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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
Este programa de intervenção para a prevenção do HIV/DST foi desenvolvido para ser 

aplicado com pessoas que apresentam alto risco de adquirir ou transmitir o HIV ou doenças 
sexualmente transmissíveis (DST) e que participem voluntariamente da intervenção. Os 
materiais contidos neste pacote não visam a população  geral.

O pacote da intervenção inclui um manual de implantação, materiais para treinamento 
e assistência técnica e outros itens utilizados na intervenção propriamente dita. O pacote 
original em inglês inclui ainda: (1) dados estatísticos sobre camisinhas de látex masculinas 
fornecidos pelo CDC – Centro de Controle e Prevenção de Doenças; (2) declaração do CDC 
acerca dos resultados de pesquisas sobre produtos que contêm o Nonoxynol-9; (3) artigo 
publicado nos Estados Unidos, no Morbidity and Mortality Weekly Report , intitulado 
“Nonoxynol-9, Spermicide Contraception Use” , em 1999; (4) o ABC do comportamento 
inteligente; e (5) as orientações do CDC sobre o conteúdo de materiais didáticos preparados 
ou comprados pelos beneficiários do CDC (Content of AIDS-related Written Materials, 
Pictorials, Audiovisuals, Questionnaires, Survey Instruments, and Educational Sessions in 
CDC Assistance Programs ).

Antes de realizar essa intervenção em sua comunidade, todos os materiais devem ser 
aprovados pelo Comitê de revisão das ações para o HIV da comunidade, que verificará sua 
aceitação na região do projeto. Depois de aprovados, os materiais do pacote da intervenção 
devem ser utilizados por facilitadores treinados que conduzirão a implantação.
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Preparando para conduzir as 
sessões do 3mv

Papéis e responsabilidades do facilitador
O 3MV (Muitos Homens, Muitas Vozes) é uma intervenção ministrada 

por dois facilitadores culturalmente competentes. Recomenda-se que pelo 
menos um dos facilitadores seja membro da população alvo e que o outro 
pelo menos tenha experiência e sinta-se confortável trabalhando com essa 
população.

Os facilitadores são componentes fundamentais dessa intervenção e 
assumem vários papéis e responsabilidades. Os papéis mais importantes 
se referem à administração dos processos do grupo e à condução 
das sessões do 3MV com fidelidade. A função do facilitador 3MV 
não é ensinar ou pregar, mas sim orientar os participantes durante a 
intervenção. A intervenção 3MV é um processo de conscientização, 
compreensão e autodescobrimento crescentes que pode ser descrito 
como uma jornada 3MV. É projetada para informar, educar, motivar e 
encorajar o crescimento pessoal dos participantes e não tem o objetivo de 
realizar terapia em grupo. Consequentemente, os facilitadores do 3MV 
não precisam atuar como terapeutas e não devem se ver na função de um 
profissional de saúde mental.

As responsabilidades dos facilitadores 3MV incluem:

• Receber os participantes.
• Assegurar que todos os materiais, impressos e suprimentos estejam 

prontos antes do início de cada sessão.
• Criar um ambiente seguro, participativo e interativo no qual os 

participantes recebam encorajamento e apoio para compartilhar 
informações e experiências pessoais.

• Estabelecer e implantar as regras básicas.
• Executar o conteúdo da intervenção observando o manual do 

facilitador com fidelidade.
• Compartilhar conhecimento e experiências pessoais para 

enriquecer a intervenção e fornecer exemplos e ilustrações 
relevantes.

• Construir a coesão do grupo e gerenciar os processos grupais.
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• Responder adequadamente às atitudes emocionais e 
comportamentos difíceis dos participantes.

• Assegurar que todos os participantes se engajem nos exercícios e 
discussões.

• Responder aos questionamentos dos participantes de maneira 
precisa.

• Administrar o tempo para garantir que o conteúdo da intervenção 
seja completado.

• Aderir às políticas e procedimentos da organização.
• Equilibrar as necessidades dos participantes com a estrutura da 

intervenção.
• Fornecer assistência, se necessário.

Observação para o facilitador
No 3MV, “negro” refere-se ao grupo racial/étnico de afrodescendentes 

vivendo na diáspora africana (i.e., afro-americanos, africanos (por ex., 
senegaleses, nigerianos, quenianos); afrodescendentes no Caribe (por ex., 
jamaicanos, haitianos, guianenses) e negros latinos ou hispânicos (por ex., 
dominicanos, porto-riquenhos, cubanos)
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Sessões de treinamento e prática
Série de treinamentos 3MV

Nos EUA, todos os facilitadores 3MV frequentam uma capacitação, 
dividida em duas partes, financiada pelo CDC (Centro de Prevenção 
e Controle de Doenças). A Capacitação de Facilitadores (TOF) tem 
uma duração de quatro dias. Durante esse período, os facilitadores 
são treinados para conduzir a intervenção demonstrando cada um 
dos principais exercícios de cada sessão e recebendo o feedback dos 
instrutores. Maiores informações podem ser encontradas em:

http://www.effectiveinterventions.org

Outros treinamentos recomendados
• Capacitação em facilitação de grupos: a série 3MV não inclui 

treinamento para a capacitação de facilitação de grupos. É 
necessário que o instrutor possua excelentes habilidades na 
facilitação de grupos para apresentar o conteúdo, gerenciar a 
dinâmica e construir a coesão do grupo. O conteúdo do 3MV 
é extremamente pessoal e desafiador, e instrutores sem grande 
habilidade em facilitação podem perder o controle da dinâmica do 
grupo, acabando por administrar de maneira incorreta o conteúdo. 
Um curso sobre facilitação de grupos ajudará os facilitadores 
a gerenciar o desconforto interno que pode surgir durante a 
intervenção, ensinando-lhes métodos adequados e o momento 
certo para a revelação de dados pessoais. 

• Construindo uma ponte entre a teoria e a prática: cada exercício 
3MV é projetado para abordar fatores que influenciam a mudança 
comportamental. Os facilitadores precisam ter conhecimento 
sobre esses fatores enquanto processam cada exercício. Esse 
curso aborda a ciência da mudança comportamental, os 
determinantes comportamentais e os modelos lógicos da mudança 
comportamental.

• Visão geral das DST: o 3MV exige que os facilitadores possuam 
um bom conhecimento sobre doenças sexualmente transmissíveis 
(DST), incluindo sinais e sintomas, modos de transmissão e 
opções de tratamento.

• Visão geral do HIV: esta intervenção ensina os conceitos básicos 
da transmissão do HIV, incluindo as interações entre DST e HIV.
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As descrições dos cursos e o calendário do treinamento nos EUA 
podem ser encontrados na página da internet do National Network of 
STD/HIV Prevention Training Centers:

http://www.nnptc.org

Sessões práticas
Os facilitadores devem conduzir sessões práticas com funcionários da 

organização ou voluntários, antes de trabalhar com os participantes. 

Nessas sessões os facilitadores realizam uma sessão 3MV fictícia, com o 
objetivo de praticar todos os exercícios da sessão, testar o equipamento de 
áudio e/ou vídeo e treinar as dramatizações.

Antes de iniciá-las, os facilitadores devem ler cada sessão, discutir 
o conteúdo e verificar se restou alguma dúvida e preparar todos os 
materiais. 

Ao conduzir sessões práticas, os facilitadores têm a oportunidade de 
conhecer o material e revisar os impressos antes de conduzir a sessão real.

Durante as sessões práticas, os facilitadores devem acertar a divisão 
das responsabilidades pela execução do conteúdo, praticar o uso dos 
equipamentos e administração das dinâmicas do grupo. Quase sempre é 
possível convidar um facilitador experiente de outra organização ou um 
instrutor do 3MV para observar as sessões práticas e fornecer feedback 
aos novos facilitadores.

Qualidades de facilitadores 3MV eficazes
As habilidades e métodos empregados pelos facilitadores na condução 

das sessões são tão importantes quanto o conteúdo da intervenção. Para 
que o programa obtenha sucesso, é fundamental que os facilitadores 
demonstrem entusiasmo nas reuniões e se relacionem de maneira 
adequada com os participantes.

Algumas das qualidades dos facilitadores 3MV eficazes estão listadas 
abaixo.

À medida que orientam os grupos, os facilitadores:

• promovem um ambiente favorável à aprendizagem;
• reconhecem e respeitam a diversidade dos participantes;
• valorizam a contribuição que os participantes dão ao grupo;
• lidam eficientemente com situações difíceis e conflituosas;
• não emitem juízo de valor;
• reconhecem a influência de seus próprios valores e atitudes;
• respeitam a confidencialidade;
• são pacientes e autênticos;
• adotam as atitudes e habilidades abordadas em cada sessão;
• conduzem os exercícios das sessões em conformidade com as 

orientações do manual e encorajam os participantes a limitarem-se 
aos tópicos e às tarefas das sessões;
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• ajudam o grupo a progredir para que os exercícios sejam 
finalizados;

• fazem os ajustes adequados aos exercícios e ao tempo de execução.

Como comunicadores habilidosos, os facilitadores:

• facilitam a discussão;
• observam e escutam;
• são acessíveis;
• falam com clareza;
• usam vocabulário que pode ser facilmente compreendido pelos 

participantes;
• fazem contato visual com os participantes.

Os facilitadores se mostram afetuosos na medida em que:

• ajudam os participantes a se sentirem bem-vindos e aceitos;
• estabelecem um relacionamento positivo com os participantes;
• falam bem de todos;
• gostam dos participantes e confiam neles ao invés de temê-los;
• constroem um ambiente de confiança mútua;
• compartilham e divulgam informações pessoais de modo 

adequado.
Facilitadores organizados:

• preparam-se com antecedência;
• têm objetivos e metas claramente delineados para cada sessão;
• conservam as informações bem organizadas, de modo que seja 

fácil localizar um dado para responder a uma pergunta;
• reconhecem o que não sabem (i.e., o facilitador não é sempre o 

especialista);
• utilizam o tempo de maneira eficiente;
• sabem manusear equipamento multimídia (por ex., projetor LCD, 

notebook, etc);
• acompanham as necessidades identificadas.

Os facilitadores são:

• entusiasmados com o conteúdo do programa;
• entusiasmados com as pessoas;
• entusiasmados com os processos.

Os facilitadores têm habilidade em conduzir dramatizações que:

• exemplificam as habilidades ensinadas;
• permitem aos participantes praticar essas habilidades. 
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Dicas gerais para os facilitadores
Preparando-se para cada sessão 

Para facilitar a checagem das atividades de preparação, observe a lista 
abaixo antes de cada sessão.

Lista de checagem do facilitador para cada sessão

Rever o manual do facilitador, os impressos e outros materiais antes de conduzir a 
sessão.

q

Rever os determinantes comportamentais abordados na sessão. q

Rever todas as atividades e materiais e, se necessário, praticar a facilitação das 
atividades da sessão bem como a transição entre os segmentos e os exercícios.

q

Reunir-se com o cofacilitador para determinar os papéis e as responsabilidades. q

Preparar todos os impressos, pôsteres e cartazes. q

Colocar o cavalete em local bem visível. q

Verificar se há pincéis atômicos e impressos extras. q

Fotocopiar todos os materiais para distribuição aos participantes. q

Testar todos os equipamentos eletrônicos (incluindo DVD remotos e apresentadores 
remotos) e praticar a operação desses equipamentos.

q

Arrumar a sala de modo que os participantes fiquem confortavelmente sentados e 
possam ver os pôsteres e os outros equipamentos audiovisuais.

q

Tornar a sala culturalmente apropriada e atraente. (Por exemplo: colocar fotos de 
homens negros gays espalhados pela sala).

q

Ligar para os participantes encorajando-os a comparecer e lembrando-os do local e 
hora da sessão. Solucionar eventuais empecilhos para o comparecimento.

q

 

Utilizando o manual do facilitador 3MV
Os capítulos deste Manual do Facilitador estão organizados de acordo 

com cada sessão da metodologia Many Men, Many Voices, contendo cada 
um deles os seguintes tópicos: 

• Objetivos:  explica o objetivo de cada sessão.
• Dicas para o facilitador:  informações-chave para a condução e 

facilitação de cada sessão.
• Tabela-resumo: lista a programação, exercícios e dinâmicas, 

duração, objetivos e materiais necessários para cada sessão.
• Check-list dos materiais:  relação de todos os materiais impressos 

e informações que devem ser preparadas com antecedência para 
cada sessão.

• Descrição dos Exercícios: detalha as informações da tabela-resumo 
de cada sessão, fornecendo pormenores sobre as dinâmicas e 
exercícios na perspectiva do facilitador.

A introdução da sessão é seguida pela recepção dos participantes e 
uma apresentação resumida do conteúdo a ser coberto. No início de cada 
exercício há uma tabela que inclui o objetivo, a estimativa do tempo, 
os materiais necessários e observações específicas sobre a facilitação ou 



17
3MV · MUITOS HOMENS, MUITAS VOZES - Guia para Facilitadores
Estratégia dE PrEvEnção Para as dst-Hiv

dicas importantes para a execução do exercício. É fundamental que os 
facilitadores sigam as instruções apresentadas. Cada sessão apresenta 
um resumo a ser relembrado com os participantes, um momento para 
responder perguntas remanescentes e a apresentação do conteúdo a ser 
coberto na sessão seguinte.

Este manual inclui ainda um Manual de Assistência Técnica que fornece 
informações adicionais sobre o 3MV e facilita suas sessões. É importante 
revisá-lo antes de iniciar a implantação do 3MV.

Compreendendo o objetivo do 3MV (fazendo as 
conexões)

As tabelas a seguir descrevem os temas principais de cada sessão; os 
objetivos dos exercícios; como os exercícios se relacionam um com o 
outro e os determinantes comportamentais primários abordados na 
sessão. Os facilitadores devem revisá-las para compreender a lógica 
interna do 3MV e observar como cada sessão é construída com base na 
anterior. 
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Sessão e conexões entre os exercícios: Sessão 1
Áreas focais primárias

• Dupla identidade
• Conjunto específico de fatores externos e internos que influenciam 

os comportamentos de risco de homens negros gays
Sessão Exercícios Objetivos e conexões

1.1
Recepção e 
introdução

Os facilitadores dão as boas-vindas aos participantes da 
intervenção e apresentam um resumo do conteúdo da 
sessão 1.

1.2
Porque 
fazemos o que 
fazemos

Os participantes aprendem os fatores externos e internos 
que influenciam os comportamentos e as mudanças 
comportamentais das pessoas e assimilam a noção de que 
mudanças comportamentais são difíceis para todos.

1.3
Dupla 
identidade

Os participantes aprendem o conjunto de fatores específicos 
que influenciam os homens negros gays, incluindo o 
conceito de dupla identidade e as influências sociais do 
racismo e da homofobia. Além disso, os participantes listam 
os comportamentos de homens negros gays que podem 
levar ao risco de infecção pelo HIV/DST.

1.4
Fazendo a 
conexão

Os participantes acompanham um resumo dos exercícios 
1.2 e 1.3 para entender que, de todos os fatores que 
influenciam os comportamentos das pessoas em geral, 
há um subconjunto específico de fatores que influenciam 
diretamente os homens negros gays. Os participantes 
também são orientados a perceber que os fatores externos 
da influência social da homofobia e do racismo podem ser 
internalizados afetando negativamente os fatores internos 
das atitudes, crenças, padrões pessoais, valores e identidades 
dos homens negros gays. Em decorrência da homofobia e 
racismo, muitos homens negros gays vivenciam a rejeição 
por parte de suas famílias, comunidades e comunidade gay. 
Isso leva a isolamento social e a uma impressão de dupla 
identidade, pois não se sentem parte nem da comunidade 
negra nem da comunidade gay. É possível que não tenham 
uma comunidade onde se sintam seguros, aceitos e 
socialmente apoiados. A dupla identidade pode impactar 
negativamente a identidade, os padrões pessoais e valores 
e levar a um aumento dos comportamentos de risco 
relacionados à infecção pelo HIV/DST e à disparidade dos 
níveis de HIV e DST entre homens negros gays.

1.5
Resumo da 
sessão

Os participantes fornecem feedback sobre a sessão e os 
facilitadores apresentam um resumo do conteúdo a ser 
coberto na sessão 2.

Determinantes comportamentais primários

Atitudes, crenças e valores negativos, padrões pessoais baixos e uma identidade que surge 
da ou se relaciona à discriminação (por ex., racismo e homofobia) e a normas culturais e 
religiosas.
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Sessão e conexões entre os exercícios: Sessão 2
Áreas focais primárias:

• DST
• Interações DST-HIV
• Fatores que determinam o risco da transmissão e comportamentos 

preventivos
Sessão Exercícios Objetivos e conexões

2.1
Apresentação 
da sessão

Os facilitadores dão as boas-vindas aos participantes da 
sessão 2, revisam o que foi abordado na sessão anterior e 
apresentam uma visão geral do conteúdo da sessão 2.

2.2
Ativos e 
Passivos: papéis 
e riscos

Os participantes iniciam uma discussão sobre as dinâmicas 
do relacionamento sexual dos ativos e passivos (a ser 
explorado em maior profundidade na sessão 5) e como 
esses papéis são associados a comportamentos sexuais 
específicos e aos riscos do HIV/DST para homens negros 
gays.

2.3

O que sabemos 
sobre DST e HIV 
para os homens 
negros gays?

Os participantes aprendem mais sobre as disparidades 
das DST/HIV para os homens negros gays; as DST mais 
comuns e os comportamentos para a promoção da saúde 
recomendados para homens negros gays relacionados 
à prevenção de DST. Esses comportamentos tornam-se 
opções de prevenção no exercício 3.2.

2.4
Como pegamos 
uma DST ou o 
HIV?

Os participantes aprendem que tipos diferentes de 
comportamentos sexuais criam níveis diferentes de risco 
de contrair ou transmitir HIV e DST. Os participantes 
compreendem por que o risco de contrair o HIV durante 
o sexo oral é baixo, mas o risco de contrair DST durante 
o sexo oral é alto (i.e., sífilis). Esse exercício é construído a 
partir das informações do exercício 2.3.

2.5 Sexo na cidade

Os participantes aprendem como uma DST aumenta a 
chance de contrair o HIV ou transmiti-lo a um parceiro 
sexual e como essa interação afeta as taxas de DST/HIV 
nas comunidades negras e entre os homens negros gays.

2.6
Quebra-cabeça 
da transmissão

Os participantes aprendem que a probabilidade de se 
contrair o HIV ou uma DST depende de três fatores 
principais e de que forma a compreensão do “Quebra-
cabeça da transmissão” pode levar a uma série de opções 
de prevenção do DST/HIV, opções essas que serão a base 
do exercício 3.2.

2.7
Resumo da 
sessão

Os participantes fornecem feedback sobre a sessão e os 
facilitadores apresentam um resumo do conteúdo a ser 
coberto na sessão 3.

Determinantes comportamentais primários

Falta de conhecimento de DST e as inter-relações entre DST e HIV.
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Sessão e conexões entre exercícios: Sessão 3
Áreas focais primárias:

• Desenvolvimento de um menu de opções para a prevenção e 
redução de danos de DST/HIV

• Reconhecimento de como os parceiros podem influenciar o risco
• Identificação dos comportamentos pessoais de risco e dos 

comportamentos de promoção de saúde
Sessão Exercícios Objetivos e conexões

3.1 Apresentação da sessão

Os facilitadores dão as boas-vindas aos 
participantes da sessão 3, revisam o que foi 
abordado na sessão anterior e apresentam uma 
visão geral do conteúdo da sessão 3.

3.2
Construindo um menu de 
opções para a prevenção de 
DST/HIV

Os participantes são instruídos a utilizar as 
informações dos exercícios 2.3 - Visão Geral das 
DST - e 2.6 - Quebra-Cabeça da Transmissão - 
para criar seu próprio menu de opções para a 
prevenção de DST/HIV (impresso), incluindo 
opções de redução de danos e de promoção de 
saúde. Esse menu (impresso) será utilizado no 
exercício 4.3 - Escolhendo Agir.

3.3
Prepare seu próprio 
inventário

Os participantes ampliam sua percepção de 
risco compreendendo que o tipo de parceiro 
e seu relacionamento com ele influenciam a 
capacidade de decisão sobre risco, sobre o que 
uma pessoa está disposta a fazer sexualmente e, 
portanto, suas chances de contrair o HIV ou uma 
DST.

3.4
Meus comportamentos 
pessoais de risco de infecção 
por HIV/DST

Os participantes ampliam o reconhecimento da 
percepção de risco pessoal com relação aos seus 
comportamentos sexuais, ao uso de drogas ou 
à promoção de saúde e os comportamentos de 
seu(s) parceiro(s). A lista de comportamentos 
pessoais de risco será utilizada no exercício 4.3 - 
Escolhendo Agir.

3.5 Resumo da sessão
Os participantes fornecem feedback sobre a 
sessão e os facilitadores apresentam um resumo 
do conteúdo a ser coberto na sessão 4.

Determinantes comportamentais primários

Falta de conhecimento de opções de redução de risco e comportamentos preventivos 
(por ex., reduzir o número de parceiros sexuais, fazer os exames de laboratório para 
detecção de DST).

Baixa percepção do risco de infecção por DST e HIV.
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Sessão e conexões entre os exercícios: Sessão 4
Áreas focais primárias: 

• Melhoria da prontidão para a mudança
• Redução da ambivalência
• Escolha de uma opção de prevenção ou redução de risco para 

experimentar
Sessão Atividades Objetivos e conexões

4.1 Apresentação da sessão Os facilitadores dão as boas-vindas aos participantes 
da sessão 4, revisam o que foi abordado na sessão 
anterior e apresentam uma visão geral do conteúdo 
da sessão 4.

4.2 Jogo das estações – 
você está pronto para a 
mudança?

Os participantes melhoram sua compreensão do 
processo de mudança comportamental e entendem 
que a recaída é uma parte normal do mesmo. Os 
participantes avaliam sua própria prontidão para a 
mudança. O conceito de prontidão é utilizado no 
exercício 4.4 - Barreiras e Facilitadores da Mudança 
Selecionada.

4.3 Escolhendo agir Os participantes são orientados durante a seleção 
de uma opção de prevenção ou redução de dano 
do menu 1, criado na sessão 3. A escolha de cada 
participante é utilizada como foco para os exercícios 
4.3, 4.4 e 4.5.

4.4 Barreiras e facilitadores 
da mudança escolhida

Os participantes identificam as barreiras e os 
facilitadores com relação à opção de prevenção ou 
redução de dano selecionada no exercício 4.3. Essa 
atividade cria um ambiente em que os participantes 
recebem, de seus pares, o apoio social para a 
mudança comportamental.

4.5 Preparando-se para 
agir – dando o primeiro 
passo

Os participantes desenvolvem um plano para a 
opção de mudança comportamental selecionada 
no exercício 4.3. Identificam e concordam em dar o 
primeiro passo em direção a experimentar a opção de 
prevenção ou redução de dano selecionada e colocá-
la em prática antes da próxima sessão.

4.6 Resumo da sessão Os participantes fornecem feedback sobre a sessão e 
os facilitadores apresentam um resumo do conteúdo 
a ser coberto na sessão 5.

Determinantes comportamentais primários

Falta de conhecimento sobre o processo e os passos envolvidos na mudança 
comportamental desejada.

Falta de intenção de utilizar a camisinha de maneira consistente durante o sexo anal ou de 
adotar outras opções preventivas.

Baixa autoeficácia no engajamento em comportamentos seguros (por ex., uso consistente 
de camisinhas com parceiros). 
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Sessão e conexões entre os exercícios: Sessão 5
Áreas focais primárias: 

• Dinâmica do relacionamento sexual de ativos, passivos e versáteis 
para os homens negros gays

• Escolha de opções preventivas para os parceiros experimentar
Sessão Atividades Objetivos e conexões

5.1
Apresentação da 
sessão

Os facilitadores dão as boas-vindas aos participantes da 
sessão 5, revisam o que foi abordado na sessão anterior 
e apresentam uma visão geral do conteúdo da sessão 5.

5.2
O homem de meus 
sonhos

Os participantes reconhecem o que desejam sexual 
e emocionalmente, em relacionamentos sexuais e 
românticos. Definem sexismo e estereotipagem, 
conceitos que serão aplicados no exercício 5.4.

5.3
Quem detém o 
poder?

A discussão iniciada na sessão 2 continua com um 
foco nas dinâmicas de poder dos ativos e passivos 
e na maneira como os participantes vivenciaram o 
poder em seus relacionamentos sexuais anteriores. Os 
participantes percebem que, embora os ativos sejam 
quase sempre vistos como aqueles que detêm mais 
poder no relacionamento (chamado aqui de poder 
autoritário), os passivos detêm poder de diferente tipo 
(chamado aqui de poder protetor).

5.4
Por que escolhemos 
quem escolhemos?

Os participantes aprendem que os papéis ativos e 
passivos desempenhados pelos homens negros gays 
foram criados a partir da sua percepção dos casais 
heterossexuais. A seguir, são orientados a reconhecer 
que a atribuição desses papéis aos homens negros 
gays é uma forma de estereotipagem e sexismo, 
conforme definido previamente no exercício 5.2. 
Os participantes aprendem que talvez as normas 
sociais referentes ao comportamento de ativos e 
passivos num relacionamento sejam diferentes do 
que afirmaram desejar de um relacionamento ideal, 
descrito no exercício 5.2. Os participantes percebem 
que precisam rejeitar os papéis estereotipados de ativos 
e passivos e conversar sobre as dinâmicas de poder 
e suas necessidades nos relacionamentos. Por fim, os 
participantes escolhem uma opção do segundo Menu 
de Opções de Prevenção (impresso), envolvendo a 
comunicação e negociação com um parceiro.

5.5 Resumo da sessão
Os participantes fornecem feedback sobre a sessão e os 
facilitadores apresentam um resumo do conteúdo a ser 
coberto na sessão 6.

Determinantes comportamentais primários

Baixa autoeficácia para se comunicar com os parceiros sexuais e negociar o uso de 
camisinha.

Falta de apoio social e dos pares para a mudança comportamental.
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Sessão e conexões entre os exercícios: Sessão 6
Áreas focais primárias: 

• Construção de habilidades comportamentais para a redução de 
risco, tais como o uso de camisinha, comunicação e negociação 
com parceiros e capacidade de solucionar problemas.

Sessão Atividades Objetivos e conexões

6.1
Apresentação da 
sessão

Os facilitadores dão as boas-vindas aos participantes da 
sessão 6, revisam o que foi abordado na sessão anterior e 
apresentam uma visão geral do conteúdo da sessão 6.

6.2
Faça sua própria 
cena

Os participantes praticam as habilidades de comunicação 
e negociação com parceiros e a solução de problemas 
e recebem apoio social de seus pares para a mudança 
comportamental. Assistem a uma demonstração sobre o 
uso adequado de camisinhas.

6.3 Caindo do trem
Os participantes discutem a recaída e desenvolvem 
habilidades para lidar com ela e buscar soluções.

6.4 Resumo da sessão
Os participantes fornecem feedback sobre a sessão e os 
facilitadores apresentam um resumo do conteúdo a ser 
coberto na sessão 7.

Determinantes comportamentais primários

Baixa autoeficácia para se comunicar com os parceiros sexuais e negociar o uso de 
camisinha.

Ausência de apoio social e dos pares para a mudança comportamental.
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Sessão e conexões entre os exercícios: Sessão 7
Áreas focais primárias: 

• Continuando o processo após o 3MV
• Buscando outros serviços
• Continuando o autocrescimento 
• Construindo uma comunidade para homens negros gays para 

obter apoio social contínuo
Sessão Atividades Objetivos e conexões

7.1 Apresentação da sessão Os facilitadores dão as boas-vindas aos 
participantes da sessão 7, revisam o que foi 
abordado na sessão anterior e apresentam uma 
visão geral do conteúdo da sessão 7.

7.2 Do que mais você precisa? Os participantes identificam e aprendem como 
acessar serviços para a prevenção contínua e 
necessidades relacionadas.

7.3 Como posso aproveitar esta 
experiência?

Os participantes reconhecem a necessidade e o 
valor do autodesenvolvimento e autocrescimento 
contínuos.

7.4 Como podemos construir 
uma comunidade?

Os participantes identificam maneiras de 
construir uma comunidade na qual os homens 
negros gays possam se sentir seguros, aceitos e 
socialmente apoiados, ao invés de vivenciar a 
rejeição, isolamento e dupla identidade discutidos 
na sessão 1.

7.5 Manual de sobrevivência 
para homens negros gays

Os participantes recebem um manual de 
sobrevivência para homens negros gays com 
uma lista dos recursos locais para a obtenção de 
serviços e apoio.

7.6 Resumo da sessão e 
graduação

Os participantes celebram o encerramento do 
3MV

Determinantes comportamentais primários

Falta de habilidades comportamentais para a redução do risco do HIV (por ex., 
habilidades técnicas relacionadas ao uso da camisinha; habilidades relacionadas à 
autogestão de outras questões da vida que influenciam o comportamento de risco etc.).

Ausência de apoio social e dos pares para a mudança comportamental.
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Administrando a dinâmica de grupo
A administração da dinâmica do grupo e do tempo é essencial 

para a implantação bem-sucedida do 3MV. As sessões foram escritas 
com instruções específicas projetadas para auxiliar os facilitadores a 
administrar o tempo e cobrir o conteúdo de maneira eficiente e eficaz. 
Cada sessão lista perguntas para discussão que orientam e gerenciam as 
discussões em grupo. Muitos Homens, Muitas Vozes abrange informações 
pessoais, incluindo práticas sexuais e uso de drogas e o facilitador 
é responsável por assegurar que os participantes se sintam seguros, 
aceitos e respeitados. As discussões devem transcorrer em clima livre 
de julgamentos, garantindo que os participantes sintam-se à vontade 
para compartilhar e aproveitar ao máximo a intervenção. É preciso, 
ainda, evitar que um ou dois participantes monopolizem o grupo; assim, 
garante-se a igualdade de expressão e compartilhamento.

Estabelecendo e fazendo cumprir as regras 
básicas

Uma das atividades críticas da sessão 1 é estabelecer as regras básicas 
que orientarão o comportamento dos participantes durante a intervenção. 
Solicitar que ajudem a preparar a listagem e concordem com as regras 
básicas pode aumentar o engajamento e facilitar a execução. Sugere-se 
que os facilitadores acrescentem as noções de respeito e confidencialidade 
às regras básicas, caso os participantes não as sugiram.

