por instituições que 
fornecem serviços para a prevenção da aids e órgãos comunitários, em 
várias cidades dos Estados Unidos. No decorrer deste manual, você verá 
vinhetas que relatam as experiências dessas instituições, mostrando como 
foram feitas as adaptações ao modelo original da pesquisa. Esperamos que 
a combinação do conhecimento acadêmico com as aplicações práticas da 
intervenção origine uma abordagem útil e prática para a prevenção do 
HIV.

Enfim, o LOP visa à mudança das normas sociais sem, entretanto, 
desconsiderar os valores e crenças da comunidade. Você e sua instituição 
são os detentores do conhecimento nesta área e devem se sentir livres 
para fazer as adaptações que acharem necessárias ao apresentar este 
material.  Use seu conhecimento sobre a comunidade para moldar a 
intervenção à população-alvo.

Esta intervenção tem por objetivo complementar os programas de 
prevenção já existentes. Por tratar-se de um programa de intervenção do 
ponto de vista da comunidade, o LOP consegue abranger muitas pessoas 
que não são atingidas pelos programas de aconselhamento individual 
ou em grupo e, na medida em que muda as normas sociais, seus efeitos 
podem ser duradouros.

VISÃO RÁPIDA DA INTERVENÇÃO
Como já foi dito, o LOP apoia-se em indivíduos-chave, também 
conhecidos como “líderes de opinião”, para mudar as normas sociais ao 
endossar o sexo seguro nas suas conversas com amigos.  Os líderes de 
opinião são identificados e recrutados a partir das principais redes sociais 
da população-alvo.  Eles participam de quatro sessões de treinamento 
durante as quais discutem os fatos e mitos sobre o HIV/aids, recebem 
conselhos práticos para a mudança de comportamento, e aprendem e 
praticam maneiras de reforçar normas para o sexo seguro por meio de 
conversas sobre redução de comportamentos de risco com seus amigos 
e conhecidos.  Um aspecto fundamental da intervenção é a participação 
de pelo menos 15% da comunidade-alvo nos treinamentos e no início 
das conversas sobre redução de comportamentos de risco com outros 
membros da comunidade. É demonstrado documentalmente que essa é a 
porcentagem mínima necessária para que as normas sociais comecem a 
mudar.  Portanto, se você conseguir recrutar e treinar pelo menos 15% da 
população-alvo, é bastante provável que o sexo seguro se torne a norma 
da comunidade.

Os líderes de opinião são convidados a conduzir conversas sobre 
redução de comportamentos de risco com seus amigos na comunidade. 
Essas conversas são facilitadas através do uso de cartazes e bottons que 
exibem uma logomarca associada à intervenção. Os cartazes expostos em 



11
DEBI Brasil · LÍDER DE OPINIÃO POPULAR - LOP
Estratégia dE PrEvEnção Para as dst-Hiv

locais comunitários e o uso dos bottons pelos líderes de opinião ajudam a 
encorajar perguntas sobre o programa.

Para ajudar no recrutamento dos LOP, pode-se pedir que cada grupo de 
líderes de opinião convide dois amigos para participar do treinamento. 
A nova leva de líderes de opinião começa o treinamento assim que 
o primeiro grupo termina.  Quando o segundo grupo completar o 
treinamento, os membros recrutam um terceiro grupo e assim por 
diante.  Dessa maneira, cada grupo de líderes de opinião convida o grupo 
seguinte. Chama-se esse processo de “bola de neve”, porque permite 
que a intervenção ganhe impulso com pouco esforço dos colaboradores 
institucionais. Como consequência, o número de líderes de opinião 
aumenta drasticamente, levando a um crescimento correspondente do 
número de conversas sobre redução de comportamentos de risco na 
comunidade.

A intervenção, como está apresentada neste manual, divide-se 
em quatro seções. A primeira seção consiste em uma introdução à 
intervenção e uma breve história do seu desenvolvimento.

Na seção 2, “Pré-implantação”, você identificará sua população-alvo, 
construirá o apoio comunitário para a intervenção e identificará e 
recrutará os líderes de opinião que participarão do treinamento.

A seção 3, “Implantação”, foi desenvolvida para ser o manual do 
facilitador para as quatro sessões de treinamento mencionadas acima. 

Finalmente, na seção 4, “Manutenção e avaliação”, você verá sugestões 
de como sustentar a intervenção no decorrer do tempo e como avaliar os 
seus efeitos. Se você deseja incluir a avaliação como parte da intervenção, 
aconselhamos que leia essa parte e a incorpore ao seu planejamento.

ELEMENTOS CENTRAIS
Considerados cruciais para a intervenção LOP, os nove “Elementos 
centrais” são os componentes da intervenção que não devem ser alterados 
para não comprometer a eficácia do programa. Esses elementos centrais 
são sustentados por “Características-Chave”, que consistem em atividades 
e métodos da intervenção LOP essenciais para seu sucesso.  No decorrer 
do manual, gráficos chamarão sua atenção para os elementos centrais 
e as características-chave. Esse pacote foi preparado para fornecer um 
contexto para a compreensão dessas prioridades, mas, se você quiser 
reduzir a intervenção aos seus aspectos mais básicos, mantenha os 
elementos centrais e o foco nas características-chave.  Com o objetivo 
de fornecer uma fotografia da intervenção como um todo, os elementos 
centrais e as características chave estão listados nas próximas páginas.

ELEMENTOS 
CENTRAIS
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LOP EM FUNCIONAMENTO
Incluímos também os comentários de cinco pessoas que participaram ou 
conduziram intervenções LOP em várias comunidades norte-americanas. 
As vinhetas oferecem  soluções práticas para situações desafiadoras e 
sugestões úteis para o gerenciamento diário do programa.

Os autores gostariam de agradecer às seguintes pessoas por suas 
contribuições para os segmentos pol em funcionamento deste manual:

• David Andrist – Departamento de Saúde de Columbus, Columbus, 
OH

• Andy Bagnall – Centro de Recursos para AIDS de Wisconsin 
(ARCW)

• Robert Jansen – Proprietário, The Main Club, Superior, WI
• Audie Lemke – Programa amigo-para-amigo, Seattle, WA
• Robin Miller, Ph.D. – Universidade de Illinois, Chicago

LOP em

funcionamento
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ELEMENTOS 
CENTRAIS

ELEMENTOS CENTRAIS
1. O LOP é direcionado a uma população-alvo identificável, em locais 

comunitários bem definidos, onde o tamanho da população pode ser 
estimado.

2. Técnicas etnográficas são usadas sistematicamente para identificar os 
segmentos da população-alvo e reconhecer as pessoas mais populares, 
estimadas e dignas de confiança em cada segmento da população.

3. Durante a vida do programa, 15% da população-alvo encontrada no 
local da intervenção é treinada como LOP.

4. O programa habilita os LOP a passarem mensagens sobre a redução 
de comportamentos de risco com amigos e conhecidos em conversas 
rotineiras.

5. O programa de treinamento ensina aos LOP características da 
comunicação eficaz de mensagens para a mudança efetiva de 
comportamento, tendo como alvo atitudes, normas, intenções e 
autoeficácia. 

6. Grupos de LOP se encontram semanalmente em sessões que utilizam 
instrução, modelos facilitadores e diversos exercícios de dramatização 
para auxiliá-los a aprimorar suas habilidades e ganhar autoconfiança 
nas suas comunicações com outros membros da comunidade sobre 
prevenção efetiva contra a aids.  Os grupos devem ser pequenos o 
suficiente para possibilitar oportunidades de exercícios práticos, 
de modo que todos os LOP possam desenvolver suas habilidades 
comunicativas e se sintam confortáveis na transmissão dessas 
mensagens.

7. Entre as sessões, os LOP estabelecem metas para se engajarem em 
conversas com amigos e conhecidos da população-alvo sobre a 
redução de comportamentos de risco.

8. Os resultados das conversas são revistos, discutidos e reforçados nas 
sessões de treinamento subsequentes.

9. Logomarcas, símbolos e outros artifícios são usados como marcadores 
conversacionais na interação entre os LOP e outros membros da 
comunidade.
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CARACTERÍSTICAS-CHAVE
Pré-implantação
Busca o envolvimento, apoio e cooperação dos “formadores de opinião” 
chave da comunidade.

Recruta líderes de opinião, enfatizando seu papel positivo e potencial 
como recurso para a prevenção da aids junto a outros membros da 
comunidade.

Implantação e treinamento de líderes de opinião popular
Os LOP são recrutados e treinados em grupos.

Explica aos líderes de opinião que foram escolhidos por causa da sua 
popularidade, credibilidade e habilidade em influenciar outros.

Explica a teoria e filosofia da intervenção aos líderes de opinião.

Enfatiza o papel dos líderes de opinião na mudança das normas de seus 
pares pela comunicação de mensagens para a prevenção de HIV/aids, 
realizada durante suas conversas com amigos e conhecidos.

Fornece aos líderes de opinião as informações corretas sobre redução de 
comportamentos de risco para a infecção pelo HIV. 

Fornece aos líderes de opinião conselhos práticos sobre como implantar 
mudanças de comportamento de risco para reduzir infecção pelo HIV.

Demonstra como conduzir conversas efetivas para redução de 
comportamentos de risco, incluindo como iniciar espontaneamente essas 
conversas.

Facilita a solução de problemas do grupo, centrando a discussão em 
torno de como o líder de opinião conduzirá essas conversas e dando a 
cada participante o tempo necessário para discutir questões que lhe sejam 
relevantes.

Manutenção e avaliação
Organiza reuniões periódicas com todos os líderes de opinião (os 
primeiros e os subsequentes) e os formadores de opinião-chave para 
discutir a manutenção do LOP.
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COMO O LOP FUNCIONA?
O LOP é uma intervenção comunitária para a prevenção do HIV de 
que ajuda a criar um ambiente social onde a população-alvo sinta-se 
confortável, tomando a decisão de evitar comportamentos sexuais de alto 
risco.  A intervenção obtém esse resultado ao mobilizar indivíduos-chave 
para ajudar a mudar as “normas sociais” de suas comunidades.

• Norma social é uma norma de comportamento não escrita.

As normas têm um importante papel na definição de comportamentos 
aceitáveis.  Infelizmente, em uma comunidade muitas das normas 
referentes ao comportamento sexual são ambíguas ou não apoiam a 
necessidade de se evitar comportamentos sexuais de alto risco.

Com a ajuda de “líderes de opinião”, as normas podem ser 
transformadas em poderosos instrumentos na luta contra o HIV e aids.

• Um líder de opinião é uma pessoa considerada fonte 
confiável de informações para outros acerca de um 
tópico específico e que é procurada para fornecer tais 
informações.

Os líderes de opinião são influentes porque apresentam certas 
características que os tornam atraentes para os outros.  Podem ser 
engraçados, inteligentes, bonitos, sexy, criativos, ou uma combinação 
dessas e muitas outras qualidades.  Qualquer que seja a razão, os líderes 
de opinião exercem um papel muito importante na comunidade porque 
seus comportamentos e valores são imitados pelos outros.

A influência do líder de opinião pode estar limitada a sua própria “rede 
social” ou pode estender-se para outras redes.

• Uma rede social é um grupo de pessoas que compartilham 
interesses comuns.

 
Cada comunidade é composta de muitas redes sociais diferentes.  Cada 

rede tem seus próprios líderes de opinião que podem ser convocados para 
defender o sexo seguro dentro dessa rede.  Dessa maneira, os líderes de 
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opinião oferecem apoio para que seus amigos evitem comportamentos 
sexuais de alto risco.  Se um número grande de pessoas começar a 
defender mudanças de comportamento, o sexo seguro passa a ser norma 
naquela rede: transforma-se na maneira “correta” de agir.

À medida que um número crescente de redes sociais começa a defender 
um comportamento mais seguro, a comunidade inteira adotará o sexo 
seguro como norma. Assim, ficará mais fácil para os membros da 
comunidade adotar medidas que reduzam o risco do HIV e sustentar 
essas mudanças.  Novas infecções poderão ser evitadas e vidas salvas.

O manual explica como:
• Identificar e recrutar líderes de opinião na comunidade;
• Treinar os líderes de opinião para usar as conversas 

casuais para defender o sexo seguro junto a seus amigos e 
fortalecer a norma do sexo seguro;

• Incorporar o LOP como parte integrante e de baixo custo da 
manutenção do programa de prevenção existente;

• Avaliar o sucesso do LOP para reduzir comportamentos que 
colocam as pessoas em situações de risco de contrair o HIV.

DIFUSÃO DA TEORIA DA INOVAÇÃO:  
MUDANDO NORMAS SOCIAIS
Uma questão-chave na prevenção do HIV é a promoção de normas 
para o sexo seguro dentro de uma comunidade vulnerável.  A teoria que 
embasa a intervenção utilizando líderes de opinião popular é conhecida 
como “difusão da inovação”.  Everett Rogers (1983) desenvolveu sua teoria 
para explicar como as ideias de uma pessoa ou de um pequeno grupo 
de pessoas são difundidas e se tornam aceitas por um grande número 
de indivíduos.  Rogers descobriu que certos indivíduos são “líderes de 
opinião”, fontes confiáveis de informações para outros acerca de um 
determinado tópico.  Se esses indivíduos adotam um produto ou conceito 
e divulgam seus benefícios, pouco a pouco outros indivíduos dentro da 
comunidade começam a seguir seus exemplos. 
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A MUDANÇA DE NORMAS EM UMA COMUNIDADE OCORRE 
MAIS FACILMENTE QUANDO:
• As mudanças de comportamento adotadas pelos líderes de opinião 

parecem valiosas ou desejáveis.
• Os membros da população estão interconectados em redes sociais 

coesas e identificáveis.
• Os líderes de opinião são identificados em cada rede social no 

interior da população-alvo.  Há múltiplas redes sociais no interior da 
comunidade gay e cada rede tem seus próprios líderes de opinião.

• Um número mínimo de líderes de opinião são identificados 
e recrutados para demonstrar a mudança de comportamento 
ou atitude, de modo a estabelecê-los claramente para os outros 
membros da comunidade e, assim, criar uma nova tendência. Rogers 
acreditava que cerca de 15% da população-alvo precisa adotar o novo 
comportamento ou atitude para que a mudança na norma venha a 
ocorrer.

PESQUISA APOIANDO O LOP
Entre 1992 e 1994, Kelly e colegas (Kelly et al., 1997) conduziram e 
avaliaram uma pesquisa randômica sobre intervenções em comunidades 
utilizando líderes de opinião popular em bares gays em oito pequenas 
cidades norte-americanas.

A PESQUISA ENFOCOU HOMENS gAYS E BISSEXUAIS EM 
CIDADES MENORES PELAS SEgUINTES RAZÕES:
• Pesquisas mostraram que muitos homens homossexualmente ativos 

residentes em áreas fora dos epicentros tradicionais de aids ainda 
mantinham altos índices de comportamentos sexuais de risco.

• Embora conscientes do risco, homens mantendo relações sexuais com 
outros homens frequentemente não consideravam o sexo seguro como 
uma norma bem aceita entre seus pares.

• Cidades menores, relativamente isoladas das grandes áreas urbanas, 
representam um ambiente propício para uma avaliação rigorosa da 
intervenção.  Os pesquisadores puderam conduzir e replicar pesquisas 
abrangentes, antes e logo após a implantação do programa, com todos 
os homens frequentadores dos bares gays da cidade, permitindo assim 
determinar se a população como um todo mudou seu comportamento 
com o programa comunitário. 

Para identificar as informações iniciais sobre os comportamentos 
sexuais da comunidade antes da intervenção, foram entrevistados 
anonimamente homens que entravam em todos os bares da cidade 
durante três noites consecutivas. Cada homem foi entrevistado apenas 
uma vez. Além de informações demográficas, a pesquisa avaliou os 
comportamentos sexuais pessoais ocorridos nos dois meses anteriores 
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(incluindo número de ocorrências e de parceiros distintos referentes a 
relações anais insertivas e receptivas, com ou sem camisinha, e práticas 
sexuais de baixo risco, tais como masturbação e esfregação mútuas).

Quatro das cidades receberam a intervenção por meio de líderes de 
opinião, enquanto as outras quatro serviram de grupo de controle.  Os 
materiais educativos para a prevenção do HIV foram expostos em todas 
as oito cidades durante o período da pesquisa.

Um ano mais tarde, mais de 1.000 homens selecionados 
randomicamente responderam ao mesmo questionário na entrada de 
bares gays nas oito cidades.

Cidades que receberam a intervenção através de líderes de 
opinião apresentaram um aumento no uso de preservativos 
na ordem de 50% e uma redução de 30% no percentual 
de homens relatando sexo desprotegido.  As cidades-
controle não apresentaram mudanças significativas de 
comportamento.

Confirmando a mudança de comportamento, os homens das 
cidades onde ocorreu a intervenção passaram a retirar mais 
preservativos nos centros de distribuição do que os homens 
das cidades-controle.

Esta pesquisa mostra que, quando um número suficiente de líderes de 
opinião sistematicamente defende mudanças comportamentais para a 
redução de atitudes de risco junto a amigos e conhecidos, normas e apoio 
sociais são estabelecidos e criados para ajudar os indivíduos a evitar 
riscos. 
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O LOP PODE SER UM PROgRAMA VALIOSO PORQUE:
O LOP é um instrumento efetivo para provocar mudanças de 
normas promovendo sexo mais seguro dentro de uma comunidade.  
Provavelmente as influências mais diretas sobre as nossas percepções 
das normas sociais são as ações de nossos amigos e os valores que eles 
defendem.  Embora o sexo seja geralmente uma atividade pessoal, as 
pessoas podem falar sobre sexo seguro e influenciar as crenças dos outros 
sobre normas, valores e aceitação de sexo com proteção.

É uma intervenção positiva que focaliza os membros da comunidade 
como parte da solução e não do problema. Os participantes são 
treinados para transmitir à comunidade mensagens que podem salvar 
vidas. As pessoas se sentem importantes ao serem escolhidas como 
membros influentes da comunidade e gostam da ideia de estarem 
retribuindo ao grupo. É crucial que os líderes de opinião percebam-se 
como parte importante da solução para a epidemia da aids. 

O LOP é uma intervenção que apresenta uma alta relação custo-
benefício. A intervenção requer poucos recursos para atingir um grande 
número de pessoas, apresentando uma excelente relação custo-benefício.  
Sua instituição talvez consiga que empresários locais doem alguns dos 
recursos e, além disso, o trabalho realizado no centro da intervenção pode 
ser conduzido por líderes de opinião voluntários.

Líderes de opinião existem e podem ser identificados em todas as 
comunidades. Esses formadores de opinião da comunidade podem ser 
identificados de maneira confiável através de pesquisas, questionários ou 
entrevistas.

A intervenção pode ser adaptada às necessidades da comunidade 
porque é realizada por pessoas da própria comunidade – os líderes de 
opinião – usando a linguagem da comunidade. 
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A QUEM O LOP BENEFICIA?
Benefícios para a comunidade
A intervenção pode atingir um número muito maior de pessoas em um 
período mais curto do que as intervenções individuais ou em pequenos 
grupos.

A intervenção é um modelo eficaz e empiricamente testado para a 
redução de comportamentos de risco de infecção pelo HIV em termos de 
comunidade.

A intervenção enfatiza o fortalecimento da comunidade.  Com o 
LOP, a comunidade é a resposta e não o problema. Com a intervenção, as 
pessoas têm a oportunidade de adotar uma posição ativa na luta contra a 
aids, ao se protegerem e protegerem seus amigos e outros da doença.

O modelo com líderes de opinião emprega a abordagem “amigos 
influenciando amigos”.  Essa abordagem é um instrumento eficaz e 
confiável para a difusão de informações.  As mensagens são transmitidas 
na linguagem da rede social e adaptadas para os receptores.  Como os 
líderes de opinião falam diretamente com outros membros da sua rede 
social, as conversas são sensíveis às nuances de cada rede.

A intervenção, ao mesmo tempo em que galvaniza os membros da 
comunidade em torno da luta contra a aids, pode abordar outras 
questões pertinentes, tais como o uso de álcool e drogas, autoestima, 
o reconhecimento da própria homossexualidade e a necessidade 
do fortalecimento de sistemas de apoio para a comunidade. Com a 
intervenção, é possível criar um ambiente de apoio no qual as pessoas 
possam falar sobre questões que normalmente estão inter-relacionadas 
com comportamentos sexuais de risco.

A intervenção com líderes de opinião reconhece os pontos fortes 
da comunidade, tanto no seu desenho teórico como no seu apoio 
aos membros da comunidade, para mudar as normas relativas a sexo 
protegido (resultando na redução de infecções do HIV e DST).

 
Benefícios para a instituição
O LOP apresenta uma alta relação custo-benefício porque requer poucos 
recursos para alcançar um grande número de indivíduos potencialmente 
vulneráveis à infecção pelo HIV.

O LOP pode se tornar uma intervenção de longo prazo com baixo 
custo de manutenção.  Os primeiros líderes de opinião recrutam os 
líderes seguintes, tornando possível a manutenção da intervenção por 
longos períodos com envolvimento mínimo dos colaboradores da 
instituição.  O recrutamento de novos líderes de opinião leva a mais 
debates na comunidade-alvo, à maior efetividade no decorrer do tempo 
(i.e., maior mudança das normas relativas à expectativa da ocorrência de 
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sexo protegido) e menores custos para a prevenção de infecções por HIV 
(e DST).

O LOP apresenta resultados comprovados.  É um meio eficaz para 
promover os benefícios da mudança comportamental.

O LOP fornece à instituição múltiplas oportunidades para construir 
um relacionamento positivo com a comunidade.  A intervenção ajuda a 
construir a imagem da instituição e aumenta as possibilidades de futuras 
atuações.

 
Benefícios para os participantes do LOP
A participação no LOP cria a oportunidade de retribuir algo à 
comunidade, salvar a vida de amigos e se sentir bem mediante o 
engajamento na luta contra a aids.

As conversas são conduzidas em contextos sociais normais com pessoas 
com as quais os participantes se sentem à vontade.

Os participantes assumem uma posição ativa em vez de passiva ou 
reativa na luta contra o HIV/aids.

O número de conversas e a quantidade de tempo envolvidas são 
determinados pelo líder de opinião.
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PASSOS PARA PREPARAR O TREINAMENTO
A preparação para o treinamento dos líderes de opinião – aqui chamada 
de “Pré-Implantação” - é uma fase importante da intervenção.  Os nove 
passos listados nesta seção são fornecidos para ajudar a montar o cenário 
para as quatro sessões de treinamento da fase “Sessões de implantação e 
treinamento dos LOP”. 

A depender do relacionamento já existente entre sua instituição e a 
comunidade e o quanto a comunidade já apoia o seu trabalho, pode ser 
necessário usar semanas, às vezes meses, preparando o terreno para a 
intervenção.  

Em termos práticos, isso significa identificar as necessidades 
da comunidade, estabelecer os objetivos da sua instituição para a 
intervenção, conseguir o apoio da comunidade e recrutar os líderes de 
opinião que vão realizar a intervenção propriamente dita.

1. IDENTIFIQUE E PRIORIZE AS POPULAÇÕES EM RISCO.  
À medida que sua instituição prepara a implantação do LOP, considere 
uma pergunta importante e às vezes ignorada: a intervenção é a coisa 
certa para sua comunidade?  A intervenção com líderes de opinião, como 
todas as intervenções comportamentais sólidas, começa com um esforço 
para compreender as necessidades da comunidade. Sua instituição pode 
coletar informações sobre a comunidade de várias maneiras:

• Avaliando as necessidades da comunidade
• Conduzindo observações de campo
• Entrevistando membros da comunidade

Esses métodos permitem responder a perguntas vitais sobre a 
comunidade.  Quais são os locais de encontro dos diferentes grupos que 
fazem parte da comunidade? Quais são as idades, sexo, etnias, etc?  E, 
mais importante ainda, quais os riscos para a infecção pelo HIV? Essas 
informações permitem identificar as populações mais vulneráveis e 
avaliar se os programas de prevenção já existentes estão abordando suas 
necessidades.
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 Quando as populações em risco estiverem identificadas, você deve 
escolher aquela para a qual a sua instituição estiver mais preparada para 
conduzir uma intervenção.

 Alguns aspectos a serem considerados incluem:

• Há verbas disponíveis para trabalhar com os grupos?
• Em qual população sua instituição deseja dar uma atenção 

mais focalizada para a prevenção do HIV?
• Quais os grupos a que sua instituição tem acesso?

• Há barreiras de linguagem?
• Sua instituição já estabeleceu um bom relacionamento com 

algum destes grupos?

Em muitos casos, as agências financiadoras podem exigir que a 
instituição trabalhe com uma população especial.  Se as verbas não 
estiverem disponíveis para uma população identificada como portadora 
de comportamentos de risco e que apresente uma incidência crescente 
de infecções por HIV, use essa oportunidade para trabalhar em conjunto 
com órgãos de planejamento da comunidade ou para colaborar com 
outros órgãos de prevenção para o HIV que já tenham acesso a tais 
recursos financeiros.

A colaboração com outros agentes comunitários também é 
importante se:

• sua instituição tem uma história limitada de trabalho com 
a população.

• sua instituição não tem um membro da população de risco 
entre seus colaboradores.

• sua instituição não tem recursos, tempo ou colaboradores 
suficientes para implantar a intervenção sozinha. 
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2. ESCOLHA A POPULAÇÃO-ALVO
Depois de determinar a população-alvo da intervenção, é preciso 
identificar o grupo-alvo, incluindo o local onde em geral se reúnem 
socialmente.  A intervenção será mais eficaz se focar um grupo-alvo 
específico, porque as mudanças de norma serão mais concentradas, o que 
também acaba facilitando a avaliação dos resultados.

Por exemplo, uma rede social de jovens minoritários pode compartilhar 
pontos de vista sobre risco e comportamento de risco e então ser 
escolhida como um grupo-alvo específico.

A intervenção original com líderes de opinião definiu os homens 
que frequentavam bares gays como a população-alvo.  A escolha dessa 
população forneceu aos pesquisadores um local estável para conduzir 
a intervenção e permitiu que os pesquisadores pudessem investigar 
facilmente os comportamentos de risco dos membros da população.  
Embora o LOP possa ser usado com outras populações-alvo, este 
manual segue o exemplo da pesquisa e programa originais usados com 
homens em bares gays.