Lidando com participantes difíceis
Fazer um curso de facilitação de grupos ajuda os facilitadores a 

desenvolver habilidades para responder com eficácia à diferentes 
personalidades e a comportamentos que podem comprometer a 
dinâmica do grupo. É necessário que o facilitador seja hábil para lidar 
com participantes que tenham comportamentos desafiadores, como, 
por exemplo, a tendência de dominar o grupo ao responder a todas as 
perguntas ou de isolamento e não participação sob hipótese alguma. Os 
facilitadores aprenderão tanto a encorajar a participação de alguns como 
a motivar aqueles que tendem a dominar as discussões a deixar os outros 
participarem.

A tabela a seguir fornece informações sobre como lidar com diferentes 
personalidades ou comportamentos difíceis.
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Lidando com participantes difíceis
Comportamento do participante: 
queixoso e distraído

Estratégias eficazes para lidar com esses 
comportamentos

O participante se queixa constantemente 
de várias coisas.

Divaga e desvia o foco da discussão.

Apresenta situações ou questões que estão 
fora do escopo da discussão.

Escute, mesmo que seja difícil.

Demonstre que compreendeu, 
parafraseando a queixa.

Não concorde com as queixas.

Esteja preparado para interromper 
e assumir o controle da situação, 
redirecionando a discussão.

Use respostas limitantes que restrinjam o 
queixoso às questões específicas.

Comportamento do participante: 
atuação indecisa

Estratégias eficazes para lidar com esses 
comportamentos

Quando decisões precisam ser tomadas, 
mesmo as mais simples, participantes 
indecisos podem atrasar o processo.

Participantes indecisos podem fazer rodeios 
ao invés de focar no tópico da discussão.

Apresente as questões abertamente.

Ajude-os a solucionar problemas.

Fique atento a sinais indicativos de que a 
pressão para tomar uma decisão pode estar 
sendo estressante.

Ofereça muito apoio quando finalmente 
tomarem uma decisão.

Comportamento do participante: 
concorda com facilidade excessiva

Estratégias eficazes para lidar com esses 
comportamentos

Participante parece concordar com todos 
os pontos de vista e não contribui com uma 
opinião pessoal.

Na verdade, quase sempre esses 
participantes discordam, mas estão ansiosos 
por agradar e relutantes em expressar seus 
próprios pontos de vista.

Esses participantes tendem a se 
comprometer com mais do que podem 
realmente realizar.

Torne a honestidade uma atitude não 
ameaçadora.

Não permita que façam 
comprometimentos não realísticos, com 
metas que não conseguirão alcançar.

Comportamento do participante: 
negativo sobretudo

Estratégias eficazes para lidar com esses 
comportamentos

Participantes que fazem objeções a tudo.

Tendem a focar sua atenção e energia nos 
aspectos negativos da maioria das coisas.

Sempre conseguem identificar o que está 
errado em todas as situações e verbalizam 
porque acreditam que as estratégias serão 
ineficazes ou não funcionarão.

Evite que essa atitude o distraia.

Peça aos outros participantes para 
apresentar uma opinião diferente.

Não concorde com eles – se necessário, 
estabeleça que não faz mal concordar em 
discordar.

Discorde, respeitando suas perspectivas.

Seja paciente.

Peça-lhes para apresentar uma solução.

 



27
3MV · MUITOS HOMENS, MUITAS VOZES - Guia para Facilitadores
Estratégia dE PrEvEnção Para as dst-Hiv

Lidando com participantes difíceis (continuação)
Comportamento do participante: agindo 
como um especialista

Estratégias eficazes para lidar com esses 
comportamentos

O participante age como se fosse 
especialista e soubesse de tudo.

O participante pode tentar discutir a 
precisão dos materiais apresentados.

Conheça o assunto bem.

Escute e mostre que entende o que eles 
estão dizendo.

Evite ser o contraespecialista.

Use as evidências apresentadas pela 
pesquisa para apoiar as estratégias 
abordadas.

Comportamento do participante: 
silencioso e não participativo

Estratégias eficazes para lidar com esses 
comportamentos

O participante pode se conservar silencioso 
e/ou responder às perguntas apenas com 
sim ou não.

São os participantes mais difíceis de 
compreender.

Faça perguntas discursivas.

Converse com eles durante o intervalo; 
algumas pessoas não se sentem 
imediatamente confortáveis com processos 
em grupo.

Faça longas pausas; convide-os a preencher 
o silêncio.

Promova discussões individuais após a 
sessão.

Evite colocá-los em uma situação 
desconfortável.

Comportamento do participante: atitude 
hostil ou agressiva

Estratégias eficazes para lidar com estes 
comportamentos

Os participantes com comportamento 
hostil ou agressivo intimidam o facilitador e 
os outros participantes.

Podem ser muito críticos quanto ao 
conteúdo e condução das sessões.

São percebidos como pessoas zangadas 

       e desafiadoras.

Defenda sua posição sem ser ameaçador.

Dê tempo para que se acalmem.

Fale a partir do seu próprio ponto de vista.

Mantenha uma atitude positiva.

Reflita o sentimento deles dizendo, “você 
parece estar com raiva; alguma coisa que 
estamos discutindo está provocando esse 
sentimento em você?”
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Administrando o tempo
Além da necessidade de criar um ambiente favorável durante as sessões, 

os facilitadores precisam também manter as sessões estruturadas de 
acordo com o manual. O 3MV não é um grupo de apoio em que os 
participantes podem conduzir a discussão para qualquer direção. É 
uma intervenção estruturada em metas e exercícios desenvolvidos para 
abordar determinantes comportamentais específicos, com o objetivo de 
promover a mudança comportamental. Se um determinado exercício 
não for conduzido de acordo com o manual, o efeito sobre a mudança 
comportamental pode ficar comprometido. Além disso, a administração 
do tempo é uma importante responsabilidade do facilitador. Cada 
exercício tem uma estimativa de tempo e os facilitadores devem observá-
lo para não ter que saltar um deles, passar do tempo determinado ou 
ambos. Exercícios não realizados ou atrasos podem ocasionar que um 
determinante comportamental não seja abordado, o que influenciaria 
de modo negativo os resultados. A maioria das sessões dura em torno 
de duas horas; entretanto, pressupõe-se que as sessões 1, 2 e 7 levem três 
horas ou mais.

Ao mesmo tempo, é imperativo que os facilitadores equilibrem 
as necessidades dos participantes com a estrutura das sessões de 
intervenção. Isso é conseguido administrando-se o tempo especificado 
para as discussões. Discutir atitudes, tópicos e experiências é desejável, 
desde que não se perca o foco nas metas da sessão. Algumas discussões 
podem se desviar do foco, orientando a atenção dos participantes para 
outras questões ou experiências.

Os facilitadores podem utilizar diversas estratégias para trazer a 
discussão de volta ao tema desejado, assegurando que todo o material 
previsto para a sessão seja analisado.

Na sessão 1:

• Estabeleça expectativas adequadas na primeira sessão utilizando as 
regras básicas. 

• Enfatize a importância de completar todas as atividades de 
cada sessão de modo a otimizar a experiência dos participantes. 
Informe aos participantes que os facilitadores têm a 
responsabilidade de fazer cumprir as regras básicas expostas na 
parede da sala em todas as sessões.

• Explique a importância das discussões em grupo e da necessidade 
de limitá-las ocasionalmente a fim de cobrir todo o conteúdo.

• Explique a ideia do “Estacionamento” e como será usada durante 
as sessões. Essa explicação, logo na primeira sessão, deixa bem 
claro que às vezes as discussões poderão ser interrompidas.
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Durante as demais sessões:

• O papel de administrador do tempo deve ficar com o facilitador 
que não estiver conduzindo a atividade. Os facilitadores podem 
alternar a responsabilidade de observar os prazos.

• Se uma discussão ultrapassar muito o tempo previsto, informe aos 
participantes que está na hora de passar para o próximo tópico. 
Comece reconhecendo os aspectos positivos da discussão (por ex., 
“Esta discussão foi ótima” ou “Os pontos levantados foram muito 
importantes”) e então informe que, para cobrir todo o material, é 
necessário avançar (por ex., “Temos alguns pontos que precisamos 
cobrir ainda hoje, por isso temos de seguir em frente”).

• Se a discussão sair do tópico, use o “Estacionamento”. Para limitar 
as discussões, pergunte aos participantes se desejam deixar o 
tema ou a questão no “estacionamento”. No final da sessão, lembre 
os participantes das questões colocadas no “estacionamento” e 
verifique se desejam continuar a discussão dos tópicos ou questões 
listadas.

• Se uma pessoa estiver dominando as discussões e interrompendo 
os demais, imponha a regra de um comentário por pessoa. 
Enquanto essa norma estiver em vigor, nenhum participante 
poderá fazer outro comentário até que todos os membros do 
grupo tenham tido a oportunidade de fazê-lo.

• De maneira cordial, lembre os participantes da necessidade de 
passar para a próxima atividade de modo que a sessão possa 
terminar no horário previsto (o que pode ser incluído nas regras 
básicas).

• Para qualquer sessão com duração superior a duas horas, é 
importante incluir um intervalo de 10 minutos; o melhor 
momento para um intervalo é entre exercícios. Avalie 
continuamente o nível de atenção e energia dos participantes para 
determinar quando será o momento de fazer um intervalo.

Administrando as dramatizações
Alguns dos exercícios do 3MV consistem em condução e gestão de 

dramatizações com os participantes. Na sessão 6, há uma série de vinhetas 
para dramatização. O objetivo é melhorar as habilidades dos participantes 
por meio da prática, enquanto recebem o apoio social (feedback) de 
seus pares. Os facilitadores devem explicar com clareza o objetivo das 
dramatizações e demonstrar como são feitas, utilizando a primeira 
vinheta. 

A demonstração pelo facilitador é eficaz à medida que reduz o medo 
de ser o primeiro e ilustra a administração do tempo, mantendo o foco 
no tópico e evitando uma dramatização exagerada. É importante que o 
foco seja o tópico ou o assunto da dramatização e as habilidades a serem 
praticadas e não a capacidade de atuar. Recomenda-se, ainda, que as 
dramatizações sejam curtas (2 a 3 minutos).
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Garantindo que os participantes compareçam 
às sessões

Para melhorar a frequência da primeira sessão do 3MV, tente marcá-
la o mais rápido possível após a inscrição dos participantes. Além disso, 
os facilitadores devem ligar para cada um deles antes da primeira sessão 
para encorajar seu comparecimento e solucionar eventuais obstáculos. 
Durante a primeira sessão, os facilitadores devem enfatizar a importância 
da freqüência às sete sessões e informar aos participantes que serão 
contatados entre as sessões.

As sessões são acumulativas; por isso, faltar a uma delas dificulta 
ao participante a integração  na seguinte. Para aqueles que faltaram a 
uma sessão, os facilitadores devem rever o conteúdo da sessão perdida 
antes que compareçam à seguinte. Isso pode ser feito pelo telefone.  Por 
exemplo, se um participante faltou à sessão 1, ele ainda pode participar 
da sessão 2, desde que um facilitador reveja as discussões e o conteúdo da 
sessão 1 antes da sessão 2.

Os facilitadores podem promover a frequência (evitar a desistência), 
ligando para os participantes entre as sessões. A ligação é uma 
oportunidade de acompanhar o participante e lembrá-lo da sessão 
seguinte. Além disso, durante a chamada, os facilitadores podem 
responder a perguntas ou encorajar os participantes a compartilhar algo 
que não se sentiram à vontade para fazer durante a sessão. Finalmente, 
as ligações podem apoiar a implantação do 3MV, ao promover o senso 
de comunidade, demonstrando que os facilitadores se preocupam e 
estão comprometidos com sua participação integral na intervenção. 
As organizações responsáveis pela implementação do 3MV também 
precisam ter políticas e procedimentos sobre a frequência e condições 
climáticas adversas, estabelecendo uma rotina para a notificação dos 
participantes no caso de uma sessão ser cancelada ou adiada.

Avaliando as sessões e fazendo o balanço final
Monitoria e avaliação

Os facilitadores do 3MV desempenham um papel importante na 
monitoria e avaliação de cada sessão e da intervenção como um todo. 
São responsáveis por documentar suas próprias atividades e pela adesão 
à estrutura da intervenção. Neste manual estão incluídas listas para a 
verificação da fidelidade ao conteúdo (cada lista pode ser encontrada 
na seção “Materiais da Sessão”) e devem ser usadas para garantir que a 
sessão seja conduzida com fidelidade. Os gestores do programa também 
podem ajudar a monitorar as sessões e as atividades dos facilitadores. 
Recomenda-se que os gestores do programa acompanhem as listas de 
fidelidade, para assegurar que os facilitadores conduzam as sessões em 
conformidade com o manual e os documentos informando eventuais 
mudanças e suas causas.
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Os facilitadores, também, são responsáveis pela coleta de informações 
sobre conhecimento, atitudes e comportamentos (KABB) dos 
participantes, com a aplicação dos questionários KABB, do 3MV. Os 
participantes devem responder a dois questionários: um, antes do início 
da sessão 1 e outro, ao final da sessão 7. A pesquisa KABB está incluída 
nos materiais da sessão 1 e da sessão 7 (veja Materiais da Sessão).

Os participantes terão de preencher o Questionário de Satisfação, ao 
final da sessão 7. 

Balanço final
Outra ferramenta que pode ser utilizada para monitorar as sessões e 

a eficácia dos facilitadores é o balanço final após cada sessão. Por esse 
processo, os facilitadores compartilham suas opiniões sobre os eventos da 
sessão, a execução do conteúdo e suas reações à sessão. Recomenda-se que 
o gestor do programa conduza as sessões de balanço com os facilitadores 
logo após cada sessão, enquanto ainda está presente em suas mentes. Os 
gestores do programa não devem postergar a reunião de balanço por mais 
de três dias. Essa reunião também propicia aos facilitadores um momento 
para relaxar e compartilhar opiniões e emoções que seriam inapropriadas 
para a sessão. Mesmo que o gestor do programa não possa participar 
da reunião de balanço, os dois facilitadores devem fazer uma reunião 
informal.

Um formulário do balanço a ser preenchido pelos facilitadores 
pode ser encontrado na seção Ferramentas M&E. A primeira parte do 
formulário apresenta perguntas gerais sobre a sessão. A segunda parte 
contém perguntas específicas sobre os exercícios da sessão e como 
foram conduzidos. A terceira parte apresenta perguntas sobre eventos 
adversos que possam ter ocorrido durante a sessão. Na última parte, os 
facilitadores podem compartilhar comentários adicionais. Os facilitadores 
devem preencher o formulário de balanço no início da reunião e, então, 
discutir suas reações. Esse momento é importante porque permite que os 
facilitadores avaliem a sessão, considerem possíveis aperfeiçoamentos em 
sua condução e conversem sobre quaisquer questões que tenham surgido 
durante a mesma. Recomenda-se que as reuniões de balanço não durem 
mais que uma hora.
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Sessão 1: Homens negros que fazem 
sexo com homens (HSH) e dupla 

identidade
Objetivo geral

O objetivo geral da sessão 1 é melhorar o conhecimento dos 
participantes sobre como uma combinação singular de fatores internos 
e externos pode afetar os comportamentos relacionados ao HIV em 
homens negros gays e contribuir para taxas desproporcionalmente altas 
de HIV e outras DST.

Objetivos da sessão
Os facilitadores ajudarão os participantes a:

• Compreender que o comportamento não ocorre em um vácuo, 
mas é influenciado por uma combinação de fatores pessoais, 
normas familiares e redes sociais, além das atitudes e normas 
sociais.

• Discutir a combinação singular de fatores (racismo e homofobia) 
que influenciam o comportamento de homens negros gays, 
inclusive a dupla identidade - ser um homem negro e gay; 
explorar as normas para os homens negros gays e a falta de uma 
comunidade identificada para esse grupo.

• Explorar as maneiras pelas quais as reações da família, das 
comunidades religiosas e da sociedade em geral aos homens 
negros gays podem levar à dificuldade de assumir a identidade 
sexual, a sentimentos de isolamento, medo e racismo e à 
internalização do racismo e homofobia.

• Conscientizar-se sobre a maneira pela qual o racismo e a 
homofobia podem levar a emoções, padrões pessoais e valores 
negativos e ao desenvolvimento de uma autopercepção negativa.

• Compreender de que modo todos esses fatores podem levar 
a comportamentos sexuais de alto risco e ao uso de drogas e 
contribuir para a disparidade nos níveis de infecções por HIV/
DST.
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Dicas para o facilitador
• Durante essa sessão, é importante criar para os participantes um 

ambiente favorável, amigável e relaxado. Coloque uma música 
suave de fundo. Sorria e cumprimente os participantes quando 
chegarem e se apresente. Uma atitude positiva e agradável 
transmite uma sensação de bem-estar e segurança. Antes do início 
da sessão, apresente os participantes uns aos outros à medida que 
chegam. Saber o nome dos outros participantes ajuda a quebrar o 
gelo e propicia aproximação.

• Esteja preparado para discutir os fatores de influência da mudança 
comportamental e o conceito de dupla identidade dos homens 
negros gays; leia os materiais suplementares que podem ser 
localizados entre os materiais da sessão.

• A sessão 1 pode levar pouco mais de 2,5 horas, porque os 
participantes precisam preencher os formulários da organização e 
o questionário KABB, no início da sessão.

• Os exercícios 1.2, 1.3 e 1.4 utilizam impressos inter-relacionados 
previamente preparados. No exercício 1.2, os cartões COISAS 
DE FORA e COISAS DE DENTRO devem ser colocados na 
parede 1 (veja abaixo). No exercício 1.3, os impressos HOMENS 
NEGROS, HOMENS GAYS e HOMENS NEGROS GAYS devem 
ser colocados na parede 2 e o impresso COMPORTAMENTOS 
DE RISCO DOS HSH NEGROS deve ser colocado na parede 3. 
Durante o exercício 1.4, o facilitador fará referências ao conteúdo 
dos exercícios anteriores.

 

Exercício 1.2—colocar na parede 1

COISAS DE DENTRO COISAS DE FORA

Exercício 1.3—colocar na parede 2

HOMENS NEGROS HOMENS GAYS HOMENS NEGROS GAYS

Exercício 1.3—colocar na parede 3

COMPORTAMENTOS DE RISCO DOS HSH NEGROS
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Visão geral da sesão 1

Sessão Atividades
Tempo 

(minutos)
Objetivos Materiais

1.1
Recepção e 
apresentações

35

Dar boas-vindas 
aos participantes da 
sessão 1 e fornecer 
uma visão geral do 
conteúdo da sessão.

Lista de presença
Etiquetas com os 
nomes
Canetas ou lápis
Cartaz: REGRAS 
BÁSICAS DO 3MV
Cartaz: 
ESTACIONAMENTO
Impresso: Questionário 
KABB
Bloco de notas para o 
estacionamento

1.2

“Por que fazemos o 
que fazemos”
Fatores que 
influenciam 
a mudança 
comportamental

30

Os participantes 
reconhecem os 
fatores externos 
e internos que 
influenciam o 
comportamento 
e a mudança 
comportamental 
para todas as 
pessoas e percebem 
que a mudança 
comportamental é 
difícil para todos.

Cartaz: EXEMPLOS 
DE MUDANÇA 
COMPORTAMENTAL
Cartões para as 
paredes: COISAS DE 
DENTRO e COISAS DE 
FORA
Cartões previamente 
preparados contendo 
os fatores que 
influenciam a mudança 
comportamental
Impresso: O que você já 
tentou mudar?

1.3 Dupla Identidade 45

Os participantes 
reconhecem o 
conjunto de fatores 
singulares que 
influenciam os 
homens negros gays, 
inclusive o conceito 
de dupla identidade 
e as influências 
sociais do racismo 
e da homofobia. 
Além disso, os 
participantes listam 
os comportamentos 
dos homens negros 
gays que podem 
levar ao risco de 
infecção pelo HIV/
DST.

Cartaz: HOMENS 
NEGROS
Cartaz: HOMENS GAYS
Cartaz: HOMENS 
NEGROS GAYS
Cartaz: 
COMPORTAMENTOS 
DE RISCO DOS HSH 
NEGROS
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Visão geral da sessão 1 (continuação)

Sessão Atividades
Tempo 

(minutos)
Objetivos Materiais

1.4 Fazendo a conexão 20

Os participantes 
são orientados, 
enquanto resumem 
os exercícios 1.2 e 
1.3, a reconhecer 
que, de todos 
os fatores que 
influenciam o 
comportamento, 
há um subconjunto 
específico de fatores 
que influenciam 
especificamente os 
homens negros gays

Cartões para a parede: 
COISAS DE DENTRO e 
COISAS DE FORA
Cartões previamente 
preparados com 
os fatores que 
influenciam a mudança 
comportamental
Cartaz: HOMENS 
NEGROS
Cartaz: HOMENS GAYS
Cartaz: HOMENS 
NEGROS GAYS
Cartaz: 
COMPORTAMENTOS 
DE RISCO DE HSH 
NEGROS

1.5 Resumo da sessão 10

Os participantes 
fornecem feedback 
sobre a sessão e 
os facilitadores 
apresentam 
um resumo do 
conteúdo a ser 
coberto na sessão 2

Cartaz: 
ESTACIONAMENTO

Determinantes comportamentais primários

Atitudes, crenças e valores negativos, padrões pessoais baixos e uma identidade que surge 
da ou se relaciona à discriminação (por ex., racismo e homofobia) e a normas culturais e 
religiosas.
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Sessão 1: Homens negros que fazem sexo com 
homens (HSH) e dupla identidade

Lista de materiais
Cartazes e cartões:

• REGRAS BÁSICAS
• ESTACIONAMENTO
• EXEMPLOS DE MUDANÇA COMPORTAMENTAL
• CARTÕES PARA A PAREDE:

- COISAS DE DENTRO
- COISAS DE FORA
- NORMAS SOCIAIS – FAMILIARES/CULTURAIS/

RELIGIOSAS/DOS PARES
- CONHECIMENTO
- ATITUDES E CRENÇAS
- PERCEPÇÃO DO RISCO
- OUTRAS PERCEPÇÕES
- INTENÇÕES
- AUTOEFICÁCIA
- EMOÇÕES
- VALORES, PADRÕES PESSOAIS/IDENTIDADE
- HABILIDADES
- DINÂMICAS DO RELACIONAMENTO SEXUAL
- INFLUÊNCIA SOCIAL – RACISMO
- INFLUÊNCIA SOCIAL – HOMOFOBIA
- POLÍTICAS
- APOIO SOCIAL
- LEIS, REGULAMENTOS
- FATORES/BARREIRAS AMBIENTAIS
- HOMENS NEGROS
- HOMENS GAYS
- HOMENS NEGROS GAYS
- COMPORTAMENTOS DE RISCO DO HSH NEGROS
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Materiais para os participantes:
• QUESTIONÁRIO KABB
• O QUE VOCÊ JÁ TENTOU MUDAR?

Materiais para o facilitador:
• MATERIAIS SUPLEMENTARES SOBRE DUPLA IDENTIDADE
• MATERIAIS SUPLEMENTARES SOBRE FATORES QUE 

INFLUENCIAM A MUDANÇA COMPORTAMENTAL
• MANUAL DO FACILITADOR 3MV
• FOLHA DE PRESENÇA
• ETIQUETAS COM NOMES
• CANETAS OU LÁPIS
• BLOCO DE NOTAS PARA O ESTACIONAMENTO
• PINCÉIS ATÔMICOS
• IMPRESSOS
• FITA ADESIVA

Preparação prévia:
• Preparar os cartazes e os cartões para as paredes
• Fotocopiar o material a ser distribuído
• Revisar os materiais suplementares contidos em materiais da 

sessão.
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Exercício 1.1 Recepção e apresentações
Objetivo geral: dar as boas-vindas aos participantes da sessão e apresentar 

um resumo do conteúdo a ser coberto na sessão 1.

Tempo: 35 minutos

Materiais:

• Bloco de notas para o ESTACIONAMENTO
• Cartaz: ESTACIONAMENTO
• Cartaz: NORMAS BÁSICAS
• Material para distribuição: QUESTIONÁRIO KABB
• Canetas/lápis
• Folha de presença
• Etiquetas para nomes

Observação sobre o exercício 1.1

O facilitador deve estar preparado para responder a perguntas sobre 
o 3MV. Os participantes podem ter perguntas sobre os tópicos da 
intervenção e a duração da sessão. É importante reservar um tempo para 
responder a essas perguntas e estabelecer um ambiente interativo e aberto. 
Veja o manual de implantação para obter informações sobre o 3MV e o 
modo pelo qual a intervenção funciona.

Procedimentos
1. Dê as boas-vindas aos participantes da primeira sessão do 3MV

• Apresente-se e ao seu cofacilitador ao grupo.
• Informe aos participantes que uma introdução mais formal 

ocorrerá em breve.

2. Apresente o 3MV aos participantes, utilizando os pontos abaixo:
• O 3MV foi desenvolvido por e para homens negros gays.
• O 3MV foi desenvolvido por Gary English, um homem negro 

gay, diretor fundador do MOCHA (Conscientização para 
a Saúde de Homens de Cor) e diretor executivo do POCC 
(Pessoas de Cor em Crise), e por Patrícia Coury-Doniger, 
diretora do CHBT (Centro de Treinamento Comportamental e  
para a Saúde), em 1998. Em decorrência dessa parceria, o 3MV 
foi desenvolvido como uma intervenção comportamental para 
a prevenção do HIV/DST, culturalmente apropriada e singular 
para a abordagem das necessidades de homens negros gays 
com relação à prevenção do HIV.

• Este programa não é educativo; não haverá palestras sobre o 
que devem ou não devem fazer. Em vez disso, vamos conversar 
sobre nosso conhecimento, nossas crenças e experiências como 
homens negros gays, vivendo em um mundo com altas taxas de 
HIV e outras DST.
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• Ouviremos as ideias uns dos outros sobre como é possível 
melhorar nossas vidas, nossos relacionamentos românticos e 
nossa saúde sexual.

• A sessão 1 vai durar em torno de 2,5 horas. Nesse período, 
participaremos de discussões interessantes e vamos nos 
divertir.

3. Apresentações
• Apresente-se, incluindo detalhes sobre sua formação e seu 

papel na organização.
- Dê informações sobre sua experiência com a prevenção 

do HIV, seus trabalhos com comunidades de cor e homens 
negros gays, e inclua um fato qualquer divertido ou 
engraçado.

• Peça aos participantes para se apresentar, fornecendo as 
seguintes informações:
- Nome
- Idade
- Fato divertido ou engraçado 

Observações para os facilitadores sobre o termo “homens 
negros gays”

No 3MV, sempre que o termo homens negros gays é utilizado, inclui:

• Homens negros identificados como gays
• Homens negros não identificados como gays que fazem sexo 

com homens
• Homens homossexuais
• Homens negros bissexuais

4. Forneça informações sobre a logística
• Reveja a papelada da organização que precisa ser preenchida, 

inclusive a folha de presença.
• Lembre os participantes de assinar a folha de presença antes do 

fim da sessão.
• Informe aos participantes a localização dos banheiros, cozinha 

(local do intervalo) e telefones, assim como quaisquer outras 
informações sobre o espaço.

• Se for oferecer comida ou bebida, discuta quando e como serão 
fornecidas.

5. Estabeleça as regras básicas
• Para manter um ambiente seguro, relaxado e confortável para 

todos precisamos estabelecer as regras básicas.
• As regras básicas são compostas dos itens que nós, como 

grupo, decidirmos que são aceitos ou não, enquanto estivermos 
nas sessões do 3MV.
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• Quais as regras básicas que gostariam de implantar para o 
tempo que passarmos juntos?

• Registre as regras básicas no impresso previamente preparado: 
REGRAS BÁSICAS.

6. Distribua o questionário KABB
• Explique que esta pesquisa é utilizada para avaliar a eficácia 

do 3MV como uma forma de abordagem à prevenção de DST/
HIV para homens negros gays.

• Peça aos participantes que respondam o questionário de 
maneira honesta. O nome não precisa ser informado e todas as 
informações serão mantidas completamente confidenciais.

• Recolha os questionários e responda a perguntas, se houver. 

Observações para o facilitador sobre as regras básicas
Acrescente as seguintes regras básicas, se não forem mencionadas:

• Confidencialidade
• Respeito
• Diversão

Lembre aos participantes que uma das responsabilidades dos facilitadores 
é ajudar a todos a obedecerem às regras básicas.

7. Examine o Estacionamento
• O “estacionamento” é uma ferramenta que ajuda a manter as 

discussões focadas e as sessões dentro da estimativa de tempo.
• É um lugar para “estacionar” questões ou perguntas que não 

puderam ser integralmente contempladas durante as sessões.
• Utilizaremos o “Estacionamento” se vocês tiverem alguma 

pergunta e não tivermos tempo para respondê-la naquele 
momento. Podemos também usar o “Estacionamento” para 
“estacionar” as perguntas que não quiserem fazer na frente do 
grupo.

• Todas as perguntas do “Estacionamento” serão respondidas, no 
final da sessão ou no início da sessão seguinte.

•  Vocês podem escrever suas perguntas ou preocupações no 
bloco de notas e depois deixá-las no “Estacionamento”.

• Responda a perguntas, se houver.
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Exercício 1.2 “Por que fazemos o que fazemos” – 
fatores que influenciam a mudança 
comportamental

Objetivo geral: os participantes aprendem os fatores externos e internos 
que influenciam os comportamentos e as mudanças comportamentais 
das pessoas e assimilam a noção de que mudanças comportamentais 
são difíceis para todos.

Objetivo específico: ajudar os participantes a identificar, reconhecer 
e compreender que todos vivenciam desafios quando mudam 
comportamentos. Os participantes também identificarão, 
reconhecerão e compreenderão os fatores pessoais, sociais e culturais 
que influenciam a mudança comportamental de todos.

Tempo: 45 minutos

Materiais:

• Cartaz: EXEMPLOS DE MUDANÇA COMPORTAMENTAL
• Cartões para a parede:

- COISAS DE FORA
- COISAS DE DENTRO

• Cartões com os fatores que influenciam a mudança 
comportamental:
- NORMAS SOCIAIS – FAMILIARES/CULTURAIS/

RELIGIOSAS/DOS PARES
- CONHECIMENTO
- ATITUDES E CRENÇAS
- PERCEPÇÃO DO RISCO
- OUTRAS PERCEPÇÕES
- INTENÇÕES
- AUTOEFICÁCIA
- EMOÇÕES
- VALORES, PADRÃO PESSOAL/IDENTIDADE
- HABILIDADES
- DINÂMICAS DO RELACIONAMENTO SEXUAL
- POLÍTICAS
- APOIO SOCIAL
- LEIS, REGULAMENTOS
- FATORES/BARREIRAS AMBIENTAIS
- INFLUÊNCIA SOCIAL – RACISMO
- INFLUÊNCIA SOCIAL – HOMOFOBIA

• Impresso: O que você já tentou mudar?
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Observações sobre o exercício 1.2

Esse exercício foi desenvolvido com o objetivo de levar os 
participantes a pensar sobre comportamentos e o processo de mudança 
comportamental. Essa é a primeira oportunidade de compartilhar 
informações pessoais e é importante que você reveja e reforce as regras 
básicas.

Leia os materiais suplementares – os fatores de influência na mudança 
comportamental – encontrados nos Materiais da sessão antes de conduzir 
esse exercício. 

Procedimentos
1. Introduza o exercício

• Neste exercício, vamos discutir comportamentos e as coisas 
(fatores) que influenciam a mudança comportamental de todo 
mundo.

• Algumas pessoas acham que fazer uma mudança 
comportamental é simples: se sabe que alguma coisa é ruim 
para você, então automaticamente vai parar de fazê-la. 

• Entretanto, a mudança comportamental não é assim tão 
simples. Há muitos fatores que influenciam a capacidade de 
mudar o comportamento.

• A mudança comportamental pode ser difícil e geralmente 
ocorre em estágios com muitas interrupções e recomeços, o 
que é normal, não é um problema.

2. Discuta comportamento e mudança comportamental
• Defina comportamento como coisas, padrões, atividades e 

ações. Forneça os seguintes exemplos de comportamentos:
- Fumar
- Comer em excesso
- Exercitar-se
- Dirigir em alta velocidade

• Assegure-se de que os participantes compreendem a diferença 
entre comportamentos (coisas que fazemos) e atitudes (como 
nos sentimos).

• Lembre aos participantes que a mudança comportamental é 
um processo difícil para todos.

• Um exemplo de mudança comportamental é sair de uma 
vida sedentária e passar a se exercitar regularmente. Alguém 
consegue dar outros exemplos de mudança comportamental?

• Registre as respostas dos participantes no cartaz: EXEMPLOS 
DE MUDANÇAS COMPORTAMENTAIS. Algumas respostas 
podem incluir:
- Economizar dinheiro.
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- Parar de fumar.
- Comer alimentos saudáveis.
- Fazer dieta para perder peso.
- Ler ao invés de assistir à televisão.

3. Instrua os participantes a se organizarem em pares para a atividade 
seguinte. 

4. Distribua o impresso “O que você já tentou mudar?”.
• Essa folha ajudará a identificar um comportamento que você 

já tentou mudar, o que favoreceu a mudança e quais foram os 
obstáculos enfrentados.

• Peça a cada par para compartilhar um comportamento (uma 
coisa, um padrão ou uma atividade) que cada um já tentou 
mudar e o que facilitou (o que ajudou) e o que dificultou (quais 
foram as barreiras) a mudança.

• Lembre aos participantes que podem escolher qualquer 
comportamento. Para esse exercício, o comportamento deve 
ser qualquer atividade que não seja um comportamento sexual, 
como fazer uma dieta ou fumar. À medida que um participante 
compartilha sua experiência, o parceiro deve escrever na folha 
distribuída qual foi o comportamento, o que facilitou e o que 
tornou mais difícil a mudança. Dê aos participantes 10 minutos 
para preencher a folha.

5. Discuta as informações colocadas na folha “O que você já tentou 
mudar?”
• Peça aos pares para compartilhar com o grupo todo o que 

escreveram na folha. Enquanto os pares compartilham, 
pergunte:
- Que comportamento o seu parceiro tentou mudar no 

passado?
■ Se o participante não tiver informado nenhum, peça-

lhe para pensar em um comportamento - fumar, assistir 
televisão ou falta de exercícios físicos - que gostaria de 
mudar.

- O que dificultou a mudança?
- O que facilitou?

• À medida que os participantes citarem alguma coisa que 
facilitou ou dificultou a mudança, pergunte se foi uma coisa de 
dentro (fator interno) ou de fora (fator externo).
- COISAS DE DENTRO são fatores internos, tais como 

coisas que sabemos, pensamos ou acreditamos.
- COISAS DE FORA são fatores sociais, tais como as atitudes 

de familiares, amigos, comunidade ou sociedade.
• Coloque, na parede, sob o título apropriado (COISAS DE 

DENTRO ou COISAS DE FORA), um dos cartões contendo 
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os fatores que influenciam na mudança comportamental (por 
ex., INTENÇÕES, AUTOEFICÁCIA, PERCEPÇÕES) e que 
corresponda ao exemplo dado pelo participante. 
- Por exemplo, se um participante disser que ter amigos 

ajudou a mudar seu comportamento, coloque o cartão 
APOIO SOCIAL na parede sob COISAS DE FORA. 

- Se um participante disser que não acredita que seu 
comportamento era prejudicial, coloque o cartão 
PERCEPÇÕES sob COISAS DE DENTRO.

- Se um participante citar um fator que já está na parede, 
indique qual dos cartões corresponde ao que ele disse.

• Quando todos os participantes tiverem compartilhado um 
fator, coloque os cartões remanescentes na parede. Explique o 
que cada um deles significa à medida que os coloca na parede.

Observação para o facilitador sobre os cartões contendo os 
fatores que influenciam na mudança comportamental

A seção Materiais da sessão contém um impresso chamado “Fatores 
da Mudança Comportamental”, que define cada um deles. É importante 
revisar e conhecer essas informações antes de introduzir esse exercício.

6. Lidere uma discussão sobre a influência dos fatores internos e 
externos no comportamento, utilizando as ideias abaixo:
• Acabamos de discutir algumas das coisas que facilitam ou 

dificultam a mudança comportamental de todo mundo.
• Vocês podem ver que há muitos fatores influenciando 

o comportamento e que a mudança comportamental é 
complicada e desafiadora para todos.
- Alguns desses fatores são COISAS DE DENTRO, como 

nosso conhecimento, opiniões, crenças e habilidades.
- Alguns desses fatores são COISAS DE FORA, como a 

influência dos nossos parceiros, família, igreja e as atitudes 
de nossas comunidades e da sociedade.

• Por que vocês acham que é importante saber como as COISAS 
DE DENTRO e as COISAS DE FORA influenciam nosso 
comportamento?

• Responda às perguntas que surgirem.
7. Resuma a discussão, utilizando os seguintes pontos:

• Para que uma pessoa faça uma mudança comportamental, 
ela precisa estar ciente dos fatores que ajudam ou impedem a 
mudança.

• Precisamos trabalhar esses fatores para conseguir mudar 
nossos comportamentos com sucesso.

• Mais adiante, vamos discutir todas as coisas (fatores) que são 
consideradas como influências no comportamento.
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Observação para o facilitador sobre os fatores internos e 
externos

Assegure-se de que os participantes saibam que os comportamentos 
de todas as pessoas são influenciados por fatores internos (COISAS DE 
DENTRO) e externos (COISAS DE FORA). Essa é a base para o próximo 
exercício, quando os participantes identificam os fatores singulares que 
influenciam os comportamentos de risco dos homens negros gays. 
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Exercício 1.3 Dupla identidade
Objetivo geral: os participantes aprendem o conjunto de fatores 

específicos que influenciam os homens negros gays, incluindo o 
conceito de dupla identidade e as influências sociais do racismo e da 
homofobia. Além disso, os participantes listam os comportamentos de 
homens negros gays que podem levar ao risco de infecção pelo HIV/
DST.

Objetivo específico: ajudar os participantes a compreender de que 
modo o fato de serem negros, gays e homens pode influenciar seus 
comportamentos gerais e de risco.

Tempo: 50 minutos

Materiais:

• Cartaz: HOMENS NEGROS
• Cartaz: HOMENS GAYS
• Cartaz: HOMENS NEGROS GAYS
• Cartaz: COMPORTAMENTOS DE RISCO DOS HSH NEGROS

Observações sobre o Exercício 1.3

Este exercício foi desenvolvido de modo a permitir que os participantes 
digam tudo o que lhes vier à mente quando apresentados às seguintes 
frases: HOMENS NEGROS, HOMENS GAYS e HOMENS NEGROS 
GAYS. O que disserem pode refletir o que pensam ou o que ouviram 
outras pessoas dizer. Por isso devem ser encorajados a ser honestos e não 
politicamente corretos. Não censure; registre o que disserem do jeito que 
disserem. É importante reforçar as regras básicas para manter a dinâmica 
do grupo positiva.

É essencial que o grupo se engaje nesse exercício e desenvolva uma lista 
dos 10 a 12 itens mais importantes. É possível que alguns participantes 
se sintam inibidos e você tenha que começar a lista utilizando alguns 
exemplos.

Leia os materiais suplementares sobre identidade dupla que se 
encontram nos Materiais da Sessão antes de conduzir esse exercício.

Você também precisa preparar com antecedência quatro cartazes. 
Veja as dicas para o facilitador (primeira página da sessão 1) sobre onde 
posicionar esse material na sala. 

Procedimentos
1. Apresente o exercício

• Vamos fazer um exercício em que vocês têm de dizer a 
primeira coisa que lhes vem à mente quando ouvem os termos 
HOMENS NEGROS, HOMENS GAYS e HOMENS NEGROS 
GAYS.

• Não se preocupem em ser politicamente corretos e não se 
censurem. Queremos que digam o que lhes passar pela cabeça.
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• Vocês podem dizer o que pensam ou o que outras pessoas 
pensam sobre cada um desses grupos de homens.

• Quando tivermos 10 a 12 palavras na lista, seguiremos para o 
próximo item.

2. Pergunte aos participantes o que lhes vem à mente quando pensam 
em HOMENS NEGROS 
• Pensem em homens negros – não necessariamente homens 

negros gays, porque esse item virá depois – mas homens negros 
em geral.

• Pergunte: “o que você já ouviu outras pessoas dizerem?”
• Registre as respostas no cartaz: HOMENS NEGROS. Algumas 

das respostas possíveis incluem: 
- Sexys
- Fortes
- Engraçados
- Pau grande
- Orgulhosos
- Passionais
- Subapreciados
- Amorosos
- Inteligentes
- Complexos
- Racismo
- Espirituais
- Reis
- Atletas
- Presidente
- Cantores
- Artistas  

3. Peça aos participantes para dizer o que lhes vem à mente quando 
pensam em HOMENS GAYS
• Pensem em homens gays – não necessariamente homens 

negros gays, pois esse item virá depois. Apenas homens gays 
em geral.

• Registre as respostas no cartaz: HOMENS GAYS. Algumas das 
respostas possíveis:
- Sexualmente livres
- Exclusivos
- Educados
- Alta manutenção 
- Liberados
- Homofobia
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- Na maior parte, brancos
- Têm grana, ricos
- Líderes
- Inteligentes
- Super sexuais
- Mariquinhas
- Sinceros
- Ditam moda
- Vestem-se bem
- Afeminados
- Brancos
- Artísticos 
- Desinibidos

4. Peça aos participantes para dizer o que lhes vem à mente quando 
pensam em HOMENS NEGROS GAYS
• Registre suas respostas no cartaz: HOMENS NEGROS GAYS. 

Algumas das respostas possíveis: 
- Ativos
- Passivos
- Tementes a Deus
- Covardes
- Busca de aceitação
- Reservados
- Perseguidos
- Esperançosos
- Abominação
- Quebrados
- Lutadores
- Malcompreendidos
- Sexys
- Ressentidos
- Andam na moda
- Inexistência de uma comunidade negra gay real
- Depressivos
- Mariquinhas
- Pais
- Amorosos
- Escritores
- Pastores
- Rejeitados pela igreja negra
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- Racismo e homofobia
- Apanham – não há segurança na própria comunidade 

negra
- Não são aceitos
- Mulheres negras pensam: “Que desperdício”
- Diretores de corais
- Rejeitados pela comunidade gay
- Meninas
- Rainhas de mentira
- Festeiros 

5. Discuta o resultado da técnica “tempestade cerebral” com os 
participantes
• Vamos verificar nossas listas.
• Quais são as reações quando lêem a lista para:

- HOMENS NEGROS?
- HOMENS GAYS?
- HOMENS NEGROS GAYS?

• Quais as diferenças e semelhanças que percebem entre as três 
listas?

• Que lista parece mais positiva? Por quê?
• Que lista parece mais negativa? Por quê?

6. Peça aos participantes para listar os comportamentos dos homens 
negros gays que possam impactar negativamente sua saúde.
• São todos os comportamentos que podem impactar 

negativamente a saúde dos homens negros gays.
• Registre as repostas no impresso: COMPORTAMENTOS DE 

RISCO DOS HSH NEGROS. Alguns exemplos possíveis desses 
comportamentos de risco: 
- Participação em festas do sexo
- Compartilhamento de agulhas
- Procura de michês na internet
- Procura de michês na rua
- Bebida
- Troca de sexo por drogas
- Múltiplos parceiros
- Comércio sexual
- Sexo anal desprotegido
- Sexo vaginal desprotegido
- Uso de drogas

7. Agradeça aos participantes pelas respostas e avise que esse assunto 
será revisitado em outro momento.
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Exercício 1.4 Fazendo a conexão
Objetivo geral: os participantes acompanham um resumo dos exercícios 

1.2 e 1.3 para entender que, de todos os fatores que influenciam os 
comportamentos das pessoas em geral, há um subconjunto específico 
de fatores que influenciam os homens negros gays em particular.

Objetivo específico: ajudar os participantes a perceber como a 
combinação específica de fatores de influência, incluindo a dupla 
identidade, as experiências de rejeição relacionadas ao racismo e 
homofobia e a falta de uma comunidade estabelecida de homens 
negros gays, pode ser internalizada e negativamente impactar os 
padrões pessoais, os valores e a identidade e, consequentemente, 
levar a um aumento dos comportamentos de risco sexual e de uso de 
drogas.

Tempo: 15 minutos

Observação sobre o exercício 1.4

Você precisará dos cartazes e cartões utilizados nos exercícios 1.2 e 1.3. 

Procedimentos
1. Revise os exercícios anteriores

• Até o momento, discutimos os fatores que influenciam o 
comportamento e a mudança comportamental para todos 
(COISAS DE DENTRO e COISAS DE FORA) e identificamos 
o que facilita ou dificulta a mudança.

• Além disso, discutimos como os homens negros gays são vistos 
e listamos seus comportamentos de risco.

• Agora, vamos falar sobre como esses fatores nos afetam como 
homens negros gays.

2. Discuta como as COISAS DE FORA podem afetar os homens 
negros gays
• Chame a atenção dos participantes para os cartões colocados 

em COISAS DE FORA.
• Que efeitos as COISAS DE FORA têm sobre nós, homens 

negros gays? Dê um tempo para a discussão do impacto das 
COISAS DE FORA sobre os homens negros gays.

• Algum desses fatores já afetou você pessoalmente?  Como?
- Se necessário, pergunte aos participantes como os fatores 

abaixo os afetaram:
■ Rejeição pela família ou comunidade
■ Racismo
■ Homofobia
■ A igreja dos negros
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3. Siga com uma discussão sobre como as COISAS DE FORA afetam 
as COISAS DE DENTRO
• As COISAS DE FORA (racismo, homofobia, rejeição pela 

igreja, rejeição pela comunidade negra e rejeição pela 
comunidade gay) o afetam?
- O que acontece se o afetarem?

• Como as COISAS DE FORA afetam as COISAS DE DENTRO?
• Como as COISAS DE DENTRO nos afetam? 

4. Dê prosseguimento ao exercício, convidando os participantes a 
discutir como as COISAS DE FORA e COISAS DE DENTRO 
afetam os comportamentos de risco dos homens negros gays.
• Chame a atenção dos participantes para os 

COMPORTAMENTOS DE RISCO DOS HSH NEGROS.
• Como os fatores (por ex., racismo, homofobia, baixa 

autoestima, solidão, medo) se associam aos comportamentos 
que vocês listaram?
- Se necessário, motive a discussão com o seguinte exemplo: 

uma pessoa com baixa autoestima talvez não se preocupe 
com a própria saúde ou com comportamentos de risco. 
Na verdade, é possível que comportamentos como sexo 
desprotegido ou uso de drogas até o façam sentir-se 
temporariamente bem consigo mesmo.

• Algum dos fatores listados afetam o seu próprio 
comportamento de risco? Se for o caso, como?

• Discuta o impacto dos comportamentos de risco nas vidas de 
homens negros gays.

5. Sem interrupções em relação ao exercício anterior, conduza 
os participantes a uma discussão sobre a conexão entre os 
comportamentos de risco e as taxas de infecção pelo HIV/DST 
para homens negros gays.
• O que você sabe sobre as taxas de HIV e DST para os homens 

negros gays?
- Se não for mencionado, informe que as taxas de HIV 

e DST para os homens negros gays são mais altas (i.e., 
desproporcionais) do que para outros grupos (por ex., 
homens brancos gays, mulheres negras, latinos etc).

• Discuta a conexão entre os comportamentos de risco e as taxas 
de HIV e DST para homens negros gays.
- O que está contribuindo para as taxas altas de HIV e DST 

para os homens negros gays?
- Se não for mencionado, observe que os comportamentos 

de risco (que são influenciados pelos fatores externos e 
internos) estão parcialmente provocando e mantendo essas 
taxas altas.
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- Como os homens negros gays têm taxas mais altas de HIV 
e DST, colocamo-nos em risco de contrair o HIV e DST, 
quando assumimos esses comportamentos. 

Observação para o facilitador sobre o exercício 1.4
É fundamental que os participantes compreendam que os 

comportamentos de todos são influenciados por fatores internos e 
externos. Há alguns fatores que são típicos das vidas dos homens negros 
gays, tais como as influências negativas do racismo, da homofobia, 
estereotipagem, mensagens negativas da igreja e a rejeição por parte da 
família e da comunidade. Quando internalizados, esses fatores podem afetar 
negativamente os padrões pessoais, os valores e a identidade. É possível, 
então, que levem a comportamentos de risco (por ex., sexo desprotegido, 
uso de drogas) para os homens negros gays, consequentemente, elevando 
as taxas de infecção por HIV e DST. Embora os fatores externos não 
possam ser mudados imediatamente, é possível alterar a maneira pela qual 
internalizam esses fatores e permitem que afetem seus comportamentos. 

6. Resuma a conexão entre os fatores externos e internos para os 
homens negros gays, os comportamentos de risco e as taxas de 
HIV/DST.
• Aprendemos como coisas de fora podem ser internalizadas e 

como esses fatores podem influenciar nossos comportamentos.
• Aprendemos sobre a conexão entre os fatores internos e 

externos, os comportamentos de risco e a disparidade das taxas 
de HIV e DST entre os homens negros gays.

• A boa notícia é que, agora que sabemos sobre algumas das 
coisas que influenciam nosso comportamento, podemos mudar 
nossas opiniões, atitudes e crenças sobre nós mesmos, como 
homens negros gays, alterar nossos comportamentos e nos 
manter saudáveis.

• Solicite perguntas e responda.
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Exercício 1.5 Resumo da sessão
Objetivo geral: os participantes fornecem feedback sobre a sessão e os 

facilitadores apresentam um resumo da sessão 2.

Tempo: 10 minutos

Materiais:

• Cartaz: ESTACIONAMENTO 

Procedimentos
1. Verifique com os participantes

• Vocês têm alguma pergunta sobre a sessão 1?
• Alguém quer compartilhar alguma opinião ou sentimento 

sobre qualquer assunto abordado na sessão 1?
2. Revise o “Estacionamento”.

• Responda às perguntas que ainda estão no “Estacionamento”.
- Diga aos participantes que as perguntas não respondidas 

serão abordadas na próxima sessão.
3. Revise os “laços que atam”. 

• Nós todos trabalhamos em conjunto e levantamos alguns 
aspectos e pontos importantes.

• Aprendemos que muitos fatores influenciam o comportamento 
de todos.

• Também aprendemos que há alguns fatores que são 
especialmente importantes para os homens negros gays (cite o 
impacto da dupla identidade, da homofobia e do racismo nos 
padrões pessoais, valores e identidade).

• Aprendemos como alguns desses fatores podem levar a 
comportamentos de risco.

• Durante nossa próxima sessão, vamos abordar os papéis e 
os riscos para os ativos, passivos e versáteis. Também vamos 
discutir como os comportamentos de risco e os fatores que 
identificamos nessa sessão estão conectados à nossa saúde 
sexual.

• Discutiremos ainda as DST e o HIV e alguns fatos importantes.
• Um lembrete: a sessão 2 acontecerá em ...... (local) e começará 

pontualmente às .........
• horas  (horário).
• (Os facilitadores) permanecerão aqui se vocês tiverem alguma 

pergunta.

Observação para o facilitador
Cada sessão do 3MV encerra com os “Laços que atam”, para resumir o 

que foi discutido e para apresentar um resumo da sessão seguinte.
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Sessão 2: Prevenção de DST/HIV 
para HSH negros: os papéis e riscos 

do ativo e do passivo
Objetivo geral

O objetivo da sessão 2 é fornecer informações básicas sobre transmissão, 
sintomas, exames e tratamento de DST e HIV, e como as DST aumentam 
a chance da infecção pelo HIV para homens negros que fazem sexo com 
homens. Outro objetivo é apresentar o conceito de ativos e passivos 
e discutir como a posição sexual influencia as chances de se contrair 
uma DST ou o HIV. A sessão fornece aos participantes as informações 
necessárias para construir o menu de opções de prevenção e redução de 
danos da sessão 3.

Objetivos da sessão
Os facilitadores auxiliarão os participantes a:

• Compreender como os papéis e posições dos ativos e passivos 
influenciam o risco de contrair DST e HIV para HSH negros.

• Melhorar o conhecimento sobre DST e HIV.
• Compreender como uma DST aumenta as chances de contrair e 

transmitir sexualmente o HIV.
• Compreender os três fatores que determinam o risco de contrair 

DST e/ou HIV e como podem ser utilizados como opções de 
prevenção.

• Entender o motivo do aumento da epidemia de DST e HIV entre 
HSH negros – a epidemiologia.

• Compreender como os HSH negros podem apresentar alto risco 
de contrair o HIV, mesmo assumindo comportamentos de baixo 
risco.

Dicas para o facilitador
• Essa sessão recorre a duas apresentações de slides em PowerPoint. 

Você vai precisar de um notebook e um projetor LCD. Pratique a 
utilização do equipamento e assegure-se de que o arquivo com as 
apresentações foi carregado no notebook.
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• Você apresentará algumas informações sobre o HIV e DST para 
homens negros gays (ou para homens negros, se dados mais 
específicos não estiverem disponíveis) na sua comunidade, 
bem como os recursos locais para a realização de exames para a 
detecção do HIV/DST e o tratamento. Obtenha essas informações 
e atualize os materiais antes da sessão. Para informações em nível 
nacional sobre as taxas e riscos do HIV para HSH negros, acesse:

                   http://www.cdc.gov/hiv/aboutDHAP.htm

• Pratique a facilitação de todos os exercícios, em especial o 
exercício 2.5 (Sexo na cidade), pelo menos uma vez com 
funcionários da organização ou outros voluntários. É importante 
ver como cada cena é dramatizada antes de conduzir a sessão.

• Esta sessão fornece muitos fatos e informações sobre DST. 
Lembre-se de revisar o DST 101 para Facilitadores, localizado na 
seção Materiais da Sessão. Será útil compreender bem todas as 
DST, inclusive os sintomas, modos de transmissão e opções de 
tratamento.

• Você pode convidar uma enfermeira ou um médico ou um 
educador para apresentar as informações sobre o HIV e DST, 
apresentadas nos exercícios 2.4 e 2.6.

• É possível que os participantes sintam-se desestimulados ao tomar 
conhecimento das taxas de HIV e DST entre homens negros gays 
e de que quase todos os comportamentos os colocam em situação 
de risco. Por isso enfatize que, embora essas coisas sejam reais 
e devam ser consideradas com cuidado antes de fazer sexo, isso 
não significa que a experiência sexual não possa ser prazerosa e 
satisfatória e ao mesmo tempo segura.

Observação ao facilitador
Essa sessão levará mais de três horas, por isso talvez seja interessante 

fornecer um lanche para os participantes.
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Visão geral da sesão 2

Sessão Atividades
Tempo 

(minutos)
Objetivos Materiais

2.1
Apresentação da 
sessão

10 a 15

Dar as boas-vindas aos 
participantes da sessão 
2, revisar os assuntos 
abordados na sessão 
anterior (1) e fornecer uma 
visão geral dos assuntos 
que serão abordados na 
sessão 2.

Folha de presença
Bloco de notas para o 
ESTACIONAMENTO
Etiquetas para os 
nomes
Canetas ou lápis
Cartaz: REGRAS 
BÁSICAS
Cartaz: 
ESTACIONAMENTO

2.2
Ativos e passivos: 
papéis e riscos

20

Os participantes 
começam uma discussão 
sobre a dinâmica do 
relacionamento sexual de 
ativos e passivos (assunto 
que será aprofundado na 
sessão 5) e como esses 
papéis se relacionam a 
comportamentos sexuais 
específicos e riscos de 
DST/HIV para homens 
negros gays.

Cartaz: ATIVOS: 
PAPÉIS E 
COMPORTAMENTOS
Cartaz: PASSIVOS: 
PAPÉIS E 
COMPORTAMENTOS
Cartaz: VERSÁTEIS: 
PAPÉIS E 
COMPORTAMENTOS
Cartaz: DST
Pincéis atômicos

2.3

O que você sabe 
sobre as DST e o 
HIV em homens 
negros gays?

60

Os participantes 
aprendem mais sobre as 
disparidades do DST/HIV 
para homens negros gays 
e os comportamentos 
para a promoção da saúde 
relacionados à prevenção 
recomendados aos 
homens negros gays. Esses 
dados serão utilizados para 
as opções de prevenção do 
exercício 3.2.

Cartaz: DST
Projetor LCD
Notebook
Slides DST 101
Panfleto DST 101
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Visão geral da sessão 2 (continuação)

Sessão Atividades
Tempo 

(minutos)
Objetivos Materiais

2.4
Como se pega 
uma DST ou HIV

25

Os participantes 
aprendem que diferentes 
tipos de comportamentos 
sexuais criam diferentes 
níveis de risco de contrair 
e transmitir o HIV e 
DST. Os participantes 
compreendem por que 
o risco de contrair HIV 
durante o sexo oral é 
baixo, mas o risco de pegar 
uma DST durante o sexo 
oral é alto (i.e., sífilis). Esse 
exercício é construído com 
base nas informações do 
exercício 2.3.

Cartaz
Pincéis atômicos
Fita adesiva parda
Cartões com os 
comportamentos de 
risco

2.5
Sexo na cidade – 
uma visão interna

40

Os participantes 
entendem que pegar 
DST aumenta as chances 
de contrair o HIV ou 
de transmiti-lo ao 
parceiro sexual, e como 
essa interação afeta as 
taxas de DST/HIV, nas 
comunidades negras e 
entre os homens negros 
gays.

Cartolina– em cinco 
cores
Furador de papel
Elástico ou prendedor 
de roupa
1 a 4 cartões com 
“HIV” escrito na frente
Pincéis atômicos

2.6
Quebra-cabeça 
da transmissão

40

Os participantes 
entendem que a 
probabilidade de 
contrair o HIV ou uma 
DST depende de três 
fatores principais e que a 
compreensão do “Quebra-
cabeça da transmissão” 
pode levar a uma 
variedade de opções de 
prevenção de DST/HIV, 
o que será base para o 
exercício 3.2.

Slides do Quebra-
cabeça da transmissão
Notebook
Projetor LCD

2.7 Resumo da sessão 10

Os participantes fornecem 
feedback sobre a 
sessão e os facilitadores 
apresentam um resumo da 
sessão 3.

Cartaz: 
ESTACIONAMENTO

Determinantes comportamentais primários da sessão 2
Falta de conhecimento sobre DST e as inter-relações entre DST e o HIV
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Sessão 2: Prevenção de DST/HIV para HSH 
negros: os papéis e riscos dos ativos e 
passivo

Lista de materiais
Cartazes:

• ESTACIONAMENTO
• REGRAS BÁSICAS
• ATIVOS: PAPÉIS E COMPORTAMENTOS
• PASSIVOS: PAPÉIS E COMPORTAMENTOS
• VERSÁTEIS: PAPÉIS E COMPORTAMENTOS
• DST (VEJA EXEMPLO)

Materiais para distribuição:
• STD 101

Materiais para o facilitador:
• VISÃO GERAL DAS DST PARA OS FACILITADORES
• CARTÕES CONTENDO OS COMPORTAMENTOS DE RISCO
• SLIDES PARA POWERPOINT: DST 101
• SLIDES SOBRE O QUEBRA-CABEÇA DA TRANSMISSÃO
• ETIQUETAS COM NOMES
• CANETAS OU LÁPIS
• PINCÉIS ATÔMICOS
• CARTÕES
• NOTEBOOK
• PROJETOR LCD
• FURADORA DE PAPEL
• ELÁSTICO OU PRENDEDORES DE ROUPA
• BLOCO DE NOTAS PARA O ESTACIONAMENTO 

Preparação prévia:
• Atualizar o panfl eto DST 101 com as informações locais sobre 

exames de HIV/DST e centros de tratamento. Fazer cópias para 
todos os participantes.

• Obter os dados sobre taxas locais e nacionais de infecções de DST 
e HIV para homens negros gays. Visite a seguinte página web do 
CDC, para obter as mais recentes informações sobre HIV, DST e 
HSH negros:

http://www.cdc.gov/hiv/aboutDHAP.htm
• Preparar os materiais para “Sexo na cidade”.
• Preparar os cartazes.

 

DST

Viral                                         Bacteriana
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Exercício 2.1 Apresentação da sessão
Objetivo geral: dar as boas-vindas aos participantes da sessão 2, rever os 

assuntos abordados na sessão 1 e fornecer um resumo dos assuntos a 
serem abordados na sessão 2.

Tempo: 15 minutos

Materiais:

• Bloco de notas para o ESTACIONAMENTO
• Cartaz: ESTACIONAMENTO
• Cartaz: REGRAS BÁSICAS
• Canetas/lápis
• Folha de presença
• Etiquetas para os nomes

Observação sobre o exercício 2.1

No início da sessão 2 (e em todas as futuras sessões), é necessário lidar 
com perguntas do Estacionamento que ainda não foram respondidas. 