O LOP é direcionado para uma população alvo identificável, em locais 
da comunidade bem definidos e onde o tamanho da população pode ser 
estimado.

 
ESCOLHENDO UMA POPULAÇÃO-ALVO

Várias instituições que usaram o modelo do LOP desenvolveram 
intervenções para homens gays. Entretanto, algumas das instituições 
escolheram segmentos singulares da população gay.

• Em 1992, Robin Miller do GMHC – Gay Men’s Health Crisis 
(ONG americana que, foi a primeira no mundo a trabalhar com 
HIV/aids) – da cidade de Nova Iorque, decidiu trabalhar com 
garotos de programa que atendem a clientes masculinos em busca 
de relações homossexuais. Miller e seus colegas selecionaram 
esse grupo principalmente por causa do desejo do GMHC de 
expandir os esforços de prevenção além da oferta de oficinas para 
sua clientela normal – homens gays brancos, de classe média, 
altamente motivados em aprender sobre a prevenção do HIV.  O 
modelo LOP foi considerado uma intervenção atraente para essa 
população porque ensina habilidades de comunicação, além de 
fornecer informações sobre a prevenção do HIV. O LOP também 
era oportuno porque colocava ênfase na busca de ajuda, usando 
os próprios membros da população para transmitir as mensagens 
sobre prevenção. Além disso, o LOP recorre à linguagem da 
própria população, aspecto que o torna altamente adaptável 
para outras populações.  Ao solicitar o envolvimento de pessoas 
populares, você imediatamente tem acesso aos valores e crenças do 
grupo.  Ao construir o conhecimento dos líderes de opinião, pode 

LOP em

funcionamento

ELEMENTO 
CENTRAL 1
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adequar a intervenção para atender às necessidades das pessoas 
que pretende afetar.

• Audie Lemke de Seattle, Washington, usou os elementos centrais 
do LOP para desenvolver intervenções para adolescentes e 
comerciantes que procuram homens gays. Lemke colocou seu 
foco neste último grupo principalmente porque havia poucos 
recursos organizados para homens gays nas pequenas cidades 
de Washington.  Entretanto, estabelecimentos comerciais, como 
livrarias e lojas de vídeo, geralmente se mostravam acessíveis aos 
gays e os proprietários desses negócios se mostraram muito úteis 
como pontes de acesso para os homens gays da zona rural.

A equipe de Seattle também expandiu a intervenção para outros 
grupos sociais formais e informais, como times esportivos e 
grupos universitários.  Nesses casos, o foco foi na mudança de 
normas dentro do grupo social específico, e não na mudança das 
normas de toda a comunidade em que eles estavam inseridos.

 
3. ESTABELEÇA OS OBJETIVOS DO PROgRAMA
Determine os objetivos da intervenção que deseja conduzir.  Claramente, 
o objetivo principal será aumentar os esforços dos membros da 
comunidade para se protegerem do HIV.  Sua instituição talvez deseje 
inserir um componente de avaliação no processo da intervenção, de 
modo que os efeitos imediatos do programa continuem com o passar do 
tempo e com pouco esforço da instituição.  Os objetivos do programa são 
traduzidos em declarações claras dos passos e planos que serão adotados 
para se alcançar as metas.

Além da mudança comportamental, é possível ter outros objetivos 
para a intervenção.  Por exemplo, a intervenção pode ajudar a construir 
um relacionamento de confiança com a população-alvo; criar uma 
presença positiva da instituição na comunidade como um todo; melhorar 
o relacionamento de trabalho com outros órgãos da comunidade e 
estabelecer ou reafirmar a instituição como um recurso que produz 
resultados.

Sejam quais forem seus objetivos, é útil tê-los claramente 
definidos antes de começar, especialmente se você planeja 
avaliar o progresso da intervenção.

AVALIANDO A INTERVENÇÃO

De acordo com David Andrist, os planos para a avaliação da 
intervenção em Columbus, Ohio, somente se materializaram quando as 
sessões de treinamento já estavam sendo conduzidas. Andrist recomenda 
que os planos de avaliação sejam definidos nas primeiras etapas do 
projeto para que as mudanças comportamentais sejam acompanhadas 
com maior precisão, do início ao fim do projeto.

LOP em

funcionamento
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4. AVALIE SEUS RECURSOS E OS CUSTOS E BENEFÍCIOS DA 
INTERVENÇÃO

Um outro aspecto a ser considerado é o tipo de recursos que sua 
instituição está disposta a investir na intervenção.  Comparada com 
outras intervenções, o LOP necessita de poucos recursos financeiros para 
sua execução. É evidente o grande número de pessoas que podem ser 
atingidas, tendo em vista que a intervenção é projetada para ocorrer em 
termos de comunidade.

Os recursos necessários são poucos:

• Um ou dois colaboradores para identificar e recrutar 
líderes de opinião, facilitar as quatro sessões de 
treinamento com duas horas de duração cada e 
acompanhar os resultados das conversas para redução de 
comportamentos de risco dos líderes de opinião

• Espaço físico para reuniões
• Custos mínimos com material para propaganda 
• Material para distribuição aos LOP
• Lanches para as sessões de treinamento dos líderes de 

opinião

Sua instituição precisará verificar a capacidade de atender essas 
demandas.  A página seguinte lista as necessidades da intervenção 
conduzida pela pesquisa original.
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A eficácia da relação custo-benefício da intervenção original com líderes 
de opinião popular foi calculada por Pinkerton et al., usando as técnicas 
contábeis padrão para análise de custo-benefício. A intervenção custou 
aproximadamente R$28.500,00. Veja a tabela abaixo com o detalhamento 
dos custos.

Detalhamento dos custos para INTERVENÇÕES EM 
COMUNIDADE*:

Sugestão de 
Quantidade

Salários

Funcionário sênior/supervisor 200 horas 

Funcionário junior 202 horas 
Funcionário administrativo 19 horas
Funcionários do bar 16 horas
Custo total com salários
Custo total com salários ajustado 
Incentivos financeiros
Incentivos para os LOP 43 LOP
Outras despesas
Aluguel de sala de reuniões 8 sessões
Deslocamentos (locais) dos 
colaboradores

36 
deslocamentos

Lanches para sessões de treinamento 
dos LOP

8 sessões

Folhetos 1.500 folhetos
Pôsteres 20 pôsteres
Despesas diversas 
Total das despesas
Despesas administrativas (25%) 
Total ajustado
Total dos custos
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5. RECRUTE O APOIO DA COMUNIDADE
O apoio da comunidade desempenha um papel fundamental nesta 
intervenção. Afinal, o desejo da sua instituição é que a comunidade-
alvo tenha um interesse real nos resultados da intervenção. É possível 
construir esse interesse a partir do envolvimento de “formadores de 
opinião” da comunidade no planejamento da intervenção desde as 
primeiras fases.

Formadores de opinião são pessoas cuja influência pode ajudar 
ou atrapalhar a intervenção e cujo apoio é necessário para 
que a intervenção alcance um nível mínimo de sucesso.

Característica-chave: solicite o envolvimento, apoio e cooperação de 
“formadores de opinião” chave (incluindo os proprietários de bares gays 
da comunidade).

Observações de campo ou entrevistas com membros-chave da 
população podem ser úteis na identificação dos formadores de opinião.

Formadores de opinião podem incluir:

• Proprietários de bares gays, gerentes e garçons (essenciais 
quando o local da intervenção for um clube)

• Organizações locais para a prevenção da aids (para 
incentivar a “propriedade” conjunta da intervenção e 
torná-la parte dos programas em andamento)

• Funcionários dos órgãos de saúde envolvidos com a 
prevenção da aids

• Líderes da rede gay da cidade

É importante se reunir com essas pessoas, individualmente e talvez 
em grupo, para explicar a intervenção, discutir quaisquer dúvidas ou 
perguntas que possam surgir e solicitar apoio.  Mesmo que isso demande 
muitas visitas e reuniões antes de conseguir ganhar a confiança dos líderes 
comunitários-chave, o apoio obtido será vital para ajudar a estabelecer a 
credibilidade da sua instituição na comunidade.

Os formadores de opinião provavelmente serão mais receptivos à 
intervenção se forem envolvidos no processo de planejamento. Solicite 
que opinem sobre a maneira como a intervenção será recebida pela 
população-alvo.  Eles podem fornecer uma percepção valiosa sobre 
os valores das pessoas que se deseja atingir, ajudando sua instituição a 
adaptar o programa para a população-alvo.
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PROMOVENDO A INTERVENÇÃO E AVALIANDO A 
POPULAÇÃO-ALVO

A promoção da intervenção envolve principalmente o desenvolvimento 
de uma mensagem positiva capaz de convencer os líderes de opinião 
a “comprar” a ideia.  Uma promoção é bem sucedida, neste sentido, 
quando a intervenção é adaptada aos valores e crenças dos membros da 
comunidade.  Se você conseguir construir as mensagens de prevenção 
contra o HIV levando em conta outras questões importantes para essas 
pessoas, terá mais êxito em tornar a prevenção uma prioridade para 
todos.

Há alguns aspectos que devem ser considerados ao tentar determinar 
os valores da comunidade com relação ao LOP:

IMAGEM DA INSTITUIÇÃO.  Como a sua instituição é vista pela 
comunidade gay? Ela é bem conhecida e aceita por homens gays?  
Compreender como a comunidade “vê” a sua instituição e como se “sente” 
em relação a ela, possibilita que a intervenção tenha um ponto de partida 
mais oportuno.  Se houver percepções negativas, sua instituição estará 
mais preparada para lidar com elas; se forem positivas, as chances de 
haver a intervenção são maiores.

ESFORÇOS ANTERIORES.  Qual o histórico da sua instituição com 
programas para homens gays?  A instituição já conduziu algum programa 
direcionado para esse grupo?  Programas anteriores bem-sucedidos 
fornecem informações sobre o que a comunidade considera importante.  
Entretanto, campanhas anteriores refletem o período em que foram 
conduzidas e os valores e crenças podem ter mudado.

NÍVEL DE CONFORTO TRABALHANDO COM A COMUNIDADE 
ALVO.  É importante que sua instituição apresente a intervenção da 
melhor maneira possível.  Pode parecer óbvio, mas vale a pena observar 
que colaboradores que se sentem à vontade com homens gays certamente 
se tornam os melhores “vendedores” da intervenção.

Uma boa maneira de coletar informações sobre os valores da 
comunidade é organizar grupos com foco específico ou conduzir 
entrevistas com membros da população.  Descreva a intervenção e 
solicite sugestões sobre como torná-la atraente para seus amigos e 
conhecidos.  Essa informação pode ter um valor incalculável para ajudá-
lo a desenvolver uma maneira eficaz de apresentar a intervenção para a 
comunidade.

Além disso, se não houver colaboradores na sua instituição que sejam 
membros da população-alvo, considere a possibilidade de solicitar 
a ajuda de voluntários, contratar homens gays, recrutar consultores 
na comunidade ou todas as alternativas acima.  Eles podem ajudá-
lo a compreender os valores e crenças da comunidade, além de dar 
credibilidade à sua instituição.
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 Outras considerações que ajudam a “vender” a intervenção para a 
população-alvo:

ACESSO
• Faça o treinamento em um local de fácil acesso para a maioria da 

população-alvo; se possível, que lhes permita ir andando ou que 
tenha um bom serviço de transporte público.

LOCAL
• Realize o treinamento em um local “seguro”, um espaço que 

seja confortável e que permita aos participantes manter sua 
privacidade.

• Assegure-se de que o local de reuniões é propício para as sessões 
de treinamento em grupo.

CONFIDENCIALIDADE
• Escolha um local para as reuniões em que as pessoas possam 

chegar discretamente.
• Assegure aos participantes que o material e os assuntos discutidos 

em grupos serão mantidos em sigilo.

INCENTIVOS
• Se possível, ofereça incentivos para a frequência.  Isso pode incluir 

ajuda financeira, alimento, passe de ônibus ou cupons.

ACESSANDO AS COMUNIDADES

Antes que os líderes de opinião se comprometam com a intervenção, 
é necessário que eles tenham confiança na instituição.  Robin Miller 
conseguiu esse resultado na cidade de Nova Iorque ao engajar ex-
clientes de garotos de programa para atuar como intermediários 
entre a instituição e os candidatos a líderes de opinião.  Esses homens 
trabalhavam como voluntários na organização de Miller – Gay Men’s 
Health Crisis – e estavam familiarizados com a intervenção porque 
tinham passado pelo treinamento. O mais importante é que conheciam 
bem o estilo de vida dos clientes de garotos de programa e, assim, 
tornaram-se capazes de comunicar a importância da intervenção para os 
candidatos a líderes de opinião.

 MATERIAIS DE APOIO
Após a terceira sessão de treinamento, pôsteres são colocados nos 

locais da intervenção e solicita-se aos líderes de opinião que passem a 
usar os bottons.   Esses materiais ajudam a promover a intervenção e a 
desencadear conversas entre os líderes de opinião e outros clientes do bar.  
Sua instituição pode optar por desenvolver um material próprio, adaptado 
à comunidade.

A intervenção original LOP usou a imagem de um sinal de trânsito 
em seus cartazes e bottons, representando os diferentes níveis de risco 
de infecção pelo HIV.  Num segundo momento, a imagem foi atualizada 

LOP em

funcionamento
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para representar uma linha contínua de risco, como explicado na imagem 
mostrada à direita.  A mudança ocorreu porque o sinal de trânsito foi 
considerado rígido demais na sua representação de atividades sexuais 
seguras (verde), cuidadosas (amarelo) e perigosas (vermelho).  A linha 
contínua é mais adequada porque mostra a progressão do risco de um 
nível alto e perigoso a baixo e seguro.  É também uma imagem gráfica 
dinâmica e interessante que pode ser utilizada com eficácia em bottons, 
cartazes, camisetas e outros materiais promocionais adotados para a 
intervenção.

Para maiores informações sobre como desenvolver materiais, veja a 
seção “LOP em funcionamento” na página 79.

Logomarcas, símbolos e outros artifícios são usados como 
“estimuladores de diálogo” entre os LOP e outros membros da 
comunidade.

Homens gays já foram expostos a inúmeras campanhas realizadas na 
mídia sobre prevenção do HIV.  Pode ser útil durante o recrutamento 
enfatizar as diferenças entre este programa e intervenções anteriores.  
Homens gays participaram como líderes nas primeiras campanhas 
de prevenção do HIV, no início da epidemia.  Reconheça o papel 
que a comunidade gay já desempenhou na prevenção e o papel dos 
participantes como líderes comunitários.  Enfatize que esta intervenção 
enfoca indivíduos ajudando amigos, familiares e comunidades para lidar 
com a epidemia e prepará-los para responder ativamente a ela.

6. DESENVOLVA UM PLANO PARA MONITORAR O PROCESSO DA 
INTERVENÇÃO

O monitoramento de cada passo da intervenção permite identificar 
problemas importantes antes que se tornem sérios e possam atrapalhar 
a intervenção.  A identificação de problemas também permite introduzir 
modificações no treinamento de novos líderes de opinião.

Verifique se há resultados que não atendem às suas expectativas.

• Quantas pessoas foram recrutadas?
• O quanto elas estão comprometidas com o sucesso do programa?
• Os líderes de opinião estão seguindo o protocolo traçado no 

treinamento durante as conversas com amigos e conhecidos?

Avalie o sucesso da intervenção durante todo o processo

• Após o treinamento, peça aos líderes de opinião que preencham 
questionários acerca do seu progresso com relação às conversas.

• Conduza reuniões específicas para que os líderes de opinião 
possam discutir suas conversas sobre redução de comportamentos 
de risco.

• Ligue para os líderes de opinião para verificar seu progresso.

Modifique a intervenção para se preparar para o próximo grupo de 
líderes de opinião.

ELEMENTO 
CENTRAL 9
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REAGINDO A RESULTADOS INESPERADOS

O LOP será mais útil se a sua instituição encará-lo como uma maneira 
de atender às necessidades da comunidade. Isso quer dizer que não há 
como definir integralmente a intervenção antes da identificação dessas 
necessidades. Significa também que cada intervenção LOP será diferente 
das anteriores.  À medida que as etapas de pré-implantação e as sessões 
de treinamento forem ocorrendo, observe cuidadosamente as respostas 
das pessoas envolvidas.  Use essas informações para medir o progresso da 
intervenção e determinar se alguma mudança é necessária.

• Quando Robin Miller começou a conduzir as sessões de 
treinamento dos líderes de opinião (ex-clientes de garotos de 
programa) na cidade de Nova Iorque, descobriu que os jovens 
participantes tinham muitas concepções errôneas sobre o HIV 
e a  aids.  Então, ela e seus colegas decidiram incluir uma sessão 
extra ao treinamento. Nessa sessão, realizada entre outras duas, os 
líderes de opinião e os facilitadores tiveram tempo para discutir 
seus conceitos sobre HIV e aids.

• O bar de Bob Jansen, local da intervenção em Superior, Wisconsin, 
foi destruído pelo fogo.  Enquanto um novo bar era construído, 
Jansen organizou festas temáticas em sua casa, o que permitiu 
que seu público continuasse a se encontrar socialmente em um 
ambiente seguro durante o decorrer da intervenção.

7. LOCAIS DE ACESSO
O local para a intervenção dependerá das preferências da população-
alvo. Em geral, os bares gays fornecem um local seguro, acessível e 
familiar para as sessões de treinamento. Entretanto, a população-alvo 
pode preferir se encontrar em um outro local que seja considerado 
seguro, como  em uma festa particular ou em um centro comunitário. As 
estratégias usadas para convocar o apoio de proprietários e gerentes de 
bares estão listadas abaixo, mas sua instituição pode adaptá-las a qualquer 
grupo de pessoas.

Sempre que possível, organize reuniões presenciais com o 
proprietário ou gerente do bar.

Descreva o programa que está propondo.  Pode ser interessante 
convidar o proprietário do bar para um almoço.  Isto lhe dará a 
oportunidade de discutir o programa mais detalhadamente e com 
poucas interrupções.  

Inclua os benefícios para a comunidade – e para o bar – como pontos 
fortes.  Isso inclui:

• Redução do risco e das infecções por HIV na comunidade.
• Envolvimento e fortalecimento da comunidade.
• Estabelecimento de um bom relacionamento com o bar.
• Familiaridade com o bar promovendo retorno nos negócios.

LOP em

funcionamento
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Seja direto e explícito com relação ao que está solicitando do 
proprietário, gerente e funcionários do bar.

Normalmente, é necessário recrutar a ajuda dos funcionários do bar 
e usar o espaço do estabelecimento para expor cartazes e para reuniões.  
Honestidade e clareza na comunicação são fatores importantes para 
conseguir a cooperação dos proprietários e funcionários do bar.

Reconheça problemas que geralmente são importantes para os 
proprietários.

1. Assegure aos proprietários que o programa não atrapalhará o 
comércio e que não trará qualquer ônus financeiro.

2. Garanta que a presença do programa não implica considerar 
seu bar necessariamente como um local de alto risco.

Altruísmo e oportunidade de retribuir algo à comunidade são bons 
argumentos para o engajamento dos proprietários. Entretanto, aqueles 
que não pertencem à comunidade responderão melhor a outros 
incentivos. Percebemos que a condução das sessões de treinamento dos 
líderes de opinião durante os períodos ociosos do bar (durante o período 
de preparação do bar para abertura) resultou em crescimento comercial, 
pois era comum os participantes do treinamento permanecerem no local 
socialmente depois que o bar abria as portas.

Reunião para repasse de informações aos funcionários do local 
escolhido

Assim que tiver conseguido acesso ao bar selecionado, organize, junto 
com o proprietário ou gerente, uma reunião rápida com os funcionários 
para descrever o programa.

Os funcionários e garçons do bar podem ser de imensa ajuda para:

1. Sugerir líderes de opinião.
2. Interagir amigavelmente com os funcionários da instituição, 

ajudando a eliminar a desconfiança que “pessoas externas” ao 
ambiente pode provocar.

3. Informar patrocinadores sobre o programa e esclarecer sobre a 
maneira de se engajar.

4. Manter os folhetos e cartazes à vista de possíveis interessados
5. Ocasionalmente, atuar como contato quando os patrocinadores 

estiverem indisponíveis.
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SELECIONANDO OS LOCAIS DA INTERVENÇÃO

As pesquisas que avaliaram a intervenção com líderes de opinião 
popular realizaram sessões de treinamento dos líderes em bares gays. 
Entretanto, nem sempre essa opção está disponível.  A maior parte 
dos treinamentos em Seattle aconteceu em bares, mas uma discoteca 
importante não aceitou grupos de treinamento no espaço do clube 
quando estivesse fechado e o lugar era barulhento demais quando 
aberto. Assim, a equipe de Audie Lemke marcou as reuniões em uma 
universidade. É importante, explica Lemke, que os locais de treinamento 
sejam “neutros”, ou seja, deve haver outras razões para as pessoas 
frequentarem o espaço além das aulas sobre HIV e aids.  Esse tipo 
de “disfarce” permite um certo nível de conforto que não existiria se 
as pessoas tivessem de participar das sessões em uma instituição de 
prevenção contra HIV/aids.

• Os colaboradores da instituição de David Andrist identificaram 
algumas lanchonetes em Columbus frequentadas por clientes 
gays e decidiram expandir a intervenção para incluir esses 
estabelecimentos.  As sessões de treinamento foram realizadas 
durante o horário comercial normal em uma área separada da 
recepção. Ao incluir esses estabelecimentos na intervenção, a 
Força Tarefa Contra a AIDS de Columbus teve a oportunidade 
de alcançar um público gay que não necessariamente frequentava 
bares gays da cidade.

• Na cidade de Nova Iorque, os bares escolhidos para a intervenção 
ficavam abertos quase 24 horas por dia e também eram os locais 
de trabalho dos líderes de opinião.  Devido às interrupções que 
normalmente ocorriam no bar, o treinamento foi realizado na 
instituição responsável pela intervenção, o Gay Men’s Health 
Crisis.

• Quanto a conseguir o apoio dos proprietários dos locais 
da intervenção, Bob Jansen dá algumas dicas úteis.  Como 
proprietário de The Main Club em Superior, Wisconsin, Jansen 
sabia da importância de ressaltar os interesses comerciais dos 
proprietários de bares. Enfatizou, assim, o lado comercial: como 
a intervenção ajudaria a construir um relacionamento positivo 
da instituição com o bar e como poderia auxiliar a definir o 
estabelecimento como centro de informações para a comunidade.  
No mínimo, sua instituição precisa garantir que a intervenção não 
atrapalhará os negócios.

Jansen sugere também que sua instituição consiga a ajuda de 
alguns membros influentes da comunidade, caso ainda não tenha 
estabelecido um bom relacionamento com os proprietários dos 
locais.  Peça aos membros da comunidade para apresentar a 
instituição aos proprietários, de maneira a conseguir seu apoio.

 

LOP em
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8. IDENTIFIQUE OS LÍDERES DE OPINIÃO
Para que as normas sociais mudem, é necessário que pelo menos 
15% da comunidade defenda a mudança. Ou seja, sua instituição deve 
necessariamente recrutar 15% da população-alvo para treinamento.  
Para garantir que um número suficiente de líderes de opinião conclua o 
treinamento, recomendamos recrutar entre 20 e 25% da população-alvo, 
se possível.

Além disso, é fundamental identificar e recrutar líderes de opinião 
de todas as redes sociais chave dentro da população-alvo. Embora os 
frequentadores de bares gays pareçam ser um segmento da comunidade 
homogêneo e coeso, eles não são.  Na maioria dos clubes, há muitas redes 
sociais diferentes e relativamente independentes, baseadas em idade, etnia 
ou maneira como escolhem ocupar o tempo, seja dançando ou jogando 
bilhar etc.

Como o LOP funciona dentro de redes sociais, uma intervenção eficaz 
deve atingir e engajar líderes de opinião de cada uma das diferentes redes.

Os líderes de opinião podem ser identificados por apresentarem 
as seguintes características:

1. A sua rede de amigos o estima e confia nele.
2. Podem ser do sexo masculino ou feminino.
3. São as pessoas mais cumprimentadas e que mais 

cumprimentam os outros, e as mais solicitadas, pelos homens 
gays, para dar conselhos.

Técnicas etnográficas são usadas sistematicamente para identificar os 
segmentos da população-alvo e para identificar as pessoas mais populares, 
estimadas e depositárias da confiança de outros em cada segmento da 
população.

Durante a vida do programa, 15% da população-alvo encontrada no 
local da intervenção é treinada como LOP.

 

ELEMENTOS 
CENTRAIS 2
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MÉTODOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DE LÍDERES DE OPINIÃO

Recrute informantes-chave
O método mais útil é pedir às pessoas que conhecem a população para 

sugerir os nomes.  São chamados de “informantes-chave” e podem ser 
garçons, funcionários da instituição ou outros que estejam familiarizados 
com a dinâmica dos membros do bar.  Além disso, é mais fácil atingir 
todas as redes da população-alvo quando se recorre à ajuda de um grupo 
diversificado de informantes. Veja, no final do passo 8, algumas dicas 
sobre como realizar uma reunião para levantar nomes de líderes.

Treine colaboradores da instituição para atuarem como 
observadores
Colaboradores da instituição treinados podem passar algum tempo 

nos bares locais observando a população.  Depois de algumas visitas, 
provavelmente conseguirão identificar algumas das pessoas que parecem 
ter o perfil de líder.

Pesquise junto à população-alvo
Pergunte aos membros da população-alvo quem são as pessoas em 

quem confiam e a quem se dirigiriam se precisassem de conselhos.

Permita autonomeações
Alguns membros da população podem não ter sido identificados como 

líderes de opinião, mas estão comprometidos com o esforço de reduzir 
a difusão do HIV.  Não se deve negar a ninguém a oportunidade de se 
ajudarem e de seus pares a reduzir o risco da infecção pelo HIV.  

É uma boa ideia encorajar a pessoa que deseja ser treinada para atuar 
como líder de opinião. Autonomeações podem ser conseguidas pelos 
colaboradores da instituição que estejam recrutando candidatos em 
mesas de bar ou circulando pelo ambiente, apresentando-se e falando do 
programa. 

Faça propaganda
Se sua instituição estiver com dificuldade para alcançar a meta de 15%, 

talvez seja útil publicar uma descrição do projeto em jornais gays locais 
ou através dos informes da instituição.  Pessoas interessadas poderão 
buscar informações sobre como participar do projeto.

 À medida que sua instituição reúne nomes de líderes de opinião, 
identifique as redes sociais primárias a que eles pertencem. Se for útil, 
dê a cada rede um nome, como, por exemplo, “estudantes universitários 
MacGregor”, para distingui-la das demais redes.  Tente determinar os 
limites das redes: quais as pessoas que estão incluídas e quais não estão.  
Quando tiver encontrado todos os líderes de opinião, deverá ter uma 
lista das redes sociais que abrange toda a população do bar. Enfatizamos 
que os líderes de opinião e suas redes sociais são as forças primárias de 
mudança nesta intervenção.  Ao recrutar líderes de opinião de TODAS as 
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redes sociais de uma determinada população, é possível obter resultados 
maiores e de longo prazo sobre as normas e comportamentos da 
população.

TRABALHANDO COM INFORMANTES

Garçons e outros informantes podem estar dispostos a sugerir nomes de 
líderes de opinião, mas isso provavelmente vai exigir que os colaboradores 
da intervenção mantenham uma postura vigilante para garantir que o 
trabalho seja feito.

• A equipe de Audie Lemke, em Seattle, teve dificuldades em 
conseguir que os garçons informantes preenchessem suas listas de 
sugestões de nomes.  Os garçons queriam ajudar, mas acabavam 
esquecendo de preencher as listas, mesmo recebendo várias 
visitas dos colaboradores da intervenção. Em certo momento, 
a instituição ofereceu um pagamento de 50 dólares por uma 
lista com 25 nomes, mas nem isso surtiu o efeito esperado. O 
processo de sugestão de nomes finalmente passou a dar mais 
ênfase à identificação dos líderes pelos próprios colaboradores da 
instituição, através da observação direta das populações dos bares.

• Em Milwaukee, os colaboradores da intervenção pediram a dois 
garçons muito conhecidos para ajudá-los na identificação dos 
líderes de opinião. Mais uma vez, os garçons demonstraram grande 
interesse em ajudar, mas distraíam-se facilmente e não preenchiam 
a lista. Andy Bagnall e outros colaboradores da intervenção 
fizeram várias visitas aos garçons, lembrando-os de preparar a lista 
com participantes potenciais da intervenção.  Bagnall aconselha 
outros coordenadores de intervenções a não assumirem a função 
de conseguir as listas.  Os colaboradores da intervenção precisam 
sentir que são a força motriz do processo.

Realizar uma reunião para nomear os líderes de opinião
Faça uma reunião com o grupo de garçons e outros informantes para 

explicar o seu papel como nomeadores de líderes de opinião. 

• Eles conhecem a população e têm condições de identificar os 
líderes de opinião.

• Peça que pensem cuidadosamente na população-alvo.  Explique as 
qualidades de um líder de opinião:
• Sua rede de amigos o estima e confia nele.
• Podem ser do sexo masculino ou feminino.
• São as pessoas mais cumprimentadas e que mais 

cumprimentam os outros, e as solicitadas, pelos homens gays, 
para dar conselhos.

• Ninguém é popular em todos os grupos.  Portanto,
• Os nomes de líderes de opinião devem vir de todos os grupos 

sociais e étnicos do bar (por exemplo: frequentadores mais 
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jovens ou mais velhos, turma que gosta de dançar, jogadores 
de bilhar, etc). Os indicados podem ser homens ou mulheres, 
desde que sejam populares com o grupo de homens gays.  Os 
próprios garçons podem entrar na lista se corresponderem aos 
critérios.

• Mantenha a lista de indicados de forma confidencial. Não 
compartilhe listas com outros informantes.  Não divulgue os 
nomes dos indicados para uma pessoa que se considera popular. 
(Não queremos que uma pessoa fique desapontada se não fizer 
parte da lista final).

• Para proteger a confiabilidade das informações, liste os indicados 
pelo seu primeiro nome e a inicial do sobrenome, e uma palavra 
descritiva.

Entregue a cada informante o Formulário para Nomeação para que 
possam registrar suas escolhas.  Peça aos informantes que listem entre 
5 e 35 pessoas que considerem líderes de opinião.  O número exato de 
pessoas que eles devem nomear depende do número de homens da 
população-alvo.  Sua instituição deve recrutar pelo menos 15% de cada 
rede social identificada e 15% da população-alvo como um todo.

Contate cada informante durante o processo de nomeação para 
assegurar que não há dúvidas ou problemas.  Revise os critérios de 
nomeação novamente com cada informante, se necessário.  Receba e 
controle os formulários preenchidos depois de 10 dias a duas semanas.  
Os nomes sugeridos, especialmente aqueles que aparecem em múltiplas 
listas, são os líderes de opinião popular. 
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9. RECRUTE OS LÍDERES DE OPINIÃO
Assim que as indicações estiverem tabuladas e os líderes de opinião 
identificados, inicie o contato com cada um deles.

Aborde cada um e pergunte se eles têm alguns minutos disponíveis 
para que você lhe explique como os líderes de opinião podem ajudar seus 
amigos e a comunidade a lutar contra a aids. Talvez seja útil pedir ao 
informante para apresentá-lo ao líder em potencial, de modo a estabelecer 
um certo nível de confiança.

Característica-chave: recrutar líderes de opinião enfatizando seu papel 
positivo potencial como recurso para a prevenção da aids junto a outros 
membros da comunidade.

Característica-chave: recrutar líderes de opinião popular para 
treinamento em grupos.

• Explique que o líder de opinião foi selecionado pelos seus pares 
como uma pessoa popular a quem os outros recorrem para pedir 
aconselhamento.

• Explique os passos adotados para garantir o sigilo (seu 
desconhecimento do sobrenome dele ou dela, por exemplo).

• Enfatize que o objetivo do programa é a prevenção da aids e que 
o status de líder de opinião implica tornar-se um educador e um 
modelo para os demais membros da comunidade.

• Explique como um líder de opinião contribui para a comunidade 
ao liderar os esforços para a prevenção da aids.  Eles não apenas 
ajudarão a evitar a doença, mas também estarão salvando as vidas 
de amigos e conhecidos.

Durante a vida do programa, 15% da população-alvo encontrada no 
local da intervenção são treinados como LOP.

• Dê a cada um dos indicados uma ideia de quem estará 
participando das reuniões (os outros líderes de opinião), onde as 
reuniões serão realizadas (o bar, por exemplo, devido ao aspecto 
de confiabilidade e conforto), quantas pessoas participarão 
das reuniões (entre 10 e 30 pessoas, dependendo do número 
de frequentadores do bar), e a duração das reuniões (entre 90 
minutos e duas horas, semanalmente, durante quatro semanas 
consecutivas).

• Quando for o caso, informe os líderes de opinião de que sua 
instituição está preparada para oferecer incentivos monetários, 
alimentação e transporte.
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OS RECRUTADORES DE LÍDERES DE OPINIÃO PODEM 
DEFENDER OS BENEFÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO USANDO 
ALGUNS DOS SEGUINTES ARGUMENTOS:

• Você tem a oportunidade de fazer a diferença na luta contra a aids.
• Você pode retribuir alguma coisa para a comunidade.
• Você vai atuar em um ambiente com todo o apoio que precisar.
• Você pode salvar a vida de amigos ou de pessoas que ama.
• Você pode ser um participante ativo na luta contra a aids.
• Você vai proteger sua comunidade.
• Você tem a oportunidade de construir uma norma social para o 

sexo seguro.
• Você terá acesso a informações atualizadas sobre o HIV/aids.
• Você pode construir uma rede de apoio para outras pessoas com 

preocupações semelhantes.
• Você pode aprender técnicas de comunicação que facilitarão a 

transmissão de mensagens sobre sexo seguro e sobre como realizar 
uma negociação pessoal com parceiro(s) sexual(is).

• Você vivenciará a experiência do trabalho em equipe e de 
compartilhamento com outros líderes de opinião.

• Você pode solucionar problemas com outras pessoas em situações 
semelhantes.

• Você pode exercitar o controle sobre sua própria vida.

INCENTIVOS PARA OS LÍDERES DE OPINIÃO

Como na pesquisa original da intervenção com LOP, muitas equipes que 
conduziram intervenções ofereceram aos líderes de opinião incentivos 
financeiros por sua participação.  Entretanto, em todos os casos, esses 
recursos financeiros não foram a prioridade; outros incentivos, como a 
oportunidade de fazer a diferença na comunidade, revelaram-se razões 
importantes para a participação.

• Os líderes de opinião em Milwaukee receberam um bônus 
de R$80,00 ao completarem o treinamento, mas muitos deles 
revelaram que estavam envolvidos porque consideravam o 
programa importante para a comunidade.

• Bob Jansen descobriu que alguns dos candidatos a líderes de 
opinião, em seu bar localizado em Superior, Wisconsin, não 
estavam muito interessados na intervenção.  No geral, aqueles que 
estavam interessados eram os que tinham uma conexão direta com 
o HIV/aids, como, por exemplo, ter perdido uma pessoa amada 
devido à doença.  Para melhorar a compreensão do impacto que 
a aids tinha sobre a cidade e circunvizinhanças, Jansen reuniu 
fotos de residentes locais que haviam morrido por causa da 
doença e expôs um álbum nos bares, permitindo que os clientes 
o folheassem.  Essa abordagem ajudou a desconstruir o conceito 
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errôneo de que a aids não afetava zonas rurais como a região de 
Superior.  Além disso, tornou a prevenção prioritária dentro da 
comunidade.

•  Os líderes de opinião da cidade de Nova Iorque foram pagos pelo 
seu tempo, conforme a tabela de valores vigentes na época para 
contratação de garotos de programa. Porém, nos questionários 
finais, essas pessoas revelaram que teriam participado da 
intervenção sem o reembolso de parte do tempo que investiram.  
Alguns doaram o valor de volta para a instituição.  Robin Miller 
concluiu que os colaboradores da instituição foram capazes de 
construir o comprometimento dos líderes de opinião com a 
intervenção ao transmitirem mensagens persuasivas, consistentes 
e persistentes sobre o papel positivo que os líderes de opinião 
desempenham em suas comunidades.

• Durante o primeiro ano da intervenção em Columbus, Ohio, os 
líderes de opinião que completaram o treinamento receberam um 
bônus.  Entretanto, muitos dos participantes devolveram o valor 
para a instituição ou doaram a quantia para outras organizações. 
Nessa ocasião, outro incentivo foi criado pela Força Tarefa contra 
a aids de Columbus: um cartão que dava aos líderes de opinião 
o direito a descontos em lanchonetes, livrarias, bares e outros 
estabelecimentos da cidade.  Essa ideia singular não apenas 
deu aos líderes de opinião mais uma razão para se envolverem, 
como também forneceu a outros segmentos da comunidade – o 
comércio – a oportunidade de ativamente apoiar a intervenção.

• Cada líder de opinião que completou o treinamento em Seattle 
recebeu um certificado.  Contudo, a oportunidade de socialização 
com outros membros da comunidade foi vista como um dos 
principais incentivos, especialmente nas zonas rurais onde não há 
muitos locais onde homens gays possam se reunir.

Entregue aos candidatos a líderes de opinião uma carta explicando 
a intervenção, junto com um número de telefone para contato.  Veja o 
modelo de carta no anexo B.
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Colete informações para contato com os líderes de opinião (por 
exemplo, número de telefone, endereço, se é possível deixar recado e, 
nesse caso, de que tipo, quão discreto deve ser), caso resolvam participar 
do projeto depois de terem sido informados sobre todos os aspectos 
envolvidos.  Veja um exemplo no Formulário de informações de contato 
(anexo C1).

Quando todos os líderes de opinião tiverem sido contatados quanto à 
sua participação no programa, estabeleça uma data para a primeira sessão 
com o gerente do bar e ligue para todos os participantes confirmando 
sua participação.  Encaminhe uma carta lembrando-os da data, hora e 
local da reunião e solicitando sua participação.  Veja o anexo C2 - Carta 
lembrete – para obter um modelo da carta.
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MANTENDO O SIGILO

O sigilo foi uma grande preocupação dos líderes de opinião no bar de 
Bob Jansen.  Jansen sabia que seus fregueses ficariam muito relutantes 
em colocar seus nomes em qualquer lista associada à frequência em bares 
gays ou ao HIV/aids.  A cidade de Superior, Wisconsin, onde Jansen tem 
seu bar, é uma comunidade pequena por onde as informações transitam 
muito depressa.  Jansen ressalta que muitos dos seus clientes moram na 
zona rural precisamente porque valorizam a privacidade.  A intervenção 
teria fracassado se colocasse em risco o sigilo da identidade dos líderes de 
opinião.  Para resolver essa questão, nenhuma lista foi feita.  Os garçons 
informaram os nomes para Jansen e a lista final foi feita mentalmente.  
Como Jansen conhecia quase todo mundo que tinha sido nomeado, essa 
abordagem funcionou bem.

• Na cidade de Nova Iorque, os líderes de opinião de Robin Miller 
também estavam preocupados com o sigilo, embora tentassem 
esconder o fato de que o trabalho que exerciam era ilegal. Também 
nesse caso nenhuma lista foi feita. Em vez disso, os líderes de 
opinião foram apontados pelos garçons e então Miller e seus 
colaboradores os abordaram.  Às vezes, os líderes de opinião 
eram abordados por ex-profissionais do sexo que atuavam como 
voluntários na instituição de Miller.  O voluntário informava os 
líderes de opinião sobre a intervenção e então os apresentava a 
Miller e aos colaboradores do projeto. Dessa forma, o sigilo ficou 
assegurado.
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VISÃO gERAL DO TREINAMENTO DE LÍDERES DE OPINIÃO
Esta intervenção envolve o treinamento de líderes de opinião para 
que possam usar sua liderança inata para influenciar seus amigos a se 
protegerem contra o HIV.  Esta seção fornece informações sobre o que 
sua instituição precisa para conduzir o treinamento.  Está dividida em 
quatro sessões de treinamento que deverão ser programadas para ocorrer 
durante um período de quatro semanas.

METAS PRIMÁRIAS
O objetivo do treinamento é inspirar, nos líderes de opinião, uma 
compreensão do papel que desempenham na formação de normas 
em suas comunidades.  Fornece, ainda, informações, treinamento de 
habilidades e o apoio necessário para se criar um ambiente social no qual 
o sexo seguro passe a ser uma norma.

As duas primeiras sessões de treinamento asseguram que os líderes 
de opinião tenham o mesmo nível de conhecimento sobre o HIV/aids.  
A sessão 1 discute os aspectos básicos do HIV e da aids, incluindo os 
comportamentos que geram riscos.  Na sessão 2, o treinamento aborda 
os mitos e conceitos errôneos sobre a transmissão do HIV.  Além disso, 
os líderes de opinião começam a aprender sobre conversas que defendem 
a redução de comportamentos de risco, uma das principais ferramentas 
para a mudança de normas sociais.  As sessões 3 e 4 consistem 
principalmente de dramatizações que ajudam os líderes de opinião a 
se tornarem capacitados para discutir o sexo seguro com seus amigos e 
conhecidos.  

Durante a vida do programa, 15% da população-alvo encontrada no 
local da intervenção é treinada como LOP.

O programa habilita os LOP a iniciar mensagens sobre a redução 
de comportamentos de risco com amigos e conhecidos em conversas 
rotineiras.

O programa de treinamento ensina aos LOP características 
da comunicação eficaz de mensagens para a mudança efetiva de 
comportamento, tendo como alvo atitudes, normas, intenções e 
autoeficácia. 

Grupos de LOP encontram-se semanalmente em sessões que utilizam 
instrução, modelos facilitadores e diversos exercícios de dramatização 
para auxiliá-los a aprimorar suas habilidades e ganhar autoconfiança nas 
suas comunicações com outros membros da comunidade sobre prevenção 
efetiva contra a aids.  Os grupos devem ser pequenos o suficiente para 
possibilitar oportunidades de exercícios práticos, de modo que todos 
os LOP possam desenvolver suas habilidades comunicativas e sentir-se 
confortáveis na transmissão dessas mensagens.

Entre as sessões, os LOP estabelecem metas para se engajarem em 
conversas com amigos e conhecidos da população-alvo sobre a redução 
de comportamentos de risco.

ELEMENTOS 
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Os resultados das conversas são revistas, discutidas e reforçadas nas 
sessões de treinamento subsequentes. 

DICAS PARA O PLANEJAMENTO DAS SESSÕES DE 
TREINAMENTO

• As sessões de treinamento normalmente duram entre noventa 
minutos e duas horas.

• Os facilitadores devem ser adequados à população-alvo da 
intervenção.

• É necessário ter dois facilitadores. Outros colaboradores podem 
ser indispensáveis para eventos específicos, como, por exemplo, as 
atividades que envolvem dramatizações.

• Se possível, ofereça lanche e refrigerantes durante essas sessões.  
Torne cada reunião o mais confortável e prazerosa possível, de 
modo que os líderes de opinião vejam essas reuniões também 
como eventos sociais e não apenas sessões de treinamento.

• Os grupos de treinamento devem ser pequenos o suficiente para 
garantir a participação de todos.  Grupos maiores requerem 
facilitadores adicionais para as atividades de dramatização.

• Tanto homens quanto mulheres podem participar do treinamento 
de líderes de opinião.

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DA SESSÃO DE TREINAMENTO
A pesquisa que fundamentou o LOP demonstrou resultados baseados 
em um treinamento composto de quatro sessões no decorrer de quatro 
semanas.  Entretanto, é possível adaptar a intervenção para atender às 
necessidades dos participantes.

• Robin Miller, da cidade de Nova Iorque, alterou para três sessões 
realizadas no período de uma semana para evitar que os clientes 
dos garotos de programa perdessem o interesse no projeto. Miller 
manteve o conteúdo do treinamento, apenas prolongou o tempo 
de cada sessão.

• A equipe de Audie Lemke, em Seattle, desenvolveu três tipos 
de treinamentos: um com duração de cinco horas para adultos, 
um de seis horas para jovens e um terceiro de três horas para 
proprietários de estabelecimentos comerciais. Cada tipo adaptado 
às necessidades específicas dos participantes.

Determinar a duração e frequência das sessões de treinamento é uma 
questão de encontrar um equilíbrio entre as recomendações da pesquisa 
e os aspectos práticos enfrentados pelos líderes de opinião. Geralmente 
um número maior de sessões aumenta a coesão do grupo no decorrer 
do processo, enquanto um número menor de sessões exige menos 
investimento de tempo para os líderes de opinião, o que pode resultar em 
um aumento do número total de pessoas participando do treinamento.

LOP em

funcionamento

ELEMENTOS 
CENTRAIS 



55
DEBI Brasil · LÍDER DE OPINIÃO POPULAR - LOP
Estratégia dE PrEvEnção Para as dst-Hiv

ENCONTRANDO FACILITADORES
A Força Tarefa contra a Aids da cidade de Columbus beneficiou-se dos 
trabalhos anteriores realizados pelo Departamento de Saúde Pública 
do Município de Columbus. Iniciado no começo da década de 1970, o 
Departamento de Saúde disponibilizou testes para DST e mais tarde para 
o HIV à população dos bares gays da cidade.  Esse histórico de trabalhos 
de extensão não apenas ajudou David Andrist a implantar a intervenção 
nos bares da cidade, como também auxiliou o recrutamento de 
facilitadores adicionais para as sessões de treinamento. Andrist recrutou 
dois colaboradores do Departamento de Saúde como facilitadores 
voluntários.  Se sua instituição não tem um número suficiente de 
facilitadores para as sessões de treinamento, considere buscar voluntários 
em outros órgãos de saúde da sua área.

 

LOP em

funcionamento
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SESSÃO 1: ENSINANDO OS LÍDERES DE 
OPINIÃO SOBRE REDUÇÃO DE 
COMPORTAMENTOS DE RISCO DE 
INFECÇÃO PELO HIV

A sessão 1 tem três objetivos primários. O primeiro é explicar o papel 
fundamental que os líderes de opinião desempenham na prevenção do 
HIV/aids.  O segundo é assegurar que todos os participantes obtenham 
informações precisas e atualizadas sobre a transmissão do HIV e os 
níveis de risco relativos a atividades sexuais e uso de drogas.  O terceiro 
é começar a fornecer aos participantes as ferramentas apropriadas para 
alcançar, com sucesso, mudanças comportamentais.

No decorrer desta sessão e das seguintes, mantenha a mensagem sempre 
positiva.  Sua tarefa é inspirar os participantes a assumir o papel potencial 
de proteger suas comunidades contra o HIV e a aids.

A sessão de treinamento terá mais sucesso se for interativa, portanto 
encoraje os participantes a falar sobre como o treinamento vai afetar 
suas vidas. As informações deste manual somente serão úteis se os 
participantes acreditarem que podem aplicá-las a situações reais.

A SESSÃO 1 TEM CINCO PARTES:

1. Introdução
2. HIV/aids – Visão geral
3. Níveis de comportamentos de risco
4. Estratégias para se alcançar mudanças para a redução de 

comportamentos de risco
5. Fechamento/Introdução à sessão 2
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INTRODUÇÃO
Observações para o facilitador:

Enfatize os seguintes aspectos:
• O LOP é uma intervenção para toda a comunidade
• O LOP dá aos participantes a oportunidade de ajudar suas 

comunidades
• Os Líderes de Opinião podem salvar as vidas de alguns de 

seus amigos

Dê as boas vindas aos participantes.  Apresente os facilitadores e 
convide os participantes a compartilharem seus primeiros nomes.

EXPLIQUE O PROGRAMA: O QUE É O PROGRAMA LIDER DE 
OPINIÃO POPULAR?

Diga: “Como vocês todos sabem, o HIV e a aids atingiram duramente a 
comunidade gay. Durante os últimos anos, tentamos evitar que a doença 
se espalhasse, aconselhando as pessoas a fazerem sexo seguro para reduzir 
o risco de infecção pelo HIV. Isso funcionou até certo ponto.  Entretanto, 
hoje sabemos que é possível levar a prevenção para um novo patamar. É 
uma mudança radical na qual VOCÊS têm um papel muito importante a 
desempenhar.

O Projeto Líder de Opinião Popular, ou simplesmente LOP, é um 
programa de prevenção do HIV que aborda o problema do HIV na 
comunidade. Com sua ajuda, esse programa pode mudar o modo como a 
comunidade inteira – não uma pessoa de cada vez – percebe a autoproteção 
contra o HIV. Trata-se de criar um ambiente no qual as pessoas se sintam 
à vontade para dizer “não” ao  sexo desprotegido porque sabem que seus 
amigos querem que elas assumam um comportamento seguro.

O programa não apenas ensina como se proteger contra o HIV, algo 
que vocês provavelmente já sabem fazer, mas também mostra como vocês 
podem ajudar a criar um ambiente que apoia o sexo seguro, ao estabelecer 
uma norma comunitária que endossa tal comportamento. Vocês podem até 
mesmo salvar a vida de alguns de seus amigos.”

Característica-chave: Explique aos líderes de opinião que foram 
escolhidos devido à sua popularidade, credibilidade e habilidade em 
influenciar outros.

A “Teoria da difusão de inovações” foi originalmente desenvolvida 
em resposta ao trabalho de Everett Rogers com fazendeiros na década 
de 1950.  O objetivo do estudo de Rogers era saber de que maneira 
os fazendeiros decidiam se iriam plantar novas variedades de milho. 
Ele descobriu que, se alguns fazendeiros influentes plantassem a nova 
variedade e a recomendassem a outros fazendeiros, eventualmente 
os outros fazendeiros mudariam para a nova variedade.  Rogers 
denominou os fazendeiros influentes “líderes de opinião”. 
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Característica-chave: explicar a teoria e filosofia da intervenção 
aos líderes de opinião.

EXPLIQUE A TEORIA E FILOSOFIA FUNDAMENTANDO O LOP

Explique que os participantes foram indicados como “líderes de 
opinião” de suas comunidades.

Os líderes de opinião são:
• Populares
• Responsáveis
• Considerados íntegros
• Pessoas cujas opiniões são consideradas confiáveis.

Explique que os líderes de opinião exercem um papel muito importante 
no estabelecimento de normas sociais da comunidade.

Normas sociais:
• São regras não escritas de comportamento, presentes em 

todas as comunidades.
• Ajudam as pessoas a entenderem quais os comportamentos 

que são aceitáveis ou não.

A “Teoria de difusão de inovação”, que dá fundamento a esta 
intervenção, afirma que as normas sociais podem ser alteradas 
se os líderes de opinião apoiarem a mudança defendendo novos 
comportamentos junto a seus amigos.  O LOP aplica essa teoria para 
mudar as normas sociais referentes a sexo seguro.

Diga:  “Se pudermos garantir que as normas da comunidade gay apoiem 
o sexo seguro – isto é, se o sexo seguro passar a ser a maneira correta de agir 
– estaremos dando a todos da comunidade mais razões para evitar o sexo 
desprotegido e isso vai salvar vidas.”

Característica-chave: enfatizar o papel dos líderes de opinião na 
mudança das normas de seus pares, por meio de mensagens direcionadas 
à prevenção do HIV e da aids, comunicadas durante suas conversas com 
amigos e conhecidos.

Diga: “Como líderes de opinião, vocês podem ajudar a concretizar essa 
mudança, conversando com seus amigos e conhecidos sobre sexo seguro. 
Dessa maneira, quando eles forem confrontados com a decisão de fazer 
ou não sexo seguro, saberão que a escolha de adotar um comportamento 
seguro é apoiada por seus amigos. Vocês já são líderes sociais em suas 
comunidades. Agora estamos pedindo que usem essa liderança para dar um 
fim ao HIV e à aids”. 
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HIV/AIDS – Visão geral
Diga: “Nós vamos passar o restante da sessão de hoje falando sobre HIV 

e aids e os comportamentos que colocam as pessoas sob o risco de contrair 
a doença. Nas próximas sessões, vamos ver como vocês podem usar estas 
informações para persuadir seus amigos a não colocarem suas vidas em 
risco.”

Transmissão do HIV
Diga: “Vamos começar abordando algumas informações básicas sobre o 

HIV e a aids.  Quais são os quatro fluidos corporais que transmitem o HIV 
de uma pessoa para outra?”