Procedimentos
1. Dê as boas-vindas aos participantes da sessão 2.

• Se houver novos participantes, receba-os e peça que se 
apresentem.

2. Solicite aos participantes que revejam os pontos principais da 
sessão 1; se não forem mencionados, assegure-se de incluir os 
seguintes aspectos:
• Aprendemos como as coisas de fora (fatores externos) e 

as coisas de dentro (fatores internos) infuenciam nosso 
comportamento e nossa capacidade de mudar.

• Os homens negros gays vivenciam uma especial combinação 
de alguns desses fatores. 
- As coisas de fora incluem as atitudes da sociedade com 

relação aos homens negros gays; a rejeição pela própria 
comunidade e pela comunidade branca gay; homofobia nas 
comunidades negras e na igreja, e racismo.

- As coisas de dentro (fatores internos) incluem identidade, 
padrões pessoais, valores, atitudes, habilidades e confiança.

• Conversamos sobre como os fatores externos, tais como 
racismo e homofobia, podem entrar nas nossas mentes 
(internalizando-se) e influenciar o modo como nos vemos e 
nos sentimos.

• Também aprendemos que todos esses fatores contribuem para 
os comportamentos de risco e as altas taxas de DST e HIV 
entre homens negros gays.



61
3MV · MUITOS HOMENS, MUITAS VOZES - Guia para Facilitadores
Estratégia dE PrEvEnção Para as dst-Hiv

3. Revise e responda a quaisquer perguntas do “estacionamento”.
4. Apresente um resumo da sessão 2.

• Nesta sessão, começaremos a discutir os ativos e passivos e 
como esses papéis impactam o risco de DST e HIV.

• Aprenderemos muitas coisas sobre o HIV e outras DST; 
como as DST estão relacionadas à infecção pelo HIV e o que 
determina a probabilidade de contrairmos o HIV/DST todas as 
vezes que fazemos sexo.

• Utilizaremos essas informações para construir uma lista de 
coisas que podemos fazer para reduzir nossas chances de 
infecção e nos protegermos.

• Esta sessão deve durar em torno de 3 horas.
5. Revise as regras básicas e verique se os participantes têm alguma 

pergunta. 
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Exercício 2.2. Ativos e passivos: papéis e riscos
Objetivo geral: os participantes iniciam uma discussão sobre a dinâmica 

do relacionamento sexual de ativos e passivos (assunto que será 
aprofundado na sessão 5) e como esses papéis sexuais relacionam-se 
a comportamentos sexuais específicos e ao risco de DST/HIV para 
homens negros gays.

Objetivo específico: os participantes identificam e discutem as ações, os 
papéis do relacionamento e o risco de DST/HIV para ativos e passivos.

Tempo: 20 minutos

Materiais:

• Cartaz: ATIVOS: PAPÉIS E COMPORTAMENTOS
• Cartaz: PASSIVOS: PAPÉIS E COMPORTAMENTOS
• Cartaz: VERSÁTEIS: PAPÉIS E COMPORTAMENTOS
• Cartaz: DST
• Pincéis atômicos

Observação sobre o exercício 2.2

Este exercício foi desenvolvido de modo que os participantes possam 
refletir sobre os papéis, comportamentos e riscos para os ativos e passivos. 
A discussão e os pontos para reflexão a respeitos dos ativos e passivos 
enfocam crenças e percepções comuns. Nem todos os ativos e passivos 
assumem esses papéis. Recomenda-se que um dos facilitadores registre as 
respostas enquanto o outro faz as perguntas. 

Procedimentos
1. Faça perguntas aos participantes sobre os papéis e 

comportamentos dos ativos.
• Utilize as seguintes perguntas:

- O que são ativos?
- O que significa ser um ativo (i.e., qual o papel esperado)?
- Além de ser o parceiro insertivo, o que o ativo faz durante o 

sexo?
- Como os ativos se comportam em um relacionamento?

• Registre as respostas no cartaz - ATIVOS: PAPÉIS E 
COMPORTAMENTOS. Assegure-se de que os seguintes 
pontos sejam abordados:
- Espera-se que os ativos assumam o papel do homem no 

relacionamento.
- Os ativos são aqueles que inserem o pênis no ânus do 

parceiro.
- O ativo é visto como aquele que manda ou que está no 

controle do que acontece.
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2. Pergunte aos participantes sobre os papéis e comportamentos dos 
passivos.
• Utilize as seguintes perguntas:

- O que são passivos?
- O que significa ser um passivo (i.e., qual o papel esperado)?
- Alem de ser o parceiro receptivo, o que o passivo faz 

durante o sexo?
- Como os passivos se comportam em um relacionamento?

• Registre as respostas no cartaz: PASSIVOS: PAPÉIS E 
COMPORTAMENTOS. Assegure-se de que os seguintes 
pontos sejam abordados:
- Espera-se que os passivos assumam o papel da mulher no 

relacionamento.
- Os ativos são aqueles que recebem o pênis do parceiro no 

ânus.
- O passivo é visto como mais submisso no relacionamento. 

3. Pergunte aos participantes sobre os papéis e comportamentos dos 
versáteis.
• Utilize as seguintes perguntas:

- O que são versáteis?
- O que significa ser um versátil (i.e., qual o papel esperado)?
- Como os versáteis se comportam em um relacionamento?

• Registre as respostas no cartaz: VERSÁTEIS: PAPÉIS E 
COMPORTAMENTOS. Assegure-se de que os seguintes 
pontos sejam abordados:
- Versáteis são os parceiros que gostam tanto do papel 

insertivo como do receptivo.
- Os versáteis não necessariamente têm um papel definido no 

relacionamento.
4. Descreva como a posição sexual pode afetar o risco de contrair 

uma DST ou o HIV.
• Ser ativo ou passivo é um fator que pode determinar seu risco 

de contrair uma DST ou HIV, durante o sexo.
• Durante um episódio de sexo desprotegido, o passivo tem 

mais chance de contrair o HIV porque entra em contato com 
o sêmen do parceiro (o esperma). Entretanto, há outros fatores 
que colocam também o ativo em risco de infecção pelo HIV e 
vamos discuti-los mais tarde.

• Não é o mesmo para as DST, quando os ativos também têm 
grande probabilidade de contrair uma DST durante o sexo 
desprotegido.

• Aprenderemos mais sobre esse assunto na sessão sobre os 
fatores que aumentam nosso risco de contrair HIV/DST.
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Observação para o facilitador
Ao discutir os ativos, passivos e versáteis, lembre-se de observar que a 

posição sexual não é o único fator que influencia o risco de infecção pelo 
HIV.

5. Solicite perguntas e responda.
• Falaremos mais sobre como mudar a dinâmica de poder dos 

ativos e passivos para equilibrar as forças, na sessão 5.
 



65
3MV · MUITOS HOMENS, MUITAS VOZES - Guia para Facilitadores
Estratégia dE PrEvEnção Para as dst-Hiv

Exercício 2.3. O que você sabe sobre DST e HIV para 
homens negros gays?

Objetivo geral: os participantes aprendem mais sobre as disparidades 
das taxas de DST/HIV entre homens negros gays, DST comuns 
e comportamentos para a promoção da saúde, relacionados à 
prevenção de DST recomendados para os homens negros gays. Esses 
comportamentos se tornarão opções de prevenção no exercício 3.2.

Objetivo específico: os participantes aprendem mais sobre DST comuns, 
inclusive modos de transmissão, as diferenças entre DST bacterianas 
e virais, o tratamento (para a viral) e a cura (para a bacteriana) e as 
vacinas para a prevenção de DST. Também aprendem que o HIV é 
uma DST.

Tempo: 60 minutos

Materiais:

• Cartaz: DST
• Projetor LCD
• Notebook
• Slides DST 101
• Material para distribuição: Panfleto DST 101 (com informações 

atualizadas sobre recursos locais para testes e tratamentos)

Observações sobre o exercício 2.3

Esse exercício contém muitas informações sobre DST. É importante que 
você revise e compreenda o material suplementar de leitura: DST 101.

Você também precisa praticar o uso do projetor LCD e o notebook para 
a apresentação dos slides em PowerPoint DST 101.

Serão discutidas as taxas nacionais e, se possível, as taxas locais de 
DST/HIV para homens negros gays. Verifique se tem as informações 
mais recentes sobre essas taxas. Você precisará pelo menos das seguintes 
informações:

• Percentagem de homens negros gays que têm o HIV (nacional).
• Percentagem de homens negros gays (ou apenas homens negros) 

que têm o HIV (local). Se o seu Estado não coleta esses dados para 
homens negros gays, apresente as taxas para homens negros.

• Percentagem de homens negros gays (ou apenas homens negros) 
que têm as DST predominantes em sua comunidade. Pode haver 
mais de uma DST com altas taxas na sua região.

Informações sobre as taxas nacionais podem ser encontradas em:

http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/index.htm

Contate a secretaria de saúde local para obter mais informações sobre 
HIV e DST.
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Recomenda-se atualizar o panfleto DST 101 com as informações sobre 
os recursos locais para teste e tratamento. 

Procedimentos
1. Apresente o exercício utilizando os seguintes pontos:

• Atualmente sabe-se mais sobre o HIV do que sobre outras DST, 
embora as DST sejam mais comuns e possam causar sérios 
problemas de saúde e até mesmo a morte.

• Nesse exercício, aprenderemos mais sobre DST, inclusive o 
HIV. Mais especificamente, vamos aprender:
- as diferenças entre as DST virais e bacterianas;
- como as DST são transmitidas e tratadas;
- que tipos de testes você precisa fazer para garantir que não 

tem uma DST.
2. Pergunte aos participantes qual é a principal diferença entre a DST 

viral e a bacteriana.
• Se não for mencionado, informe que a principal diferença é 

que a DST bacteriana pode ser curada com antibióticos, o que 
não funciona para a viral.

• Algumas DST virais podem ser controladas com 
medicamentos, mas não podem ser curadas. Algumas são 
infecções que acompanham a pessoa a vida toda e nunca 
desaparecem.
- Existem vacinas para a prevenção de algumas DST virais.

• A boa notícia é que tanto as DST virais quanto as bacterianas 
são completamente evitáveis. Vamos aprender mais sobre 
DST e os exames específicos para a detecção e usar essas 
informações para desenvolver um menu de opções de 
prevenção. 

3. Crie uma lista de DST com os participantes.
• Peça ao grupo para citar as DST mais comuns e especificar se 

são virais (não curáveis) ou bacterianas (curáveis).
• Registre as respostas no cartaz previamente preparado: DST. 

Atenção para colocar a DST sob a coluna correta (VIRAL ou 
BACTERIANA).

• Se não forem mencionadas, lembre-se de perguntar aos 
participantes em que local do cartaz o HIV e a hepatite C 
devem ser colocados.

BACTERIANA VIRAL

Gonorreia (corrimento ou pingadeira)
Clamídia
Sífilis
Tricomoníase
Cancro

HIV
vírus do herpes simples (VHS)
hepatite A
hepatite B
hepatite C
vírus do Papiloma Humano (HPV)
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4. Discuta a lista de DST, recorrendo aos seguintes pontos:
• Algumas DST são transmitidas pelo contato direto das 

membranas mucosas (por ex., herpes). As membranas mucosas 
são as partes cor-de-rosa dos tecidos da boca, pênis e reto. 
Vamos falar mais sobre as partes cor-de-rosa, no próximo 
exercício.

• Algumas DST são transmitidas pelas secreções do pênis 
(sêmen), reto ou vagina (por ex., gonorreia).

• Algumas são transmitidas pelo compartilhamento de seringas 
e pelo sêmen (esperma) ou fluidos vaginais (por ex., HIV, 
Hepatite B e C).

5. Discuta os tipos de comportamentos que colocam as pessoas em 
risco de contrair DST.
• Comportamentos sexuais – fazer sexo desprotegido (anal, 

vaginal ou oral); beijar ou lamber partes do corpo que estejam 
infectadas com verrugas, bolhas ou lesões; esfregar partes cor-
de-rosa infectadas uma na outra (pênis, ânus ou lábios) podem 
colocar a pessoa em risco de pegar algumas DST.

• Comportamentos relacionados ao uso de drogas injetáveis 
– usar e compartilhar seringas e equipamentos sujos (i.e., 
infectados).

• Consumo de drogas e álcool altera as percepções de risco, 
tornando a pessoa menos propensa a usar camisinhas, a 
pedir ao parceiro que as use ou a esterilizar seringas e/ou 
equipamentos.

6. Descreva os diferentes tipos de exames para detecção de DST.
• Exame do esfregaço da boca, reto e pênis – gonorreia, clamídia 

e o teste rápido do HIV.
• Exame de urina – gonorreia e clamídia.
• Exame de sangue – sífilis, Hepatite A, B e C, herpes e HIV.
• Exame da boca, pele, pênis e reto – verrugas genitais, piolho, 

sarna e outras DST.

Observação para o facilitador
Há em cada slide pontos de discussão. Você não tem de ler tudo o que 

está escrito. Use suas próprias palavras ao mostrar os slides. É importante 
que revise esses pontos antes da apresentação. 

7. Faça a apresentação dos slides DST, utilizando os seguintes pontos 
de discussão para cada um deles.
• Slide 1.

- Esta apresentação fornece uma visão geral das doenças 
sexualmente transmissíveis mais comuns (DST) que afetam 
os homens negros gays. Nos Estados Unidos, há cerca de 
56.000 novos casos de HIV todos os anos em comparação 
com 18 milhões de novos casos de DST.
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- A notícia ruim é que os homens negros gays têm uma 
probabilidade maior de desenvolver essas infecções do que 
outros homens – um dos motivos para as altas taxas de 
HIV entre homens negros gays.

- A boa notícia é que a maior parte delas é curável e que há 
vacinas para a prevenção de outras.

- O objetivo desta apresentação é melhorar o conhecimento 
dos homens negros gays sobre IST, propiciando-lhes o 
poder de defender sua saúde sexual e reduzir suas chances 
de pegar o HIV.

- Quando falamos de IST, o slogan é: “Examine-se, trate-se, 
cure-se, vacine-se!”

• Slide 2.
- As DST que discutiremos incluem três doenças causadas 

por bactérias: gonorreia, clamídia e sífilis; e quatro causadas 
por vírus: HIV, herpes, vírus do papiloma humano 
(também chamado de HPV) e hepatite.

- Lembrem-se de que todas as DST bacterianas são curáveis 
com tratamentos antibióticos.

- As DST virais – hepatite e HPV – podem ser eliminadas 
pelo próprio corpo com o tempo.  Além disso, as vacinas 
são capazes de prevenir totalmente essas infecções.

- Embora não seja curável, o herpes permanece inativo no 
corpo na maior parte do tempo.

- O HIV não pode ser curado, mas há tratamentos muito 
eficazes. 

• Slide 3.
- A gonorreia (GC) é uma das DST melhor conhecidas.
- Quantos aqui já ouviram falar da GC?
- A gonorreia afeta de maneira desproporcional os homens 

negros nos Estados Unidos.
- Que percentagem dos casos de GC em homens americanos 

vocês acham que ocorre em homens negros?  Resposta: 
quase 80%.

- É curável? Resposta: sim, a boa notícia é que a GC pode 
ser facilmente curada com apenas um comprimido de 
antibiótico.  

• Slide 4.
- A gonorreia é causada por uma bactéria e é curável!
- É transmitida pelo contato das partes cor-de-rosa com o 

sêmen, fluidos vaginais e retais e pela mãe ao filho durante 
o parto.

- A infecção da GC nos homens negros gay pode ocorrer na 
garganta, no canal do pênis e no reto, dependendo do tipo 
de sexo que fazem. 
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- Normalmente, não há sintomas da GC na garganta ou reto 
– você pode ter gonorreia e não saber. 

• Slide 5.
- Se o pênis estiver infectado, a pessoa pode sentir uma 

queimação ou apresentar secreção uretral.
- Um homem negro gay com GC sempre tem sintomas? 

Resposta: quase nunca se a GC for na garganta ou reto; se 
for na uretra, há sintomas em 70% dos casos.

• Slide 6. 
- Se os homens não forem tratados de imediato, há perigo de 

complicações: a GC pode passar da uretra para os testículos 
e, às vezes, para a corrente sanguinea.

- A infecção da GC nos testículos é conhecida como 
epididimite; além de inchaços e dor, pode ocasionar 
esterilidade nos homens.

- A infecção da GC no sangue é conhecida como infecção 
gonocócica disseminada (IGD). É rara, mas muito séria e 
exige cuidados médicos imediatos.

- A boa notícia é que essas complicações podem ser evitadas 
com exames periódicos e tratamento precoce.

• Slide 7. 
- Há dois exames para a detecção da GC: um, a partir da 

coleta de urina e o outro, mediante esfregaços.
- Atenção para o fato de que todos os homens gays 

devem fazer testes separados para cada parte do corpo 
possivelmente infectada pela GC – pênis, garganta e reto.

- O exame de urina somente detecta a GC no pênis e não é 
recomendado para os homens negros gays.

- Se um homem negro gay faz apenas o exame de urina, que 
percentagem da GC não seria detectada? Resposta: cerca da 
metade.

- Por quê? Resposta: porque os homens negros gays 
normalmente têm GC na garganta e no reto e não sabem.  

- Defenda sua saúde sexual – diga ao seu médico que você 
precisa examinar a garganta e o reto para detecção da GC.

• Slide 8. 
- Atualmente a clamídia é uma DST bacteriana mais comum 

que a gonorreia, porém menos conhecida.
- Quantos de vocês já ouviram falar em clamídia (CT)?
- Que percentagem dos casos de CT em homens americanos 

vocês acham que ocorrem entre homens negros?  Resposta: 
quase 65%.

- É curável? Resposta: Sim. A boa notícia é que a CD é 
facilmente curada com um comprimido de antibiótico.
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• Slide 9. 
- A CT é causada por uma bactéria e é curável!
- Da mesma maneira que a GC, a clamídia é transmitida 

pelo contato das partes cor-de-rosa com o sêmen, fluidos 
vaginais e retais, e pela mãe ao filho durante o parto.

- A infecção da GC nos homens negros gay pode ocorrer na 
garganta, no canal do pênis e no reto, dependendo do tipo 
de sexo que fazem.

- Geralmente, não há sintomas da CT na garganta ou reto. 
Se houver CT no pênis, pode haver queimação e um pouco 
de secreção, mas geralmente não há sintomas no pênis 
também – você pode ter CT e não saber.

- Que percentagem dos casos de CT no pênis não apresenta 
sintomas? Resposta: cerca de 40%.

• Slide 10. 
- Se os homens não iniciarem um tratamento de imediato, 

há perigo de complicações.  Como a GC, a CT pode 
passar para os testículos. No caso das mulheres, a CT 
pode se espalhar para o útero e trompas e causar doença 
inflamatória pélvica (DIP).

- A infecção nos testículos é conhecida como epididimite e 
apresenta inchaços e dor. A CT é a causa mais comum de 
esterilidade masculina.

- A DIP é a causa mais comum de esterilidade nas mulheres 
norte-americanas. A boa notícia é que essas complicações 
podem ser evitadas com exames periódicos e tratamento 
precoce.  

• Slide 11. 
- Há dois exames para a detecção da CT: um, a partir da 

coleta de urina e o outro, mediante esfregaços.
- Atenção para o fato de que todos os homens gays 

devem fazer testes separados para cada parte do corpo 
possivelmente infectada pela CT – pênis, garganta e reto.

- O exame de urina somente detecta a CT no pênis e não é 
recomendado para os homens negros gays.

- Se um homem negro gay faz apenas o exame de urina, que 
percentagem da CT não seria detectada? Resposta: cerca da 
metade.

- Por quê? Resposta: porque os homens negros gays 
normalmente têm CT na garganta e no reto e não sabem.

- Defenda sua saúde sexual – diga ao seu médico que você 
precisa examinar a garganta e o reto para detecção da CT!

• Slide 12.
- Atualmente a sífilis tornou-se comum em homens gays.
- Quantos de vocês já ouviram falar da sífilis?
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- A sífilis afeta de maneira desproporcional os homens 
negros americanos.

- Que percentagem dos casos de sífilis em homens 
americanos vocês acham que ocorre em homens negros? 
Resposta: quase 43% (em 2008).

- É curável? Resposta: Sim. A boa notícia é que a sífilis 
é facilmente curada com uma ou mais injeções de 
antibióticos.

- Que percentagem de homens negros gays que têm sífilis já 
têm o HIV? Resposta: Quase a metade – 50%.

- Por quê? Resposta: nos últimos anos, muitos homens gays 
com HIV estão vivendo mais e de maneira mais saudável e 
continuam fazendo sexo por mais tempo após a infecção. 
Alguns realizam serosorting (escolha do parceiro em 
função do estado sorológico; portanto, parceiros também 
soropositivos) com relação ao HIV, mas também com 
relação a outras DST. Além disso, muitos não sabem que, de 
maneira diferente do HIV, a sífilis é transmitida facilmente 
pelo sexo oral. 

• Slide 13. 
- Antigamente o diagnóstico da sífilis era “sangue ruim”, por 

ser uma infecção do sangue, como o HIV. Os primeiros 
sintomas normalmente aparecem em duas ou três semanas, 
mas também podem surgir até três meses após a infecção.

- A sífilis é transmitida pelo contato direto das partes cor-de-
rosa – não depende da troca de fluidos, ou seja, da presença 
do sêmen, dos fluidos vaginais ou retais.

- A boa notícia é que é totalmente curável! 
• Slide 14. 

- A sífilis passa por estágios.  Alguns apresentam sintomas, 
outros são assintomáticos.  No primeiro estágio, pode 
aparecer uma úlcera no pênis, no reto ou na boca.

- Essa úlcera é indolor e se cura sozinha em 7 a 10 dias, sem 
tratamento.  Portanto, é comum passar despercebida ou as 
pessoas pensarem que é outra coisa.

- Depois que a úlcera some, erupções de pele aparecem pelo 
corpo e podem avançar para as mãos e pés. É possível 
ocorrerem placas brancas na boca e umas pintas parecidas 
com verrugas no pênis ou ânus.

- Que percentagem dos homens com sífilis não apresentam 
sintomas? Resposta: cerca da metade – 50%. 

• Slide 15. 
- Este slide mostra uma úlcera causada pela sífilis em um 

homem. Estamos vendo um caso extremo. Com frequência 
a úlcera é bem menor e pode não ser percebida quando 
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aparece no ânus. Desaparece totalmente em 7 a 10 dias sem 
qualquer tratamento.

• Slide 16. 
- Este slide mostra uma úlcera na região externa do lábio 

inferior. Neste caso, a sífilis foi adquirida via sexo oral. 
• Slide 17. 

- Depois que a ferida desaparece, a bactéria da sífilis cai na 
corrente sanguinea e provocam outros sintomas, incluindo 
as erupções de pele que podem vir acompanhadas de febre 
baixa e inchaço nos linfonodos.

- As erupções de pele duram entre duas a seis semanas e 
depois desaparecem sem tratamento.

- Nesse período, milhões de bactérias da sífilis estão 
presentes na boca, pênis e reto. Portanto, a infecção pode 
ser transmitida por qualquer tipo de sexo.

• Slide 18. 
- Este slide mostra erupções de pele causadas pela sífilis. Não 

doem e podem começar a coçar após algumas semanas. 
Na pele negra, a erupção aparece como pontos marrom-
escuros. 

• Slide 19.
- Diferente de outros tipos de erupções de pele, as erupções 

da sífilis podem ser vistas no rosto.  Este slide mostra um 
caso extremo.  Geralmente, há apenas alguns pontos no 
rosto.

• Slide 20.
- Além disso, diferente de outras erupções de pele, o eczema 

pode se espalhar para as palmas das mãos e até mesmo para 
a sola dos pés. Lembre-se, esta erupção de pele desaparece 
após três a seis semanas sem tratamento.

• Slide 21.
- Se não for tratada, a sífilis pode causar sérios danos aos 

ossos, juntas e sistema nervoso e até mesmo levar à morte. 
Antes da descoberta dos antibióticos, na década de 1940, a 
sífilis era geralmente fatal, assim como costumava ser com 
o HIV.

- A boa notícia é que essas complicações podem ser 
totalmente evitadas com exames periódicos e início 
imediato do tratamento.

• Slide 22.
- A sífilis pode ser facilmente detectada mediante um simples 

exame de sangue.
- Defenda sua saúde sexual – peça ao seu médico para 

solicitar o exame para detecção da sífilis.
- Lembre-se do slogan: Examine-se! Trate-se! Cure-se!
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• Slide 23. 
- O vírus do herpes simples também é chamado de VHS ou 

apenas herpes.
- O herpes é uma DST viral, transmitido pelo contato direto 

entre as partes cor-de-rosa durante o sexo.
- O herpes não pode ser curado, mas pode ser controlado 

com medicamentos.
• Slide 24.

- Há dois tipos comuns de herpes.
- Herpes labial (ou oral). Úlceras (também chamadas de 

cancros) que aparecem dentro da boca não são causadas 
pelo herpes.

- Herpes genital. As úlceras aparecem na região genital, no 
pênis ou em torno do ânus. 

- Há dois tipos de vírus do herpes: tipo 1 e tipo 2.
- O vírus do herpes 1 é geralmente transmitido na infância e 

ocasiona a conhecida ferida sobre os lábios.
- O herpes 2 é geralmente transmitido pelo sexo anal em 

homens negros gays. Entretanto, qualquer uma das duas 
pode ser transmitida durante o sexo.

- Como o herpes labial pode causar o herpes genital? 
Resposta: o vírus pode ser passado para a região genital do 
parceiro sexual via sexo oral.

• Slide 25.
- Em geral, de 7 a 10 dias após a infecção, as úlceras 

começam a se desenvolver no pênis, ânus ou boca. São 
pequenas feridas cheias de um líquido claro, parecendo 
bolhas de água. Da primeira vez que uma pessoa desenvolve 
as úlceras, pode, também, ter febre, dores no corpo e dor 
de cabeça. Então, somem completamente em cerca de duas 
semanas sem qualquer tratamento. Entretanto, o vírus não 
desaparece: fica inativo nos nervos sob a pele.

• Slide 26.
- Aqui podemos ver úlceras causadas pelo herpes. Nesse 

caso, as bolhas de água se quebraram e formaram uma 
casca.

• Slide 27.
- Às vezes, pode-se pegar herpes na pele se ela estiver ferida 

e entrar em contato com as partes cor-de-rosa de outra 
pessoa durante o sexo.

• Slide 28.
- Como ocorre com todas as DST, é possível que algumas 

pessoas sejam infectadas e não apresentem sintomas ou que 
tenham uma quantidade tão pequena de úlceras que não as 
percebem.
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- O herpes pode ser transmitido para o parceiro sexual 
mesmo quando não há úlceras visíveis – a chamada 
disseminação assintomática.

• Slide 29.
- Se houver úlcera, o herpes pode ser detectado mediante 

exame de esfregaço; se não houver, mediante exame de 
sangue.

- A boa notícia é que há três diferentes medicamentos 
antivirais que ajudam a tratar as úlceras de maneira mais 
rápida, quando ocorre um surto.

- Os remédios também reduzem a disseminação 
assintomática, se utilizados diariamente.

- Mesmo tomando o remédio diariamente, é possível 
transmitir o herpes para o parceiro sexual; a probabilidade, 
no entanto, não é grande.  

• Slide 30.
- O vírus do papiloma humano (HPV) é mais conhecido 

como verrugas genitais. Atualmente é uma das DST mais 
comuns. Como se trata de um vírus, o HPV não é curável 
com medicamentos.

• Slide 31.
- O HPV é transmitido pelo contato direto das partes cor-de-

rosa durante o sexo. A mulher pode transmitir o vírus ao 
filho durante o parto normal.

- O período de incubação do HPV não é claro, uma vez que a 
maioria das pessoas não apresenta sintomas.

- A boa notícia é que, na maior parte do tempo, o próprio 
sistema imunológico da pessoa afetada manterá o vírus 
inativo, não infectando o parceiro sexual. Isso normalmente 
leva em torno de seis meses.

• Slide 32.
- Há muitos tipos diferentes de HPV infectando a região 

genital. Muitos provocam pequenas verrugas no pênis ou 
reto, são benignos e podem desaparecer com o tempo.

- Muitas pessoas infectadas com o HPV nunca chegam a 
desenvolver verrugas.

- As verrugas apresentam um aspecto de couve-flor, 
pequenas protuberâncias com uma superfície irregular. 
Normalmente não doem e podem ficar presentes durante 
anos.

• Slide 33.
- Neste slide vemos algumas fotos de verrugas no pênis. 

Às vezes, são apenas pequenas protuberâncias e muitos 
homens nem as percebem.
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• Slide 34.
- As verrugas podem ser removidas de várias maneiras.
- A remoção das verrugas não significa que a pessoa vai ficar 

livre do vírus, porque ele se localiza na pele ao redor das 
verrugas.

- Eventualmente, contudo, o próprio sistema imunológico da 
pessoa tornará o vírus inativo – geralmente dentro de seis 
meses.

- A boa notícia é que hoje existe uma vacina extremante 
eficiente para evitar o HPV, recomendada para os homens.

- Defenda sua saúde sexual – peça ao seu médico que 
prescreva a vacina contra o HPV! 

• Slide 35.
- Alguns tipos do HPV podem levar ao câncer do pênis e 

reto em alguns poucos homens.  Há médicos fazendo o 
preventivo para detecção do HPV em homens gays.  O 
tratamento para anormalidades no resultado do preventivo 
em homens gays ainda não é muito claro.

- Nas mulheres, alguns tipos do HPV causam câncer cervical.
- A boa notícia é que essas complicações podem ser evitadas 

com a vacina!
• Slide 36.

- A hepatite A, B e C é causada por vírus.
• Slide 37.

- Todos os tipos de hepatite afetam o fígado.
- A hepatite A é, geralmente, transmitida por pessoas que 

trabalham na área de  alimentos e não obedecem às normas 
de higiene; por exemplo, vão ao banheiro, se limpam, mas 
não lavam as mãos antes de lidar com os alimentos.

- Para os homens gays, a hepatite A, também, pode ocorrer 
durante o anilingus ou ao tocar o reto de uma pessoa 
infectada pelo vírus da hepatite A e levar os dedos à própria 
boca.