1. Sangue (ou produtos sanguíneos contaminados)
2. Sêmen
3. Fluido vaginal
4. Leite materno

Se o sangue, sêmen ou fluido vaginal de uma pessoa infectada entra na 
corrente sanguínea de outra pessoa, a infecção pelo HIV pode ocorrer.

Relações sexuais desprotegidas e o compartilhamento de seringas são os 
principais meios de transmissão.

Observações para o facilitador:

Fale sobre os pontos abaixo e inclua outros que considere relevantes.
• O HIV invade as células T.
• O HIV progride em um continuum.
• O HIV e a aids podem ser invisíveis para o olho.
• Anticorpos indicam a presença do HIV no corpo.

Como o HIV NÃO se dissemina?
• Não há contágio pelo ar.
• O vírus não está presente nas superfícies da pele.
• Não há contágio através de insetos (só é transmitido de pessoa 

para pessoa).
• Não é provável que o contágio ocorra através da saliva.
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O HIV E O SISTEMA IMUNOLÓgICO
O HIV é letal porque compromete o sistema imunológico. Vamos discutir 
como o HIV faz isso.

• O HIV é um vírus capaz de invadir as células T (célula CD4) que 
regulam o sistema imunológico dos nossos corpos. O HIV se 
duplica através da estrutura do DNA das células T e começa a se 
multiplicar dentro da célula. À medida que um número cada vez 
maior de vírus do HIV infecta o corpo, a pessoa passa a sofrer os 
estágios da doença.

• Há diferentes estágios da infecção pelo HIV, incluindo as 
pessoas vivendo com HIV/aids assintomáticas, sintomáticas 
e apresentando doenças que definem a aids.  Os estágios do 
HIV ocorrem em um continuum, do muito saudável ao muito 
doente. À medida que a pessoa passa pelos estágios, ele ou ela 
normalmente vai ficando cada vez mais doente porque o vírus está 
se multiplicando e afetando vários órgãos do corpo.

• Não dá para saber, apenas olhando para uma pessoa, se ela está 
infectada pelo HIV ou se tem aids.  Elas próprias podem não saber, 
o que torna o comportamento seguro ainda mais importante.

• Quando infectado pelo HIV, o corpo começa a produzir 
anticorpos na tentativa de combater a doença. Há um período de 
tempo durante o qual o vírus mantém-se vivo (o teste Elisa não 
detecta a presença do HIV no corpo e sim a resposta do sistema 
imunológico aos anticorpos HIV). O período em que a quantidade 
do vírus é pequena demais para ser detectada pelo teste é chamado 
de “janela” e pode durar entre 4 e 12 semanas após ter ocorrido a 
infecção pelo vírus.

Observações para o facilitador:  Novas drogas terapêuticas, tais como 
os inibidores de protease, estão mudando a natureza da epidemia da 
aids.  Algumas pessoas estão começando a achar que a aids é uma doença 
crônica em vez de uma enfermidade fatal.  Adapte o treinamento para 
considerar esses avanços farmacêuticos. Entretanto, o HIV e a aids ainda 
são fatais e a probabilidade é de que a infecção pelo HIV continue sendo 
um dos principais problemas de saúde pública por muitos anos.

Apresente o folheto com o ponto de exclamação para iniciar as 
discussões sobre níveis de risco.

• Se não for possível fazer cópias coloridas para os participantes, use 
a versão em preto e branco.
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NÍVEIS DE COMPORTAMENTOS DE RISCO

Distribua o folheto com o ponto de exclamação (anexo D) e exponha os 
cartazes com o ponto de exclamação.

Diga: Agora que já discutimos como o HIV é transmitido, vamos falar 
sobre os comportamentos que colocam as pessoas em risco de infecção 
pelo HIV.  Como diferentes comportamentos apresentam níveis diferentes 
de risco, usamos o continuum do ponto de exclamação para nos ajudar 
a compreender como um comportamento pode ser mais ou menos seguro 
dependendo da maneira como é conduzido.  Por exemplo, se um homem 
escolhe fazer sexo oral em outro homem sem camisinha, mas para antes do 
orgasmo, ele assume um certo risco.  Porém, se ele faz sexo oral até ocorrer a 
ejaculação, este risco aumenta muito.  Decidir quanto risco uma pessoa está 
disposta a correr é uma decisão pessoal e que deve ser tomada em conjunto 
com os parceiros sexuais.”

Apresente o continuum do ponto de exclamação.  Mencione os 
seguintes aspectos:

• As partes coloridas representam estimativas do risco para 
diferentes comportamentos. O vermelho representa o risco 
mais alto, amarelo significa cuidado e o verde quer dizer livre 
para seguir adiante.  Um determinado comportamento sexual 
raramente tem o mesmo nível de risco cada vez que é adotado.  
Vários fatores estão envolvidos na determinação do nível de risco 
de um comportamento específico, incluindo a saúde das pessoas 
envolvidas e o tipo de proteção usada. Este exercício apresenta a 
percepção de risco geral, comum, que participantes podem usar 
para determinar em quais atividades irão ou não se engajar.

Observações para o facilitador:

Algumas atividades apresentam risco maior para parceiros receptivos 
(passivos) e outras atividades para parceiros insertivos (ativos).  
Entretanto, vamos ignorar quem está correndo maior risco porque:

• Nada é completamente seguro para um parceiro e perigoso para o 
outro;

• Nem sempre está claro qual parceiro está correndo risco maior;
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• Eticamente, as pessoas não deveriam se engajar em atividades que 
colocam o outro em risco.

Forneça informações atualizadas sobre riscos que ainda estão sendo 
discutidos, tais como sexo oral.  Os CDC (Centros de Controle de 
Doenças), o Gay Men’s Health Crisis (GMHC) em Nova Iorque ou outras 
grandes instituições de prevenção contra a aids podem fornecer os dados 
e as opiniões mais recentes.

Usando o folheto do ponto de exclamação, revise e discuta as atividades 
sexuais listadas.

MUITO ARRISCADO

• Sexo anal sem camisinha (mesmo com interrupção antes do 
orgasmo).

• Sexo vaginal sem camisinha.

ARRISCADO

• Sexo oral até a ocorrência do orgasmo (troca de fluidos sexuais).

MENOS ARRISCADO

• Sexo anal ou vaginal com camisinha de látex e lubrificante à base 
de água.

POUCO ARRISCADO OU SEM RISCO

• Masturbação mútua (relação sexual externa).
• Esfregação, abraços ou beijos.
• Sexo oral com camisinha.
• Brinquedos sexuais não compartilhados com o parceiro.
• Esfregação (roçar até o orgasmo).
• Sexo oral (sem contato com a cabeça do pênis).

Peça aos participantes para sugerirem outras atividades e, em conjunto 
com o grupo, decida onde elas devem ser colocadas no continuum.

Encoraje os participantes a usarem o gráfico do ponto de exclamação 
para definir seu próprio continuum de risco pessoal.  Por exemplo, um 
homem pode escolher não participar de atividades sexuais localizadas 
dentro ou próximas da área vermelha.  Associar o risco a uma ferramenta 
visual como o gráfico do ponto de exclamação reforça o sentimento de 
controle que a pessoa pode exercer sobre seus próprios comportamentos 
de risco.

Para continuar a demonstração do continuum, escolha uma das 
atividades sexuais e situe-a nos vários níveis de risco do continuum.  
Por exemplo, sexo anal com um dildo (vibrador) apresenta baixo risco; 
penetração com o pênis usando camisinha e lubrificante é menos 
arriscada; penetração sem camisinha ou lubrificante é muito arriscada.
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Esse exercício ajuda a clarificar as variações que reduzem o risco das 
atividades sexuais.

ALGUMAS OBSERVAÇÕES SOBRE ESTE EXERCÍCIO:

• Pode ser interessante discutir o exercício antes das sessões de 
treinamento para que todos os facilitadores passem mensagens 
similares sobre os níveis de risco de cada atividade sexual.

• Como o exercício deve ser aplicável à vida dos participantes, 
encoraje-os a falar sobre sexo como normalmente falariam e a usar 
o exercício para discutir situações reais. Devem usar a linguagem 
com a qual se sintam mais confortáveis para passar as informações.

• Lembre aos participantes que este é um exercício educativo e que 
não há a intenção de ofender ninguém.

Observações para o facilitador:
Distribua o texto “Como reduzir ou eliminar o risco de infecção 

pelo HIV” (Anexo E), para iniciar a discussão sobre redução de 
comportamentos de risco.

Característica-chave: fornecer aos líderes de opinião as 
informações corretas sobre redução de comportamentos de risco para a 
infecção pelo HIV. 

ESTRATÉgIAS PARA ALCANÇAR MUDANÇAS VISANDO A 
REDUÇÃO DE COMPORTAMENTOS DE RISCO
Agora que já identificamos os níveis de risco para diferentes atividades, 
podemos falar sobre como evitar aquelas que colocam as pessoas em 
situações de alto risco de infecção.

Discuta cada uma das sugestões do texto  “Como reduzir ou eliminar o 
risco de infecção pelo HIV”:

• Não mantenha relação anal.
• Se tiver uma relação anal, use camisinha de látex ou poliuretano.
• Evite as trocas de fluidos durante as práticas sexuais.
• Mantenha relações sexuais sem penetração.
• Eduque e proteja seus parceiros.
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COLOCANDO AS BOAS INTENÇÕES EM PRÁTICA
Diga: “Planejar uma relação segura e colocar o planejamento em ação são 

duas coisas diferentes. Se você estiver com alguém muito atraente, pode ser 
difícil ter um comportamento seguro no calor do momento, ainda que tenha 
se proposto a isso. Vamos discutir algumas das estratégias que você pode 
usar para facilitar as coisas.”

Observações para o facilitador:
Distribua o texto “Passos para pôr em prática as boas intenções” (Anexo 

F), para discutir estratégias visando a redução de comportamentos de 
risco.

Característica-chave: fornecer aos líderes de opinião conselhos 
práticos sobre como implantar mudanças nos comportamentos de risco 
para reduzir infecção pelo HIV.

Reveja o texto “Passos para pôr em prática as boas intenções”. Pergunte 
aos participantes se eles acham que essas estratégias funcionam e se há 
outras estratégias que eles usam para sua própria segurança.

1. Visualize uma linha clara separando o que você vai e o que não vai 
fazer com um parceiro sexual.

2. Tenha fantasias sexuais sobre atividades sexuais seguras e não 
sobre sexo não seguro.

3. Antes de fazer sexo com alguém, tenha uma conversa breve sobre 
seu comprometimento com a saúde e a segurança.

4. Mantenha camisinhas em locais de fácil acesso – em casa e no seu 
carro.

5. Esteja preparado e seja capaz de dizer “não” para certas atividades 
sexuais.

6. Se o seu julgamento estiver comprometido por causa do uso de 
álcool ou drogas, deixe o sexo para depois.

7. Lembre-se que amar significa se proteger e proteger seu parceiro.
8. Aprenda com seus erros.
9. Parabenize-se (e a seu parceiro) por se conservarem seguros.
10. Use estratégias de solução de problemas para provocar mudanças 

eficazes para a redução do comportamento de risco. 
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FECHAMENTO/INTRODUÇÃO À SESSÃO 2
Pergunte aos participantes se têm alguma pergunta sobre o treinamento 
do dia ou sobre o projeto como um todo. Revise os principais pontos 
discutidos:

• O LOP se apoia nos líderes de opinião para deter a transmissão do 
HIV e aids.

• Este treinamento ajudará a preparar os líderes de opinião para 
usarem sua liderança na criação de um ambiente no qual o sexo 
seguro seja a norma.

• O HIV é transmitido através de quatro fluidos corporais: sangue, 
sêmen, fluidos vaginais e leite materno.

• O continuum do ponto de exclamação pode nos ajudar a entender 
os riscos associados às diferentes atividades sexuais.

• Planejando com antecedência e definindo uma linha clara sobre 
o que fazer ou não fazer, você se prepara para tomar decisões 
seguras.

Faça uma introdução à sessão seguinte.

O grupo discutirá:

• Mitos e conceitos errôneos sobre o HIV e pessoas infectadas.
• Como as normas sociais podem ser usadas para mudar 

comportamentos.
• Estratégias para facilitar as conversas dos líderes de opinião sobre 

o HIV e a aids.
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SESSÃO 2: MUDANDO NORMAS PELA 
COMUNICAÇÃO

A sessão 2 inicia o processo de ensinar os líderes de opinião a manter 
conversas sobre redução de comportamentos de risco com seus amigos 
e conhecidos.  A sessão começa com uma rápida revisão das atividades 
sexuais apresentadas na sessão 1 e os níveis de risco associados a cada 
uma delas.  Em seguida, os facilitadores conduzem uma discussão com 
os líderes de opinião sobre os mitos e conceitos errôneos comuns sobre 
o HIV, para ajudá-los a abordar algumas dessas questões com seus 
amigos. Então, a sessão inicia uma discussão de como as normas sociais 
podem ser usadas para mudar comportamentos. Finalmente, apresenta-
se aos líderes de opinião o exemplo de uma conversa para a redução de 
comportamentos de risco.  O exemplo introduz os seis elementos que 
ajudarão os líderes de opinião a se comunicarem com seus amigos e 
conhecidos.

Durante esta sessão de treinamento, encoraje os participantes a refletir 
sobre como abordar o assunto com seus amigos. Conversas sinceras e 
reais, em vez de pré-elaboradas, são essenciais para o sucesso.

A SESSÃO 2 TEM CINCO PARTES:

• Revisão.
• Mitos e conceitos errôneos.
• Usando normas sociais para mudar comportamentos.
• Elementos de uma conversa eficaz.
• Fechamento/Introdução à sessão 3.

Observações para o facilitador:
Tente fornecer a cada participante pelo menos 12 camisinhas vermelhas, 

amarelas e verdes (quatro de cada cor).

Use o folheto “Ponto de exclamação”(Anexo D) da sessão 1 para revisar 
a discussão sobre níveis de risco.
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REVISÃO
Dê as boas vindas aos participantes e revise a atividade conduzida com o 
folheto do ponto de exclamação da sessão 1.

Peça aos participantes para tirar uma camisinha do envelope e citar 
uma atividade sexual que tenha um nível de risco correspondente à cor 
da camisinha.  Encoraje-os a citar as atividades mencionadas na sessão 
anterior. Como incentivo extra aos participantes, recompense-os com 
mais uma camisinha sempre que citarem atividades apropriadas.  Ao final, 
exponha o pôster do Ponto de Exclamação da sessão na parede da sala.

 
MITOS E CONCEITOS ERRÔNEOS

Observações para o facilitador:
Use os cartões contendo os mitos e conceitos errôneos e o texto para 

iniciar a discussão desses aspectos em relação ao HIV.

Diga: “Como foi discutido na última sessão, vamos lhes pedir para manter 
conversas com seus amigos e conhecidos sobre a redução do risco de contrair 
o HIV e a aids.  Essas conversas lhes darão a oportunidade de corrigir os 
conceitos incorretos que eles tenham sobre o HIV.  Então, vamos começar a 
sessão de hoje falando sobre os mitos e conceitos errôneos mais comuns com 
relação à transmissão do HIV”. 

Usando o texto sobre mitos e conceitos errôneos (anexo G), inicie uma 
discussão sobre cada um dos itens.  Leia cada mito para o grupo e peça 
aos líderes de opinião que sugiram razões para mostrar que estão errados.  
Para reforçar os fatos visualmente, peça-lhes que escrevam no quadro ou 
em cartolina.  Não escreva os mitos.

Mito:  Se amo alguém e tenho um relacionamento ou estou tentando 
construir um, posso ter um comportamento menos seguro 
(variação: devo ter relações sexuais desprotegidas para mostrar que 
realmente gosto dele (dela) e tenho confiança).

FATO: Vocês dois têm um histórico de relações sexuais com outros 
parceiros.

Mito:  Estou seguro se fizer uma ducha depois de ter uma relação anal 
desprotegida.

FATO:  A ducha pode aumentar o risco.
Mito:  Provavelmente já tenho o vírus e o que fizer agora não tem 

mais importância.
FATO:  Faça o teste.  Se der positivo, você pode se proteger e proteger 

os outros contra DST.  Se você não estiver infectado, pode proteger 
a si mesmo e a outros contra o HIV e DST.

Mito:  Posso ter um comportamento menos seguro com alguém de 
uma pequena cidade do que com alguém de uma cidade grande 
(ou “alguém de fora”).
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FATO:  Qualquer um, em qualquer lugar, pode estar infectado com o 
HIV.

Mito:  O local ou a maneira como conheço alguém (por exemplo, 
através de amigos, na livraria, na praça...) determina se eu posso 
praticar sexo com ele.

FATO:  Qualquer um, em qualquer lugar, pode estar infectado com o 
HIV.

Mito:  É tarde demais.  Eu não consigo aprender novos hábitos.
FATO:  Nunca é tarde demais para aprender novos hábitos.
Mito:  Sexo seguro não é sexy.
FATO:  Você pode tornar o sexo seguro sexy.
Mito:  Este é o parceiro dos meus sonhos, se eu pedir que tenha um 

comportamento seguro ele pode ir embora.
FATO:  Um bom parceiro respeita seu desejo de sexo seguro.

FATO: 
Este mito ignora o fato de que vocês dois têm um 
histórico de relações sexuais com outros parceiros. 
O HIV não faz distinção entre a prática de sexo 
casual com vários parceiros e sexo regular com um 
amante estável.

Mito:  
Se amo alguém e tenho um relacionamento, ou 

estou tentando construir um, posso praticar sexo 
menos seguro (variação: devo ter relações sexuais 

desprotegidas para mostrar que realmente gosto dele 
e sinto confiança).

FATO: 
Todos nós temos minúsculos cortes nas nossas 
bocas provenientes de arranhões, comida, gengivite, 
escovação dos dentes ou limpeza com fio dental. 
Qualquer um desses pequenos cortes pode permitir 
a entrada do vírus na corrente sanguínea.

Mito:  
Se o esperma for cuspido em vez de engolido, o 

sexo oral é seguro.

FATO: 
Não há garantias de que o parceiro potencial 
sabe que é uma pessoa vivendo com hiv/aids, que 
consegue avaliar corretamente seu risco pessoal 
de contrair o HIV e que está disposto a passar 
informações verdadeiras sobre sua vida.

Mito:  
É possível questionar um parceiro sexual em 
potencial sobre seus hábitos sexuais e seus 

parceiros anteriores para ter certeza do risco de 
infecção pelo HIV.

FATO: 
Basta uma ocorrência de relação anal desprotegida 
com um parceiro infectado para que você também 
seja infectado pelo HIV.

Mito:  
Reduzindo a frequência de comportamentos de risco 
a pessoa fica mais segura (por exemplo, trocar uma 
relação anal desprotegida semanal por apenas uma 

mensal garante maior segurança).

FATO: 
Não é possível avaliar pela aparência se uma pessoa 
está bem de saúde ou se é soropositiva.tamento 
seguro, será que realmente é o parceiro dos seus 
sonhos?

Mito:  
É possível perceber pela aparência como está a 

saúde de uma pessoa ou se ela está infectada pelo 
HIV.
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FATO: 
Se ele é o parceiro dos seus sonhos e você é o parceiro dos sonhos 
dele, então vão querer compartilhar isso por muito tempo.  Jogue 
seguro.  Se ele não está disposto a adotar comportamentos seguros 
com você,  provavelmente também não teve essa preocupação 
com outros parceiros.  Sempre há a possibilidade de que ele vá 
embora.  Entretanto, um bom parceiro escuta e compreende suas 
preocupações.  Se ele não está disposto a ter um comportamento 
seguro, será que realmente é o parceiro dos seus sonhos?

Mito:  
Este é o parceiro dos meus sonhos e se eu pedir 

que tenha um comportamento seguro, ele pode ir 
embora.

FATO: 
Para tornar o sexo seguro mais erótico, talvez tenhamos que nos 
educar e a nossos parceiros; expandir os nossos conceitos sobre o 
que consideramos sexo; ser criativos e manter a mente aberta; ter 
prazer em brincar.  A mudança para um repertório de sexo mais 
seguro pode melhorar sua vida sexual e ao mesmo tempo reduzir 
sua preocupação em contrair o HIV.

Mito:  
Fazer sexo seguro não é sexy.

FATO: 
Todos nós podemos aprender novos comportamentos durante nossas 
vidas.  Na verdade, às vezes nossa vida depende disso.

Mito:  
É tarde demais. Não consigo aprender novos 

hábitos.

FATO: 
O HIV/aids ocorre em pessoas de todos os lugares.  Embora a 
preocupação com a saúde de um parceiro possa ser menor em 
cenários casuais, é possível encontrar pessoas infectadas em 
qualquer lugar.

Mito:  
O local ou a maneira como conheço alguém (por 

exemplo, por meio de amigos, na livraria, na 
praça...) determina se posso ter sexo com ele.

FATO: 
Atualmente, a infecção pelo HIV é um problema em todos os lugares.  
O fator importante não é se 1 em 10 (pequenas cidades) ou 1 em 
2 (algumas grandes cidades e epicentros) estão infectadas;  o que 
importa é se o parceiro com o qual você tem sexo desprotegido está 
ou não infectado com o HIV.

Mito:  
Posso ter um comportamento menos seguro com 

alguém de uma cidade pequena do que com alguém 
de uma cidade grande (ou “alguém de fora”).

FATO: 
Se você for soronegativo para o HIV, pode se proteger da infecção. 
Somente saberá sua condição com certeza se fizer o teste.  Se for 
uma pessoa vivendo com hiv/aids, é importante que se proteja 
contra outros patógenos transmitidos sexualmente. (Doenças 
sexualmente transmissíveis, vírus e bactérias, tais como hepatite e 
parasitas intestinais, podem ser adquiridos durante a relação sexual 
desprotegida agravando o seu estado de saúde)

Mito:  
Provavelmente já tenho o vírus e o que fizer agora 

não terá mais importância.

FATO: 
É provável que a entrada de sêmen na corrente sanguínea já tenha 
ocorrido. A ducha é capaz de aumentar o risco, pois pode conduzir o 
vírus para o interior de cortes ou ferimentos.

Mito:  
Estou seguro se fizer uma ducha depois de ter uma 

relação anal desprotegida.
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Discuta o mito da transmissão por contato casual do HIV.  Estudos de 
longo prazo com famílias e com pessoas que mantêm contato próximo 
com pessoas vivendo com HIV/aids mostraram que o HIV não é 
transmitido através de:

• Compartilhamento da cozinha e do banheiro.
• Tosse, espirro ou beijos.
• Compartilhamento da cama.
• Uso da mesma piscina.
• Picada de mosquitos ou outros insetos.

Não há registro de transmissão do HIV por contato casual.

Pergunte aos participantes se eles conhecem outros mitos ou se 
gostariam de esclarecer algum ponto.  Distribua o texto “Mitos e conceitos 
errôneos” aos participantes.

 

Observações para o facilitador:

Discuta o papel que as normas sociais desempenham na redução de 
infecções pelo HIV.
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USANDO AS NORMAS SOCIAIS PARA MUDAR 
COMPORTAMENTOS

Diga:  “Na sessão 1, discutimos os níveis de risco para diferentes 
atividades sexuais.  Qual dessas atividades é, de longe, a mais arriscada 
para homens gays?”

Resposta:  Relação anal desprotegida.

Embora a maioria dos homens gays saiba que o sexo anal desprotegido 
é muito arriscado, alguns ainda o praticam.  Se pudéssemos convencer 
mais homens a não assumirem esse risco, reduziríamos drasticamente as 
infecções por HIV e a aids.  Mas como fazer isso?

Como discutimos na sessão 1, as normas sociais, ou seja, as normas 
de comportamento não escritas de uma comunidade, podem ajudar a 
reduzir as infecções pelo HIV.  As pesquisas mostram que as normas sociais 
desempenham um importante papel, influenciando a decisão das pessoas de 
adotarem ou não comportamentos de risco.

Você pode usar as informações abaixo para sustentar a afirmação de que 
as normas sociais podem ajudar a mudar comportamentos.

Em um estudo, 500 homens gays responderam a questionários sobre 
seus comportamentos sexuais.  Foram divididos em dois grupos – aqueles 
que não praticam mais relações anais desprotegidas e aqueles que ainda 
fazem sexo anal desprotegido.  Com base nas informações coletadas, os 
pesquisadores descobriram que, se as normas sociais da comunidade 
determinassem a inaceitabilidade da relação anal desprotegida, então era 
menos provável que os membros dessa comunidade a praticassem.

Os pesquisadores puderam estabelecer que o sexo seguro era a norma 
porque os homens que não se engajavam em sexo anal desprotegido:

• acreditavam que seus amigos tinham um comportamento 
seguro, usavam camisinhas ou praticavam a relação sexual sem 
penetração;

• acreditavam que o sexo seguro era bem aceito;
• acreditavam que seus amigos achariam estranho alguém não ter 

um comportamento seguro o tempo todo.

Outros resultados da pesquisa:

• A habilidade para medir o próprio nível de risco está relacionada 
com o nível de atividades de risco:
• Homens que adotavam práticas muito seguras (i.e., não se 

engajavam em sexo anal desprotegido) sabiam, corretamente, 
que corriam pouco risco.

• Homens que adotavam práticas arriscadas (por exemplo, 
sexo anal desprotegido ou troca de fluidos durante sexo oral) 
subestimavam incorretamente seu nível de risco – talvez 
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devido à negação, distorção ou falta de conhecimento sobre os 
níveis de risco. 

• A pesquisa indicou que o principal fator para prever o sexo 
seguro era a percepção dos participantes sobre a expectativa de 
sexo seguro, sua aceitação e endosso pela comunidade, e se era 
o comportamento padrão dos membros da rede de amigos do 
entrevistado.

Diga: “Esta pesquisa é significativa para nós hoje porque mostra que as 
normas ajudam a definir o comportamento sexual aceitável.  Isso quer dizer 
que vocês, os líderes de opinião da sua rede de amigos, podem ajudar a 
‘redefinir’ as normas relativas a sexo seguro.  Vocês podem ajudar as pessoas 
a se sentirem confortáveis escolhendo praticar somente sexo seguro.  Há 
duas maneiras de se fazer isso: 

1. enfatizar os benefícios do comportamento sexual seguro com seus 
próprios parceiros sexuais;

2. discutir os benefícios que vocês próprios encontraram na prática do sexo 
mais seguro. As conversas com amigos reforçam o desejo de se manter 
seguro e dão mais solidez à sua própria atitude.