- As hepatites B e C, entretanto, se disseminam como o HIV, 
a partir do sêmen e fluidos vaginais ou retais, entrando 
pelas partes cor-de-rosa e caindo na corrente sanguinea. 
Também são transmitidas mediante o compartilhamento de 
seringas.

• Slide 38.
- No caso da hepatite A, o sistema imunológico elimina o 

vírus após algumas semanas.
- Para as hepatites B e C, o sistema imunológico geralmente 

elimina o vírus após algumas semanas.
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- Entretanto, para algumas pessoas, o sistema imunológico 
não consegue eliminar o vírus e ela passa a ser portadora 
crônica.

• Slide 39.
- Se um indivíduo tornar-se portador crônico da hepatite B 

ou C, com o passar do tempo terá mais probabilidade de 
desenvolver doenças hepáticas, câncer do fígado e falência 
hepática. Poderá também infectar o parceiro sexual. 

• Slide 40.
- A boa notícia é que há novos tratamentos capazes de curar 

os portadores de infecção crônica.
- A notícia melhor ainda é que as hepatites A e B podem 

ser  totalmente prevenidas, com vacinas seguras e 
extremamente eficazes.

- Recomenda-se que todos os homens negros gays sejam 
vacinados.

- Defenda a sua saúde sexual – peça ao seu médico para 
prescrever as vacinas!

• Slide 41.
- Como as altas taxas de DST contribuem para as altas taxas 

do HIV em homens negros gays? Resposta: A DST facilita a 
infecção pelo HIV e sua transmissão para o parceiro sexual.

- Como as altas taxas de DST em homens negros gays podem 
ser reduzidas? Resposta: defenda sua saúde sexual e a de 
seu parceiro. Converse com seu parceiro sobre o slogan: 
“Examine-se, trate-se, cure-se, vacine-se!”

8. Distribua o panfleto DST 101 (atualizado) para os participantes.
• O panfleto contém as informações abordadas nesse exercício.
• Também tem informações sobre onde realizar os exames e 

obter tratamento para DST e HIV e os tipos de exames que 
vocês devem fazer.

Observação ao facilitador
Considere a possibilidade de convidar um provedor de serviços de saúde 

de uma clínica local especializada em DST para oferecer os exames após 
uma das sessões. O provedor deve ter a capacidade de fazer os testes retais 
e de garganta.

9. Facilite uma discussão sobre as disparidades das taxas de DST/
HIV, nas comunidades negras. 
• Utilize as seguintes perguntas:

- Qual DST predomina em nossa comunidade de homens 
negros gays?

- O que você já ouviu falar sobre as taxas de HIV entre 
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homens negros gays, tanto em nível local como nacional? O 
número de homens com HIV está aumentando?

- Lembrando do que foi discutido na sessão 1,, por que nós 
corremos um risco maior de contrair o HIV? 

• Lembre-se de mencionar as seguintes informações, durante a 
discussão sobre o HIV:
- Percentagem de homens negros gays com HIV no país: ___
- Percentagem de homens negros gays (ou apenas homens 

negros, se os dados não estiverem disponíveis) com HIV na 
comunidade: ______

- Percentagem de homens negros gays (ou apenas homens 
negros) com uma DST de alta prevalência na comunidade:
■ DST 1: _______ %
■ DST 2: _______ %
■ DST 3: _______ %

- Um recente relatório do CDC  afirma que, entre os 8.153 
HSH entrevistados e examinados em 32 cidades, os HSH 
negros apresentavam as mais altas taxas de HIV (28%). 
Além disso, 59% dos HSH negros com HIV não sabiam da 
sua condição.

10. Resuma o exercício, cobrindo os seguintes aspectos:
• Lembrem-se de que algumas DST podem ser curadas com 

remédios (as bacterianas) e outras não, e que talvez você tenha 
que conviver com elas para sempre (as virais).

• A boa notícia é que as DST e o HIV são evitáveis; falaremos 
sobre as opções de prevenção na próxima sessão.

• Quanto mais cedo fizermos os exames e tratarmos as DST, 
maior é a chance de cura ou de evitar que se torne mais grave. 
Além disso, você reduzirá a possibilidade de transmitir a DST 
para outros.

• Como não há cura para as DST virais, inclusive o HIV, é 
importante que você reduza ou elimine comportamentos que o 
coloquem em risco de pegar um vírus; por exemplo, fazer sexo 
sem camisinha ou usar seringas sujas.

• Se um número maior de homens negros gays fizer os exames 
periódicos e o tratamento de eventuais DST, e reduzir 
os comportamentos de risco, maior é a probabilidade de 
reduzirmos as altas taxas de HIV e DST em nossa comunidade.
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Exercício 2.4 Como se pega uma DST ou o HIV?
Objetivo geral: os participantes aprendem que diferentes tipos de 

comportamentos sexuais criam diferentes níveis de risco de contrair 
e transmitir o HIV e DST. Os participantes compreendem por que 
o risco de contrair HIV durante o sexo oral é baixo, mas o risco de 
pegar uma DST durante o sexo oral é alto (i.e., sífilis). Esse exercício é 
construído com base nas informações do exercício 2.3.

Objetivo específico: os participantes aprenderão sobre os 
comportamentos sexuais que os colocam em maior risco de contrair o 
HIV ou uma DST.

Tempo: 25 minutos

Materiais:

• Cartões com os comportamentos sexuais
• Cartaz
• Pincéis atômicos
• Fita adesiva parda

Observações sobre o exercício 2.4

Durante este exercício, os participantes nomearão comportamentos 
sexuais que os colocam em risco de adquirir o HIV ou uma DST. Encoraje 
os participantes a utilizar os termos que normalmente usam para 
descrever esses comportamentos. Assegure-se de que os participantes 
esclareçam o significado do termo, de modo que todos o compreendam. 
Sempre que alguém citar um comportamento, pergunte aos participantes 
sobre outros termos usados para descrever aquele comportamento.

Para esse exercício, os participantes colocarão os cartões com os 
comportamentos sexuais, ordenados de acordo com o que representa o 
mais baixo risco para o mais alto risco de contrair o HIV. Depois de terem 
concluído, você observará que alguns comportamentos, tais como beijos 
profundos e sexo oral, representam risco mais baixo de pegar o HIV, mas, 
em contrapartida, um risco mais alto para certas DST.

Se houver mais do que 12 participantes no grupo, divida-os em grupos 
menores de quatro a seis pessoas. Diga-lhes que têm 10 minutos para 
escrever uma lista de comportamentos sexuais. A seguir, cada grupo se 
reveza, citando um comportamento sexual e registrando as respostas no 
cartaz. 

Procedimentos
1. Facilite uma discussão sobre os tipos de sexo que colocam as 

pessoas em risco de adquirir o HIV. 
• Peça aos participantes para realizar uma tempestade cerebral, 

citando diferentes tipos de sexo feitos por homens negros gays.
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• Encoraje-os a utilizar seus próprios termos para descrever o 
comportamento sexual e/ou peça que clarifiquem os termos 
escolhidos.

• Registre as respostas no cartaz. Lembre-se de empregar o 
vocabulário do grupo:
- Masturbação mútua
- Beijos profundos
- Ser chupado com camisinha
- Chupar com camisinha
- Penetrar com camisinha
- Ser penetrado com camisinha
- Ser chupado sem camisinha
- Chupar sem camisinha
- Penetrar sem camisinha
- Ser penetrado sem camisinha

Observação para o facilitador
Outros comportamentos que os participantes podem mencionar 

incluem: enfiar o dedo, enfiar a mão ou cunilingus (contato oral – anal). 
Esses comportamentos são de risco relativamente baixo em relação à 
transmissão do HIV. Praticar cunilingus pode apresentar o mesmo risco 
para o HIV/DST que chupar sem camisinha.

2. Peça aos participantes para ordenar os comportamentos do risco 
mais baixo para o risco mais alto com relação a adquirir o HIV.
• Distribua os cartões com os comportamentos sexuais, 

entregando um a cada participante.
• Observe que os cartões listam comportamentos que podem 

colocar uma pessoa em risco de contrair o HIV.
- Diga aos participantes que todos os itens de sua lista podem 

ser resumidos nos cartões.
- Utilizaremos os cartões para que todos compreendam com 

clareza o tipo de sexo que estamos discutindo. 
• Peça aos participantes que fixem seus cartões na parede, 

ordenando de acordo com o nível do risco (do mais baixo para 
o mais alto).
- Os cartões que representam risco mais baixo devem ser 

fixados na parte superior, enquanto os riscos mais altos 
devem ser colocados abaixo. 

- Observação: a lista acima já está ordenada do risco mais 
baixo para o mais alto.

• Diga aos participantes que têm cinco minutos para concluir o 
exercício. Encoraje-os a conversar e trabalhar em conjunto para 
garantir que os comportamentos sejam colocados na ordem 
correta.
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• Quando todos os cartões tiverem sido fixados, revise-os, 
seguindo dos comportamentos de risco mais baixo para os de 
risco mais alto.

• Se um cartão estiver fora de ordem, diga algo assim: “Acho que 
tem comportamento menos arriscado que este. Quem pode me 
dizer qual comportamento deve ficar antes deste?”

• Ao revisar os cartões, pergunte por que o comportamento 
representa um risco baixo ou alto de pegar o HIV.

• Continue o processo até que todos os cartões tenham sido 
revisados.

3. Revise com os participantes a lista organizada.

• Observe que alguns comportamentos, tais como beijos 
profundos e sexo oral, representam um risco mais baixo para 
o HIV, mas são comportamentos de risco mais alto para outras 
DST (por ex., herpes).

• Observe que diferentes tipos de sexo representam níveis 
diferentes de risco de adquirir uma DST ou o HIV. Fazer sexo 
com riscos mais baixos significa que é possível, ao mesmo 
tempo, desfrutar do sexo e reduzir nossas probabilidades de 
pegar uma DST ou o HIV.

• Convide os participantes a fazer perguntas sobre a lista e 
responda-as.
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Exercício 2.5 -  Sexo na cidade: uma visão de dentro
Objetivo geral: os participantes percebem como o fato de ter uma DST 

aumenta as chances de contrair o HIV ou de transmiti-lo para o 
parceiro sexual e como essa interação afeta as taxas de DST/HIV, nas 
comunidades negras e entre os homens negros gays.

Objetivo específico: os participantes aumentam seu conhecimento 
sobre como as DST e o HIV se disseminam pelo corpo e como o 
corpo luta contra as doenças. Os participantes, também, melhoram 
sua compreensão sobre a conexão entre as DST e o HIV e como o 
tratamento das DST reduz o risco de contrair e transmitir o HIV.

Tempo: 40 minutos

Materiais:

• Cartolinas em cinco cores 
• Furador de papel
• Cordão elástico ou prendedores de roupa
• 1 a 4 cartões com a palavra HIV escrita na frente
• Pincéis atômicos

Observações sobre o exercício 2.5

Este exercício exige bastante espaço para que os participantes 
desempenhem seus papéis. Talvez seja necessário abrir um espaço na sala 
ou mudar para um cômodo maior. 

Você precisa preparar os cartões listados na tabela abaixo antes de 
conduzir a sessão 2. Recorte cada cartolina em retângulos de 20 a 28 
cm (8 x 11 polegadas). Faça dois furos na parte superior de cada um e 
insira o elástico de modo que possam usar os cartões como um colar 
(uma alternativa é prender o cartão à camisa do participante com 
prendedores de roupa). Escreva o nome da parte que será dramatizada 
em letras grandes. Os cartões indicam a membrana mucosa (partes cor-
de-rosa), um tipo de célula branca sanguinea ou um tipo de organismo 
(germe). O papel, o número mínimo de participantes, o número ideal 
de participantes e a cor de cada tipo de cartão estão incluídos na tabela 
abaixo.
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Cartões do Sexo na cidade

Cor Papel
Número 
mínimo

Número 
ideal

Rosa
Células da membrana mucosa (i.e., partes cor-de-rosa). 
Escreva “Vagina, Reto, Boca e Uretra” na frente do cartão.

3 8

Verde
Células imunológicas escoteiras.
Escreva “Células imunológicas escoteiras”, na frente do 
cartão.

1 4

Laranja
Células sanguineas brancas T4.
Escreva “CSB T4” na frente do cartão.

1 3

Azul
Germes de DST.
Escreva “DST” na frente do cartão.

1 4

Amarelo
Vírus do HIV.
Escreva “HIV” na frente do cartão.

1 4

Observação para o facilitador

Como o número de participantes varia, você deve diminuir ou 
aumentar o número de pessoas designadas como células ou germes. É 
importante que todos recebam um papel e participem. Se você não tiver 
participantes em número suficiente, use cadeiras vazias como partes cor-
de-rosa. 

Procedimentos
1. Apresente e organize o exercício.

• Vamos participar de um exercício teatral chamado Sexo na 
cidade: uma visão de dentro.

• Todos vocês vão ter um papel a desempenhar nesse exercício e 
vivenciarão o que realmente acontece durante o sexo quando 
o HIV é transmitido e como as DST facilitam a infecção pelo 
HIV.
- Dê um cartão colorido a cada participante e diga-lhes 

para colocar ao redor do pescoço. Os participantes que 
dramatizarão o HIV, também, devem receber o cartão 
correspondente.

Observação para o facilitador
Sexo na cidade é um exercício teatral educacional com roteiro bem 

definido.  É fundamental que você siga o roteiro o mais fielmente possível 
ao facilitar as cenas. 

2. Organize os participantes da seguinte maneira (veja o diagrama 
abaixo):
• Instrua as partes cor-de-rosa para formarem um “U” invertido 

no centro do espaço. Se não tiver participantes em número 
suficiente, use as cadeiras para formar o “U”. 

• Coloque as “células escoteiras” do lado de fora do “U”.
• Coloque as “células T4” do lado de fora do “U”, um pouco mais 

afastadas.
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• Posicione-se na abertura do “U”.
• Peça aos germes “DST” e ao “HIV” para ficar ao seu lado na 

abertura do “U”: os germes da DST de um lado e o vírus do 
HIV do outro.  

3. Apresente os atores, utilizando o roteiro abaixo:
• “Eu serei o narrador e diretor de todas as cenas. Sou o único 

que tem falas. As partes cor-de-rosa não se movimentam, mas 
todos os outros vão se movimentar”. 

• “Antes de começar, permitam que eu apresente os personagens”.
• “Primeiro, temos uma CAVIDADE DO CORPO formada 

por partes cor-de-rosa em forma de “U”. Ela está toda coberta 
por partes cor-de-rosa, que são, na verdade, células epiteliais 
escamosas e colunares que forram a superfície da vagina, reto, 
uretra ou boca. Não importa, porque a cobertura é a mesma 
em todos elas. Essas células ficam juntas, umas sobre as outras, 
formando uma barreira e fornecem alguma proteção contra 
DST e HIV”.

• “Todas as partes cor-de-rosa devem agora dar as mãos. 
Escolham a cavidade do corpo que vocês querem demonstrar”. 

• “Agora, vamos conhecer a SUBMUCOSA. É uma camada, 
logo abaixo da cobertura da cavidade do corpo. Aqui vamos 
encontrar as células sanguineas brancas (CSB): são os soldados 
que travam a batalha que acontece quando os germes entram 
em qualquer uma das cavidades do corpo”. 

• “O pessoal com os cartões verdes são as CÉLULAS 
IMUNOLÓGICAS ESCOTEIRAS, que chamamos 
carinhosamente de células escoteiras. Elas incluem as células 
macrófogas e dendríticas. Sua função consiste em correr para 
as partes cor-de-rosa sempre que um germe ou um irritante 
entra na cavidade do corpo. A célula escoteira tenta destruir o 
germe”. 

• “O pessoal com os cartões vermelhos são os LINFÓCITOS T4. 
Quando um germe entra na cavidade do corpo, as células T4 

Célula Escoteira

Célula Escoteira

Célula Escoteira

Célula Escoteira

Célula Escoteira

Célula T4

Célula T4

Célula T4

Facilitador

Germes DST Vírus do HIV
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avisam outras células da corrente sanguinea para começar a 
fabricação de anticorpos para expulsar a infecção”

• “Uma estranha coincidência é que tanto as células escoteiras 
como as T4 têm um receptor específico na superfície externa 
chamado RECEPTOR CD4”.

• “Células escoteiras e T4, por favor, levantem um braço e abram 
sua mão. Mantenham o braço levantado – é o receptor CD4”. 

• “Vamos conhecer agora o vírus do HIV. O HIV dá muito 
medo, mas na verdade ele é meio fraquinho e não consegue 
viver sozinho. Precisa entrar numa  célula e morar lá. O HIV 
morre, se não conseguir infectar uma célula e entrar nela em 
até 24 horas (em geral morre antes, entre seis a oito horas)”. 

• “O vírus do HIV tem uma proteína na sua superfície externa 
chamada PROTEÍNA DE ENVELOPE. Vírus do HIV, levantem 
um braço e fechem a mão”. 

• “Para infectar uma célula, a proteína de envelope do HIV tem 
primeiro que encontrar uma célula que possua o receptor 
específico. Acontece que o único que serve para o HIV é o 
receptor CD4”. 

• “Esses receptores, obviamente, estão nas células escoteiras e nas 
células T4, representados pelas mãos levantadas e abertas. Se a 
conexão não ocorrer, então a infecção, também, não ocorre”.

• “E, por fim, conheçam os GERMES DST.  Podem ser bactérias, 
como gonorreia e clamídia, ou vírus como a herpes.  Todos têm 
o mesmo efeito que o HIV.  Porém, diferente do HIV, os germes 
DST infectam diretamente as partes cor-de-rosa”. 

• “Germes DST, por favor, façam o movimento de um cachorro 
nadando, e nadem contra as mãos unidas das partes cor-de-
rosa”.

• “Partes cor-de-rosa, abaixem as mãos para mostrar que foram 
infectados e que a camada de proteção foi quebrada”. 

• “Germes DST, saiam da cavidade do corpo. Partes cor-de-rosa, 
dêem-se as mãos novamente”. 

Cena 1 – Pontos principais
A cena 1 mostra a resistência normal; partes cor-de-rosa intactas; a 

inexistência de células sanguineas brancas para conexão com o HIV ou 
para a infecção.

4. Conduza a cena 1, utilizando o seguinte roteiro.
• “Vamos à nossa primeira cena! Vejam aqui uma cavidade 

saudável do corpo.  Vejam como as células estão unidas e 
formam uma barreira (aponte para as partes cor-de-rosa de 
mãos dadas). As células escoteiras e as células T4 estão sob a 
superfície, mas não estão na camada que forra as partes cor-de-
rosa”. 
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• “O sexo acontece. Pode ser sexo oral, vaginal ou retal. Não 
importa. O fluido do corpo (seja o sêmen ou secreções 
cervicais/vaginais) entra na cavidade do corpo. O fluido tem 
vírus do HIV nele”.

• “Vírus do HIV, por favor, entrem na CAVIDADE DO CORPO 
com seus braços levantados e mãos fechadas”.

• “Os vírus do HIV desesperadamente procuram por um 
receptor CD4, senão vão morrer. Mas não conseguem 
encontrar nenhum.  As partes cor-de-rosa não têm receptores 
CD4 e o HIV não consegue infectá-las.  Também não 
conseguem alcançar as células escoteiras ou as células T4 
porque a cobertura está intacta”.

• “Células escoteiras, balancem seus braços levantados com as 
mãos abertas. Os vírus do HIV estão morrendo... morrendo... 
morreram”. 

• “Vírus do HIV, corram para fora da cavidade do corpo”. 
• “Os vírus do HIV são agora apenas parte de um lugar molhado 

do lençol. CORTA!”

Observação para o facilitador
Para tornar o exercício mais lúdico, designe o papel de “repórter 

disfarçado” para o outro facilitador, que levanta e aborda os participantes 
com perguntas.

5. Faça as seguintes perguntas sobre a primeira cena para avaliar a 
compreensão dos participantes.
• O que ocorreu na cena?
• Qual a primeira linha de defesa contra o HIV?

- Partes cor-de-rosa.
• O HIV consegue infectar as partes cor-de-rosa diretamente?

- Não.
• De que o HIV precisa para causar a infecção?

- Uma célula escoteira.
• Onde estão as células escoteiras (células sanguineas brancas)?

- Não estão nas partes cor-de-rosa.
• Verdadeiro ou falso? Se não há células sanguineas brancas nas 

partes cor-de-rosa, a chance de pegar o HIV é baixa.
- Verdadeiro.

• Solicite aos participantes que façam e respondam outras 
perguntas sobre a cena.
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Cena 2 – Pontos principais
A cena 2 mostra uma pessoa HIV-negativa pegando uma DST e o 

aumento das células escoteiras na cavidade corporal; a pessoa fica mais 
vulnerável ao HIV por causa do aumento das células sanguineas brancas 
nas partes cor-de-rosa.

6. Conduza a cena 2, utilizando o roteiro abaixo.
• “Vamos dramatizar a nossa segunda cena. Eis aqui a mesma 

cavidade saudável do corpo. Vejam como as células estão 
unidas e formam uma barreira (aponte para as partes cor-de-
rosa que ainda devem estar de mãos dadas). Novamente, as 
células escoteiras e as células T4 estão sob a superfície, não na 
cobertura das partes cor-de-rosa”. 

• “O sexo acontece.  Desta vez, os germes DST estão no sêmen 
ou na secreção cervical/vaginal. Diferente do HIV, os germes 
DST atacam as partes cor-de-rosa e infectam aquelas células”.  

• “Germes DST, por favor, entrem na cavidade do corpo e 
comecem a nadar contra as mãos unidas das partes cor-de-
rosa”. 

• “Partes cor-de-rosa, abaixem as mãos quando forem atacadas 
para mostrar que foram infectadas e que a barreira se quebrou”.

• “Isso vai acordar as células escoteiras, que correm para a 
cavidade para atacar os germes DST. Células escoteiras, por 
favor, entrem na cavidade do corpo”.

• “Agora, digamos que o dono dessa cavidade corporal vai ao 
médico periodicamente e faz tratamento sempre que tem uma 
DST. Os germes DST morrem”. 

• “Germes DST, por favor, corram para fora da cavidade 
corporal”. 

• “Mesmo com a DST curada, algumas células escoteiras ficam 
zanzando por um tempinho pela cavidade do corpo, porque 
não sabem exatamente o que está acontecendo. E se os germes 
DST voltarem? CORTA!”

• “As DST não são as únicas coisas que fazem as células 
escoteiras entrarem na cavidade do corpo. Tudo que provoca 
inflamação, como duchas, uso de produtos e sexo, é capaz de 
causar o mesmo efeito”. 

7. Faça as seguintes perguntas sobre a segunda cena para avaliar o 
entendimento dos participantes:
• O que ocorreu na cena?
• As DST podem infectar as partes cor-de-rosa?

- Sim. Diferentemente do HIV, as DST podem infectar 
diretamente as partes cor-de-rosa.

• O que acontece quando uma DST infecta as partes cor-de-rosa?
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- As células escoteiras (células sanguineas brancas) correm 
para a cavidade corporal e cobrem as partes cor-de-rosa.

• Verdadeiro ou falso? As células sanguineas brancas saem da 
cavidade imediatamente quando a DST é tratada.
- Falso. Mesmo depois da DST ter sido curada, algumas 

células sanguineas brancas permanecem na cavidade por 
algum tempo.

• Que vírus infecta diretamente as células sanguineas brancas?
- O HIV.

• Solicite aos participantes que façam e respondam outras 
perguntas sobre a cena.

Cena 3 – Pontos principais
A cena 3 é uma continuação da anterior, mostrando uma pessoa com 

células sanguineas brancas na cavidade corporal; a infecção pelo HIV 
ocorre nas partes cor-de-rosa e é disseminada na corrente sanguinea.

8. Conduza a cena 3, utilizando o roteiro a seguir.
• “Estamos agora na terceira cena. Essa dramatização continua 

a partir do ponto em que, na última cena, a pessoa pegou uma 
DST. O sexo acontece de novo. Dessa vez, há vírus do HIV no 
sêmen ou secreções cervicais/vaginais”. 

• “Vírus do HIV, entrem na cavidade do corpo com seus punhos 
levantados. Dessa vez, os vírus do HIV encontram um salva-
vidas, os receptores CD4 das células escoteiras. Lembrem-se de 
que as células escoteiras permaneceram na cavidade por causa 
da infecção anterior por DST”.

• “Células escoteiras, por favor, segurem o punho do vírus do 
HIV com a mão aberta levantada. As células escoteiras agora 
estão infectadas. Retornam para a submucosa, levando os vírus 
do HIV com elas”.

• “Células escoteiras, unidas aos vírus do HIV, por favor, 
dirijam-se para a submucosa... nossas partes cor-de-rosa...  Lá, 
encontram células T4 e passam alguns HIV para elas”.

• “Vírus do HIV, entreguem às células T4 os seus pequenos 
cartões amarelos com o nome HIV”. 

• “As células T4 correm para a corrente sanguinea para informar 
às células imunológicas que devem começar a produção de 
anticorpos; entretanto, o HIV encontra mais células CD4 e 
une-se a elas. E é assim que a corrente sanguinea fica infectada”. 

• “Células T4, levem o cartão HIV e corram para a corrente 
sanguinea. Enquanto isso, as células escoteiras infectadas 
permanecem na submucosa. CORTA!”

• “Essa cena demonstra como o fato de ter ocorrido uma 
infecção por DST facilitou ao vírus do HIV se conectar a 
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um receptor, pois havia células escoteiras na submucosa. 
Lembrem-se de que na primeira cena o HIV não conseguiu 
entrar no corpo porque não conseguiu se conectar ao receptor 
CD4”.

• “Lembrem-se, ainda, de que outras coisas podem causar 
irritação das partes cor-de-rosa e aumentar os números de 
células sanguíneas na região”.

9. Faça as seguintes perguntas sobre a terceira cena para avaliar a 
compreensão dos participantes:
• O que ocorreu na cena?
• Por que havia células escoteiras (células sanguíneas brancas) 

nas partes cor-de-rosa?
- Por causa da infecção anterior por DST. 

• O HIV precisou encontrar uma ruptura das partes cor-de-rosa 
ou uma ferida para causar a infecção?
- Não.

• Como a infecção pelo HIV ocorreu?
- O HIV se conectou às células sanguíneas brancas.

• Verdadeiro ou falso? O HIV somente infecta as células 
sanguíneas brancas.
- Verdadeiro.

• O que causa aumento do número de células sanguíneas brancas 
nas nossas partes cor-de-rosa?
- DST. Coisas que podem irritar as partes cor-de-rosa, como 

duchas ou sexo.
• Por que uma DST aumenta a probabilidade de contrair o vírus 

do HIV?
- Porque a quantidade de células sanguíneas brancas 

aumenta nas partes cor-de-rosa, permitindo que o HIV 
entre no corpo.

• Solicite aos participantes que façam e respondam outras 
perguntas sobre a cena.

Cena 4 – Pontos principais
A cena 4 mostra uma pessoa infectada pelo HIV pegando uma DST; ao 

contrair uma DST, há um aumento da probabilidade de transmitir o HIV e 
a DST para o parceiro sexual. O tratamento da DST reduz a probabilidade 
de transmissão do HIV e da DST

10. Conduza a cena 4, utilizando o roteiro abaixo.
• “Vamos para a nossa cena final. Agora, esta é a cavidade do 

corpo de uma pessoa com HIVaids. O HIV já se encontra 
na corrente sanguínea, nas células T4, e também nas células 
escoteiras sob a superfície das partes cor-de-rosa.  As partes 
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cor-de-rosa estão saudáveis, com um pouquinho do vírus do 
HIV sendo produzido”. 

• “Partes cor-de-rosa, dêem-se as mãos novamente; um vírus do 
HIV deve ficar na cavidade. Demais vírus do HIV, segurem-se 
nas células escoteiras na submucosa”. 

• “O sexo acontece NOVAMENTE. Dessa vez, uma DST está no 
sêmen ou na secreção cervical/vaginal”. 

• “Germes DST, por favor, corram para dentro da cavidade do 
corpo. Os germes DST novamente atacam as partes cor-de-rosa 
e destroem um pouco da cobertura”.

• “Partes cor-de-rosa, abaixem as mãos”. 
• “As células escoteiras novamente saem para lutar contra a 

infecção de DST, mas trazem consigo os vírus do HIV. (Mande 
as células escoteiras e os vírus do HIV conectados a elas 
entrarem na cavidade)”.

• “Então, mais HIV está sendo produzido, o que torna mais 
provável a transmissão para outros parceiros sexuais”.

• “Agora, vamos dizer que esta pessoa com HIV/aids fez teste e 
tratamento para a DST. Os germes DST vão morrer”.

• “Germes DST, corram para fora da cavidade do corpo”.  
• “As células escoteiras, eventualmente, retornam para a 

submucosa e a quantidade de vírus do HIV na cavidade do 
corpo diminui de novo”.

• “Células escoteiras, peguem os vírus do HIV e retornem para a 
submucosa. Um vírus do HIV deve permanecer na cavidade do 
corpo.  CORTA!”

• “Assim, ao fazer o tratamento para a DST, a pessoa com HIV/
aids reduz as chances de transmitir o HIV para um parceiro 
sexual, porque há uma quantidade menor do vírus do HIV na 
cavidade corporal”.

11. Faça as seguintes perguntas sobre a terceira cena para avaliar a 
compreensão dos participantes.
• O que ocorreu na cena?
• Verdadeiro ou falso? Quando uma pessoa tem o HIV, as células 

sanguíneas brancas da submucosa (partes cor-de-rosa) estão 
infectadas.

• Verdadeiro.
• Se você estiver infectado pelo HIV, como a infecção por uma 

DST aumenta a probabilidade de transmitir o HIV para seu 
parceiro?
- Quando uma pessoa contrai uma DST, suas células 

escoteiras chegam para lutar contra a infecção; entretanto, 
trazem junto com elas o HIV para as partes cor-de-rosa. 
Assim, a pessoa com HIV agora tem uma DST e muitos 
vírus do HIV nas partes cor-de-rosa.
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• Solicite aos participantes que façam outras perguntas sobre a 
cena e responda.

12. Processe e resuma o exercício, discutindo o que os participantes 
aprenderam sobre a interação entre o HIV e as DST.
• Dizemos que a conexão entre as DST e o HIV é como uma 

espada de dois gumes, porque:
- Se você não tem o HIV e pega uma DST, tem uma 

probabilidade maior de também contrair o HIV.
- Se você tem o HIV e pega uma DST, tem uma 

probabilidade maior de transmitir o HIV para seu parceiro 
sexual.