Embora a gente saiba que muitas pessoas acham estranho mudar para 
um comportamento sexual mais seguro ou se sintam desconfortáveis 
inicialmente, os estudos mostraram que, com o tempo, o sexo seguro se 
torna a norma e as atividades desprotegidas passam a parecer estranhas ou 
parecem não valer a pena.”

Observações para o facilitador:

Discuta a oportunidade que os líderes de opinião têm de ‘redefinir’ as 
normas sociais.

Observações para o facilitador:

Use o texto “Elementos de uma conversa eficaz” (Anexo H)

O programa habilita os LOP para a adoção de mensagens que falou 
sobre a redução de comportamentos de risco com amigos e conhecidos 
em conversas rotineiras.

ELEMENTO 
CENTRAL 4
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ELEMENTOS DE UMA MENSAgEM EFICAZ PARA A REDUÇÃO 
DE COMPORTAMENTOS DE RISCO
Os elementos discutidos abaixo podem ser usados para transmitir uma 
mensagem sobre a redução de comportamentos de risco, seja um líder de 
opinião defendendo o sexo mais seguro com um amigo ou um indivíduo 
negociando o sexo seguro com um parceiro.

Diga:  “Agora vamos falar sobre seis técnicas de comunicação que o 
ajudarão a falar sobre a redução de comportamentos de risco com seus 
amigos.  Esses seis elementos podem ser usados em qualquer conversa 
sobre a redução do risco, incluindo os momentos em que você ou um amigo 
desejam negociar sexo mais seguro com um parceiro.”

1. ENFATIZE QUE A AIDS É UM PROBLEMA SÉRIO QUE PODE 
SER DETIDO
• “A aids é grave, mas temos o poder de acabar com ela.”

2. MANTENHA A MENSAGEM POSITIVA
• As pessoas “não escutam” mensagens que provocam medo.
• Enfatize os benefícios das mudanças para reduzir ou eliminar o 

risco.
• “Você pode ficar com a cabeça em paz”.

3. SEJA CLARO QUANDO FALAR SOBRE O SIGNIFICADO DE 
SEGURANÇA
• Transmita mensagens específicas sobre o sexo seguro.
• “Eu sempre uso camisinha quando faço sexo com penetração”

4. DÊ DICAS ÚTEIS VISANDO A MUDANÇA PARA UM 
COMPORTAMENTO SEXUAL MAIS SEGURO.
• Dê conselhos práticos sobre como assumir uma mudança 

comportamental.
• “Antes de fazer sexo com alguém, discuta com ele seu 

comprometimento com a saúde e a segurança”. 

5. NÃO DÊ SERMÃO. USE FRASES COMEÇANDO COM “EU” PARA 
ESTABECER SEU PONTO DE VISTA.
• Fale da sua própria experiência; use você mesmo como exemplo.
• “Eu o amo e isso quer dizer que sempre vamos usar a camisinha”.

6. CONVERSE EM LOCAIS “SEGUROS” QUANDO NÃO ESTIVER 
COM PRESSA.
• Desenvolva essas conversas em locais “seguros”, onde vocês dois 

se sintam confortáveis discutindo redução de comportamentos de 
risco.

• Adie a conversa se houver probabilidade de interrupções e 
distrações.
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Observações para o facilitador:
Para evitar a possibilidade de que as normas para o sexo seguro se 

tornem tão rígidas que as pessoas evitem falar sobre os riscos que já 
assumiram, os líderes de opinião não devem condenar seus amigos 
por causa de comportamentos arriscados.  Ao invés disso, os líderes de 
opinião devem manter conversas positivas, sempre demonstrando apoio.  
Isso é feito focalizando os benefícios do sexo mais seguro.

Encoraje os líderes de opinião a pensar sobre como poderiam abordar 
um amigo e conversar com ele sobre a redução de comportamentos de 
risco.  Enfatize que as mensagens devem realçar os resultados positivos da 
prática de um comportamento seguro e que os líderes de opinião devem 
sempre usar mensagens positivas.

Atividade: Faça uma demonstração desse tipo de conversa na sala, 
usando todos os elementos.  A página 88 contém um roteiro.  Para 
demonstrar os seis elementos de uma conversa eficaz para a redução de 
comportamentos de risco, você pode exibir as três conversas através de 
um CD.  Apresente as conversas e pergunte se acham que foram eficazes.

Pergunte:

• As mensagens foram realistas?
• Você escolheria essa maneira para transmitir a mensagem?
• Como você passaria a mesma informação usando suas próprias 

palavras?
• Como você mudaria a mensagem, personalizando-a  para uma 

determinada pessoa?

O programa de treinamento ensina aos LOP características 
da comunicação eficaz de mensagens para a mudança efetiva de 
comportamento, tendo como alvo atitudes, normas, intenções e 
autoeficácia.  Nas suas conversas, os LOP endossam pessoalmente os 
benefícios do comportamento seguro e recomendam medidas práticas 
para implantar a mudança.

Use o texto “Mensagens eficazes” (Anexo I)

ELEMENTO 
CENTRAL 5
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Distribua o texto “Mensagens eficazes” e discuta quais dos exemplos 
de mensagens eficazes os líderes de opinião utilizariam ou como eles 
mudariam as palavras.

Pergunte aos participantes como eles lidariam com a situação se 
o receptor da mensagem estivesse relutante, zangado ou se sentisse 
ofendido.

Atividade:  Demonstre a conversa para o grupo, usando todos os 
elementos. Veja o roteiro na página 88.  Pergunte:

• As mensagens foram realistas?
• Você escolheria essa maneira para transmitir a mensagem?
• Como você passaria a mesma informação usando suas próprias 

palavras?
• Como você mudaria a mensagem personalizando-a  para uma 

determinada pessoa?

TAREFA PARA A PRÓXIMA SESSÃO
• Peça aos participantes para pensarem em quatro homens gays 

com os com os quais se sentiriam à vontade para conversar sobre 
redução de comportamentos de risco.

Durante a sessão 3, o facilitador pedirá aos líderes de opinião que 
conduzam  conversas com essas pessoas entre as sessões 3 e 4.
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FECHAMENTO/INTRODUÇÃO À SESSÃO 3
Pergunte aos participantes se têm alguma pergunta sobre o treinamento 
do dia ou sobre qualquer parte do projeto.  Revise os principais assuntos 
tratados:

• As pessoas acreditam em muitos mitos sobre o HIV e a aids.  Os 
líderes de opinião podem corrigir essas informações incorretas e 
falar com outras pessoas sobre a realidade do HIV e da aids.

• Muitos homens se colocam em risco porque as normas sociais de 
sua comunidade não apoiam o sexo seguro.

• Os líderes de opinião podem mudar as normas sociais, 
conduzindo conversas sobre redução de comportamentos de risco 
com seus amigos e conhecidos.

Revise os seis elementos de uma conversa eficaz sobre redução de 
comportamentos de risco.

Ao levar os seis elementos em consideração, os líderes de 
opinião podem garantir o sucesso das conversas sobre redução de 
comportamentos de risco.

Introduza a sessão seguinte:

• Os facilitadores demonstrarão um exemplo de mensagem eficaz 
para a redução de comportamentos de risco e cada um dos 
participantes conduzirá essas conversas.

• Será solicitado a cada líder de opinião que identifique quatro 
homens gays com os quais se sintam à vontade para conversar 
sobre redução de comportamentos de risco.
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SESSÃO 3: PRATICANDO CONVERSAS PARA A 
REDUÇÃO DE COMPORTAMENTOS 
DE RISCO

Grupos de LOP se encontram semanalmente em sessões que utilizam 
conhecimento, modelos facilitadores e diversos exercícios de 
dramatização para auxiliá-los a aprimorar suas habilidades e ganhar 
autoconfiança nas suas comunicações com outros membros da 
comunidade sobre prevenção efetiva contra a aids.  Os grupos devem 
ser pequenos o suficiente para facilitar exercícios práticos, de modo que 
todos os LOP possam desenvolver suas habilidades comunicativas e 
sintam-se confortáveis na transmissão dessas mensagens.

Na sessão 3, os líderes de opinião dão início ao aspecto central desse 
treinamento:  manter conversas sobre a redução de comportamentos 
de risco.  A sessão começa com uma revisão dos elementos de uma 
conversa eficaz.  Em seguida, os facilitadores exemplificam as conversas, 
incorporando esses elementos. Depois de discutir as dramatizações, os 
participantes são colocados em grupos pequenos, com a presença de 
um facilitador, e dramatizam o modo como dariam início às conversas, 
incorporando as seis características da conversa eficaz.  Os líderes dos 
grupos observam esse ensaio das habilidades sociais e oferecem suas 
opiniões e sugestões.

Depois de se tornarem hábeis nas dramatizações, os participantes se 
reorganizam em um grupo único e discutem as abordagens, estratégias e 
assuntos relevantes para transmitir mensagens eficazes às outras pessoas.  
Nesse ponto, solicita-se que cada participante pense em quatro amigos 
gays com os quais poderiam iniciar uma conversa na semana seguinte.  
Um formulário de monitoramento para registrar uma descrição das 
conversas é fornecido a cada um.

Durante a sessão 3, grandes cartazes são colocados nos locais da 
intervenção.  Cada cartaz tem a logomarca do ponto de exclamação sem 
qualquer outra informação ou texto impresso.  Cada líder de opinião 
recebe dois bottons com a imagem do ponto de exclamação e são 
solicitados a usá-los sempre que saírem. Como a imagem dos bottons 
é igual à dos cartazes, geralmente as pessoas perguntam aos líderes de 
opinião o que o símbolo representa.  Os líderes podem usar essas ocasiões 
para iniciar uma conversa sobre sexo seguro.

Logomarcas, símbolos e outros artifícios são usados como marcadores 
conversacionais na interação entre os LOP e outros membros da 
comunidade.

ELEMENTO 
CENTRAL 6

ELEMENTO 
CENTRAL 9
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MATERIAIS DE APOIO
• Na cidade de Nova Iorque, a equipe de intervenção de Robin 

Miller pediu a cada grupo de líderes de opinião que criassem 
suas próprias logomarcas, que foram impressas em camisetas. Os 
líderes de opinião usaram as camisetas nas suas visitas aos bares, 
provocando discussões sobre o símbolo e, a partir daí, sobre a 
prevenção do HIV.  Miller acredita que foi uma maneira eficaz 
para dar aos líderes de opinião um senso de propriedade sobre a 
intervenção.  Além disso, como membros da população-alvo, eles 
sabiam que tipo de imagem seria considerada atraente e eficaz.

• Os líderes de opinião da cidade de Milwaukee, jovens e 
preocupados com o vestuário que está na moda, se recusaram a 
usar os bottons da campanha.  Andy Bagnall e seus colaboradores 
usaram a imagem de uma lâmpada para simbolizar “novas ideias” 
referentes a sexo.  Embora os cartazes com a imagem tenham 
feito sucesso, os bottons não se tornaram populares simplesmente 
porque eram bottons.

• Bob Jansen da cidade de Superior, Wisconsin, recomenda mudar 
os materiais usados na intervenção periodicamente porque as 
pessoas param de notá-los.  Ele mudava os cartazes semanalmente, 
usando uma variedade de imagens para a prevenção do HIV/aids.  
Tanto ele quanto Judy Walker, outro especialista em campanhas 
contra a aids, forneceram bottons que tinham uma luz vermelha 
que piscava.  Essa inovação funcionou bem especialmente porque 
a luz chamava a atenção em bares com pouca luminosidade.

Observações para o facilitador:
Pode-se pedir aos LOP que identifiquem e tragam dois novos LOP para 

começarem o treinamento na próxima sessão.  Esses novos participantes 
iniciariam a sessão 1 enquanto os atuais começariam a sessão 4.

LOP em

funcionamento
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A SESSÃO 3 TEM QUATRO PARTES:

• Introdução.
• Revisão dos elementos de uma mensagem eficaz para a redução de 

comportamentos de risco.
• Levando a mensagem para fora da sala de aula.
• Fechamento/Introdução à sessão 4.

Característica chave:  
Os LOP são recrutados e treinados em grupos.

Observações para o facilitador:

Enfatize os seguintes pontos:

• Os líderes de opinião ensinam aos outros que o sexo seguro é a 
coisa certa a se fazer, que pode ser adotado e que é socialmente 
aceitável.

• Este programa pede aos líderes de opinião que iniciem conversas 
sobre sexo seguro.

• Ao conduzir essas conversas, os líderes de opinião tornarão o sexo 
seguro uma norma social.
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INTRODUÇÃO
Dê as boas vindas aos participantes.

Diga: “Na reunião passada falamos sobre a importância de ‘normas 
sociais’ para ajudar as pessoas a adotarem um comportamento sexual 
mais seguro. Embora muitas pessoas tenham uma boa ideia de como se 
protegerem, podem não colocar esse conhecimento em prática por causa de 
várias razões:

• não têm certeza de quais medidas adotar;

• não têm certeza se as outras pessoas estão adotando a prática do 
sexo seguro;

• não sabem se a adoção do sexo seguro é uma prática aceita pelos 
outros membros da comunidade.

Sua tarefa como líder de opinião é conversar com sua rede social e passar 
a mensagem de que adotar o sexo seguro é a coisa certa a fazer, é possível e 
é socialmente aceitável.

O processo de mudanças de normas pode acontecer quando pessoas muito 
populares e influentes endossam a ideia do sexo seguro e a discutem com 
outros.  Através dessas discussões, as normas e padrões de comportamento 
sexual mudarão.  Vocês formam um grupo-chave porque são populares e as 
pessoas confiam em vocês.  A promoção da saúde vai requerer de vocês um 
trabalho ativo e disposição para falar com os outros sobre segurança sexual;  
vocês têm um papel importante no estabelecimento do sexo seguro como 
uma norma na sua comunidade.”

REVISE OS ELEMENTOS DE UMA MENSAgEM EFICAZ PARA A 
REDUÇÃO DE COMPORTAMENTOS DE RISCO
Peça aos participantes que listem os seis elementos de uma mensagem 
eficaz.  Enquanto revisa cada item, escreva-os no quadro ou em uma 
cartolina.

• Enfatize que a aids é um problema sério que pode ser detido.
• Mantenha a mensagem positiva.

Observações para o facilitador:
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Use novamente o texto “Elementos de uma conversa eficaz” e forneça 
mais cópias, se necessário.

• Seja claro quando falar sobre o significado de segurança.
• Dê dicas úteis visando a mudança para um comportamento sexual 

mais seguro.
• Não dê sermão.  Use frases começando com “eu” para estabelecer 

seu ponto de vista.
• Converse em locais “seguros”, quando não estiver com pressa.

Peça ao grupo para dar exemplos de mensagens para redução de 
comportamentos de risco.  Resolva as dificuldades que surgirem quanto à 
transmissão de mensagens eficazes e positivas, usando técnicas de solução 
de problemas. 

LEVANDO A MENSAgEM PARA FORA DA SALA DE AULA

DEMONSTRANDO MENSAgENS PARA REDUÇÃO DE 
COMPORTAMENTOS DE RISCO

Diga: “Hoje, na frente do grupo, iremos mostrar diferentes abordagens 
para falar com outros sobre a redução de comportamentos de risco”.

Para dar exemplos aos participantes de conversas que incorporem 
todos os elementos de uma conversa eficaz, os facilitadores fazem 
demonstrações de conversas desse tipo para o grupo.  Um facilitador 
assume o papel de um amigo preocupado (o líder de opinião) e passa a 
mensagem para o outro facilitador, que faz o papel de um amigo que tem 
um comportamento de risco ou que está preocupado com o HIV/aids.

Característica-chave: demonstrar como conduzir conversas efetivas 
para redução de comportamentos de risco, incluindo como iniciar 
espontaneamente essas conversas.

Observações para o facilitador:
Use o texto “Facilitador demonstrando conversas” para a dramatização 

(Anexo J).
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Os facilitadores devem formular algumas conversas diferentes.  
Encorajamos você a escrever seu próprio roteiro para que possa mostrar 
melhor a maneira como você fala com seus amigos.  Se você preferir 
começar com um exemplo já pronto, pode usar os roteiros fornecidos 
abaixo e no texto “Facilitador demonstrando conversas”.  Seja qual for a 
sua escolha, inclua em seus exemplos os seis elementos de uma conversa 
eficaz.

Facilitador demonstrando uma conversa – iniciação espontânea: 
cenário 1

Descreva o cenário para o grupo:

Você está conversando com um amigo, alguém que tem uma vida sexual 
ativa.  Você já está um pouco preocupado com o quanto ele realmente 
sabe sobre os cuidados contra a aids.  Ele nunca tocou no assunto ou lhe 
pediu conselhos, mas você quer abordar a questão da segurança de tal 
modo que ele não “se retrair”. Você terá que começar a conversa.  Ele diz:

- Oi, tudo bom?
Exemplo da resposta:

- Tudo bom. Na verdade, melhor que bom.  Estou saindo com um 
cara e a coisa tá ficando séria.  A gente tem conversado sobre o que 
um relacionamento pode significar.  Nós dois estamos morrendo 
de medo da aids.  Temos falado sobre como fazer sexo seguro e nos 
protegermos.  Estou me sentindo super bem, já que nós dois estamos 
comprometidos com a segurança.  Eu sei que a maioria dos nossos 
amigos está tomando cuidados também e não está mais fazendo sexo 
anal sem camisinha.  O risco é grande demais, para nossas vidas 
e nossa saúde.  Mudar para sexo seguro tira essa preocupação da 
cabeça. Eu não sabia que o simples fato de falar sobre isso com outra 
pessoa pudesse me excitar tanto!

Peça aos participantes para discutir a demonstração.

• Que elementos de uma conversa eficaz você observou na 
demonstração?

• O que você achou da resposta?
• O que você teria feito diferente?

Os facilitadores devem fazer demonstrações de mais uma ou duas 
conversas.
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CONDUZINDO DRAMATIZAÇÕES
• David Andrist da cidade de Columbus, Ohio, descobriu que as 

dramatizações funcionaram melhor do que esperava.  Das 500 pessoas 
que passaram pelo treinamento, poucos tiveram dificuldades em 
encontrar palavras durante as encenações.  A chave, na opinião dele, 
foi fornecer aos líderes de opinião bons exemplos a serem seguidos.  
Se as conversas encenadas dos facilitadores eram bem executadas, as 
dramatizações dos líderes de opinião também tinham bom resultado.  
Andrist sugere que os facilitadores preparem e ensaiem as conversas 
com antecedência.  Se sua instituição tem apenas um facilitador, pode 
pedir a um dos líderes de opinião (alguém que você percebe como 
esperto) para participar da demonstração.  Nesse caso, o facilitador 
e o líder de opinião devem ensaiar antes da apresentação ao grupo 
para evitar surpresas indesejáveis.  Os primeiros exemplos devem 
mostrar conversas que efetivamente apresentem os seis elementos 
discutidos na sessão 2.  Além disso, encorajar os líderes de opinião 
a usar situações reais como base para suas dramatizações reforçará 
o interesse no exercício assim como os motivará a se manterem 
protegidos.

• Quando Andy Bagnall e seus colegas conduziram a intervenção na 
cidade de Milwaukee, Wisconsin, notaram que as dramatizações 
ajudaram os líderes de opinião a refinar as informações que iriam 
compartilhar com outros, mas não os auxiliaram a apurar sua técnica 
para abordar alguém de fora da sua rede de amigos.  Peça aos líderes 
de opinião para simularem uma situação em que a pessoa que vai ser 
abordada não faz parte da sua roda de amigos mais próximos.

Grupos de LOP se encontram semanalmente em sessões que 
utilizam conhecimento, modelos facilitadores e diversos exercícios 
de dramatização para auxiliá-los a aprimorar suas habilidades e 
ganhar autoconfiança nas suas comunicações com outros membros da 
comunidade sobre prevenção efetiva contra a aids.  Os grupos devem 
ser pequenos o suficiente para facilitar exercícios práticos, de modo que 
todos os LOP possam desenvolver suas habilidades comunicativas e 
sintam-se confortáveis na transmissão dessas mensagens

PARTICIPANTES PRATICAM MENSAgENS PARA REDUÇÃO 
DE COMPORTAMENTOS DE RISCO.

Diga: “Demonstramos como faríamos para conduzir uma conversa para 
redução de risco. Agora, gostaríamos que tirassem algum tempo para pensar 
como vocês fariam. Podem anotar suas ideias se desejarem.  Depois, vamos 
fazer grupos menores e praticar as conversas.  Seu estilo pode ser diferente 
do estilo dos facilitadores.  Tudo bem.  O que importa é passar a mensagem 
adequada.  Usem suas próprias palavras para falar sobre os pontos listados 
no quadro”. 

LOP em

funcionamento

ELEMENTO 
CENTRAL 6
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Peça aos participantes para imaginarem que estão no cenário 1. O 
amigo começa a conversa com “Oi, tudo bom?”  A tarefa dos participantes 
é fazer com que a conversa gire em torno da redução de comportamentos 
de risco.  Dê aos líderes de opinião cerca de cinco minutos para pensarem 
sobre suas conversas e anotar suas ideias, se desejarem. As respostas 
devem durar 30 segundos ou mais.

Depois de cerca de 5 minutos, divida os participantes em dois grupos, 
sentados em círculo. Para cada grupo haverá um facilitador que vai 
narrar a cena a ser dramatizada; então, convidará um segundo facilitador 
(se houver um disponível) para participar do grupo ou pedirá a um dos 
participantes para dizer a fala inicial “Oi, tudo bem?”.

Peça a um voluntário do grupo para responder ao cenário e encoraje-o a 
usar os seis elementos de uma conversa eficaz para passar as informações 
sobre a aids.  Quando terminar, os facilitadores e participantes podem dar 
um retorno positivo. Usando técnicas de solução de problemas, resolva 
as dificuldades que surgirem em relação a quando e onde conduzir as 
conversas e o que incluir nelas.

Observações para o facilitador:

Prepare os líderes de opinião, enfatizando três áreas:

1. Desenvolvimento de um estilo individual que seja natural e 
confortável para cada participante.

2. Informações atualizadas sobre redução de comportamentos de 
risco devem ser dadas com consistência e clareza, valendo-se dos 
elementos da conversa eficaz.

3. As conversas devem ser positivas e sem tom de julgamento, de 
modo a não “desligar” as pessoas da discussão sobre o HIV/aids.  
O foco deve estar nas mudanças que podem ser feitas no futuro e 
não nos erros do passado.

 
Observações para o facilitador: 

Alguns dos participantes ficarão nervosos quanto a praticar este 
exercício na frente dos outros.  Explique que ninguém está certo ou 
errado; trata-se simplesmente de uma oportunidade para praticar as 
conversas e aprender mutuamente.  Dar uma resposta a perguntas 
abertas como “oi, tudo bem?” é a maneira mais difícil de começar uma 
conversa que transmita uma mensagem sobre a prevenção contra a aids.  
Quando os líderes de opinião puderem lidar com esta situação de maneira 
confortável, as outras situações vão parecer mais fáceis e mais naturais se 
comparadas com esta.

Característica-chave: Atue como facilitador na solução dos problemas 
do grupo, centrando a discussão na maneira pela qual o líder de opinião 
conduzirá essas conversas, e conceda a cada participante o tempo 
necessário para discutir questões que lhe sejam relevantes.
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Prossiga a dramatização percorrendo o círculo, até que todos os 
participantes tenham tido a oportunidade de responder a uma fala de 
abertura e tenham recebido retorno construtivo três vezes.  Examine cada 
interação, localizando os elementos de uma conversa eficaz e observando 
como foram transmitidos. Os participantes podem incorporar elementos 
das conversas dos colegas nas suas próprias apresentações.  Continue a 
fornecer retorno e a solucionar problemas.

Observações para o facilitador:

Use o “Formulário para a prática de contato para conversas” (Anexo K)

Entre as sessões, os LOP estabelecem metas para se engajarem em 
conversas com amigos e conhecidos da população-alvo sobre a redução 
de comportamentos de risco.

LÍDERES DE OPINIÃO CONCORDAM EM CONDUZIR QUATRO 
CONVERSAS
Enquanto os participantes ainda estão nos subgrupos, entregue a cada um 
uma cópia do “Formulário para a prática de contato para conversas”.  Na 
sessão 2, foram solicitados a pensar em quatro pessoas com as quais se 
sentiriam confortáveis, conduzindo uma conversa sobre sexo mais seguro.

Pergunte a cada participante se concorda em conduzir conversas com 
essas pessoas durante a semana seguinte.  Se o participante não conseguir 
se encontrar com um desses amigos durante a semana, peça-lhe para 
pensar em outra pessoa.

Enfatize a importância de conduzir conversas com amigos sobre a aids 
para conseguir efetivamente combater a epidemia e fazer a diferença em 
sua comunidade.

Quando todos os participantes tiverem concordado em conduzir 
conversas sobre redução de comportamentos de risco com quatro 
amigos antes da próxima sessão, dê as instruções de como preencher o 
Formulário “Prática de contato para conversas”. Devem incluir o local 
onde foi conduzida a conversa e uma breve descrição dos principais 
elementos abordados.

ELEMENTO 
CENTRAL 7
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PLANEJANDO CONVERSAS
A seguir, peça a cada grupo que discuta como, quando, onde e com quem 
essas conversas serão conduzidas.

Diga: “Como você poderia começar a conversa dando-lhe um tom 
natural?”

• Fale sobre eventos da mídia, como programas de televisão e rádio, 
filmes e artigos em jornais e revistas que abordem o HIV e a aids.

• Aborde o assunto durante discussões sobre relacionamentos.
• Fale sobre este projeto e como está afetando sua vida. 

Diga:  “Qual o melhor momento para conduzir uma conversa?”

• Escolha um momento com tempo suficiente caso seu amigo tenha 
perguntas sobre como manter-se sexualmente seguro.

• Adie a conversa se o amigo que você quer abordar bebeu muito ou 
estiver “caçando”.

Diga: “Qual o melhor local para conduzir uma conversa?”

• Conduza a conversa em um local “seguro”, onde outras pessoas 
não possam ouvir a conversa, e o receptor da mensagem sinta-se à 
vontade para ser explícito.

Peça a cada subgrupo que discuta maneiras diferentes de iniciar as 
conversas sobre redução de comportamentos de risco.  Encoraje os líderes 
de opinião a falar sobre quaisquer problemas que possam impedi-los de 
conversar com alguém.  Os facilitadores podem então ajudar os pequenos 
grupos a buscar soluções para conversas potencialmente difíceis.

DISCUSSÃO DA ATIVIDADE PRÁTICA DE CONVERSAÇÃO
Observações para o facilitador:

• Reorganize a turma em um único grupo.
• Discuta o exercício realizado nos pequenos grupos.
• Forneça retorno positivo para todos os participantes no decorrer 

da sessão.

Depois que os participantes tiveram tempo suficiente para discutir 
maneiras de iniciar uma conversa, reúna-os novamente em um único 
grupo.  Então, peça aos participantes para relatarem: se as suas conversas 
foram realistas; se sentiram-se à vontade conduzindo as conversas; e 
quando, onde e com quem (por exemplo, amigos que conhecem bem ou 
com os quais se sentem confortáveis) eles conduziriam tais conversas.  
Peça que compartilhem exemplos de estratégias e dos marcadores 
conversacionais que usariam para iniciar as conversas.
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 Use o cartaz com o ponto de exclamação

Logomarcas, símbolos e outros artifícios são usados como marcadores 
conversacionais na interação entre os LOP e outros membros da 
comunidade.

BOTTONS E CARTAZES COM O PONTO DE EXCLAMAÇÃO
Distribua dois bottons com o ponto de exclamação para cada participante.  
Explique seu objetivo e diga aos participantes que os cartazes serão 
colocados nos bares alvo da intervenção após a sessão 3.

Diga: “Estudos anteriores mostraram que é útil ter alguma coisa que 
provoque as conversas.  Nós gostaríamos de dar a cada um de vocês dois 
bottons com o ponto de exclamação e de pedir que usem um deles sempre 
que forem para o bar durante a próxima semana.  Todos concordam em 
usar os bottons durante a semana?  Se você por acaso perder seus bottons, os 
garçons terão bottons extras.

Os bottons com o ponto de exclamação facilitarão o início de conversas, 
já que muitas pessoas vão perguntar o que representam.  Para instigar 
ainda mais as pessoas a fazerem perguntas, vamos colocar os cartazes com 
o ponto de exclamação no bar em locais bem visíveis.  A curiosidade dos 
frequentadores do bar acerca desses materiais normalmente funciona como 
um catalisador para iniciar conversas sobre redução de comportamentos de 
risco”.

CONVIDANDO OS PRÓXIMOS LÍDERES DE OPINIÃO
Observações para o facilitador:

• Ressalte que os participantes provavelmente conhecem outros 
líderes de opinião.

• Peça a eles para convidarem dois amigos para a próxima sessão.

Característica-chave: Os LOP são recrutados e treinados em 
grupos.

A identificação dos LOP depende dos métodos que sua instituição está 
usando para identificá-los, dos recursos e dos horários para recrutamento 
e treinamento em pequenos grupos.  Essa identificação pode estar 
em andamento (da mesma maneira que estão seu recrutamento e 
treinamento).

Uma maneira de identificar e recrutar é pedir a cada líder de 
opinião do grupo atual para convidar dois novos LOP para a sessão 4.  
Alternativamente, os colaboradores da instituição podem continuar a 
identificar e recrutar novos líderes de opinião em todas as redes sociais 
do local da intervenção, convidando-os para a sessão 4.  Os novos 
participantes receberão o treinamento na sessão 1, enquanto os atuais 
recebem o treinamento previsto para a sessão 4.  Se sua instituição não 
tem colaboradores suficientes para conduzir duas sessões de treinamento 

ELEMENTO 
CENTRAL 9
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ao mesmo tempo, é possível começar a sessão 1 na semana após o final da 
sessão 4.

Diga:  “Como vocês são líderes de opinião, provavelmente conhecem 
outras pessoas que são queridas e bem-vistas pela comunidade.  
Acreditamos que este projeto e o seu papel de liderança serão facilitados se 
alguns de seus amigos também estiverem participando do treinamento.

Gostaríamos que cada um de vocês pensasse em dois amigos que são 
influentes e que poderiam ajudá-lo a mudar as normas da comunidade.  
Convide-os a vir para a próxima reunião e explique o projeto para eles, 
informando que são quatro sessões, sendo a primeira na próxima semana.  
Enquanto nós participamos da quarta reunião, eles tomarão parte da 
primeira sessão e passarão pelo mesmo treinamento que vocês estão 
completando”. 

FECHAMENTO/INTRODUÇÃO À SESSÃO 4
Pergunte aos participantes se têm alguma pergunta sobre o treinamento 
de hoje ou sobre o projeto como um todo.  Revise os principais assuntos 
abordados:

• Incluam os seis elementos de uma mensagem eficaz para a redução 
de comportamentos de risco nas quatro conversas que decidiram 
ter durante a semana.

• Preencham e tragam os formulários de monitoramento 
(Formulário para a prática de contato para conversas).  Se 
conseguirem realizar mais de quatro conversas, devem registrá-las 
também.

Mostre aos participantes o folheto com o ponto de exclamação que será 
exposto no bar.  Encoraje novamente os participantes a usarem os bottons 
quando forem ao bar.

Enfatize a importância de trazer outros líderes de opinião para o 
projeto. Quanto maior for o número de participantes e quanto mais 
conversas forem feitas, mais provável será a mudança das normas sociais.

Diga:  “Na próxima sessão, discutiremos as conversas que conduziram 
durante esta semana e responderemos a todas e quaisquer perguntas que 
possam ter”.

INICIANDO O TREINAMENTO DE NOVOS GRUPOS
• A equipe de intervenção da cidade de Columbus, Ohio, não tinha 

facilitadores em número suficiente para conduzir duas sessões 
de treinamento ao mesmo tempo. Além disso, sua intervenção 
envolvia mudar as sessões de treinamento para outro bar a cada 
período de quatro semanas.  David Andrist e sua equipe lidaram 
com esse desafio pedindo, durante a sessão 4, que os líderes 
de opinião convidassem novos líderes para a sessão seguinte, 
possibilitando que a primeira sessão iniciasse na semana seguinte 

LOP em

funcionamento



91
DEBI Brasil · LÍDER DE OPINIÃO POPULAR - LOP
Estratégia dE PrEvEnção Para as dst-Hiv

no novo bar, ocasião em que o treinamento do grupo anterior 
estaria terminando. 

• A equipe de Audie Lemke, na cidade de Seattle, não tinha 
facilitadores em número suficiente para conduzir duas sessões 
de treinamento simultaneamente.  Eles também achavam que a 
intervenção para as mesmas redes sociais poderia ficar limitada 
caso os líderes de opinião convidassem os próximos candidatos. 
A solução encontrada foi utilizar três semanas após o final do 
treinamento de uma turma para realizar o recrutamento de 
novos líderes. Essa estratégia possibilitou-lhes lidar com as 
questões referentes ao número de colaboradores envolvidos, 
além de assegurar que todas as redes sociais fossem incluídas na 
intervenção.

Característica-chave:  Os LOP são recrutados e treinados em 
grupos.
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SESSÃO 4:  DANDO PROSSEgUIMENTO A 
CONVERSAS SOBRE REDUÇÃO DE 
COMPORTAMENTOS DE RISCO E 
INSPIRANDO A MANUTENÇÃO

Observações para o facilitador:

No final da sessão 3, é provável que os líderes de opinião tenham 
atendido à solicitação de trazer dois amigos influentes com a clientela 
do bar ou talvez novos líderes de opinião tenham sido recrutados pelos 
colaboradores da instituição.

Depois de dar as boas-vindas aos novos participantes e de agradecer aos 
participantes originais por trazerem seus amigos, encaminhe os novos 
candidatos a líderes de opinião para uma área diferente, onde eles irão 
começar a primeira sessão.  Esses participantes se reunirão durante mais 
três sessões e completarão o mesmo treinamento do grupo original.

Os participantes discutem as conversas que conduziram durante a 
semana anterior, recebendo retorno positivo e construtivo pelos seus 
esforços.  Relatam ainda se os bottons da campanha ajudaram a começar 
as conversas.  A seguir, faça uma revisão dos dados estatísticos sobre a 
aids e fatores de risco comportamental.  Finalmente, reafirme as metas 
da intervenção e peça aos participantes para continuarem conduzindo 
conversas para a redução de comportamentos de risco.

A SESSÃO 4 TEM 5 PARTES:

• Introdução
• Revisão das conversas para redução de comportamentos de risco
• Revisão dos dados estatísticos da aids
• Inspirando a manutenção
• Conclusão

 
INTRODUÇÃO
Dê as boas-vindas aos participantes.

Observações para o facilitador:

Se vocês estiverem treinando dois grupos hoje, encaminhe os novos 
participantes para sua sala de treinamento.  Eles receberão o treinamento 
da sessão 1.  Agradeça aos atuais participantes.

Diga: “No treinamento de hoje, discutiremos as conversas para redução 
de comportamentos de risco conduzidas durante a semana e faremos uma 
rápida revisão das informações importantes para suas conversas. Veremos 
também se conseguimos desenvolver uma estratégia para expandir o 
trabalho na comunidade”.
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REVISÃO DAS CONVERSAS PARA REDUÇÃO DE 
COMPORTAMENTOS DE RISCO.
Pergunte aos participantes como eles se sentem a respeito das conversas 
para redução de comportamentos de risco que conduziram durante a 
semana.  Você pode usar as perguntas abaixo para iniciar a discussão.  
Encoraje o grupo a buscar soluções conjuntas para as dificuldades 
encontradas e ofereça retorno positivo e construtivo pelos seus esforços.

• Quem teve a oportunidade de conduzir uma conversa com um 
amigo?

• Quantos de vocês conseguiram falar com quatro pessoas?
• Vocês usaram os bottons da campanha?

Os resultados das conversas são revistos, discutidos e reforçados nas 
sessões de treinamento subsequentes. 

Observações para o facilitador:

Use o folheto e bottons com o ponto de exclamação.

• Os bottons (ou os cartazes) ajudaram a criar oportunidades para as 
conversas?

• Quando e onde as conversas aconteceram?
• Com quem (não o nome, mas o tipo de relacionamento: um 

amigo, um conhecido ou um parente) vocês conduziram as 
conversas?

• O que discutiram e quão confortável você se sentiu?
• Como as outras pessoas reagiram: o tom de voz, as respostas, que 

perguntas fizeram?

ELEMENTO 
CENTRAL 8



95
DEBI Brasil · LÍDER DE OPINIÃO POPULAR - LOP
Estratégia dE PrEvEnção Para as dst-Hiv

Revise algumas das informações que os líderes podem incluir nas 
conversas:

• A aids é uma preocupação pessoal entre os homens gays daqui.
• Mudanças de comportamento são possíveis e capazes de reduzir 

ou eliminar os riscos com sucesso.
• Mudanças de comportamento para reduzir ou eliminar riscos 

beneficiam os dois parceiros sexuais.
• Sexo seguro é a nova e positiva norma social e você (o 

participante) está praticando ou tentando praticá-la.
• O sexo seguro é mais fácil se certos passos foram seguidos:

• Decida com antecedência o que você vai ou não fazer.
• Concentre-se em fantasias com sexo seguro.
• Converse com antecedência sobre sexo protegido seja qual for 

o parceiro.
• Seja firme com você mesmo e com outras pessoas e diga “não” 

se as coisas tomarem um rumo arriscado.
• Mantenha camisinhas em locais de fácil acesso.
• Evite a combinação de sexo e muita bebida (ou uso de drogas)
• Use você mesmo (ou suas ações e suas palavras) como 

exemplos positivos.

Se você perceber qualquer sentimento de desestímulo entre os 
participantes, lembre-lhes os seguintes aspectos:

• Mesmo as pessoas mais populares podem se sentir tímidas e 
desajeitadas.

• A aids não é um assunto agradável, mesmo quando a mensagem é 
positiva e enfoca os benefícios do sexo seguro.

• À medida que vocês ganharem experiência e confiança, as 
conversas vão se tornar mais fáceis e vocês se sentirão mais 
confortáveis.

• Ao falar com outras pessoas sobre sexo seguro usando as técnicas 
que discutimos, vocês estarão ajudando seus amigos e conhecidos 
a adotar comportamentos seguros.

• Vocês não são responsáveis pelos outros – a única coisa que 
podem fazer é transmitir a mensagem.  Se alguém não a escuta 
nem muda de comportamento, isso não quer dizer que vocês 
falharam. 

Observações para o facilitador:

Entre em contato com a secretaria de saúde local, órgãos que prestam 
serviços a pessoas vivendo com HIV/aids ou outras agências para obter as 
estatísticas aplicáveis à sua comunidade.
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REVISÃO DO HIV/AIDS
Diga:  Vamos tirar alguns minutos para revisar algumas das razões para 

este projeto e porque seu trabalho como líderes de opinião é tão importante.

Revise os dados estatísticos sobre o HIV/aids, tais como os descritos 
abaixo.  Inclua os dados locais, se estiverem disponíveis.

• De acordo com dados do Ministério da Saúde, no Brasil, em 2004, 
a taxa de incidência da aids no segmento gay e HSH era de 226,5 
casos por 100 mil habitantes, cerca de onze vezes maior que a 
taxa da população geral, que é de 19,5 por 100 mil. Isso significa 
que esses grupos estão mais suscetíveis à infecção pelo HIV, 
apresentando taxas de prevalência superiores às encontradas na 
população geral.

• A taxa de prevalência do HIV na população de gays e outros HSH 
com mais de 18 anos das 10 cidades pesquisadas foi de 10,5%. 
O dado encontrado é consistente com estudos anteriormente 
realizados em algumas cidades do Brasil e característico de 
uma epidemia concentrada. Nos Estados Unidos, por exemplo, 
a prevalência na população HSH é de 9,1%, bastante similar à 
brasileira. A prevalência na população masculina brasileira de 
15 a 49 anos é estimada em 0,8%. A taxa de prevalência de sífilis 
durante a vida encontrada na pesquisa com gays e outros HSH foi 
de 13,4%.

• Ainda não há previsão de uma vacina.
• Os melhores remédios disponíveis atualmente para o tratamento 

da aids não são bons o suficiente.  O tratamento requer que as 
pessoas tomem 20 a 30 pílulas todos os dias em uma sequência 
muito específica.  Do contrário, o vírus pode desenvolver 
resistência às drogas, tornando-as ineficazes e potencialmente 
prejudiciais.

• Mesmo quando uma pessoa está tomando a medicação, ele ou ela 
pode transmitir o vírus para outra pessoa.

Observações para o facilitador:

Use o texto “Revisão dos riscos do HIV” (Anexo L). 
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REVISÃO DOS FATORES DE RISCO COMPORTAMENTAL
Revise as seguintes perguntas e respostas, pois podem surgir em futuras 
conversas sobre redução de comportamentos de risco.

• Qual o comportamento mais arriscado para homens gays em suas 
atividades sexuais?

Relação anal desprotegida.  Há um aumento de 300% no risco de 
infecção pelo HIV com apenas uma ocorrência por ano; com cinco 
parceiros por ano, o risco aumenta em 1.800%.  

• Se alguém for transar, a camisinha reduz significativamente o risco se 
os parceiros a usarem todas as vezes e se as camisinhas forem de látex, 
usadas com lubrificantes à base de água.

As atividades sexuais mais seguras são: roçar até o orgasmo, relação sem 
penetração, masturbação mútua, massagens, agarração, abraços e beijos.

• Dá para saber se alguém é uma pessoa vivendo com hiv/aids apenas por 
sua aparência?

Não.  Se você não consegue saber pela aparência se alguém está 
infectado pelo HIV, então é possível que a própria pessoa não saiba 
também. Tome decisões bem informadas sobre os riscos a que está 
disposto a correr.

• É tarde demais para mudar algum comportamento (ou tarde demais 
para voltar a ter um comportamento seguro se tiver praticado sexo 
desprotegido)?

Nunca é tarde demais para começar a fazer sexo seguro.  Se você não 
estiver infectado pelo HIV, pode se manter assim.

Se você for uma pessoa vivendo com HIV/aids, é possível evitar a 
reinfecção com uma variedade do vírus que pode ser até mais letal para 
seu organismo.  A segurança precisa se tornar uma meta de longo prazo.

Peça sugestões aos participantes acerca de outras perguntas que possam 
surgir nas conversas e discuta possíveis respostas. 

Observações para o facilitador: 

• Peça aos participantes para conduzirem dez ou mais conversas 
para redução de comportamentos de risco.

• Lembre os participantes que devem usar seus bottons.
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ESTIMULANDO A CONTINUIDADE DAS AÇÕES
Diga: “Vocês estão aqui porque se ofereceram para usar suas habilidades 

de liderança para promover a norma e os benefícios do comportamento 
sexual seguro junto a seus amigos e conhecidos. Ao usar as técnicas que 
discutimos neste treinamento, vocês poderão causar um forte impacto na 
saúde da sua comunidade. 

É possível até mesmo salvar algumas vidas.  Se apenas uma das conversas 
influenciar um amigo a mudar sua conduta de alto risco para um 
comportamento sempre seguro, você terá salvo uma vida.

Cada um de vocês já ajudou a mudar as normas sociais através das 
conversas.  Se cada um de vocês conduziu quatro conversas, então tivemos 
(número de participantes vezes 20, por exemplo) 80 conversas.  Precisamos 
continuar a expandir esse processo.  Gostaríamos de pedir a vocês que se 
comprometam a conduzir mais 10 conversas durante as próximas duas 
semanas.  Continuem usando os bottons da campanha como marcadores 
conversacionais.

Se cada um de vocês conduziu quatro conversas na semana passada e 
cada um conduzir mais 10 nas duas próximas semanas, isso totaliza 180 
conversas (14 conversas x 20 pessoas), em um período de três semanas.

Essa quantidade pode exercer um impacto inacreditável na comunidade. 
E é possível dobrá-la a cada novo grupo de LOP.  A mensagem de sexo 
seguro é capaz de causar um efeito dominó na comunidade, atingindo um 
número cada vez maior de vidas, até que o sexo seguro seja reconhecido e 
aceito como norma.”

• Demonstre-lhes o impacto potencial, calculando o número total de 
conversas que o grupo conduzirá.

• Para reforçar o comprometimento dos participantes em conduzir 
mais dez conversas para redução de comportamentos de risco, 
peça-lhes para concordarem, seja verbalmente, assinando um 
formulário ou simplesmente levantando a mão. 

Observações para o facilitador: 
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Use o “Formulário para contato com 10 pessoas” (Anexo M).

O “Formulário para contato com 10 pessoas” deve incluir:

• O formulário acima deverá ser preenchido com os primeiros 
nomes das pessoas com as quais os líderes de opinião conversaram, 
onde as conversas foram realizadas e uma breve descrição do 
conteúdo.

• Um lembrete sobre a data em que o formulário deve ser devolvido.
• Um envelope já selado e endereçado à sua instituição.

Se você quiser monitorar o número de conversas realizadas ou o 
conteúdo das conversas, entregue uma cópia do “Formulário para 
contato com 10 pessoas” para cada participante.  Dê instruções sobre o 
preenchimento e peça aos participantes para usarem as características das 
conversas eficazes apresentadas no treinamento, bem como as técnicas 
praticadas para as primeiras quatro conversas.

Espera-se que alguns dos participantes conduzam mais de dez 
conversas.  Peça aos participantes para indicarem no final do formulário 
o número total de conversas que conduziram. (Alguns dos participantes 
da pesquisa original chegaram a reportar 50 conversas, em um período de 
duas semanas).

CONCLUSÃO
Diga: “A aids é uma ameaça enorme, especialmente para os homens 

gays. As pessoas lidam com essa ameaça de várias maneiras: podem 
negá-la, ignorá-la ou ficar com medo; ou então podem adotar medidas 
construtivas, ativas e bem informadas para lidar com a ameaça. É 
importante usar nosso conhecimento para nos protegermos, mas também 
é importante que usemos nossa influência para encorajar os outros a 
terem comportamentos sexuais seguros.”

 Cada um de vocês exerce um papel-chave para acabar com a aids aqui.  
Vocês agora são os especialistas em transmitir mensagens sobre sexo 
seguro para seus amigos.  Vocês têm o poder de atingir pessoas, de tocar 
muitas vidas.

Foi preciso muita coragem para vir participar deste programa. 
Queremos agradecer a vocês pela participação, da mesma forma que 
as pessoas que vocês vão educar também ficarão agradecidos. Tenham 
certeza de que cada um de vocês vai fazer uma diferença enorme na luta 
contra a aids.”
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CERTIFICADOS DE CONCLUSÃO E CERIMÔNIAS
Várias das equipes que realizaram intervenções recomendam a inclusão 

de uma breve cerimônia para comemorar o fato de que os líderes de 
opinião completaram com sucesso o treinamento.

• A equipe de Andy Bagnall da cidade de Milwaukee entregou 
certificados aos líderes de opinião e aos bares, reconhecendo seu 
envolvimento no programa.

• Os colaboradores de David Andrist na cidade de Columbus, Ohio, 
entregaram certificados do tamanho de cartões que podiam ser 
colocados nas carteiras e carregados o tempo todo.  Vários dos 
participantes contaram a Andrist que usavam o certificado como 
uma maneira de abordar sexualmente outros homens.  Disseram 
que, em geral, o fato de que praticavam um comportamento seguro 
e podiam prová-lo revelava-se excitante para outros homens.

Seja qual for a sua abordagem, é importante reconhecer a conclusão 
do curso e agradecer aos líderes de opinião pelo seu envolvimento na 
proteção de suas comunidades.

 

LOP em

funcionamento
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MANTENDO O LOP
Quando o LOP já estiver em funcionamento por certo período de tempo, 
é importante considerar questões relativas à longevidade da intervenção 
ou sua sustentabilidade.  Se a intervenção durar por um longo período, 
beneficiará um número incontável de pessoas em risco de infecção pelo 
HIV dentro da sua população-alvo.  Um dos pontos fortes do LOP é que 
o modelo pode ser mantido com sucesso.  Esta seção do manual discute 
temas relacionados com a manutenção da intervenção. 

RECRUTANDO NOVOS  gRUPOS DE LÍDERES DE OPINIÃO
Abaixo seguem algumas considerações sobre a manutenção da 
intervenção com líderes de opinião no decorrer do tempo:

REFORÇO.  Novos grupos de líderes de opinião podem dar reforço aos 
líderes treinados previamente, reduzindo assim a possibilidade de que os 
atuais líderes sofram de fadiga ou percam a influência. 

CUSTO-BENEFÍCIO. Este modelo de intervenção é uma ferramenta 
com alta relação custo-benefício para reduzir o risco de infecção pelo 
HIV porque muda as normas da comunidade com poucos recursos 
financeiros e humanos.

FORTALECIMENTO DA COMUNIDADE. Este modelo apoia-se 
no comprometimento e disposição da comunidade para atingir amigos 
mediante mensagens que endossam a redução de comportamentos de 
risco, e dicas úteis para alcançar metas de comportamentos de baixo risco.  
As pessoas que endossam o sexo seguro têm maior probabilidade de 
adotar essa prática em suas próprias vidas.

MUDANÇAS DA POPULAÇÃO.  Como foi dito na seção de pré-
implantação deste manual, para que mudanças da norma possam ocorrer, 
é necessário que 15 a 20% da população adotem e defendam as mudanças.  
Entretanto, ao longo do tempo, ocorrem mudanças nas populações.  Por 
exemplo, jovens entram nas redes sociais, novos indivíduos se mudam 
para a área e os dados demográficos podem alterar-se por muitas outras 
razões.  Mudanças na composição da população-alvo ditam a necessidade 
de identificar e treinar novos líderes de opinião que sejam membros de 
importantes subgrupos da comunidade.

CONTEÚDO DA MENSAGEM.  O conteúdo das mensagens para 
redução de comportamentos de risco deve evoluir com o tempo.  Novos 



104
Ministério da Saúde

secretaria de vigilância em saúde · departamento de dst, aids e Hepatites viriais

grupos de líderes de opinião emergindo periodicamente garantem que as 
conversas continuem atualizadas.  Facilitadores/treinadores podem usar 
novos eventos e abordagens para introduzir mensagens de prevenção 
contra o HIV.

DOSAGEM DA REPETIÇÃO DE MENSAGENS.  Pessoas que 
participam de múltiplas conversas sobre redução de comportamentos 
de risco têm mais probabilidade de mudar seu comportamento pessoal. 
Assim recrutar e treinar grupos adicionais de líderes de opinião propicia 
aos indivíduos a recepção de múltiplas mensagens.

IDENTIFICAÇÃO COM O LÍDER DE OPINIÃO.  A presença de 
múltiplos líderes de opinião, discutindo a redução de comportamentos 
de risco no interior da população-alvo, torna provável que o receptor 
da mensagem se identifique com pelo menos um deles. Daí resulta uma 
avaliação mais realista do risco pessoal e maior disposição para mudar 
velhos comportamentos.

O treinamento de grupos sucessivas de líderes de opinião para 
transmitir mensagens eficazes para a redução de comportamentos de 
risco pode ser alcançado de várias maneiras.

1. PEÇA AOS LÍDERES DE OPINIÃO DO TREINAMENTO ORIgINAL QUE 
INDIQUEM OUTRAS PESSOAS

Ao pedir aos líderes de opinião do grupo original que indiquem outros, 
o LOP pode ter um efeito “bola de neve”, ou seja, o crescimento gradual 
do número de conversas para redução de comportamentos de risco na 
comunidade. Isso acontece quando um número cada vez maior de pessoas 
passa pelo treinamento de líderes de opinião e retorna à comunidade 
divulgando as mensagens sobre redução de risco.  Cada vez que um novo 
grupo de líderes de opinião é introduzido na comunidade, o número 
de conversas sobe.  O efeito bola de neve é muito eficaz para alcançar o 
índice de 15% de líderes de opinião.

Entretanto, essa abordagem apresenta algumas limitações.  É provável 
que as pessoas indiquem outros que sejam muito parecidos com eles 
mesmos.  Por esse motivo, embora a intervenção prossiga entre aqueles 
que já tinham sido beneficiados, algumas redes podem continuar sem 
receber um número adequado de intervenções para provocar mudanças 
de comportamento.