• Para comunidades com taxas desproporcionalmente altas de 
DST e HIV, tais como as comunidades negras, isso significa 
que seus membros têm maior probabilidade de adquirir e 
transmitir tanto uma DST como o HIV.

• A boa notícia é que muitas DST são tratáveis. O tratamento 
cura as DST bacterianas e reduz as chances da transmissão do 
HIV. Vamo-nos lembrar disso quando conversarmos sobre 
nosso menu de opções de prevenção na próxima sessão.
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Exercício 2.6 Quebra-cabeça da transmissão
Objetivo geral: os participantes aprendem que a possibilidade de 

contrair o HIV ou uma DST depende de três fatores principais e que 
compreender o “Quebra-cabeça da transmissão” pode levar a uma 
variedade de opções de prevenção de DST/HIV, o que será a base para 
o exercício 3.2.

Objetivo específico: os participantes melhoram seu conhecimento sobre 
os fatores que aumentam a probabilidade de contrair o HIV ou uma 
DST.

Tempo: 40 minutos

Materiais:

• Slides do Quebra-cabeça da transmissão
• Notebook
• Projetor LCD

Observação sobre o exercício 2.6

Revise todos os slides e os pontos de discussão antes de conduzir esta 
sessão. Não leia os slides; mantenha contato visual com os participantes 
enquanto fala.  O objetivo do exercício é mostrar como a dose, a 
exposição e a resistência influenciam o risco da transmissão do HIV e 
de outras DST, e como utilizar essa informação para a construção de um 
menu de opções de prevenção na sessão 3. 

Procedimentos
1. Apresente o exercício utilizando os seguintes pontos de discussão.

• Vocês se lembram de termos discutido na sessão 2, o modo 
pelo qual os passivos correm um risco maior de contrair o 
HIV com o  sexo anal desprotegido, mas que a posição sexual 
é apenas um dos fatores que determinam o risco de pegar uma 
DST ou o HIV.

• Há três fatores que, juntos, determinam a probabilidade de 
uma pessoa adquirir o HIV ou uma DST; na verdade, qualquer 
infecção.
- Esses fatores são: dose, exposição e resistência.

• Embora esses fatores sejam parte de uma fórmula científica 
utilizada por especialistas em doenças infecciosas, vamos 
torná-la mais didática. Nós os chamamos de Quebra-cabeça da 
transmissão.

• Neste exercício, aprenderemos mais sobre esses três fatores e 
vamos começar a perceber como utilizar essas informações 
para construir nosso menu de opções de prevenção.

• Vamos assistir à apresentação dos slides e aprender como os 
três fatores determinam se a pessoa vai contrair o vírus do HIV 
ou uma DST, via sexo.
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2. Apresente os slides do Quebra-cabeça da transmissão, utilizando 
os seguintes pontos de discussão para cada um deles:
• Slide 1.

- Esses slides fornecem uma visão geral dos fatores que 
determinam a probabilidade de contrair o HIV ou uma 
DST e como uma DST facilita a infecção pelo HIV ou outra 
DST.

- Mais adiante, vamos usar essas informações para construir 
um menu de opções para reduzir a probabilidade de pegar 
o HIV ou outras DST.

• Slide 2.
- Todo mundo gostaria de saber: “quais as minhas chances de 

pegar o HIV?”
- “Quais as minhas chances de pegar sífilis? Se eu fizer isso... 

e ele fizer aquilo... quais as chances de eu me infectar?”
- Além disso, as pessoas já ouviram muito sobre riscos.

■ “Já ouvi dizer que os ativos não pegam o HIV”.
■ “Fiz sexo na semana passada com alguém e depois 

soube que ele tinha o HIV; nós não usamos camisinha, 
então eu devo ser resistente ao HIV”.

■ “Soube que o risco no sexo oral é muito baixo”.
■ “Ouvi dizer que a chance de pegar o HIV durante o sexo 

é de 1 em 1.000”. 
- A verdade é que nenhuma dessas coisas é verdadeira. Não é 

tão simples assim.
■ Não há um fator único que determina sua probabilidade 

de pegar o HIV ou uma DST.
■ Na verdade, é a relação entre os três fatores descritos no 

Quebra-cabeça da transmissão.
- O Quebra-cabeça da transmissão mostra que a 

probabilidade de você se infectar depende cômoda 
maneira esses três fatores se conjugam em um determinado 
momento. 

• Slide 3.
- Este é o Quebra-cabeça da transmissão. Mostra os três 

fatores que influenciam sua chance de se infectar. Para 
facilitar a compreensão do Quebra-cabeça, vamos focar 
apenas no risco de infecção pelo HIV.

- Fator 1 – Dose. A dose refere-se à quantidade de germes aos 
quais você se expôs durante o sexo. A quantidade de germes 
depende de várias coisas que discutiremos em seguida.

- Fator 2 – Exposição. A exposição refere-se ao tempo em 
que você ficou em contato com o germe, quantas vezes 
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entrou em contato com ele por meio de relações sexuais e a 
probabilidade do seu parceiro sexual estar infectado.

- Fator 3 – Resistência. No caso do HIV e outras DST, refere-
se à resistência da membrana mucosa que foi exposta ao 
germe durante o sexo. Chamamos essa mucosa de partes 
cor-de-rosa, ou seja, os tecidos da sua boca, pênis e reto.

- Vocês verão que, para cada um desses fatores, há 
circunstâncias que aumentam ou reduzem o risco.

• Slide 4.
- Aqui vemos como os fatores se relacionam entre si.

■ Risco = Dose vezes Exposição vezes Resistência
- Isso significa que a Dose e a Exposição podem aumentar 

sua probabilidade de se infectar e a resistência pode reduzi-
la.

- Falaremos sobre cada um desses fatores em separado.  
• Slide 5.

- Como já foi dito, a dose se refere à quantidade de vírus do 
HIV aos quais você se expôs durante o sexo.

- A maioria das pessoas acha que se fizerem sexo com 
alguém infectado pelo HIV, vai automaticamente pegar o 
HIV.

- Na realidade, você precisa ser exposto a uma certa 
quantidade do vírus do HIV durante o sexo para ser 
infectado.

- Quanto maior o número de vírus presentes (dose), maior a 
probabilidade de contrair o HIV. 

• Slide 6.
- Assim, a dose depende do quê?

■ Dos  fluidos aos quais você se expôs durante o sexo.
■ Qual o estágio da infecção pelo HIV da pessoa com 

quem você está tendo relação sexual.
■ Se a pessoa que está infectada pelo HIV tem ou não 

uma DST.
• Slide 7.

- Este slide mostra como a dose depende do estágio da 
infecção pelo HIV.

- Há três estágios principais da infecção pelo HIV:
■ A fase aguda da infecção pelo HIV, que ocorre durante 

os dois a três primeiros meses da infecção.
■ A fase assintomática, que dura 10 anos em média.
■ A fase da aids, durante a qual a pessoa desenvolve 

doenças.
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- A linha do gráfico mostra que a quantidade do vírus do 
HIV que uma pessoa está disseminando – quantidade de 
germes – varia em cada estágio.

- Seguindo a linha, percebe-se que uma pessoa portadora do 
HIV tem uma grande quantidade do vírus em seu sangue/
sêmen nos primeiros meses da infecção.

- Alguns especialistas acreditam que a metade de todas 
as novas infecções pelo HIV ocorre quando a pessoa 
transmissora encontra-se nos três primeiros meses da 
infecção.

- Infelizmente, nesse período - também conhecido como 
“janela” - muitas pessoas apresentam resultados negativos 
para o exame de anticorpos do HIV (se é que chegam a 
fazer o exame). 

- É o período de infecção aguda do HIV. Esse é um dos 
motivos  pelo qual o sexo desprotegido com um novo 
parceiro durante os primeiros três meses do relacionamento 
pode ser tão arriscado.
■ O novo parceiro pode estar no período da “janela”.
■ Ele pode estar disseminando grandes quantidades do 

HIV e continuar apresentando resultado negativo no 
exame.

- Às vezes, os homens usam a camisinha no começo de um 
novo relacionamento, mas quando já estão juntos por um 
mês, fazem o teste e param de usar a camisinha ou não 
fazem o teste e param de usar a camisinha.
■ Seja qual for o caso, por que essa abordagem é 

arriscada?
■ Reposta: porque um dos parceiros pode estar 

disseminando muitos vírus do HIV e o exame não 
detectar a infecção.

- Seguindo a linha, observa-se que a quantidade do vírus do 
HIV diminui e depois sobe novamente no sangue/sêmen 
quando começa a desenvolver a aids.

- De acordo com a linha, em que outros momentos a dose 
(quantidade do vírus do HIV) aumenta?

- Reposta: Quando a pessoa pega uma DST.
- Quando uma pessoa com HIV pega uma DST, a quantidade 

do vírus (carga viral) no sangue aumenta durante a infecção 
por DST?
■ Resposta: geralmente não. Somente a quantidade do 

vírus do HIV no sêmen aumenta.
- Então, por que os homens portadores do HIV acham que 

não vão transmitir o HIV para seu parceiro sexual se a 
carga viral do sangue não puder ser detectada?
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• Slide 8.
- O slide anterior mostrou que a quantidade de germes – a 

dose – também depende do fato da pessoa com HIV ter 
outra DST.

- Muitos não sabem que, quando uma pessoa HIV-positiva 
pega uma DST, a quantidade do vírus do HIV no sêmen e 
nos fluidos retais aumenta muito, ainda que esteja tomando 
medicação para o HIV e a carga viral no sangue esteja baixa 
ou não possa ser detectada.

- Lembrem-se do exercício Sexo na cidade. Se você tiver o 
vírus do HIV e adquirir uma DST, as células sanguíneas 
brancas, que se dirigem para o pênis ou para o reto para 
combater a DST, carregam junto consigo o vírus do HIV. 
Assim, de repente, o sêmen ou fluidos retais vão apresentar 
altas doses dos germes da DST e do vírus do HIV.

- Portanto, que porcentagem de homens com uma DST não 
apresenta sintomas e, portanto, não sabe que têm a doença?
■ Resposta: cerca de dois terços não têm sintomas. 

• Slide 9.
• Agora, vamos falar em detalhe sobre o segundo fator – a 

exposição.
• A exposição a uma infecção depende:

- Do tempo que você fica em contato com o germe. 
■ No caso do HIV, por quanto tempo você fica em contato 

com o sêmen ou fluidos retais infectados?
- De quantas vezes você entrou em contato com os fluidos 

infectados.
- Das chances de seu parceiro ter o vírus do HIV ou uma 

DST?
■ Depende do que seu parceiro faz e também do nível de 

infecção da rede sexual dos amigos/amantes.
• Slide 10.

- A exposição depende do tipo de sexo que você fez.
- O tipo de sexo determina o tempo em que o germe fica em 

contato com suas partes cor-de-rosa (boca, reto, pênis). 
Quanto mais tempo o germe ficar em contato, maior a 
chance de infecção.

- Em geral, quem fica com o sêmen no reto tem a maior 
exposição ao germe.

- Entretanto, não quer dizer que os ativos não corram risco, 
pois esse é apenas um dos três fatores. Os ativos também 
pegam DST e HIV. Vamos falar mais sobre isso em seguida.
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• Slide 11.
- Este slide mostra que o vírus do HIV pode sobreviver 

no sêmen até 24 horas após a relação sexual e os germes 
da DST mantêm-se vivos por até três dias! Ou seja, a 
probabilidade de contrair uma DST ou o vírus do HIV não 
acaba com o fim do ato sexual.

- Dependendo do tipo de sexo que você tiver, poderá ficar 
exposto ao HIV por até um dia e a uma DST por até três 
dias depois de uma relação sexual que durou 20 minutos.

• Slide 12.
- Então, vamos verificar como a duração da exposição 

depende do tipo de relação sexual.
- Para cada episódio de sexo retal desprotegido com um 

parceiro infectado, o passivo fica exposto ao vírus do HIV 
por até um dia e à DST por até três dias! 

- Da mesma maneira, as mulheres heterossexuais ficam 
expostas durante vários dias após uma relação sexual 
vaginal desprotegida.

- Os ativos e os homens heterossexuais somente ficam em 
contato com o germe durante o tempo em que dura a 
relação sexual – minutos.

- Isso também explica por que o sexo oral representa um 
risco menor para a infecção pelo HIV – o sêmen não fica 
na garganta; ou seja, a exposição dura apenas o período do 
sexo oral – minutos.

• Slide 13.
- A exposição também depende de quantas vezes você entra 

em contato com o vírus do HIV durante o sexo.
- Portanto, como se pode ver, os ativos têm menos risco de 

pegar o vírus do HIV em um único episódio de sexo anal 
desprotegido; entretanto, quanto mais vezes fizer sexo 
desprotegido, mais aumentam suas probabilidades de pegar 
o HIV.

• Slide 14.
- A exposição também depende das chances do parceiro 

estar infectado pelo HIV. Lembrem-se de que a maioria das 
pessoas com HIV não têm sintomas.

- Assim, se seu parceiro teve comportamentos de risco, 
inclusive sexo desprotegido com múltiplos parceiros, 
consumo de drogas e nunca fez exames para detecção 
do HIV ou de DST, você pode apostar que ele tem uma 
probabilidade mais alta de ter o HIV ou uma DST.

- Porém, se os amigos/parceiros da sua rede sexual 
apresentam altas taxas de HIV e DST, sua probabilidade 
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de exposição aumenta muito, mesmo que você tenha 
comportamentos sexuais de baixo risco.
■ Em geral, as taxas de HIV e DST entre HSH negros são 

altas ou baixas?
■ O que isto significa com relação às suas probabilidades 

de escolher um parceiro que seja HIV-positivo ou tenha 
uma DST?

- Neste slide, qual dos parceiros tem maior probabilidade de 
se infectar, o parceiro A ou o parceiro B?

• Slide 15.
- Algumas pessoas acham que a monogamia representa um 

risco baixo – isto é, quando você tem um único parceiro 
sexual.

- Entretanto, se o seu parceiro tiver o HIV, você será exposto 
ao vírus todas as vezes que fizer sexo desprotegido com ele.  

• Slide 16.
- Contudo, se você e seu parceiro decidirem ser monógamos 

– fazer sexo somente um com o outro -, pode ser uma 
decisão bem segura, desde que os dois façam os exames 
para detecção do HIV ou DST e já estejam fora da “janela” 
dos primeiros três meses do relacionamento.

- Outra opção consiste em fazer os exames no início do 
relacionamento e repetir o teste depois de três meses. 
Durante esse período, devem utilizar a camisinha.

- É importante entender que a monogamia é extremamente 
segura se você e seu parceiro estão saudáveis. Se um dos 
dois fizer sexo com outras pessoas e/ou nunca fizer o teste, 
ainda existe risco.

• Slide 17.
- Como discutimos anteriormente, a resistência ao HIV e 

outras DST depende da saúde das suas partes cor-de-rosa – 
o tecido do pênis, reto e boca.

- Não estamos falando aqui da sua saúde como um todo ou 
da sua resistência geral a doenças.
■ Você pode se alimentar bem, frequentar a academia, 

tomar vitaminas e ainda assim ter partes cor-de-rosa 
doentes.

■ Estamos falando da saúde do tecido no interior da sua 
boca, no pênis e no reto.

• Slide 18.
- Temos aqui um slide mostrando as partes cor-de-rosa da 

mulher e do homem.
- Não importa a cavidade corporal, o tecido é o mesmo.
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- Nos homens, as partes cor-de-rosa são os tecidos da boca, 
do reto, dentro do pênis e em baixo do prepúcio dos que 
não foram circuncidados.

- Lembrem-se do exercício Sexo na cidade. Os vírus do HIV 
não conseguem infectar diretamente as partes cor-de-rosa. 
Os germes das DST, contudo, conseguem.

• Slide 19.
- Portanto, se o vírus do HIV não infecta as partes cor-de-

rosa, como exatamente o vírus do HIV causa a infecção por 
meio do sexo?
■ Antigamente, pensava-se que o vírus do HIV tinha que 

encontrar um caminho para a corrente sanguínea para 
que a infecção ocorresse.

■ Achava-se que precisava haver uma ferida ou quebra 
da pele ou algum tipo de sangramento para o HIV 
conseguir entrar no corpo.

■ Isso não é verdade. 
- Como vimos no exercício Sexo na cidade, o vírus do 

HIV infecta as células sanguíneas brancas (aquelas que 
combatem uma infecção) e não as células vermelhas do 
sangue.

- Portanto, desde que haja células sanguíneas brancas na 
superfície das partes cor-de-rosa, a infecção pelo HIV pode 
ocorrer. Então as células sanguíneas brancas infectadas 
carregam o vírus para a corrente sanguínea.

• Slide 20.
- Este slide mostra como o HIV entra no corpo.

■ O HIV anexa-se às células sanguíneas brancas 
encontradas na superfície das partes cor-de-rosa do 
reto, pênis ou boca.

■ O HIV é então carregado para a corrente sanguínea 
pelas células sanguíneas brancas infectadas.

- Quanto maior o número de células sanguíneas brancas nas 
partes cor-de-rosa, maior a probabilidade da pessoa pegar o 
HIV durante o sexo.

- Então, o que causa a presença de células sanguíneas brancas 
nas partes cor-de-rosa?
■ Qualquer coisa que ocasione infecções e inflamações 

(irritação ou inchaço) pode levar a um aumento do 
número de células sanguíneas brancas.

■ Com relação aos homens negros gays, isso se deve 
principalmente às DST! Lembrem-se do que discutimos 
sobre a infecção provocada pelas DST nas partes cor-de-
rosa.
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- O que pode causar inflamações, além das DST? 
■ Qualquer coisa que irrite as partes cor-de-rosa. 
■ Duchas retais, especialmente produtos aromatizados.
■ Colocar a mão no reto ou sexo mais violento podem 

provocar o inchaço do reto e do ânus.
■ Se você estiver com a garganta inflamada, o número de 

células sanguineas brancas nessa região aumenta. 
• Slide 21.

- Portanto, se as partes cor-de-rosa estiverem saudáveis, 
sem infecção por DST, feridas ou inflamações, serão mais 
resistentes ao HIV, mesmo se houver exposição.

- E vice-versa. 
• Slide 22.

- Vejamos como esses três fatores se influenciam para 
determinar a probabilidade de que o vírus do HIV ou 
outras DST sejam transmitidos por meio do sexo.

- Para esse exemplo, vamos supor que todos os três fatores 
estejam na média; ou seja, seu risco de transmissão é 
médio.

• Slide 23.
- Digamos, então, que você não tenha o HIV.
- Seu parceiro acaba de ser infectado pelo HIV e nenhum dos 

dois sabe disso ainda. Ele está na “janela” e o resultado do 
exame de anticorpos do HIV deu negativo.

- Lembrem-se do que discutimos anteriormente sobre a dose. 
Seu parceiro tem uma quantidade alta ou baixa do vírus do 
HIV? Portanto, a probabilidade de que transmita o vírus 
para o parceiro é alta ou baixa?
■ Resposta: Ele tem uma grande quantidade do vírus, 

então o risco é alto.
- Podem ver que a quantidade do vírus – a dose – é alta. 

Assim, mesmo que os outros fatores permaneçam iguais, o 
risco aumenta!

• Slide 24.
- Novamente, vamos supor que você não tenha o vírus do 

HIV.
- Desta vez, você é o passivo e faz sexo retal desprotegido 

com alguém infectado pelo HIV.
- O seu risco de pegar o HIV aumenta? Por quê?

■ Resposta: Sim, porque quando o tempo de exposição 
ao HIV aumenta, o risco de se infectar também sobe. 
Como há sêmen com o HIV dentro de você, você fica 
exposto ao vírus por um período maior.
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• Slide 25.
- Digamos que você não tenha o HIV, e sim uma DST, como 

a clamídia, no reto e não saiba.
- O que ocorre com as partes cor-de-rosa do seu reto? O que 

acontece com o número de células sanguíneas brancas no 
seu reto?
■ Resposta: O número de células sanguíneas brancas 

aumenta de tal modo que pode haver milhares delas 
nas partes cor-de-rosa do seu reto. Isso significa que sua 
resistência cai.

- Então, se pegar uma DST, a saúde das partes cor-de-rosa 
enfraquece e seu risco de pegar o HIV sobe! 

- A maioria das pessoas que têm uma DST tem sintomas?
■ Resposta: Não.

- Qual a única maneira de saber se você tem uma DST?
■ Resposta: Fazendo os exames.

• Slide 26.
- A boa notícia é que se você fizer os exames e descobrir 

que tem uma DST, pode fazer um tratamento. Suas partes 
cor-de-rosa vão ficar saudáveis novamente e sua resistência 
volta a subir.

- E então, sua probabilidade de pegar o HIV diminui.
- Portanto, fazer os exames para detecção de DST e fazer o 

tratamento aumenta ou diminui sua probabilidade de pegar 
o HIV?
■ Resposta: Diminui.

• Slide 27.
- Portanto, como podem ver, sua probabilidade de pegar o 

HIV depende da combinação desses fatores.
■ Dose – a quantidade de germes aos quais você se expõe.
■ Exposição – o período de tempo e a quantidade de vezes 

em que suas partes cor-de-rosa ficam em contato com o 
germe, e a probabilidade de seu parceiro ter o HIV.

■ Resistência – a saúde das suas partes cor-de-rosa.
- Para evitar o HIV, precisamos adotar medidas que reduzam 

a dose e a exposição e aumentem a resistência.
- No começo da próxima sessão, utilizaremos essas 

informações para construir um menu de opções que nos 
ajudem a prevenir a infecção pelo HIV ou por outras DST. 

3. Pergunte aos participantes se têm alguma pergunta sobre a 
apresentação.



101
3MV · MUITOS HOMENS, MUITAS VOZES - Guia para Facilitadores
Estratégia dE PrEvEnção Para as dst-Hiv

4. Resuma o exercício.
• Temos agora uma compreensão melhor das coisas que afetam 

nosso risco de infecção pelo HIV e outras DST, inclusive a 
quantidade de germes, o período de tempo e a quantidade de 
vezes da nossa exposição ao germe, e a saúde das partes cor-de-
rosa.

• Notem que tanto os ativos como os passivos correm risco 
dependendo dos três fatores que discutimos.

• Esses três fatores que determinam nossa probabilidade de 
pegar o HIV ou outra DST por meio do sexo, também nos 
ajudam a evitar a infecção.

• Na sessão 3, recorreremos a esse conhecimento para construir 
um menu de opções de prevenção, de modo que possamos 
examinar as opções para reduzir nosso risco e evitar a infecção 
pelo HIV e DST.
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Exercício 2.7 Resumo da sessão
Objetivo geral: os participantes fornecem feedback sobre a sessão e os 

facilitadores fazem uma apresentação resumida da sessão 3.

Tempo: 10 minutos

Materials:

• Cartaz: ESTACIONAMENTO 

1. Verifique com os participantes:
• Vocês têm alguma pergunta sobre a sessão 2?
• Alguém gostaria de compartilhar algum sentimento ou opinião 

sobre qualquer um dos assuntos cobertos na sessão 2?
2. Revise o “Estacionamento”.

• Responda às perguntas que ainda estão no “Estacionamento”. 
Diga aos participantes que as perguntas não respondidas serão 
abordadas na próxima sessão.

3. Revise os “Laços que atam”.
• Começamos a discutir os papéis, os comportamentos e o poder 

dos ativos e passivos e como eles se relacionam ao risco de 
DST/HIV para homens negros gays.

• Aprendemos algumas coisas sobre DST que nunca havíamos 
visto antes e agora sabemos como algumas podem ser curadas 
(bacterianas) e outras não (virais).

• Aprendemos que podemos ter uma DST e não saber disso e 
que uma DST nos torna mais vulneráveis à infecção pelo HIV 
ou propensos a transmiti-lo a um parceiro.

• Também nos divertimos tentando descobrir as conexões entre 
DST e o HIV.

• Finalmente, estudamos o Quebra-cabeça da transmissão e 
vimos como os três fatores nos ajudam a compreender melhor 
a nossa probabilidade de pegar ou transmitir uma DST ou o 
vírus do HIV.

• Durante nossa próxima sessão, usaremos tudo o que 
aprendemos para construir um menu de opções de prevenção, 
e falaremos mais sobre coisas bem pessoais.

• Lembrem-se de que a próxima sessão ocorrerá em .......... (local) 
e começará pontualmente às ............(hora) horas.

• O facilitador ficará aqui caso tenham alguma pergunta.
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Sessão 3: Avaliação do risco de DST/
HIV e opções de prevenção

Objetivo geral
O objetivo da sessão 3 é discutir e explorar as opções de prevenção 

e redução do risco de DST, melhorando a percepção dos participantes 
acerca de seu próprio risco e susceptibilidade às DST/HIV.

Objetivos da sessão
Os facilitadores ajudam os participantes a:

• Utilizar o Quebra-cabeça da transmissão para criar um menu de 
opções de prevenção (Menu 1) baseado na filosofia da redução de 
danos.

• Compreender a relação entre suas escolhas sexuais pessoais e o 
comportamento de risco de DST/HIV.

• Aumentar a conscientização sobre a maneira pela qual a seleção de 
um parceiro se relaciona a decisões referentes ao comportamento 
de risco de infecção pelo HIV; e como essas decisões têm relação 
direta com crenças sobre o tipo de parceiro que é percebido como 
um risco.

• Melhorar a percepção do risco (susceptibilidade) de contrair uma 
DST ou o vírus do HIV.

Dicas para o facilitador
• Antes de iniciar a sessão, é importante que os facilitadores 

revisem o Sexo na cidade e o Quebra-cabeça da transmissão. Esta 
sessão é construída com base no conteúdo da sessão 2; portanto, 
é fundamental que os facilitadores possuam uma excelente 
compreensão do Sexo na cidade, do Quebra-cabeça da transmissão 
e das inter-relações entre DST e HIV.

• Os cartões do exercício 3.3 para colocação na parede devem ser 
fixados verticalmente, segundo a ordem dos comportamentos 
sexuais de menor risco (na parte superior) para os de maior risco 
(veja a figura 1).

• Nestsa sessão vários impressos serão distribuídos aos participantes. 
Quando houver participantes com baixo nível de escolaridade, os 
facilitadores devem estar preparados para ler os impressos em voz 
alta e explicar o conteúdo com vocabulário bem acessível. 
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Figura 1
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Visão geral da sesão 3

Sessão Atividades
Tempo 

(minutos)
Objetivos Materiais

3.1
Apresentação da 
sessão

5

Dar as boas-vindas aos 
participantes da sessão 
3, revisar o conteúdo 
da sessão anterior e 
fornecer uma visão geral 
do conteúdo da sessão 3.

Lista de presença
Etiquetas com os 
nomes
Canetas ou lápis
Cartaz: 
ESTACIONAMENTO
Bloco de notas para o 
estacionamento

3.2

Construindo um 
Menu de opções 
para a prevenção 
de DST/HIV.

35

Os participantes são 
orientados a utilizar as 
informações do exercício 
2.3 Visão geral das DST e 
o exercício 2.6 Quebra-
cabeça da transmissão, 
de modo a criar seu 
próprio Menu de opções 
para a prevenção de 
DST/HIV (impresso), 
inclusive opções de 
redução de danos e 
promoção da saúde. Esse 
menu será utilizado no 
exercício 4.3 Escolhendo 
agir.

Slides do Quebra-
cabeça da transmissão
Impresso: Revisão do 
Quebra-cabeça da 
transmissão
Impresso: Construindo 
um menu de opções
Cartaz: REDUZIR A 
DOSE
Cartaz: REDUZIR A 
EXPOSIÇÃO
Cartaz: AUMENTAR A 
RESISTÊNCIA

3.3
Prepare 
seu próprio 
inventário

30

Os participantes 
melhoram sua 
percepção sobre risco 
ao reconhecer que o 
tipo de parceiro e seu 
relacionamento com ele 
influenciam a tomada de 
decisão quanto a risco 
e ao que uma pessoa 
está disposta a fazer 
sexualmente e, portanto, 
suas probabilidades de 
infecção pelo HIV ou 
uma outra DST.

Impresso: Meu 
inventário pessoal – o 
que você faria com 
quem?
Cartões com práticas 
sexuais
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Visão geral da sessão 3 (continuação)

Sessão Atividades
Tempo 

(minutos)
Objetivos Materiais

3.4

Meus 
comportamentos 
pessoais de risco 
de HIV/DST

30

Os participantes 
melhoram sua 
percepção dos riscos 
pessoais e de seu(s) 
parceiro (s) em relação 
aos comportamentos 
sexuais, uso de drogas e 
promoção da saúde. A 
lista de comportamentos 
pessoais será utilizada no 
exercício 4.3 Escolhendo 
agir.

Impresso: Meus 
comportamentos 
pessoais de risco de 
HIV/DST são...
Impresso: 
Comportamentos 
de risco pessoal de 
infecção pelo HIV/DST

3.5
Resumo da 
sessão

10

Os participantes 
fornecem feedback sobre 
a sessão e os facilitadores 
apresentam um resumo 
do conteúdo a ser 
coberto na sessão 4.

Cartaz: 
ESTACIONAMENTO

Determinantes comportamentais primários

Falta de conhecimento sobre as opções de redução de risco e de comportamentos 
protetores (por ex., redução do número de parceiros sexuais, exames para a detecção de 
DST).
Baixa percepção do risco de contrair uma DST ou o vírus do HIV.
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Sessão 3: Avaliação do risco de DST/HIV e 
opções de prevenção

Lista de materiais 
Cartazes:

• ESTACIONAMENTO
• REDUZIR A DOSE
• REDUZIR A EXPOSIÇÃO
• AUMENTAR A RESISTÊNCIA
• COMPORTAMENTOS PESSOAIS DE RISCO DE DST/HIV

Materiais para os participantes:
• REVISÃO DO QUEBRA-CABEÇA DA TRANSMISSÃO
• CONSTRUINDO UM MENU DE OPÇÕES
• MEU INVENTÁRIO PESSOAL – O QUE VOCÊ FARIA COM 

QUEM?
• MEUS COMPORTAMENTOS PESSOAIS DE RISCO DE HIV/

DST SÃO...