2. INCENTIVE A AUTOINDICAÇÃO
A participação no treinamento de líderes de opinião autoindicados 
favorece a utilização de pessoas comprometidas com a disseminação de 
informações e conversas de endosso, as quais, de outra forma, não teriam 
sido reconhecidas como líderes de opinião.
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3. FIQUE ATENTO A NOVAS REDES SOCIAIS
A avaliação contínua das redes sociais da comunidade de um bar permite 
que você identifique redes sociais que não foram contempladas na fase 
inicial da intervenção.  Além disso, é possível descobrir novas redes 
sociais que se formaram depois do início do programa de intervenção.

É mais proveitoso buscar ativamente os líderes de opinião de redes 
ainda não contempladas do que pressupor que os membros daquelas 
redes serão indicados por algum processo ou que se autoindicarão. 

DANDO PROSSEgUIMENTO ÀS CONVERSAS EFICAZES 
SOBRE REDUÇÃO DE COMPORTAMENTOS DE RISCO NO 
DECORRER DO TEMPO
Abaixo, duas técnicas que podem facilitar o prosseguimento das conversas 
eficazes sobre redução de comportamentos de risco:

1. Reforçar positivamente os líderes de opinião para que continuem 
a conduzir conversas sobre redução de comportamentos de risco 
junto a seus pares da população-alvo.

2. Usar técnicas de solução de problemas para derrubar barreiras às 
conversas eficazes.

O uso de grupos sucessivos de líderes de opinião para discutir redução 
de risco durante meses pode não ser suficiente para ocasionar a mudança 
das normas, a não ser que haja retorno positivo e oportunidades para 
solução de problemas para os antigos e para os atuais líderes de opinião.  
O fortalecimento dos líderes de opinião é uma parte importante da 
intervenção na comunidade e pode ser alcançado através da criação de 
oportunidades para comunicação contínua e para a solução de problemas.  
Cartas, telefonemas e reuniões são métodos que podem ser usados 
para facilitar a discussão sobre o andamento das conversas e também 
permitem discutir eventuais dificuldades enfrentadas pelos líderes na 
condução dessas conversas.  Essas interações ainda dão ao facilitador 
do programa a oportunidade de ressaltar a importância do trabalho dos 
líderes de opinião. 

REUNIÕES COM OS LÍDERES DE OPINIÃO
As reuniões periódicas dos líderes de opinião oferecem a oportunidade 
de relembrar os participantes das razões e do valor de seus esforços. 
É também uma oportunidade para se encontrarem com outros 
líderes de opinião tanto do seu grupo original como dos grupos 
sucessivas, reforçando o sentido de comunidade e de esforço conjunto.  
Os participantes não apenas recebem um retorno positivo e o 
reconhecimento pelo seu esforço contínuo em conduzir as conversas, 
como também têm a oportunidade de compartilhar suas abordagens e 
histórias de sucesso com os demais.
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AS REUNIÕES OFERECEM A OPORTUNIDADE DE DISCUTIR:
• Obstáculos para a condução das conversas
• Atualização dos elementos da comunicação
• Abordagens alternativas para conversas que não correram bem

Característica-chave:  Organize reuniões periódicas com todos os 
líderes de opinião (os primeiros e os subsequentes) e os formadores de 
opiniões-chave para discutir a manutenção do LOP. 

EVOLUÇÃO DO CONTEÚDO DAS CONVERSAS PARA 
REDUÇÃO DE COMPORTAMENTOS DE RISCO
A incorporação dos eventos do dia a dia nas conversas para redução de 
comportamentos de risco mantém as mensagens atualizadas. Os temas 
podem incluir:  eventos da mídia – televisão, rádio, cinema, jornais e 
revistas – ou da imprensa alternativa ou gay;  mudança no status do 
relacionamento pessoal do líder de opinião ou do receptor da mensagem;  
novos alertas médicos, mostrando a necessidade de dar continuidade às 
medidas de prevenção contra o HIV; e eventos comunitários.

• O uso de tópicos atuais de conversação favorece a evolução do 
conteúdo das mensagens ao longo do tempo.

A discussão de conteúdo atualizado é um tema adequado para a 
condução regular de reuniões ou telefonemas.

LOgOMARCAS E CARTAZES DA INTERVENÇÃO
A presença contínua de identificadores da campanha de intervenção – 
logomarcas e/ou cartazes – dentro do ambiente do bar provoca perguntas 
de novos fregueses e encoraja os líderes de opinião a continuarem 
conduzindo conversas sobre redução de comportamentos de risco.

• O ideal é colocar novos panfletos e cartazes sobre sexo mais seguro 
a cada três a seis meses.

Facilita-se, assim, a divulgação de novas mensagens com informações 
atualizadas sobre redução de risco. Além disso, evita-se o desinteresse 
pelo assunto provocado pelos materiais antigos.

RETORNO
Informações referentes à eficácia da intervenção devem ser divulgadas aos 
líderes de opinião sempre que possível.  Resultados positivos decorrentes 
da intervenção podem ser ilustrados, usando evidências na queda das 
ocorrências de DST ou infecções pelo HIV na população local ou através 
das respostas a questionários específicos aplicados à população.

• É mais provável que os líderes de opinião continuem as conversas 
sobre redução de comportamentos de risco se perceberem que as 
conversas estão fazendo diferença. 
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ORgANIZANDO SUPORTE DE LONgO PRAZO PELOS 
COLABORADORES DA INSTITUIÇÃO E LÍDERES 
COMUNITÁRIOS
1. Facilite o reconhecimento de que uma das missões da instituição é 

fornecer uma intervenção para a comunidade, visando a redução do 
risco de infecção pelo HIV.  Promova o entendimento do motivo pelo 
qual esse projeto é necessário para a comunidade.

2. Explique que essa intervenção fortalece a população-alvo e pode 
salvar vidas.

3. Discuta por que essa intervenção apresenta uma ótima relação custo-
benefício para a redução do risco do HIV na população.  Algumas 
das razões para isso incluem o fato de que a intervenção requer: um 
número limitado de colaboradores; continua a mudar as normas com 
o decorrer do tempo em consequência do efeito “bola de neve”; tem 
longevidade porque periodicamente adiciona novos grupos de líderes 
de opinião para dar continuidade ao trabalho de seus antecessores.

4. Explique a viabilidade de incorporar a intervenção aos programas e 
recursos comunitários existentes e porque é de fácil utilização pelos 
colaboradores (ou seja, a intervenção é explicada passo a passo no 
manual; depende de pouco material; é um programa conversacional 
com interações e construção de habilidades; é relativamente fácil 
recrutar participantes porque a intervenção se vende facilmente 
através do seu apelo ao altruísmo dos participantes; requer um 
acompanhamento mínimo). 

5. Enfatize que o modelo com líderes de opinião consiste em uma 
intervenção eficaz para a redução de risco, capaz de mudar normas 
com o tempo, reduzir o risco de infecções pelo HIV na população-
alvo e com potencial para ser realizada com poucos recursos 
financeiros e humanos. 

EXPANDINDO O MODELO DO LÍDER DE OPINIÃO PARA 
NOVAS POPULAÇÕES-ALVO
• O sucesso da intervenção com a população inicial pode motivar 

a adaptação para outras populações. É possível adequar o modelo 
com líderes de opinião a populações que interajam dentro de uma 
área geográfica específica.  Adolescentes (dentro de uma escola ou 
outras estruturas comunitárias), profissionais do sexo, prisioneiros e 
projetos habitacionais são ilustrativos de comunidades que podem ser 
adequadas à intervenção com líderes de opinião.

• Acompanhe as mudanças no interior de sua população-alvo original. 
As populações são passíveis de mudanças ao longo do tempo, o que 
gera necessidade de alterações na intervenção.  À medida que as 
pessoas transitam entre redes sociais, as normas também podem 
transitar entre populações ou redes sociais.  Não espere que as 
necessidades e normas sejam estáticas.



108
Ministério da Saúde

secretaria de vigilância em saúde · departamento de dst, aids e Hepatites viriais

• Compartilhe as histórias de sucesso com outras instituições que 
estejam considerando a adoção do modelo com líderes de opinião. O 
compartilhamento inspira nova vida ao modelo e oferece exemplos 
de adaptações da intervenção a várias populações. Além disso, 
quando você declara sua crença na eficácia da intervenção, também 
compartilha a esperança de que a intervenção será eficaz para a 
instituição que está pensando em adotá-la.  A melhor maneira 
de manter o programa em funcionamento é fazer com que os 
participantes acreditem que podem fazer a diferença.

COMPROMETIMENTO CONTÍNUO COM O PROgRAMA DE 
PREVENÇÃO

Sempre haverá pessoas em risco diante da epidemia da aids. Continue 
a adaptar a apresentação e o conteúdo da intervenção aos diferentes 
membros da população.  Algumas pessoas enfrentam mais obstáculos 
para a mudança.  Você só pode apresentar a mensagem. Vá adiante 
levando a mensagem aos jovens e àqueles que enfrentam obstáculos para 
mudar. 

MANTENDO A INTERVENÇÃO
• Num esforço para manter os efeitos da intervenção na cidade 

de Superior, Wisconsin, Bob Jansen realiza reuniões periódicas 
abertas aos líderes de opinião e outros. Geralmente, as reuniões são 
organizadas em resposta a alguma preocupação da comunidade 
ou para reconhecer eventos atuais, tais como o Dia Nacional da 
Camisinha e o Dia Mundial da Aids.  Contudo, são também eventos 
sociais que propiciam diversão aos participantes.

• Audie Lemke, de Seattle, achou que o programa tinha alcançado 
seu ponto de saturação depois de treinar mais de 1.000 pessoas em 
todo o estado de Washington, adaptando a intervenção para líderes 
comerciais, adolescentes, times esportivos, grupos universitários, e 
outros círculos sociais informais.  Lemke acredita que é importante 
avaliar continuamente se a intervenção está atendendo às necessidades 
de prevenção atuais da comunidade e se os recursos podem ser 
melhor aproveitados em outro lugar.

• Semelhantemente, entre 1994 e 1996, mais de 500 pessoas foram 
treinadas pela intervenção na cidade de Columbus, Ohio. David 
Andrist achava que a cidade já estava saturada de líderes de opinião 
treinados e que estava na hora de focalizar outras áreas de prevenção. 
Entretanto, também acreditava que seria benéfico realizar a 
intervenção a cada dois ou três anos para contemplar as novas redes 
sociais dos jovens.

• Como mencionado na seção “Pré-implantação”, a intervenção com 
líderes de opinião pretende ser apenas um programa dentre outros 
programas de prevenção da sua instituição.  Avaliar os efeitos do 
processo pode ajudá-lo a decidir se o LOP está alcançando suas metas 
de prevenção. 

LOP em

funcionamento
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AVALIANDO O LOP
As organizações que oferecem serviços de intervenção para a prevenção 
do HIV em geral enfrentam limitações de recursos financeiros e 
humanos, para atender tanto as necessidades de populações em risco 
como as preocupações dos clientes da instituição.  Assim, é imperativo 
que sejam coletadas informações precisas acerca da habilidade de 
sua instituição em alcançar as metas e objetivos e em reduzir o 
comportamento de risco de infecção pelo HIV.

Um programa de avaliação eficaz apresenta a “história” da instituição 
com relação à estrutura decisória, a alocação de recursos, o levantamento 
de financiamentos de longo prazo, o engajamento de todos os seus clientes 
e, principalmente, os resultados positivos dos esforços de prevenção do 
HIV que reduzem o risco de populações vulneráveis à doença.

  



110
Ministério da Saúde

secretaria de vigilância em saúde · departamento de dst, aids e Hepatites viriais

QUESTÕES CRÍTICAS PARA A AVALIAÇÃO DA 
INTERVENÇÃO COM LÍDERES DE OPINIÃO POPULAR
1. A AVALIAÇÃO DO PROCESSO 
Permite determinar se a intervenção com líderes de opinião está 
atingindo a população-alvo.  O objetivo é fornecer uma descrição clara 
e completa das características singulares da sua intervenção com líderes 
de opinião e como está sendo implantada.  Durante esse processo de 
avaliação, pode ser interessante documentar:

A. PONTOS DE ACESSO.  Como sua organização identificou 
os locais para a intervenção com os líderes de opinião?  Quais 
obstáculos sua instituição teve que enfrentar?  Qual foi a pessoa 
mais influente para facilitar a implantação da intervenção?

B. CONHECIMENTO DA COMUNIDADE. Descreva o número e 
tipos de visitas e reuniões (formais e informais) necessárias para 
preparar o terreno para a intervenção e ganhar a confiança dos 
líderes comunitários chave.  Além disso, você deverá definir com 
clareza o que constitui a “comunidade”. Identifique as diferentes e/
ou independentes redes sociais dentro da população e documente 
os esforços que sua instituição fez para atingir e engajar os líderes 
de opinião dessas redes.

C. TREINAMENTO DOS LÍDERES DE OPINIÃO.  Descreva 
o método utilizado para identificar os líderes de opinião e o 
índice de sucesso do recrutamento para o programa.  Descreva a 
intensidade do treinamento, bem como os componentes críticos 
das sessões.  Descreva as reações dos líderes de opinião e sua 
motivação para participar do programa.

D. INTERVENÇÃO COM LÍDERES DE OPINIÃO. Descreva a 
intensidade e duração da intervenção, bem como o número e tipos 
de líderes de opinião.  Identifique o tempo e a intensidade das 
mensagens de endosso à prevenção contra o HIV – como os novos 
líderes de opinião foram recrutados e treinados para servir de 
reforço para os grupos de líderes de opinião que os precederam?

E. SUSTENTAÇÃO DA INTERVENÇÃO COM LÍDERES DE 
OPINIÃO. Descreva os mecanismos, planos e recursos necessários 
para sustentar o programa no decorrer do tempo, incluindo 
treinamento adicional, sessões motivacionais, reuniões com todos 
os líderes de opinião atuais e antigos envolvidos no projeto e os 
convites em andamento para novos líderes de opinião.

F. CUSTO DA INTERVENÇÃO COM LÍDERES DE OPINIÃO.  
Forneça os números referentes aos custos com recursos 
humanos (por exemplo, recrutamento, convite, treinamento, 
acompanhamento), material de consumo (por exemplo, materiais 
para o treinamento ou para distribuição, bottons e cartazes), e com 
o espaço usado para as reuniões (por exemplo, aluguel de sala).  
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2. A AVALIAÇÃO DO IMPACTO
 identifique as estratégias que funcionam e sugira áreas para melhorias 
ou “aperfeiçoamento” da intervenção, visando alcançar as metas e os 
resultados desejados.  A intervenção com líderes de opinião tem por 
objetivo impactar um comportamento que ocorre “naturalmente” e que 
coloca os participantes em risco de infecção pelo HIV.  Há uma “causa 
e efeito” para tal comportamento. Esses comportamentos também são 
partes importantes das vidas das pessoas.  A avaliação do impacto ajuda 
a examinar essas relações e a habilidade da intervenção em explicar 
quaisquer comportamentos “novos” que tenham contribuído para reduzir 
o risco.

A avaliação pode determinar o impacto da intervenção com líderes de 
opinião em três níveis – o indivíduo, o grupo (ou a rede) e a comunidade.  
É crucial identificar esses critérios de avaliação em cada nível.

No âmbito do INDIVÍDUO, o critério de avaliação determina se 
ocorreu mudança no comportamento dos indivíduos, como, por exemplo, 
o aumento no uso de camisinhas com parceiros fixos ou casuais.

No âmbito do GRUPO, o critério determina se houve alteração no 
número total de comportamentos de risco da rede social.

Por fim, no âmbito da COMUNIDADE, o critério de avaliação 
determina se o sexo mais seguro tornou-se a norma social da comunidade 
(isto é, um comportamento esperado, aprovado e reforçado). 

Geralmente, a medida do impacto do programa enfoca as mudanças 
de comportamento.  De maneira clássica, essa medida de mudança é 
alcançada com “fotografias” do comportamento, em dois momentos.  A 
primeira pode ser vista como um “PRÉ-TESTE” (o antes) e a segunda, 
o “PÓS-TESTE” (o depois).  O pós-teste utiliza o mesmo questionário 
do pré-teste e é tipicamente aplicado entre um a três meses depois de 
encerrada a intervenção.  Os tipos de mudanças que você talvez queira 
avaliar são:

1. Quantas pessoas ou grupos receberam a intervenção?
2. A frequência dos comportamentos desejados medidos no pré-

teste e pós-teste (por exemplo, número de parceiros, número de 
ocorrências de relações sexuais anais protegidas e desprotegidas).

3. Direção da mudança da norma do pré-teste ao pós-teste (o sexo 
mais seguro é mais ou menos aceitável/esperado?). 
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MEDINDO A MUDANÇA
Há dois métodos para medir a mudança: perguntas estruturadas 
(quantitativo) ou abertas (qualitativo).

MEDIDAS QUANTITATIVAS baseiam-se no número de respostas para 
avaliar o conhecimento, atitudes, comportamentos e intenções. Tomam a 
forma de questionários, entrevistas estruturadas, medidas de performance 
e questionários autoaplicados.

MÉTODOS QUALITATIVOS podem enfocar perguntas mais 
abertas, entrevistas não estruturadas mais aprofundadas (que são mais 
espontâneas) e observações, bem como grupos foco.

Por fim, uma avaliação da intervenção com líderes de opinião precisa 
responder a três perguntas sobre a QUALIDADE da intervenção.  Essas 
informações podem ser usadas para responder uma pergunta sobre 
DECISÕES INFORMADAS.

QUALIDADE

1. A intervenção com líderes de opinião alcançou a população alvo?
2. A intervenção com líderes de opinião foi adequada para a 

população alvo?
3. A comunidade demonstrou as mudanças comportamentais 

desejadas para a redução do risco de infecção pelo HIV?

DECISÕES INFORMADAS
1. O que continuamos fazendo e o que mudamos?

 Finalmente, se a sua instituição considera avaliar a intervenção com 
líderes de opinião, é importante usar métodos que sejam realistas, 
compreensíveis e viáveis para os colaboradores da instituição.

Se sua instituição está interessada em contratar alguém para 
conduzir uma avaliação mais formal e sistemática, é possível 
convidar pessoas com experiência em avaliações de programas, nas 
universidades locais ou nos departamentos de saúde pública.

Muitas vezes o plano de avaliação mais simples propicie à sua 
instituição a oportunidade de descobrir benefícios adicionais não 
antecipados, associados aos seus esforços com a prevenção através de 
líderes de opinião.

Veja os anexos para obter exemplos de ferramentas de avaliação tais 
como:

• A “Pesquisa LOP”, composta de 3 páginas, para uma avaliação 
com relação a indivíduos e grupos.

• O “Questionário de saúde de homens gays/bissexuais”, 
composto de 9 perguntas, para uma avaliação em relação à 
comunidade. 
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A1
FORMULÁRIO PARA INDICAÇÕES

Minhas indicações para o programa líderes de opinião popular (fora de ordem)

Meu primeiro nome _________________________________________

Primeiro nome da 
pessoa e inicial 

do sobrenome (se 
conhecido)

Alguma coisa especial 
para ajudar a lembrar 

quem é a pessoa?

Em que noite esta 
pessoa costuma vir 

aqui?
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A2
INDICANDO LÍDERES DE OPINIÃO

Neste projeto, convidaremos entre 20 e 25 pessoas populares entre os homens gays 
desta cidade para participar de um seminário especial sobre prevenção contra a aids. 
Convidaremos pessoas consideradas populares porque nosso programa especial objetiva 
enfocar os “líderes de opinião” chave: pessoas de quem os homens gays gostam e que 
estão em posição de compartilhar o que aprenderem com outros. A abordagem “amigos 
educando amigos” é positiva, foi considerada proveitosa pelas pessoas que participaram 
dela no passado e é capaz de salvar vidas.

Para focalizar as pessoas “chave” mais populares, precisamos da sua ajuda.  Como 
vocês frequentam o bar regularmente, conhecem os fregueses, sabem como as 
pessoas interagem e sabem quem nós devemos abordar e convidar.  Para estabelecer 
um consenso sobre quem é popular, pedimos que cada um dos garçons e o gerente 
preencham suas listas de maneira independente. Vamos comparar as listas e convidar 
aqueles cujos nomes aparecem com maior frequência.

• Quem conversa com mais pessoas e se socializa mais?
• Quem é o mais popular em cada círculo de homens gays que frequentam o bar?
• Quem tem muitos amigos e é estimado por eles?

Estas são as pessoas que desejamos convidar.  Podem ser homens ou mulheres, mas 
a chave é o fato de serem populares entre os homens gays.  Ser popular NÃO está 
necessariamente relacionado com a idade, educação, sexo, renda ou raça.

Queremos convidar pessoas que são populares em cada grupo.

• Entre os homens mais jovens, quem é mais popular?
• Entre os homens mais velhos, quem é mais popular?

Ninguém é popular em todos os grupos; então tente incluir na sua lista as pessoas 
que são mais populares em cada um dos grupos, tais como os jovens, os mais velhos, os 
jogadores de bilhar, os que gostam de dançar, as minorias, etc.  Esperamos alcançar um 
equilíbrio convidando pessoas chave de cada um destes círculos.

Você deve se incluir e incluir pessoas que trabalham no bar se achar que você ou 
eles satisfazem estes critérios de popularidade.

Por favor, tente completar uma lista de 35 pessoas.

 

Por favor, nomeie 
até 35 Pessoas 

que em sua oPinião 
satisfazem estes 

critérios de 
PoPularidade!

enquanto Pensa 
sobre quem é PoPular, 

lembre-se que há 
turmas diferentes.

Primeiro, Pense 
cuidadosamente 

em todos os 
frequentadores!
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B
EXEMPLO DE CARTA

Prezado Amigo,

Durantes as últimas duas semanas, estivemos pesquisando, no (Nome do Bar), 
as pessoas consideradas mais populares e confiáveis.  Você foi indicado por vários 
frequentadores como uma das pessoas-chave mais populares e dignas da confiança de 
seus amigos.  É obvio que você é apreciado pelas pessoas que conhece. (Você foi indicado 
e identificado apenas pelo primeiro nome porque desejamos garantir a sua privacidade).

Como você é popular, querido e um líder natural, está numa posição privilegiada para, 
literalmente, salvar as vidas de muitas pessoas ao seu redor.  Por isso, estamos entrando 
em contato com você.

Estamos iniciando um programa de prevenção contra a aids, chamado ‘Líder de 
opinião popular’.  A abordagem desse programa de prevenção é um pouco diferente (e 
muito melhor) do que já foi feito antes.  Acreditamos que a melhor maneira de prevenir 
é convidar pessoas-chave – populares e líderes de opinião como você – para frequentar 
algumas sessões educativas sobre a aids.  Como você já goza do respeito de seus amigos, 
eles provavelmente o procuram pedindo conselhos, valorizam sua opinião e podem até 
mesmo imitar seu comportamento.  Ao atualizarmos o seu conhecimento com as mais 
recentes informações sobre prevenção, você estará em posição de fornecer conselhos 
precisos e especializados e assim talvez salvar algumas vidas.

Esperamos ter despertado o seu interesse.  Gostaríamos de responder a algumas 
perguntas que provavelmente já lhe ocorreram.

Quem é o responsável por esta iniciativa? (Acrescente informações sobre sua 
instituição)

Como são as sessões?  Planejamos realizar quatro reuniões.  Através delas, você 
receberá informações precisas e atualizadas sobre a aids e sugestões práticas sobre como 
reduzir o risco; como colocar estas sugestões em prática;  como repassar as mesmas 
informações para amigos de forma positiva (que não lembre um sermão); e outros 
temas similares.  Gostaríamos de convidá-lo para participar das quatro sessões. Serão 
realizadas (esse horário ainda pode ser negociado), uma vez por semana durante quatro 
semanas, começando no dia (data).  Entraremos em contato novamente para saber se o 
horário é conveniente para você.

Onde serão realizadas as sessões e quem vai estar lá? Contamos com o apoio 
generoso de (Local), onde vamos realizar as sessões nos horários em que o bar 
geralmente está fechado.  Estamos convidando cerca de (número) pessoas.  São pessoas 
que também foram indicadas como populares.  Você provavelmente conhece algumas 
delas e muitas talvez sejam seus amigos.  A reunião será liderada por dois colaboradores 
da instituição. Também estarão presentes à reunião vários dos nossos colaboradores que 
você talvez tenha visto no bar fazendo circular questionários LOP. Começaremos dentro 
de duas semanas. 

(Cidade) é uma cidade pequena e não quero que saibam sobre mim.  Ninguém 
saberá.  Em primeiro lugar, você já conhece ou viu no bar as outras pessoas que 
participarão da reunião.  Ninguém mais será informado sobre as reuniões e, portanto, 
ninguém mais estará lá.  Escolhemos o bar para as reuniões porque é um lugar que todos 
conhecem. Precisaremos saber se há alguma maneira de entrar em contato com você 
para informar o horário das reuniões, mas, fora isso, não pediremos nem manteremos 
quaisquer outros registros a seu respeito.  Centenas de gays na cidade de (nome) se 
engajaram em programas no passado e compreendemos a importância de manter sigilo e 
preservar sua privacidade.
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Vai ser deprimente? A aids foi declarada o problema de saúde mais premente 
do mundo pela Associação Americana de Medicina, pela Organização Mundial de 
Saúde e pelo Serviço de Saúde Pública. Já atingiu números altos de contaminação 
na população gay e continuará a afetar no futuro. Certamente não são notícias boas.  
Porém, a metodologia do nosso programa é positiva e não deprimente. Queremos que 
a segurança e a consciência sobre a saúde tornem-se valores desejáveis e que a aids seja 
compreendida em vez de temida. Esperamos alcançar esse objetivo de maneira positiva 
em vez de negativa.  Todos os envolvidos no LOP respeitam os gays e os problemas que 
enfrentam.

Eu já sei muito sobre a aids. Seu conhecimento vai nos ajudar a tornar o LOP um 
sucesso. O principal objetivo deste programa é ajudá-lo a usar seu conhecimento como 
um recurso especializado para os amigos e conhecidos que talvez ainda não tenham 
conhecimento suficiente.