Materiais para o facilitador:
• SLIDES DO QUEBRA-CABEÇA DA TRANSMISSÃO
• SEXO NA CIDADE (PARA REVISÃO)
• CARTÕES COM AS PRÁTICAS SEXUAIS PARA FIXAR NA 

PAREDE
• MANUAL DO FACILITADOR 3MV
• FOLHA DE PRESENÇA
• NOTEBOOK
• PROJETOR LCD
• ETIQUETAS COM NOMES
• CANETAS OU LÁPIS
• BLOCO DE NOTAS PARA O ESTACIONAMENTO

Preparação prévia
• Preparar os impressos e os cartões para fixar na parede
• Fotocopiar o material a ser distribuído
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Exercício 3.1 Apresentação da sessão
Objetivo geral: dar as boas-vindas aos participantes da sessão 3, revisar o 

conteúdo da sessão anterior e apresentar um resumo da sessão 3.

Tempo: 5 minutos

Materiais:

• Bloco de notas para o “Estacionamento”
• Cartaz: ESTACIONAMENTO
• Cartaz: REGRAS BÁSICAS
• Folha de presença
• Canetas/Lápis
• Etiquetas com nomes 

Procedimentos
1. Recepção.

• Dê as boas-vindas aos participantes que retornaram para a 
sessão 3.

2. Revise as perguntas do “Estacionamento”. 
• Responda às perguntas restantes da sessão 2.

3. Apresente um resumo da sessão 3.
• Nas sessões 1 e 2, definimos quais são os problemas (i.e., 

comportamentos especiais para os homens negros gays). Nesta 
sessão, vamos começar a discutir soluções.

• Há coisas que é possível fazer para evitar a infecção pelo HIV 
e DST. Nesta sessão, vamos criar um menu de opções de 
prevenção para reduzir sua probabilidade de contrair o HIV ou 
uma DST.

• Essa sessão vai durar cerca de duas horas.
• Responda a perguntas, se houver.
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Exercício 3.2 Construindo um menu de opções de 
prevenção de DST/HIV

Objetivo geral: os participantes são orientados a utilizar as informações 
do exercício 2.3 Visão geral das DST e o exercício 2.6 Quebra-
cabeça da transmissão para criar seu próprio Menu de opções para 
a prevenção de DST/HIV (impresso), opções de redução de danos 
e promoção da saúde. Esse menu será utilizado no exercício 4.3 
Escolhendo agir.

Objetivo específico: os participantes criam um menu de opções de 
prevenção e redução de danos para sexo mais seguro.

Tempo: 35 minutos

Materiais:

• Slides do Quebra-cabeça da transmissão
• Projetor LCD
• Notebook
• Cartaz: REDUZIR DOSE
• Cartaz: REDUZIR EXPOSIÇÃO
• Cartaz: AUMENTAR RESISTÊNCIA
• Impresso para distribuição: Revisão do Quebra-cabeça da 

transmissão
• Impresso para distribuição: Construindo um menu de opções

Observação sobre o exercício 3.2

Este exercício é construído com base no Quebra-cabeça da transmissão 
e Sexo na cidade,  conduzidos na sessão 2. É importante revisar os dois 
antes de facilitar este exercício. Quando houver participantes com baixo 
nível de escolaridade, os facilitadores devem estar preparados para ler o 
impresso Construindo um menu de opções. 

Procedimentos
1. Apresente os conceitos de opções de prevenção e de redução de 

risco.
• As opções de prevenção representam a maneira mais eficaz de 

reduzir as probabilidades de contrair ou transmitir uma DST 
ou o vírus do HIV.

• As opções de redução de danos são métodos práticos para 
reduzir o risco e as probabilidades de pegar uma DST ou o 
HIV.
- Essas opções são endereçadas às pessoas que não estão 

prontas para adotar opções de prevenção.
- Não são tão eficazes como as opções de prevenção. Para 

muitos, representam o primeiro passo para a mudança 
comportamental.
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Observação para o facilitador sobre a redução de danos.
Se os participantes estiverem familiarizados com o conceito de redução 

de danos no contexto do uso de drogas, diga-lhes que no 3MV esses 
princípios estão sendo aplicados à redução do risco de infecção por DST/
HIV.

2. Discuta o impresso Revisão do Quebra-cabeça da transmissão.
• Distribua o impresso Revisão do Quebra-cabeça da 

transmissão para os participantes.
• Mostre o slide 3 do Quebra-cabeça da transmissão.
• O Quebra-cabeça da transmissão nos ajuda a compreender o 

importante papel dos fatores dose, resistência e exposição na 
transmissão de DST e HIV. Faça uma revisão dos pontos mais 
importantes.

• Pergunte aos participantes se compreendem o papel do 
GERME (dose) no Quebra-cabeça.
- A quantidade de germes aos quais você se expõe depende 

da quantidade do vírus do HIV que seu parceiro está 
disseminando no momento e quantos deles entram em seu 
corpo.

- A quantidade de germes também depende do fluido 
corporal ao qual você se expôs (sêmen, secreções vaginais 
ou sangue).

- A quantidade também depende do fato de seu parceiro 
estar ou não infectado com uma DST.

- Se uma pessoa convivendo com o HIV/aids lhe informa 
que sua carga viral está em um nível não detectável, isso 
quer dizer que a quantidade de HIV no seu sêmen da 
pessoa é baixa? Por que sim ou por que não?

- O que reduziria a quantidade de germes que entra em 
contato com você? 

• Pergunte aos participantes se eles compreendem o papel da 
EXPOSIÇÃO no Quebra-cabeça.
- A exposição depende do tempo em que os germes ficam em 

seu corpo.
- A exposição também depende do número de vezes que 

você se expôs.
- Para homens negros gays, a exposição depende 

principalmente do tipo de sexo e de quem ficou com o 
sêmen.

- O que reduziria o tempo em que os germes ficam em seu 
corpo?

- A exposição também depende da probabilidade do seu 
parceiro sexual estar infectado pelo HIV.

- Como determinar isso?
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• Pergunte aos participantes se compreendem o papel da 
RESISTÊNCIA no Quebra-cabeça.
- A resistência depende da quantidade de células sanguíneas 

brancas nas partes cor-de-rosa.
- O que diminui sua resistência?

■ DST.
■ Outras causas de inflamações.

- O que pode manter suas partes cor-de-rosa saudáveis?

Observação para o facilitador sobre o Quebra-cabeça da 
transmissão.

É importante que os participantes compreendam os papéis dos fatores 
dose, exposição e resistência na transmissão, para que sejam capazes de 
avaliar de maneira adequada como seus comportamentos, os de seus 
parceiros sexuais e das pessoas com quem compartilham drogas podem 
colocá-los em risco. Esse conhecimento também auxilia os participantes a 
reduzir seu risco.

3. Conduza uma “tempestade cerebral” sobre opções para reduzir o 
risco sexual.
• Peça aos participantes para citar opções capazes de reduzir as 

probabilidades de contrair uma DST ou o vírus do HIV.
• Peça-lhes para consultar os três impressos e faça as seguintes 

perguntas:
- O que podemos fazer para reduzir a dose (quantidade de 

germes aos quais somos expostos)?
- O que podemos fazer para reduzir a exposição?

■ O tempo em que os germes ficam em nosso corpo.
■ A quantidade de vezes em que somos expostos.
■ As probabilidades de fazer sexo com uma pessoa 

vivendo com o HIV/aids. 
- O que podemos fazer para aumentar a resistência das 

nossas partes cor-de-rosa e eliminar DST e outras causas 
de inflamações (as células sanguinea brancas) em nossas 
partes cor-de-rosa?

• Registre as respostas dos participantes no cartaz.
4. Distribua e discuta o folheto Construindo um menu de opções.

• Observe que todas essas opções baseiam-se na ciência do 
Quebra-cabeça da transmissão e incluem tanto as opções de 
prevenção quanto de redução de danos.

• Revise as opções de prevenção (comportamentos alvo).
- Evitar a relação sexual (Sexualmente Inativos – SI).

■ Fazer sexo sem penetração, tais como masturbação 
mútua ou roçamento.
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- Estar em um relacionamento monogâmico com parceiro 
não infectado (RMPNI).

- Camisinhas (Sexo seguro – SS).
■ Usar camisinha todas as vezes que fizer sexo anal ou 

vaginal.
• Revise as opções para redução de danos.
• Revise e discuta o resultado da tempestade cerebral e compare 

as opções listadas com as opções do impresso Construindo um 
menu de opções. Tempo: 10 minutos.

• Responda às perguntas que surgirem.

Observação para o facilitador sobre o impresso Construindo 
um menu de opções

Antes de conduzir a sessão, revise todas as opções para a redução de 
danos e prepare-se para responder a perguntas.
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Exercício 3.3 Prepare seu próprio inventário
Objetivo geral: os participantes melhoram sua percepção sobre risco 

ao reconhecer que o tipo de parceiro e seu relacionamento com ele 
influenciam a tomada de decisão quanto a risco e ao que uma pessoa 
está disposta a fazer sexualmente e, portanto, suas probabilidades de 
infecção pelo HIV ou uma outra DST.

Objetivo específico: ajudar os participantes a perceber como seus 
comportamentos de risco e suas decisões são influenciados pela 
escolha do parceiro sexual ou do parceiro com quem compartilha o 
uso de drogas, e pelo tipo de relacionamento que estabelecem com 
esses parceiros.

Tempo: 40 minutos

Materiais:

• Impresso: MEUS COMPORTAMENTOS PESSOAIS DE RISCO 
DE HIV/DST SÃO...

• Impresso para distribuição: Meu inventário pessoal – o que você 
faria com quem?

• Cartões contendo práticas sexuais para fixação na parede.

Observações sobre o exercício 3.3

Este é o primeiro exercício que aborda o papel e a influência dos 
parceiros (de sexo ou de uso de drogas) nos comportamentos de risco, 
fazendo a conexão entre o comportamento de risco e o tipo de parceiro.

Quando houver participantes com baixo nível de escolaridade, os 
facilitadores devem estar preparados para ler, revisar e ajudá-los a 
preencher a folha Meu inventário pessoal – O que você faria com quem? 

Procedimentos
1. Apresente o exercício.

• Vamos discutir como nossos riscos e nossas decisões sobre a 
prevenção são influenciados pelos comportamentos de risco 
dos nossos parceiros, sejam eles de sexo ou de uso de drogas, e 
pelo nosso relacionamento com esses parceiros.

2. Afixe os cartões com as práticas sexuais em torno da sala, 
ordenando do risco mais baixo ao mais alto de contrair o HIV.
• Revise a ordem dos cartões (do risco mais baixo ao mais alto).

- Assegure-se de que os participantes tenham uma boa 
compreensão de quais são os comportamentos sexuais 
menos arriscados (risco mais baixo), os mais arriscados 
(risco alto) e saibam por quê.

• Responda às possíveis perguntas.
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Observação para o facilitador
As práticas sexuais listadas abaixo estão ordenadas do risco mais baixo 

ao risco mais alto de infecção pelo HIV.

• Masturbação mútua
• Beijos profundos
• Ser chupado com camisinha
• Chupar com camisinha
• Penetrar com camisinha
• Ser penetrado com camisinha
• Ser chupado sem camisinha
• Chupar sem camisinha
• Penetrar sem camisinha
• Ser penetrado sem camisinha

Outros comportamentos que os participantes talvez mencionem 
incluem: enfiar o dedo ou a mão, cunilingus (contato oral/anal). Esses 
comportamentos apresentam risco relativamente baixo quanto à 
transmissão do HIV. O cunilingus pode se equiparado a chupar sem 
camisinha quanto ao risco do HIV/DST. 

3. Distribua duas cópias do Meu inventário pessoal – o que você faria 
com quem? para cada participante.
• Diga aos participantes que a folha contém um inventário de 

coisas que uma pessoa faria e eles devem indicar o nível de 
risco que estão dispostos a correr com diferentes tipos de 
parceiros e em diferentes tipos de relacionamentos. 

• Peça aos participantes para preencher as duas cópias. Informe 
que têm 10 minutos para preencher as duas folhas.
- O participante ficará com uma das cópias e entregará a 

outra ao facilitador.
- Não é preciso colocar seus nomes na folha.

• Recolha uma das cópias preenchidas. Os participantes devem 
guardar a outra.

• Misture as folhas e redistribua. Certifique-se de que nenhum 
participante receberá seu próprio inventário.

4. Peça aos participantes para compartilhar as respostas da folha, 
discutindo os tipos de sexo e os tipos de relacionamentos durante 
10 minutos.
• Inicie uma discussão sobre os tipos de sexo que os 

participantes disseram que teriam com parceiros íntimos (por 
ex., um amante HIV-positivo; o homem dos meus sonhos).
- Peça aos participantes para refletir sobre suas escolhas 

e pergunte por que teriam esse tipo de sexo com seus 
parceiros íntimos.

- Pergunte-lhes o que influenciou suas decisões.
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• Inicie uma discussão sobre os tipos de sexo que os 
participantes disseram que teriam com parceiros casuais 
(por ex., um caso de uma noite; uma pessoa que diz ser HIV-
negativa).
- Peça aos participantes para refletir sobre suas escolhas e 

pergunte por que teriam esse tipo de sexo com parceiros 
casuais.

- Pergunte-lhes o que influenciou suas decisões.
• Inicie uma discussão sobre os tipos de sexo que os 

participantes disseram que teriam com parceiros de uso de 
drogas (por ex., uma pessoa que usa cocaína, usuários de 
drogas injetáveis).
- Peça aos participantes para refletir sobre suas escolhas e 

pergunte por que teriam esse tipo de sexo com parceiros 
que usam drogas.

- Pergunte-lhes o que influenciou suas decisões. 
5. Discuta a influência dos relacionamentos na tomada de decisão 

referente a sexo durante 10 minutos. 
• Inicie uma discussão sobre quais relacionamentos ( por ex., 

o homem dos meus sonhos, usuários de drogas injetáveis) 
apresentam o maior risco para a transmissão do HIV? Vários 
parceiros ou sexo com apenas um parceiro que tem uma 
infecção?
- Peça aos participantes para pensar sobre os fatores dose, 

exposição e resistência ao responder esta pergunta.
• Inicie uma discussão sobre como o tipo de relacionamento 

que você tem com um parceiro pode influenciar suas decisões 
sexuais.

• Inicie uma discussão sobre a conexão entre os relacionamentos 
e a disposição de correr risco.

• Inicie uma discussão sobre a seguinte pergunta:
- Considerando que o sexo desprotegido com um único 

parceiro que tem uma DST ou o vírus do HIV é mais 
arriscado, por que nos sentimos mais seguros com nosso 
parceiro regular ou com alguém conhecido?

• Inicie uma discussão sobre o que pode causar impacto sobre a 
decisão do que fazer com quem.

• Lembre aos participantes que nossa decisão de fazer sexo 
(inclusive quanto ao tipo de sexo) com diferentes tipos 
de parceiros é muitas vezes influenciada pelo tipo de 
relacionamento que temos com esses parceiros.
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Observação para os facilitadores sobre o impresso Meu 
inventário pessoal – o que você faria com quem?

Os participantes devem compreender com clareza os fatores que 
influenciam sua tomada de decisão referente a sexo: (1) o que sabem 
sobre o estado do parceiro sexual quanto ao HIV; (2) o que sabem sobre 
os comportamentos de risco do parceiro; e (3) o tipo de relacionamento 
que têm com esses parceiros. Em relacionamentos mais íntimos e bem 
estabelecidos, as pessoas geralmente se engajam em práticas sexuais 
muito arriscadas. Em relacionamentos mais casuais, as pessoas geralmente 
se engajam em práticas sexuais que não são tão arriscadas.
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Exercício 3.4 Meus comportamentos pessoais de 
risco de infecção por HIV/DST

Objetivo geral: os participantes melhoram sua percepção dos riscos 
pessoais e de seu(s) parceiro(s) com relação aos comportamentos 
sexuais, uso de drogas e promoção da saúde. A lista de 
comportamentos pessoais será utilizada no exercício 4.3 Escolhendo 
agir.

Objetivo específico: os participantes identificam seus comportamentos 
pessoais de risco de infecção pelo HIV e DST.

Tempo: 30 minutos

Materiais:

• Impresso: Meus comportamentos pessoais de risco de HIV/DST 
são...

• Impresso: Comportamentos pessoais de risco de infecção pelo 
HIV/DST 

Procedimentos
1. Revise os seguintes tipos de relacionamentos:

• Comportamentos sexuais de risco são: fazer sexo oral, anal ou 
vaginal desprotegido. Esses comportamentos foram discutidos 
nas sessões 1 e 2.

• Comportamentos de risco relacionados a drogas são: 
compartilhar seringas usadas; tomar bebidas alcoólicas em 
excesso; uso exagerado de remédios ou consumo de drogas 
recreativas, tais como ecstasy, GHB ou metanfetaminas.

• Comportamentos de promoção da saúde são aqueles 
destinados a minimizar os riscos à saúde e aumentar os 
comportamentos saudáveis. Esses comportamentos incluem 
fazer exames para detecção de DST e HIV.

• Os comportamentos de risco dos parceiros incluem os 
comportamentos sexuais e consumo de drogas, entre outros. 
Os comportamentos de risco dos parceiros também incluem os 
comportamentos para a promoção da saúde.

• Solicite perguntas e responda. 
2. Distribua duas cópias do impresso Meus comportamentos pessoais 

de risco de HIV/DST são... e peça aos participantes para preencher 
a folha. Diga-lhes que têm 10 minutos para esta atividade.
• Informe que a folha será usada para listar os comportamentos 

de risco de HIV e DST do participante e de seu parceiro.
• Esclareça que a folha contém exemplos de comportamentos de 

risco.
• Peça aos participantes para preencher a folha, com base nos 

comportamentos de risco que tinham no dia que a intervenção 
começou.
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- Devem ser incluídos os comportamentos de promoção 
de saúde que estão adotando, bem como os que não estão 
seguindo (por ex., fazer os exames para detecção de DST e 
HIV).

• Peça aos participantes para preencher as duas cópias.
- O participante ficará com uma das cópias e entregará a 

outra ao facilitador.
- Não é preciso colocar seus nomes na folha.

• Recolha uma das cópias preenchidas. Os participantes devem 
guardar a outra.

• Misture as folhas e redistribua. Certifique-se de que nenhum 
participante receberá seu próprio formulário. 

3. Peça aos participantes para compartilhar as respostas durante 15 
minutos.
• Registre todos os comportamentos de risco sexual na coluna 

SEXUAL.
- Registre todos os comportamentos referentes a consumo de 

drogas na coluna USO DE DROGAS.
- Registre todos os comportamentos de risco dos parceiros 

na coluna COMPORTAMENTOS DE RISCO DO 
PARCEIRO.

- Registre todos os comportamentos de promoção da saúde 
na coluna PROMOÇÃO DA SAÚDE.

- Registre outros comportamentos de risco na coluna 
OUTROS.

Observação para os facilitadores sobre o impresso Meus 
comportamentos pessoais de risco de HIV/DST são...

Talvez você precise utilizar mais de uma folha do impresso para conseguir 
colocar todas as colunas. Os comportamentos de risco relacionados ao 
parceiro referem-se aos comportamentos tanto do parceiro sexual como 
do parceiro com quem a pessoa compartilha drogas.

• Pergunte se há alguém que gostaria de ser voluntário para discutir 
suas respostas com o grupo. Durante a discussão, revise todos os 
comportamentos de acordo com o tipo (sexual, uso de droga, do 
parceiro e promoção da saúde).
- Como foi a experiência de listar seus comportamentos de 

risco?
- Você observou se algum dos exemplos de comportamentos de 

risco elencados na folha também se aplica a você?
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Exercício 3.5 Resumo da sessão
Objetivo geral: os participantes fornecem feedback sobre a sessão e os 

facilitadores apresentam um resumo da sessão 4.

Tempo: 10 minutos

Materiais:

• Cartaz: ESTACIONAMENTO 

Procedimentos
1. Verifique com os participantes:

• Vocês têm alguma pergunta sobre a sessão 3?
• Alguém gostaria de compartilhar algum sentimento ou opinião 

sobre qualquer um dos assuntos abordados na sessão 3?
2. Revise o “Estacionamento”.

• Responda a perguntas do “Estacionamento”.
- Diga aos participantes que as perguntas não respondidas 

serão abordadas na próxima sessão.
3. Revise os Laços que atam.

• Abordamos alguns assuntos bem pessoais – o que fazemos com 
quem e nossos comportamentos pessoais de risco.

• Aprendemos sobre alguns riscos que não conhecíamos e como 
estão relacionados com alguns de nossos comportamentos.

• Também aprendemos um pouco mais sobre o que é possível 
fazer para nos proteger; criamos um menu de opções de 
prevenção e redução de danos. Algumas dessas opções 
envolvem a mudança de comportamentos sexuais ou de uso 
de drogas e álcool. Algumas envolvem a decisão de fazer um 
check-up médico (fazer os exames para detecção de DST e 
HIV).

• Na próxima sessão, vamos discutir como tornar essas opções 
uma realidade – de fato mudar algumas coisas que estamos ou 
não estamos fazendo. Vamos conversar sobre a maneira pela 
qual a mudança comportamental ocorre.

• Lembrem-se de que a próxima sessão ocorrerá em ...... (local) e 
começará pontualmente às ........(hora) horas.
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Sessão 4: Intenções de agir e 
capacidade de mudança

Objetivo geral
O objetivo da sessão 4 é ajudar os participantes a compreender que 

a mudança comportamental com frequência ocorre em estágios e que 
trabalhar a ambivalência e as barreiras para a mudança é o primeiro passo 
para um comportamento menos arriscado. Os participantes identificarão 
um comportamento que desejam mudar e desenvolverão um plano para 
mudar esse comportamento.

Objetivos da sessão
O facilitador ajuda os participantes a:

• Aprender mais sobre como a mudança comportamental ocorre, 
incluindo os estágios da mudança e o padrão em espiral, 
envolvendo recaídas e deslizes.

• Reconhecer que a ambivalência é normal e identificar as próprias 
ambivalências e barreiras relativas à mudança.

• Estabelecer a intenção e concordar em agir com base em uma das 
opções de prevenção.

• Fornecer apoio social aos outros participantes com relação às 
escolhas deles e ajudá-los a trabalhar a ambivalência e aumentar a 
confiança na própria capacidade de adotar a opção de prevenção 
selecionada. 

• Identificar o primeiro passo; desenvolver e praticar novas 
habilidades relacionadas à opção selecionada. 

Dica para o facilitador
Antes da sessão, os facilitadores precisam ler os materiais adicionais 

sobre os estágios da mudança/modelo transteórico da teoria da mudança 
comportamental (veja Materiais da sessão), de maneira a conduzir os 
exercícios com eficácia.
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Visão geral da sesão 4

Sessão Atividades
Tempo 

(minutos)
Objetivos Materiais

4.1
Apresentação 
da sessão

5

Dar as boas-vindas aos 
participantes da sessão 
4, revisar o conteúdo da 
sessão anterior e fornecer 
uma visão geral do 
conteúdo da sessão 4.

Cartaz: REGRAS BÁSICAS
Cartaz: 
ESTACIONAMENTO
Folha de presença
Etiquetas com os nomes
Canetas ou lápis
Bloco de notas para o 
Estacionamento

4.2

Jogo das 
estações – 
você está 
pronto para a 
mudança?

50

Os participantes 
melhoram seu 
conhecimento do 
processo de mudança 
comportamental 
e entendem que a 
recaída é uma parte 
normal do processo. Os 
participantes avaliam 
sua prontidão para a 
mudança. O conceito de 
prontidão será utilizado 
no exercício 4.4 Barreiras 
e facilitadores da 
mudança.

Cartaz: ESTÁGIO DA 
MUDANÇA: “DE JEITO 
NENHUM”.
Cartaz: ESTÁGIO DA 
MUDANÇA: “SIM, MAS...”
Cartaz: ESTÁGIO DA 
MUDANÇA: “PRONTO 
PARA TENTAR”
Cartaz: ESTÁGIO DA 
MUDANÇA: “ESTOU 
FAZENDO...”
Cartaz: ESTÁGIO DA 
MUDANÇA: ESTOU 
VIVENCIANDO...”
Cartaz: ESTÁGIO DA 
MUDANÇA: “FIZ E PAREI”.
Impresso: Construindo um 
menu de opções.

4.3
Escolhendo 
agir

20

Os participantes são 
orientados a selecionar 
uma opção de prevenção 
ou redução de danos do 
menu 1, que foi criado 
na sessão 3. A escolha 
de cada participante é 
utilizada como foco dos 
exercícios 4.3, 4.4 e 4.5.

Impresso: Construindo um 
menu de opções (Menu 1)
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Visão geral da sessão 4 (continuação)

Sessão Atividades
Tempo 

(minutos)
Objetivos Materiais

4.4

Barreiras e 
facilitadores 
da mudança 
selecionada

45

Os participantes 
identificam as próprias 
barreiras e facilitadores 
para a opção de 
prevenção ou redução 
de risco selecionada 
(exercício 4.3) e criam 
um ambiente em 
que todos recebem o 
apoio social dos seus 
pares para a mudança 
comportamental.

Impresso: Barreiras e 
facilitadores da mudança

4.5

Preparando-
se para agir 
– dando o 
primeiro 
passo

30

Os participantes 
desenvolvem 
um plano para a 
opção de mudança 
comportamental 
selecionada no exercício 
4.3. Identificam uma 
opção de prevenção 
ou redução de danos 
e concordam em dar 
o primeiro passo para 
a opção de prevenção 
ou redução de danos 
selecionada e a praticam 
antes da sessão seguinte.

Impresso: Preparando-se 
para agir.

4.6
Resumo da 
sessão

15

Os participantes 
fornecem feedback sobre 
a sessão e os facilitadores 
apresentam um resumo 
do conteúdo a ser 
coberto na sessão 5.

Cartaz: 
ESTACIONAMENTO

Determinantes comportamentais primários

Falta de conhecimento sobre o processo e passos envolvidos na mudança comportamental.
Falta de intenção de usar a camisinha de maneira consistente durante o sexo anal ou de 
adotar outras opções de prevenção.
Baixa autoeficácia para engajar-se em comportamentos mais seguros (por ex., uso de 
camisinha de maneira consistente com parceiros).
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Sessão 4: Intenção de agir e capacidade de 
mudança

Lista de materiais
Cartazes:

• REGRAS BÁSICAS
• ESTACIONAMENTO
• ESTÁGIO DA MUDANÇA: “DE JEITO NENHUM”
• ESTÁGIO DA MUDANÇA: “SIM, MAS...”
• ESTÁGIO DA MUDANÇA: “PRONTO PARA TENTAR”.
• ESTÁGIO DA MUDANÇA: “ESTOU FAZENDO...”
• ESTÁGIO DA MUDANÇA: “ESTOU VIVENCIANDO...”
• RECAÍDA: “FIZ E PAREI”.

Materiais para os participantes:
• CONSTRUINDO UM MENU DE OPÇÕES (MENU 1) – A 

PARTIR DA SESSÃO 3
• BARREIRAS E FACILITADORES DA MUDANÇA
• PREPARANDO-SE PARA AGIR

Materiais para o facilitador:
• MANUAL DO FACILITADOR 3MV
• FOLHA DE PRESENÇA
• IMPRESSOS
• PINCÉIS ATÔMICOS
• FITA ADESIVA
• CANETAS OU LÁPIS
• BLOCO DE NOTAS PARA O ESTACIONAMENTO

Preparação prévia:
• Preparar os impressos
• Fixar os impressos nas paredes da sala ou em cavaletes
• Fotocopiar o material a ser distribuído
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Exercício 4.1 Apresentação da sessão
Objetivo geral: dar as boas-vindas aos participantes da sessão 4, revisar o 

conteúdo da sessão anterior e fornecer uma visão geral do conteúdo 
da sessão 4.

Tempo: 10 minutos

Materiais:

• Bloco de notas para o “ESTACIONAMENTO”
• Cartaz: “ESTACIONAMENTO”
• Cartaz: REGRAS BÁSICAS
• Canetas/lápis
• Folha de presença
• Etiquetas com os nomes 

Procedimentos
1. Receba os participantes da sessão 4 e revise os pontos mais 

importantes da sessão 3.
• Na última sessão, falamos sobre o que podemos fazer para nos 

proteger e criamos um menu de opções de prevenção para 
indivíduos (Menu 1), incluindo opções de redução de dano.

• Aprendemos que as opções de prevenção são as mais efetivas 
para eliminar o risco, mas as opções de redução de danos 
podem representar o primeiro passo para reduzi-lo.

• Algumas dessas opções envolvem a mudança de 
comportamentos sexuais ou de uso de drogas e álcool. Outras 
envolvem ir ao médico e fazer os exames para detecção de DST 
e HIV.

• Todas envolvem algum tipo de mudança. E nós sabemos como 
isso pode ser desafiador para todo mundo.

• Nesta sessão, cada um de vocês iniciará o processo de mudança 
comportamental.

• Essa sessão durará em torno de três horas.
2. Revise e responda às perguntas restantes do “Estacionamento”.
3. Apresente um resumo da sessão 4.

• Nesta sessão vamos discutir os estágios da mudança 
comportamental – qual é o processo pelo qual as pessoas 
passam quando param de fazer alguma coisa e começam a 
fazer outra coisa.
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Exercício 4.2 Jogo das estações – você está pronto 
para a mudança?

Objetivo geral: os participantes melhoram seu conhecimento acerca 
do processo de mudança comportamental e compreendem que a 
recaída é uma parte normal do processo. Os participantes avaliam sua 
prontidão para a mudança. O conceito de prontidão será utilizado no 
exercício 4.4 Barreiras e facilitadores da mudança.

Objetivo específico: os participantes serão capazes de descrever os 
estágios do processo de mudança comportamental e avaliam sua 
prontidão para fazer os exames para a detecção do HIV e DST.

Tempo: 50 minutos

Materiais:

• Impresso para distribuição: Construindo um menu de opções 
(Menu 1)

• Cartazes previamente preparados: 
- ESTÁGIO DA MUDANÇA: “DE JEITO NENHUM”
- ESTÁGIO DA MUDANÇA: “SIM, MAS...”
- ESTÁGIO DA MUDANÇA: “PRONTO PARA TENTAR”
- ESTÁGIO DA MUDANÇA: “ESTOU FAZENDO...”
- ESTÁGIO DA MUDANÇA: “ESTOU VIVENCIANDO...”
- ESTÁGIO DA MUDANÇA: “FIZ E PAREI”

Observações sobre o exercício 4.2

Este exercício foi desenvolvido para ajudar os participantes a 
compreender que a mudança comportamental ocorre em estágios e de 
que modo as pessoas passam de um estágio para o outro. Os termos 
informais dos impressos devem ser usados para descrever o que cada 
estágio representa (por ex., “DE JEITO NENHUM” representa o estágio 
pré-contemplativo). Você não precisa incluir os termos técnicos utilizados 
no modelo teórico para descrever cada estágio, a não ser que julgue útil 
para os participantes. Fixe esses impressos ao redor da sala, antes do 
início da sessão. 