Vou ganhar alguma coisa se frequentar? Poucas pessoas têm a oportunidade de 
aprender e repassar informações que podem realmente salvar vidas.  Você terá esta 
oportunidade e, se aproveitá-la, terá exercido um impacto positivo na sua comunidade.  
Acreditamos que você vai aprender coisas que também vão beneficiá-lo pessoalmente. 
Embora a gente saiba que essas são as razões reais para a participação das pessoas, 
estamos preparados para lhe oferecer um presente de (presente) como agradecimento 
todas as vezes que vier a uma das reuniões.

E depois? Gostaríamos de responder a esta pergunta pessoalmente e a quaisquer 
outras que lhe ocorram, discutir os melhores horários para as reuniões e ver se há 
alguma forma de entrarmos em contato com você.  Nessa ocasião, nos apresentaremos 
e responderemos a todas as suas perguntas.  Os funcionários e o gerente do bar nos 
conhecem também.  Nosso telefone é (número).  Entre em contato conosco se tiver 
outras perguntas.

Agradecemos pelo seu tempo.  Esperamos vê-lo na reunião.

Sinceramente,

(nome)
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C1
INFORMAÇÕES PARA CONTATO

Nome do líder de opinião ________________________________________________

Endereço _____________________________________________________________

Cidade: _________________________ Estado _______________ CEP _____________

Telefone (dia) ___________________________ (noite) ________________________

    Podemos deixar mensagem?
               (  ) Sim      (  ) Não

Podemos nos identificar pelo nome do programa e deixar um telefone? 
               (  ) Sim      (  ) Não

Podemos informar o horário da reunião?
               (  ) Sim      (  ) Não

Podemos encaminhar informações sobre futuras reuniões pelo correio?
              (  ) Sim      (  ) Não

Outras informações relevantes:
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C2
EXEMPLO DE CARTA-LEMBRETE

Data

Prezado (nome),

Estamos entrando em contato para lembrá-lo do horário, data e local da primeira 
reunião do LOP – Líderes de Opinião Popular.  A reunião será realizada em (local e 
endereço), às (hora e data).  Se, por alguma razão, você não puder participar da reunião, 
por favor entre em contato conosco através do número de telefone abaixo.

Esperamos vê-lo na reunião.  Obrigado por participar do LOP.  Você desempenha um 
papel vital na redução de infecções pelo HIV em (cidade)

Sinceramente,

Nome
Número de Telefone
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D

 
MUITO ARRISCADO

• Sexo anal sem camisinha (mesmo com retirada do pênis antes do orgasmo)
• Sexo vaginal sem camisinha

ARRISCADO
• Sexo oral até o orgasmo

MENOS ARRISCADO
• Sexo anal ou vaginal com camisinha de látex e lubrificante à base de água

POUCO OU NENHUM RISCO
• Masturbação mútua
• Roçar, agarrar, beijos
• Sexo oral com camisinha
• Brinquedos sexuais (dildos) não compartilhados com o parceiro
• Esfregação (roçar até o orgasmo)

• Sexo oral (sem contato com a cabeça do pênis)
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E
COMO REDUZIR OU ELIMINAR O RISCO DE 
INFECÇÃO PELO HIV

Passos que devemos adotar para reduzir o risco de contrair ou contagiar alguém com o 
vírus da aids

Homens que praticam relação anal desprotegida com apenas um parceiro no período 
de um ano têm 300% mais chance de contrair o HIV do que homens que não fazem 
sexo anal. Homens que têm cinco parceiros aumentam seu risco em 1.800%!  O melhor 
conselho: se tiver uma relação anal, use o preservativo.

Se você pratica relação anal, use sempre camisinha de látex. A relação sexual com 
camisinha reduz enormemente o risco se comparada com a relação desprotegida.  
Se uma pessoa não quer abrir mão da relação anal, deve definitivamente usar uma 
camisinha de látex com um lubrificante à base de água (como o K-Y) todas as vezes.  
Óleos, vaselina e outras loções para as mãos não devem ser usados porque enfraquecem 
a camisinha.

Não permita que os fluidos sexuais de seu parceiro entrem no seu corpo ou que os 
seus penetrem no corpo do seu parceiro, inclusive durante o sexo oral.

Esfregação (ou relação sexual sem penetração), masturbação mútua, massagens e 
atividades sexuais semelhantes são muito seguras e de baixo risco. Mas não deixe que os 
fluidos sexuais entrem em contato com cortes ou arranhões, mesmo muito pequenos. Na 
dúvida, use uma camisinha durante essas atividades também.

Quando duas pessoas fazem sexo, a pessoa que tem conhecimento sobre fatores de 
segurança deve assumir a responsabilidade pela educação do seu parceiro.

não tenha 
relação anal 
desProtegida.

se fizer 
sexo 

anal, use 
camisinha

mantenha os 
fluidos fora 

do corPo

fique fora 
do corPo

eduque 
seus 

Parceiros
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F
10 PASSOS PARA COLOCAR EM PRÁTICA AS 
BOAS INTENÇÕES

Saber o que fazer só tem valor se o conhecimento for traduzido em ação.  Abaixo 
seguem-se algumas maneiras de colocar em prática as boas intenções.

1. Visualize uma linha clara separando o que você vai ou não fazer com um 
parceiro sexual.

2. Concentre-se em fantasias sexuais sobre atividades sexuais seguras e evite as 
fantasias sobre sexo não seguro que já tenha praticado antes.

3. Antes de fazer sexo com alguém, tenha uma conversa breve sobre seu 
comprometimento com a saúde e segurança.

4. Mantenha camisinhas em locais de fácil acesso – em casa e no carro.
5. Prepare-se e seja capaz de dizer “não” para certas atividades sexuais.
6. Se o seu julgamento estiver comprometido por causa do uso de álcool ou 

drogas, deixe o sexo para depois.
7. Lembre-se que amar significa se proteger e proteger seu parceiro.
8. Aprenda com seus erros.
9. Parabenize você e seu parceiro por se conservarem seguros.
10. Use estratégias de solução de problemas para provocar mudanças eficazes para a 

redução do comportamento de risco.
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g
MITOS E CONCEITOS ERRÔNEOS

Mito: É possível perceber pela aparência como está a saúde de uma pessoa ou se ela 
está infectada pelo HIV.

FATO:  Não é possível avaliar pela aparência se uma pessoa está bem de saúde ou se 
é soropositiva.

Mito: Reduzindo a frequência de comportamentos de risco, a pessoa fica mais 
segura (por exemplo, trocar uma relação anal desprotegida semanal por apenas 
uma mensal garante maior segurança).

FATO: Basta uma ocorrência de relação anal desprotegida com um parceiro 
infectado para que você também seja infectado pelo HIV.

Mito: É possível questionar um parceiro sexual em potencial sobre seus hábitos 
sexuais e seus parceiros anteriores para ter certeza do risco de infecção pelo 
HIV.

FATO:  Não há garantias de que o parceiro potencial sabe que é uma pessoa vivendo 
com HIV/aids, que consegue avaliar corretamente seu risco pessoal de contrair 
o HIV e que está disposto a passar informações verdadeiras sobre sua vida.

Mito:  Se o esperma for cuspido em vez de engolido, o sexo oral é seguro.
FATO:  Todos nós temos minúsculos cortes nas nossas bocas provenientes de 

arranhões, comida, gengivite, escovação dos dentes ou limpeza com fio dental. 
Qualquer um desses pequenos cortes pode permitir a entrada do vírus na 
corrente sanguínea.

Mito:  Se amo alguém e tenho um relacionamento, ou estou tentando construir 
um, posso praticar sexo menos seguro (variação: devo ter relações sexuais 
desprotegidas para mostrar que realmente gosto dele e sinto confiança).

FATO: Este mito ignora o fato de que vocês dois têm um histórico de relações sexuais 
com outros parceiros. O HIV não faz distinção entre a prática de sexo casual 
com vários parceiros e sexo regular com um amante estável.

Mito: Estou seguro se fizer uma ducha depois de ter uma relação anal desprotegida.
FATO:  É provável que a entrada de sêmen na corrente sanguínea já tenha ocorrido. 

A ducha é capaz de aumentar o risco, pois pode conduzir o vírus para o interior 
de cortes ou ferimentos.

Mito:  Provavelmente já tenho o vírus e o que fizer agora não terá mais importância.
FATO:  Se você for soronegativo para o HIV, pode se proteger da infecção. Somente 

saberá sua condição com certeza se fizer o teste.  Se for uma pessoa vivendo com 
HIV/aids, é importante que se proteja contra outros patógenos transmitidos 
sexualmente. (Doenças sexualmente transmissíveis, vírus e bactérias, tais como 
hepatite e parasitas intestinais, podem ser adquiridos durante a relação sexual 
desprotegida agravando o seu estado de saúde)

Mito: Posso ter um comportamento menos seguro com alguém de uma cidade 
pequena do que com alguém de uma cidade grande (ou “alguém de fora”).

FATO:  Atualmente, a infecção pelo HIV é um problema em todos os lugares.  O 
fator importante não é se 1 em 10 (pequenas cidades) ou 1 em 2 (algumas 
grandes cidades e epicentros) estão infectadas;  o que importa é se o parceiro 
com o qual você tem sexo desprotegido está ou não infectado com o HIV.
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Mito:  O local ou a maneira como conheço alguém (por exemplo, por meio de 
amigos, na livraria, na praça...) determina se posso ter sexo com ele.

FATO:  O HIV/aids ocorre em pessoas de todos os lugares.  Embora a preocupação 
com a saúde de um parceiro possa ser menor em cenários casuais, é possível 
encontrar pessoas infectadas em qualquer lugar.

Mito:  É tarde demais. Não consigo aprender novos hábitos.
FATO:  Todos nós podemos aprender novos comportamentos durante nossas vidas.  

Na verdade, às vezes nossa vida depende disso.
Mito:  Fazer sexo seguro não é sexy.
FATO:  Para tornar o sexo seguro mais erótico, talvez tenhamos que educar a 

nós mesmos e a nossos parceiros; expandir os nossos conceitos sobre o que 
consideramos sexo; ser criativos e manter a mente aberta; ter prazer em brincar.  
A mudança para um repertório de sexo mais seguro pode melhorar sua vida 
sexual e ao mesmo tempo reduzir sua preocupação em contrair o HIV.

Mito:  Este é o parceiro dos meus sonhos e se eu pedir que tenha um 
comportamento seguro, ele pode ir embora.

FATO: Se ele é o parceiro dos seus sonhos e você é o parceiro dos sonhos dele, então 
vão querer compartilhar isso por muito tempo.  Jogue seguro.  Se ele não está 
disposto a adotar comportamentos seguros com você, provavelmente também 
não teve essa preocupação com outros parceiros.  Sempre há a possibilidade 
de que ele vá embora.  Entretanto, um bom parceiro escuta e compreende suas 
preocupações.  Se ele não está disposto a ter um comportamento seguro, será 
que realmente é o parceiro dos seus sonhos?
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H
ELEMENTOS DE UMA CONVERSA EFICAZ

1. ENFATIZE QUE A AIDS É UM PROBLEMA SÉRIO QUE PODE SER DETIDO

• Novas infecções pelo HIV podem ser evitadas.
• A aids não é um perigo derivado automaticamente do fato de ser gay, mas está 

relacionado com as escolhas e comportamentos de um indivíduo.
• “A aids é grave, mas temos o poder de acabar com ela.”
• “As pessoas não pegam aids porque são gays.  Elas contraem a doença 

devido a certos comportamentos, o que significa que não é impossível nos 
protegermos dela.” 

2. MANTENHA A MENSAGEM POSITIVA.

• As pesquisas mostram que mensagens que causam medo, que contenham 
ameaças de morte não funcionam porque as pessoas simplesmente se 
“desligam” e não escutam nem a mensagem nem o mensageiro.  Enfatize 
os valores positivos, as vantagens e benefícios de assumir mudanças de 
comportamento para reduzir ou eliminar o risco. As pessoas não escutam as 
mensagens negativas porque querem ouvir algo positivo.

Benefícios de um comportamento seguro:
• “Você pode ficar com a cabeça em paz”
• “Você pode proteger sua vida e a vida de seus amigos”.
• “Sexo mais seguro é a norma em nossa comunidade”.

3. SEJA CLARO QUANDO FALAR SOBRE O SIGNIFICADO DE SEGURANÇA

• Forneça informações específicas sobre sexo seguro em vez de dizer “seja 
cuidadoso” ou “use precauções”.  Mensagens específicas são mais difíceis de 
dar porque são mais explícitas, mas são mais proveitosas porque as pessoas 
vão saber exatamente o que você quer dizer.

Exemplos de mensagens:
• “Sempre uso camisinha quando transo.”
• “Não deixo ninguém gozar dentro de mim”.
• “O mais seguro é um masturbar o outro e roçar sem penetração”. 

4. DÊ DICAS ÚTEIS VISANDO A MUDANÇA PARA UM COMPORTAMENTO SEXUAL 
MAIS SEGURO.

• Dê conselhos práticos sobre como assumir uma mudança comportamental.
• “Tenha fantasias com atividades sexuais seguras e não com as atividades 

desprotegidas do passado”.
• “Sempre tenho camisinhas em lugares de fácil acesso, como em casa e no 

carro”.
• “Antes de fazer sexo com alguém, discuta com ele seu comprometimento 

com saúde e segurança”. 
• Parabenize-se (e a seu parceiro) por se conservarem protegidos”.
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5. NÃO DÊ SERMÃO.  AO INVÉS, USE FRASES COMEÇANDO COM “EU” PARA 
ESTABECER SEU PONTO DE VISTA.

• Ao invés de dizer aos outros o que devem fazer, fale sobre o que você faz hoje, 
como alterou (ou está tentando alterar) seus comportamentos  e como a sua 
consciência sobre sua saúde mudou.  Como líder de opinião, o que você diz 
ou faz influencia os outros.  Mesmo que não tenha assumido completamente 
um comportamento sexual seguro, ainda pode usar o “eu” de maneira eficaz.  
Frases como “Eu estou tentando me proteger” ou “Estou trabalhando nisso” 
são declarações honestas de suas intenções, também eficazes para transmitir a 
norma de sexo seguro.
• Há alguns meses, decidi parar de praticar sexo desprotegido.  Agora, eu nem 

chegaria a considerar a possibilidade de fazer sexo sem camisinha – não 
importa o quanto ele é sexy.”

• “Eu o amo e isso quer dizer que sempre vamos usar a camisinha”.

6. CONVERSE EM LOCAIS “SEGUROS” QUANDO NÃO ESTIVER COM PRESSA.
• Onde e quando você fala com alguém vai determinar se ela vai escutar o que 

tem a dizer.  Se não estiverem prestando atenção ou não tiverem tempo, deixe 
para depois.

• Verifique se estão com tempo para escutar.
• Conduza a conversa em um local “seguro”, um lugar onde as pessoas se sintam à 

vontade conversando com você sobre este assunto.
• Estão distraídos?  Beberam demais?  Estão ‘caçando’ parceiros?

• Converse sobre sexo com um parceiro antes de ir para o quarto.
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I
Mensagens Eficazes

Algumas mensagens para serem usadas por homens ou mulheres:

 
 

eu gosto mais de 
sexo quando faço com 
segurança Porque assim 

não Preciso me PreocuPar.

quando estou na cama, 
eu digo não se alguém 

quer fazer sexo sem 
camisinha.  exPlico que 

não vou fazer coisas 
arriscadas e sugiro 

outras alternativas. é 
Preciso força de vontade, 

mas me sinto melhor 
comigo mesmo dePois 

agora, antes de fazer 
sexo com alguém, semPre 
converso antes, Para ter 

certeza de que ele entende 
a necessidade de fazer 

sexo seguro.

eu não estou desistindo 
do sexo. só estou 

desistindo do risco.

uma Pessoa que faz sexo 
seguro me excita Porque 

sei que se cuida e se 
PreocuPa com o Parceiro.
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eu não sabia muito sobre 
camisinhas, então dei uma 

Praticada Primeiro e já 
sei como usar direitinho.  
Às vezes até ensino o 
meu Parceiro. Pode ser 

divertido.

não tem nada melhor do 
que acordar de manhã e 
saber que me Protegi À 

noite.

quando faço sexo seguro, 
sinto que tenho mais 
controle sobre minha 

vida.

Para mim, sexo seguro 
significa Parar de fazer 
sexo desProtegido.  eu 
simPlesmente não faço 

mais isso, mesmo que meu 
Parceiro queira.

desde a aids, eu estou 
indo mais devagar.  

mesmo quando gosto 
muito de alguém, semPre 
me mantenho seguro e 

estou mais feliz comigo 
mesmo assim.

todo mundo sabe que só 
faço sexo seguro, seja 
usando camisinha ou 

fazendo coisas do tiPo 
massagem ou só roçando.



A
PÊ

N
D

IC
E

130
Ministério da Saúde

secretaria de vigilância em saúde · departamento de dst, aids e Hepatites viriais

tenho camisinhas Pra 
todo lado – em casa, no 
carro, na  mala e nos 
bolsos. e tenho K-Y 

também, mesmo sem saber 
se vou fazer sexo.

as lésbicas sabem que 
não Precisa ter Penetração 
Para ter sexo. tem outros 
jeitos: tocar, massagear, 
ficar de agarração, roçar 
e outras coisas. esses 

jeitos também me mantém 
seguro. até que enfim os 
gaYs estão descobrindo 

isso. é legal!

eu não deixaria ninguém 
fazer comigo qualquer 
coisa que Pudesse me 
infectar com a aids. 
e não faria nada com 
ninguém que Pudesse 

machucá-lo, mesmo que 
ele não se incomodasse.  
a gente tem que cuidar 

um do outro. Pelo que tenho ouvido 
e visto Por aí, tem 

gaYs que sabem o que 
estão fazendo e Pararam 

de fazer sexo anal 
desProtegido.

se eu tiver bebido muito, 
não faço sexo. Prefiro 
estar com a cabeça no 
lugar e jogar seguro.

eu não faço sexo anal. 
não é Preciso trePar Para 

fazer sexo.  dá Para 
tocar e massagear e Para 

mim isso é sexo.
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J
EXEMPLOS DE CONVERSAS PARA O 
FACILITADOR

Cenário 2
Certa noite no bar, você está conversando com um amigo gay seu conhecido. A aids 

passa a ser o tema. Seu amigo diz:

“Eu me preocupo com a aids, mas acho que não tem muito o que fazer a não ser torcer 
para não pegar”

Exemplo de resposta:

“Eu não me preocupava com a aids, mas percebi que o problema é sério e que dá para 
fazer alguma coisa. Mudei meu comportamento e agora não trepo mais sem camisinha. 
Tenho camisinhas pra todo lado – no carro e no bolso – que é para nunca ficar sem.  Me 
sinto muito mais seguro se sempre usar uma camisinha.”

(Siga os procedimentos detalhados no cenário 1 para conduzir uma discussão, dar 
retorno e sugerir abordagens alternativas.)
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Cenário 3
Você está conversando com um amigo gay.  Seu amigo vê um cara que acha muito 

atraente. Ele diz que gostaria de conhecer esse visitante gostoso e você tem certeza de 
que seu amigo quer pegar o rapaz.  Seu amigo diz:

“Acho aquele cara uma gracinha e vou tentar pegar ele.”

Exemplo de resposta:

“Também acho, mas a gente precisa primeiro pensar na aids. Hoje não saio mais com 
um cara antes de ter uma oportunidade de conhecê-lo melhor e conseguir conversar sobre 
segurança.  Se ele não estiver disposto a ter segurança, o caso não vai pra frente porque 
valorizo minha saúde e a dele.  Me sinto muito melhor sabendo que estou seguro e que 
estou protegendo meu parceiro. Já conversei com muita gente sobre isso e eles também estão 
mudando para um comportamento mais seguro.”

“Por que você não tenta primeiro conhecer o cara antes de transar com ele?  Tire um 
tempinho para conversar sobre sexo seguro e tenta descobrir qual é a postura dele. A 
relação anal sem camisinha é a relação mais perigosa.  Descubra se ele está disposto a usar 
uma camisinha se tiver alguma chance de troca de fluidos. Se ele não quiser, faça alguma 
coisa que não envolva troca de fluidos, tipo um masturbando o outro. Então, vai lá e 
conversa com ele antes que vá embora. Conheça o cara primeiro e converse sobre o que é 
importante para todos nós – sexo seguro.”

“É, ele é mesmo uma gracinha, mas a aids anda me deixando muito mais cuidadoso. 
Não trepo mais, porque sei que o sexo anal é o mais perigoso de todos. Hoje em dia, curto 
mais roçar e nadar no seco.  É bom saber que não preciso me preocupar se eu ou meu 
parceiro vamos ser infectados.  Conheço muita gente que está preferindo o sexo seguro. 
Quem sabe você pergunta primeiro se ele curte uma boa roçada...”

(Siga o mesmo formato de resposta, retorno, discussão e solução alternativa.)
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K
FORMULARIO DE CONTATO PARA CONVERSA

Meu primeiro nome: _________________________________

Primeiro nome Local de contato Resumo da conversa
1.

2.

3.

4.
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L
REVISÃO DO RISCO DA INFECÇÃO PELO HIV

 
 

qual o comPortamento 
sexual mais arriscado 

Para homens gaYs?

as atividades sexuais 
mais seguras são:

se alguém vai fazer 
sexo com Penetração, a 
camisinha reduz o risco 

se usada todas as vezes e 
se ela...

qual é o Problema em 
achar que é tarde demais 

Para mudar ou tarde 
demais Para Passar a ter 

um comPortamento seguro, 
já que recentemente fez 

sexo desProtegido?

dá Para saber se alguém 
vive com hiv/aids só 

Pela aParência?
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M
FORMULÁRIO PARA CONTATO COM 10 
PESSOAS

Meu primeiro nome: ____________________________________________________

Primeiro nome Local de contato Resumo da conversa
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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PESQUISA LOP

Cinco minutos do seu tempo pode nos ajudar a encontrar maneiras mais eficazes 
para acabar com a aids 

Obrigado por nos conceder alguns minutos para completar este questionário.  
Com sua ajuda, obteremos informações úteis para encontrar melhores caminhos para 

prevenção da aids.

Esta pesquisa é completamente anônima.
Por favor, não escreva seu nome em nenhum lugar.

Por favor, responda todas as perguntas honestamente.
Tente não pular nenhuma pergunta.
Ao preencher este questionário, você consente em participar desta pesquisa.

Não é necessário sabermos quem você é;  entretanto, caso essa pesquisa seja 
conduzida novamente, gostaríamos de saber se as pessoas que responderam a este 
questionário são as mesmas que venham a preenchê-lo no futuro. Assim, pedimos 
que informe a sua data de nascimento (dia, mês e ano) e a inicial do seu primeiro 
nome. Dessa forma, caso essa pesquisa seja conduzida novamente, será útil saber se 
as mesmas pessoas responderam aos questionários. 

Data de nascimento: ____________________
                                   Dia / Mês / Ano

Primeira letra do seu primeiro nome: ______

1. Qual a sua idade? ___________ anos

2. Quantos anos escolares você completou? (por favor, circule um deles)

Menos de 6     6   7   8    9   10   11   12    Supletivo     
Universidade  1   2    3    +de 4

3. Eu sou:  

[  ] Negro
[  ] Pardo
[  ] Branco
[  ] Indígena
[  ] Asiático
[  ] Outro (especifique, por favor) _________________

4. Você tem um relacionamento exclusivo (i.e., está envolvido num relacionamento 
sexual com apenas um homem)?

[  ] Não
[  ] Sim, há menos de um ano
[  ] Sim, há mais de um ano

O próximo conjunto de frases envolve sua opinião sobre como seus amigos 
se comportam.  Mesmo que não tenha absoluta certeza, responda todas as 
perguntas com seu melhor “chute” ou “intuição”.
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Discordo 
Muito Discordo Concordo Concordo 

Muito
5. Meus amigos sempre usam 

camisinha durante as relações 
sexuais

1 2 3 4

6. Sexo seguro é completamente 
aceito por meus amigos 1 2 3 4

7. Se estiverem bebendo, é provável 
que meus amigos façam sexo 
desprotegido.

1 2 3 4

A próxima seção é sobre suas atividades sexuais durante os últimos dois 
meses. Por favor, seja o mais honesto e preciso que puder.  Lembre-se que seu 
nome não aparece em lugar nenhum deste formulário.

8. Com quantas pessoas você fez sexo durante os últimos dois meses?

________ parceiro(s) do sexo masculino
________ parceiro(s) do sexo feminino

Por favor, pense nas atividades praticadas com seu(s) parceiro(s) do sexo 
masculino durante os últimos dois meses e preencha os espaços abaixo.  Se a 
sua resposta for “nenhuma vez”, preencha o espaço com “0”. 

3. Relação anal, sem camisinha, inseri meu pênis:

Nos últimos dois meses, fiz isso ________ vez(es) com ____ diferentes parceiros.

4. Relação anal, sem camisinha, meu parceiro inseriu seu pênis:

 Nos últimos dois meses, fiz isso ________ vez(es) com ____ diferentes parceiros.

5. Relação anal, com camisinha, inseri meu pênis:

Nos últimos dois meses, fiz isso ________ vez(es) com ____ diferentes parceiros

6. Relação anal, com camisinha, meu parceiro inseriu seu pênis:

Nos últimos dois meses, fiz isso ________ vez(es) com ____ diferentes parceiros

7. Sexo oral até meu orgasmo, sem camisinha, inseri meu pênis:

Nos últimos dois meses, eu fiz isso ________ vez(es) com ____ diferentes parceiros

8. Sexo oral até meu orgasmo, sem camisinha, meu parceiro inseriu seu pênis:

Nos últimos dois meses, eu fiz isso ________ vez(es) com ____ diferentes parceiros

9. Nos últimos dois meses, quantas vezes você conversou com um amigo ou 
conhecido sobre a importância de um comportamento sexual seguro?

____________ vez(es)

10. Você já fez o teste para o vírus da aids?

 [  ] Não, não fiz o teste.
 [  ] Sim, me informaram que meu resultado foi negativo.
 [  ] Sim, me informaram que meu resultado foi positivo.
 [  ] Sim, mas nunca voltei para buscar o resultado.

Este é o final do questionário.

Por favor, verifique se respondeu a todas as perguntas.

MUITO OBRIGADO MESMO PELO SEU TEMPO!
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