Procedimentos
1. Forneça uma visão geral do processo da mudança 

comportamental.
• Na sessão 1, discutimos a mudança comportamental, o que 

pensamos ser difícil sobre a mudança de um comportamento 
e o que achamos que pode nos ajudar a mudar esse 
comportamento.

• Muitos estudos já foram feitos sobre mudanças 
comportamentais nestes últimos 20 anos. Sabemos o que 
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precisamos fazer para nos mantermos saudáveis, mas nunca 
estamos prontos para fazer todas as coisas para atingir esse 
objetivo.

• Sabe-se que as pessoas passam por vários estágios, quando se 
trata de mudar um comportamento.

• De acordo com uma teoria chamada de estágios da mudança, a 
mudança comportamental é um processo que geralmente passa 
por cinco estágios.

2. Revise os cinco estágios e recaídas e use os exemplos 
correspondentes.
• Pré-contemplativo (“DE JEITO NENHUM”).

- É o estágio em que a pessoa não vê a necessidade de fazer a 
mudança.

- Provavelmente, deve-se ao fato de que a pessoa não está 
consciente da necessidade de mudar ou tem uma resistência 
emocional para desistir do comportamento em questão.

- No caso do HIV, talvez a pessoa não saiba que o 
comportamento o coloca em risco de pegar o HIV.

- Recorrendo a outro exemplo,a pessoa não aceita que precisa 
perder peso porque comer em excesso é uma maneira de 
gerenciar o stress; além disso, ela acha que não consegue 
mudar.

• Contemplativo (“SIM, MAS...”).
- Neste estágio, a pessoa percebe a necessidade de mudar, 

mas enfrenta barreiras significativas para realizar a 
mudança.

- Podemos dizer que a pessoa está em cima do muro. Sente-
se dividido em relação à mudança. Quer fazê-la porque... e 
não quer porque...

- Por exemplo, a pessoa sabe que precisa se exercitar, mas já 
se sente exausta quando sai do trabalho para ir à academia. 

• Pronto para agir (“PRONTO PARA TENTAR”).
- É o estágio em que a pessoa não apenas se comprometeu 

a mudar certo comportamento, mas também tomou as 
medidas necessárias para iniciar a mudança.

- Por exemplo, a pessoa agora está disposta a começar uma 
dieta para perder peso.  Dá o primeiro passo, marcando 
uma hora com um nutricionista.

• Ação (“ESTOU FAZENDO”).
- É o estágio em que a pessoa já fez a mudança e está lutando 

para não voltar aos velhos hábitos.
- Por exemplo, a pessoa que deseja perder peso agora vai à 

academia três vezes por semana e está seguindo uma dieta 
saudável há seis meses.  Essa pessoa pode buscar o apoio 
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dos amigos para ajudá-la a manter seu novo estilo de vida.
• Manutenção (“ESTOU VIVENCIANDO”).

- Neste estágio, a pessoa fez a mudança e já faz tanto tempo 
que parece um novo hábito. Ainda há luta para minimizar 
as oportunidades potenciais de recaídas.

- Por exemplo, a pessoa começou a dieta e a está seguindo há 
mais de seis meses.

• Recaída (“FIZ E PAREI”).
- Ocorre quando a pessoa para de tentar manter a mudança 

comportamental e retorna ao comportamento anterior. 
Em qualquer estágio as pessoas podem sofrer recaídas e 
retornar a um estágio anterior.

- Por exemplo, a pessoa que está seguindo uma dieta, sai 
num cruzeiro marítimo; durante a viagem, desiste de cuidar 
da alimentação e começa a comer tudo que tem vontade. 
Quando volta para casa, está tão desestimulada que 
recomeça a comer em excesso para gerenciar o estresse. 

• Quando as pessoas estão tentando fazer uma mudança para 
reduzir suas probabilidades de pegar o HIV ou uma DST, 
passam pelo mesmo processo.

Observações para os facilitadores sobre o exercício referente 
aos estágios da mudança

É importante que os participantes sintam-se à vontade, compartilhando 
com o grupo seus sentimentos sobre a mudança de um comportamento. 
Antes do início da atividade, não se esqueça de explicar aos participantes 
que não há problema se alguém estiver no estágio pré-contemplativo 
(“DE JEITO NENHUM”) ou contemplativo (“SIM, MAS...). Explique que, 
quase sempre, as pessoas estão nesses estágios em relação a muitos 
comportamentos diferentes.  É importante, ainda, dizer aos participantes 
que, se alguém do grupo estiver no estágio da recaída (“FIZ E PAREI”), não 
há problema e não será visto como fracasso, pois é uma parte normal do 
processo de mudança comportamental.

Lembre aos participantes que a honestidade em relação a seus 
sentimentos e experiências sobre os exames para detecção do HIV e de DST 
os ajudará a determinar de maneira precisa em que ponto do processo de 
mudança se encontram. Essa atitude também será muito útil aos colegas 
que estejam se sentindo do mesmo jeito.

• Na próxima atividade, vocês vão avaliar a própria prontidão 
para fazer uma das coisas do nosso menu – o exame para 
detecção de DST a cada seis meses.
- Para ajudá-los a avaliar de maneira bem precisa sua 

prontidão para fazer o teste de DST a cada seis meses, 
pensem durante um minuto sobre todos os passos 
envolvidos na mudança.
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- Para fazer o teste de DST, você precisa:
■ Ir ao consultório de um médico ou a uma clínica.
■ Informar o provedor de serviços de saúde que você faz 

sexo com homens.
■ Examinar boca, pele, genitais e reto.
■ Um atendente de saúde precisa fazer um esfregaço na 

sua boca, genitais e reto.
■ Tirar sangue para o exame de sangue.

• Pensem sobre essa lista e sejam honestos consigo mesmos. 
Então, levantem-se e fiquem de pé sob o cartão que melhor 
representa sua prontidão para fazer o exame de DST a cada 
seis meses. Lembrem-se: sejam honestos. Não há problema e é 
normal estar em qualquer um desses estágios.

• Aponte e rapidamente revise cada um dos cartões/estágios 
(inclusive a recaída). Dê aos participantes um minuto para se 
posicionar.

• Depois que os participantes tiverem escolhido e se posicionado 
sob um cartão, peça a cada um para explicar por que está 
naquele estágio. Discuta as respostas com o grupo.

• Pergunte àqueles que se posicionaram sob “Pronto para agir” 
se já se sentiram como os participantes que se encontram no 
estágio contemplativo. O que os levou ao estágio atual?

• Pergunte aos que estão no estágio “Ação” se já se sentiram 
como os participantes no estágio pré-contemplativo. O que os 
levou ao estágio atual?

3. Revise o folheto Construindo um menu de opções (Menu 1).
• Peça aos participantes para pegar a folha Construindo um 

menu de opções (menu 1) distribuída na sessão 3.
• Revise as diferenças entre as opções de prevenção e redução de 

danos listadas na folha. Dependendo do estágio de prontidão 
em que se encontram, alguns participantes podem não estar 
prontos para a prevenção (por ex., ser inativo sexualmente).

• Destaque os benefícios de adotar as opções de redução de 
danos se não estiverem prontos para um dos objetivos de 
prevenção.

• Solicite perguntas e responda.

 Observação para o facilitador
Talvez você precise reproduzir e distribuir cópias adicionais do impresso 

Construindo um menu de opções (Menu 1), utilizado na sessão 3, caso 
alguns participantes não o tenham trazido para a sessão 4.
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Exercício 4.3 Escolhendo agir
Objetivo geral: os participantes são orientados na seleção de uma opção 

de prevenção ou redução de danos do menu 1, que foi criado na sessão 
3. A escolha de cada participante é utilizada como foco dos exercícios 
4.3, 4.4 e 4.5

Objetivo específico: os participantes se tornarão capazes de selecionar 
uma opção do menu de opções de prevenção e redução de danos e 
praticar sua implantação durante as próximas semanas.

Tempo: 20 minutos

Materiais:

• Impresso: Construindo um menu de opções (Menu 1) 

Procedimentos
1. Peça aos participantes para escolher e comprometer-se a tentar 

uma opção de prevenção ou redução de danos  – uma que não 
estejam adotando no momento.
• Instrua os participantes para utilizar os próximos cinco 

minutos, revisando a folha Construindo um menu de opções 
(Menu 1), antes de escolher sua opção.

• Peça aos participantes para escolher uma opção que ainda 
não estão adotando. Os participantes precisam escolher a 
opção que estão prontos para tentar durante as próximas duas 
semanas.

• Peça aos participantes para escolher uma opção do Menu 1.
• Parabenize os participantes e diga que acabaram de dar o 

primeiro passo importante para proteger a si mesmos e a sua 
comunidade.

2. Discuta as opções selecionadas com os participantes.
• Peça a alguns participantes para compartilhar as opções 

selecionadas com o grupo, caso se sintam à vontade.
• Enfatize que não precisam compartilhar o que escolheram se 

não quiserem. 
• Quais os seus sentimentos sobre tentar a opção escolhida?
• Vamos falar mais sobre coisas que facilitam ou dificultam a 

mudança do comportamento na próxima sessão.
• Vocês devem tentar a opção selecionada durante a próxima 

semana. Durante a sessão 5, vamos acompanhar e saber como 
funcionou para cada um de vocês.

Observação para o facilitador
Se nenhum participante desejar ser voluntário para compartilhar a 

opção escolhida, você pode selecionar uma das opções de prevenção ou 
redução de danos que você acha que o grupo estaria pronto para tentar, e 
colocá-la em discussão.
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Exercício 4.4 Barreiras e facilitadores da mudança 
selecionada

Objetivo geral: os participantes identificam as próprias barreiras e 
facilitadores para a opção de prevenção ou redução de risco (exercício 
4.3) selecionada e criam um ambiente onde recebam o  apoio social 
dos seus pares para a mudança comportamental. 

Objetivo específico: descrever pelo menos uma barreira e um facilitador 
para a implantação da opção de comportamento selecionada.

Tempo: 45 minutos

Materiais:

• Impresso: Barreiras e facilitadores da mudança 

Procedimentos
1. Distribua o impresso: Barreiras e facilitadores da mudança.
2. Explique o conceito de ambivalência.

• Parte do processo da mudança comportamental implica lidar 
com a resposta natural à mudança – a ambivalência.

• A pessoa, nesse caso, lida com emoções mistas ou conflitantes 
sobre alguma coisa ou alguém.

• Em outras palavras, quando vivencia a ambivalência, a pessoa 
tem, ao mesmo tempo, sentimentos opostos em relação a 
alguma coisa ou a alguém. Geralmente sente-se indecisa e 
vacilante. 
- Por exemplo, você pode ouvir alguém dizer que ama e 

odeia outra pessoa ao mesmo tempo.
- Às vezes alguém é descrito como medroso ou em cima do 

muro.
- São exemplos do sentimento de ambivalência.

3. Explique o exercício.
• Neste exercício, vamos discutir como lidar com os sentimentos 

de ambivalência em relação às opções que vocês selecionaram. 
Como foi visto no exemplo do exame para detecção de DST, o 
que está em jogo para vocês?

• Quero que pensem sobre os possíveis obstáculos para a 
implantação das opções selecionadas. Além disso, pensem 
sobre o que podem ajudá-los a implantar as opções escolhidas, 
ou seja, os facilitadores da mudança.

• Usem 5 minutos para listar na folha quais as barreiras (coisas 
que dificultam adotar a opção) e os facilitadores (coisas 
que facilitam implantar a opção) que vocês acham que vão 
encontrar.

• Vamos discutir suas respostas depois que preencherem a folha.
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4. Divida os participantes em grupos de três e peça-lhes para discutir 
suas respostas.
• Agora vamos trabalhar em pequenos grupos para discutir os 

comportamentos que vocês selecionaram e as barreiras e os 
facilitadores que identificaram.

• Alternem entre si e discutam seus sentimentos positivos e 
negativos sobre as opções selecionadas.

• Discutam as barreiras e os facilitadores. 
• Discutam as possíveis abordagens às barreiras.
• Discutam como os pares podem fornecer apoio com a opção 

selecionada.
• Usem 30 minutos (10 minutos para cada participante) para 

completar a atividade.
• Depois de concluída, diga aos participantes que voltem a 

formar um grande grupo.
• Solicite alguns voluntários e peça-lhes para compartilhar 

as barreiras e facilitadores identificados por seus grupos, as 
estratégias sugeridas para vencer as barreiras e de que maneiras 
os pares podem se apoiar.

5. Peça ao grupo para compartilhar.
• Peça aos voluntários para:

- Compartilhar suas opções com dois outros membros de 
seus grupos.

- Posicionarem-se quanto à sua própria prontidão para agir 
em relação às opções selecionadas (“DE JEITO NENHUM”, 
“SIM, MAS...”, “PRONTO PARA TENTAR”, “ESTOU 
FAZENDO”, “ESTOU VIVENCIANDO”).

6. Facilite uma discussão sobre a ambivalência e como afeta a 
mudança comportamental.
• Quais foram algumas das razões discutidas nos pequenos 

grupos sobre o provável motivo das emoções conflitantes (i.e., 
positivas e negativas) sobre as opções selecionadas?

• Depois que alguns participantes fornecerem exemplos, faça 
a seguinte observação: o fato de sentir-se dividido sobre 
alguma coisa é uma parte normal do processo de mudança 
comportamental (por ex., você se sente bem com relação ao 
uso de camisinha para se proteger, mas se sente mal por não 
poder usufruir com seu parceiro do prazer do contato direto da 
pele com a pele).

• Pergunte aos participantes se alguém já ouviu o termo 
ambivalência e peça-lhes para compartilhar o que sabem sobre 
o termo e seu significado.

• Registre as respostas dos participantes no impresso e discuta-
as. Lembre-se de reforçar as respostas corretas.
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• Defina ambivalência.
- Quando uma pessoa experimenta emoções mistas ou 

conflitantes sobre alguma coisa ou alguém. Em outras 
palavras, sentir-se ambivalente é ter ao mesmo tempo 
sentimentos opostos em relação a alguma coisa ou a 
alguém.

• Solicite alguns voluntários e peça-lhes para dar suas opiniões 
sobre como a ambivalência pode afetar sua capacidade de 
mudar o comportamento. 

• Relembre a discussão da sessão 1 sobre de que modo o que 
pensamos, acreditamos ou sentimos (COISAS DE DENTRO) 
afeta nosso comportamento. Se nos sentimos ambivalentes 
sobre nosso risco pessoal de DST/HIV, podemos realizar ou 
não as mudanças nos comportamentos que nos colocam em 
risco.

• A ambivalência é um sentimento comum e uma parte normal 
da mudança comportamental. Muitas pessoas lutam contra ela. 
É normal você se sentir ambivalente em relação à adoção do 
novo comportamento de prevenção de HIV/DST ou redução 
de danos.

7. Facilite uma discussão sobre maneiras possíveis de vencer a 
ambivalência e outras barreiras.
• Solicite sugestões sobre como vencer as barreiras, lidar com a 

ambivalência e apoiar os pares na mudança comportamental.
• Forneça recomendações adicionais e recursos para abordar 

as barreiras, lidar com a ambivalência e construir o apoio dos 
pares.
- Por exemplo, se um participante disser que NÃO conseguir 

camisinhas de graça e aprender como usá-las são barreiras, 
compartilhe informações sobre os locais em que se pode 
conseguir camisinhas e/ou aprender a usá-las corretamente.

- Se você não souber de uma determinada informação 
durante a sessão, informe aos participantes que vai tentar 
obtê-la antes da próxima sessão.

• Informe que a ambivalência pode ser vencida por meio de:
- Identificação dos facilitadores (prós) e das barreiras 

(contras) para a mudança.
- Identificação do apoio social para a mudança.
- Identificação e planejamento do primeiro passo da 

mudança comportamental.
- Perguntas e respostas sobre como vencer a ambivalência.
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Exercício 4.5 Preparando-se para agir – dando o 
primeiro passo

Objetivo geral: os participantes desenvolvem um plano para a opção 
de mudança comportamental selecionada no exercício 4.3. Os 
participantes identificam e concordam em dar o primeiro passo para 
a opção de prevenção ou redução de danos selecionada e a praticam 
antes da sessão seguinte. 

Objetivo específico: aumentar a autoeficácia dos participantes, praticando 
a implantação da meta de prevenção ou a opção de redução de danos, 
selecionada antes da próxima sessão.

Tempo: 30 minutos

Materiais:

• Impresso: Preparando-se para agir 

Procedimentos
1. Distribua e revise o impresso Preparando-se para agir

• Esperamos que vocês agora estejam prontos para experimentar 
sua opção de mudança comportamental antes da próxima 
sessão. Vamos chamar esse passo de Preparando-se para agir.

• Peça aos participantes para escrever na folha:
- A opção comportamental selecionada.
- Pelo menos duas coisas que facilitarão vencer as barreiras.
- Pelo menos uma maneira de buscar apoio de seus pares.
- O primeiro passo para a mudança – a primeira coisa que 

precisam fazer para que a mudança aconteça.
• Vocês podem utilizar a folha distribuída como um lembrete 

do que vão tentar fazer antes da próxima sessão. Então, no 
próximo encontro, acompanharemos a sua experiência com o 
primeiro passo.

2. Resuma o exercício.
• Neste exercício, falamos sobre as barreiras e facilitadores para 

tentar um novo comportamento.
• Discutimos a ambivalência e revimos os motivos pelos quais 

podemos experimentar sentimentos ambivalentes em relação 
às opções que selecionamos.

• Também discutimos as estratégias para lidar com as barreiras e 
como podemos apoiar um ao outro.

• Por fim, estabelecemos o compromisso de dar o primeiro passo 
para a mudança comportamental e combinamos reportar o 
nosso progresso, na próxima sessão.
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Exercício 4.6 Resumo da sessão
Objetivo geral: os participantes fornecem feedback sobre a sessão e os 

facilitadores apresentam um resumo do conteúdo a ser coberto na 
sessão 5.

Tempo: 10 minutos

Materiais:

• Cartaz: ESTACIONAMENTO 

Procedimentos
1. Verifique com os participantes:

• Vocês têm alguma pergunta sobre a sessão 4?
• Alguém gostaria de compartilhar algum sentimento ou opinião 

sobre qualquer um dos assuntos abordados na sessão 4?
2. Revise o “Estacionamento”.

• Responda a perguntas do “Estacionamento”. Diga aos 
participantes que as perguntas não respondidas serão 
abordadas na próxima sessão.

3. Revise os Laços que atam.
• Nesta sessão, revisamos o menu de opções de prevenção e 

redução de danos para indivíduos.
• Discutimos como a mudança comportamental ocorre. 

Aprendemos que é um processo e não um evento.
• Aprendemos ainda que as pessoas passam pelos estágios 

da mudança e que é normal ocorrer deslizes e recaídas. 
Precisamos aplicar isso nas nossas vidas de modo que não nos 
julguemos negativamente quando tivermos problemas para 
implantar a mudança.

• Discutimos o que significa a ambivalência e seu papel na 
tomada de decisões sobre mudanças comportamentais.

• Discutimos as barreiras e facilitadores para tentar uma 
mudança selecionada. Também discutimos sobre o modo de 
vencer essas barreiras e a importância de obter o apoio de 
nossos pares.

• Por fim, assumimos o compromisso de praticar a implantação 
da opção selecionada antes da próxima sessão.

• Durante a próxima sessão, vamos rever a questão dos ativos e 
passivos e enfocaremos maneiras de lidar com a comunicação e 
negociação de nossas escolhas com os parceiros.

• Lembrem-se de que a próxima sessão ocorrerá em ......... (local) 
e começará pontualmente às ......... (hora) horas.
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Sessão 5: Questões sobre 
relacionamentos: seleção de 

parceiros, comunicação e papéis da 
negociação para HSH negros

Objetivo geral
O objetivo da sessão 5 é discutir como definimos os papéis dos ativos 

e passivos nos relacionamentos; as dinâmicas do poder e os diferentes 
tipos de poder usados nos relacionamentos. Outro objetivo da sessão 5 é 
discutir a comunicação e a negociação com parceiros.

Objetivos da sessão
Os facilitadores ajudam os participantes a:

• Identificar os tipos de relacionamentos que preferem.
• Explorar como os ativos e passivos quase sempre assumem papéis 

que podem gerar questões relacionadas com o poder e controle 
nos relacionamentos entre homens negros gays.

• Explorar as atitudes com relação aos papéis de gênero e poder nas 
comunidades negras.

• Reconhecer as origens dos papéis típicos nos relacionamentos 
designados aos ativos e passivos. Entender que esses papéis 
refletem estereotipagem e sexismo; que podem não atender às 
necessidades dos homens negros gays; que podem não resultar no 
relacionamento desejado.

• Explorar como as dinâmicas do relacionamento dos homens 
negros gays afetam a tomada de decisão e os comportamentos de 
risco de DST/HIV.

• Reconhecer como as habilidades de comunicação e negociação de 
papéis influenciam a habilidade de praticar opções de redução de 
risco.

• Continuar a desenvolver habilidades na seleção de parceiros, na 
comunicação e na negociação de papéis.
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Dicas para o facilitador
Esta sessão pode gerar respostas emocionais fortes (por ex., choro), 

especialmente durante o exercício 5.2. Os facilitadores devem estar 
preparados para lidar com as reações dos participantes, inclusive 
reservando um espaço separado, pronto para acolher qualquer 
participante que precise se afastar do grupo por um momento.

 

Visão geral da sesão 5

Sessão Atividades
Tempo 

(minutos)
Objetivos Materiais

5.1
Apresentação 
da sessão

10

Dar as boas-vindas aos 
participantes da sessão 5 e 
fornecer uma visão geral do 
conteúdo da sessão 5.

Folha de presença
Canetas ou lápis
Cartaz: 
ESTACIONAMENTO
Bloco de notas para o 
estacionamento

5.2
O homem 
dos meus 
sonhos

30

Os participantes 
reconhecem o que desejam 
sexual e emocionalmente 
em seus relacionamentos 
românticos e sexuais. 
Definem sexismo e 
estereotipagem, conceitos 
que serão aplicados no 
exercício 5.4.

Cartaz: SEXISMO
Cartaz: 
ESTEREOTIPAGEM

5.3
Quem detém 
o poder

60

A discussão continua a 
partir do assunto abordado 
na sessão 2, com foco 
na dinâmica do poder 
dos ativos e passivos e 
como os participantes 
vivenciaram o poder em 
seus relacionamentos 
sexuais anteriores. 
Reconhecem que, embora 
os ativos quase sempre 
sejam vistos como quem 
detêm mais poder nos 
relacionamentos (chamado 
poder autoritário), os 
passivos também exercem 
um tipo diferente de poder 
(chamado poder protetor).



139
3MV · MUITOS HOMENS, MUITAS VOZES - Guia para Facilitadores
Estratégia dE PrEvEnção Para as dst-Hiv

Visão geral da sessão 5 (continuação)

Sessão Atividades
Tempo 

(minutos)
Objetivos Materiais

5.4

Por que 
escolhemos 
quem 
escolhemos

30

Os participantes entendem 
que os papéis ativos e 
passivos desempenhados 
pelos homens negros gays 
foram criados a partir da 
sua percepção dos casais 
heterossexuais. A seguir, são 
orientados para reconhecer 
que a atribuição desses  
papéis aos homens negros 
gays é uma forma de 
estereotipagem e sexismo, 
conforme definido 
previamente no exercício 
5.2. Aprendem que talvez 
as normas sociais referentes 
ao comportamento 
de ativos e passivos 
sejam diferentes do que 
afirmaram desejar de um 
relacionamento ideal, 
descrito no exercício 5.2. 
Os participantes percebem 
que precisam rejeitar os 
papéis estereotipados 
de ativos e passivos, 
e conversar sobre as 
dinâmicas do poder e as 
suas necessidades nos 
relacionamentos. Por fim, 
os participantes escolhem 
uma opção do segundo 
Menu de Opções de 
Prevenção envolvendo a 
comunicação e negociação 
com um parceiro.

Impresso para 
distribuição: Opções 
de prevenção para 
parceiros – Menu 2
Cartaz: SEXISMO
Cartaz: 
ESTEREOTIPAGEM

5.5
Resumo da 
sessão

10

Os participantes fornecem 
feedback sobre a sessão e 
os facilitadores apresentam 
um resumo do conteúdo a 
ser coberto na sessão 6.

Cartaz: 
ESTACIONAMENTO

Determinantes comportamentais primários

Baixa autoeficácia para comunicar e negociar o uso de camisinhas com os parceiros sexuais.
Falta de apoio dos pares e da sociedade para a mudança comportamental.
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Sessão 5: Questões sobre relacionamentos: 
seleção de parceiros, comunicação e 
papéis da negociação para HSH negros

Lista de materiais
Cartazes:

• SEXISMO
• ESTEREOTIPAGEM
• ESTACIONAMENTO

Impresso para distribuição:
• OPÇÕES DE PREVENÇAO PARA OS PARCEIROS (MENU 2)

Materiais para o facilitador:
• MANUAL DO FACILITADOR 3MV
• FOLHA DE PRESENÇA
• CARTAZES
• PINCÉIS ATÔMICOS
• FITA ADESIVA
• CANETAS/LÁPIS
• BLOCO DE NOTAS PARA O ESTACIONAMENTO 

Preparação prévia:
• Preparar os cartazes
• Fotocopiar o material a ser distribuído
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Exercício 5.1 Apresentação da sessão
Objetivo geral: dar as boas-vindas aos participantes da sessão 5, revisar o 

conteúdo da sessão anterior e fornecer uma visão geral do conteúdo 
da sessão 4.

Tempo: 10 minutos

Materiais:

• Bloco de notas para o ESTACIONAMENTO
• Cartaz: ESTACIONAMENTO
• Cartaz: REGRAS BÁSICAS
• Canetas/lápis
• Folha de presença
• Etiquetas com os nomes

Observações sobre o exercício 5.1

Durante este exercício, é importante revisar a experiência dos 
participantes na Construção do menu de opções (Menu 1). Os 
participantes talvez fiquem um pouco nervosos em relação ao 
compartilhamento. Os facilitadores devem estar preparados para utilizar 
perguntas que estimulem os participantes a discutir suas experiências. 

Procedimentos
1. Dê as boas-vindas aos participantes da sessão 5.
2. Revise e responda às perguntas que restaram no Estacionamento.
3. Solicite voluntários e peça-lhes que compartilhem suas 

experiências com a tentativa de implantar a opção de redução de 
risco selecionada do Menu 1.
• Como foi tentar a opção escolhida?
• O que facilitou sua tentativa?
• Quais foram algumas das barreiras que você enfrentou?
• Como você lidou com essas barreiras?

4. Apresente um resumo da sessão 5, utilizando os seguintes pontos:
• Falamos sobre o desafio da mudança comportamental 

e começamos a vivenciá-lo. Quando se trata de um 
comportamento sexual, parte do desafio é a impossibilidade de 
correr o risco sexual sozinho.
- Isto é, sempre há uma outra pessoa envolvida. Então, 

para se manter seguro, também é necessário influenciar o 
comportamento do outro.

- Essa pessoa pode não estar pronta para praticar opções de 
prevenção.

• Lembrem-se de que, na sessão 2, concluímos que o tipo de 
relacionamento que você tem com essa pessoa pode influenciar 
suas decisões sobre autoproteção.
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• Então, como podemos aprender a lidar com essa pessoa de 
modo a atingir o nosso objetivo e conseguir o que queremos 
sem correr o risco da infecção pelo HIV ou outra DST?

• Nesta sessão, vamos discutir o “homem dos seus sonhos” e o 
relacionamento ideal.
- Vamos ainda definir a noção de poder e discutir como é 

utilizado nos relacionamentos.
- Discutiremos o poder em relação aos ativos e passivos, a 

dinâmica dos relacionamentos dos homens negros gays e a 
nossa capacidade de autoproteção.

- Esta sessão durará cerca de 2,5 horas.
• Responda a perguntas, se houver.
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Exercício 5.2 O homem dos meus sonhos
Objetivo geral: os participantes reconhecem o que desejam sexual e 

emocionalmente em relacionamentos românticos e sexuais. Definem 
sexismo e estereotipagem, conceitos que serão aplicados no exercício 
5.4.

Objetivo específico: os participantes descrevem seu homem ideal e 
discutem o que desejam de um relacionamento ideal, comparando 
com suas experiências em relacionamentos anteriores.

Tempo: 25 minutos

Materiais:

• Cartaz: SEXISMO
• Cartaz: ESTERIOTIPAGEM

Observações sobre o exercício 5.2

 Este exercício causará respostas emocionais fortes (por ex., choro), 
quando os participantes descreverem antigos relacionamentos, esperanças 
para futuros relacionamentos e seu homem ideal. Os facilitadores 
precisam ter um espaço reservado para qualquer participante que precise 
se afastar do grupo por um momento. 

Procedimentos
1. Facilite uma discussão sobre o homem dos meus sonhos.

• Descreva o homem dos seus sonhos – como ele é?
• Como é o relacionamento com o homem dos seus sonhos? 

Como ele o faz sentir-se?
• Quem é a pessoa forte no seu relacionamento ideal?
• Quem decide sobre as coisas no seu relacionamento ideal?
• O seu relacionamento com esse homem é romântico, sexual, ou 

os dois?
2. Facilite uma discussão sobre as experiências anteriores em relação 

a relacionamentos.
• Que tipo de relacionamento você já teve?
• Do que você gostava nesses relacionamentos?
• Do que você não gostava nesses relacionamentos?
• Você se sentia sempre seguro nesses antigos relacionamentos?
• De que maneiras os antigos relacionamentos influenciaram sua 

prática das opções de prevenção de DST/HIV ou redução de 
danos?

3. Defina sexismo e estereotipagem.
• Vamos definir alguns termos que utilizaremos mais adiante em 

outro exercício. Gostaria que vocês definissem dois termos:
- Sexismo – o que significa? Você acha que é uma coisa boa 

ou ruim?
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- Estereotipagem – o que significa? Você acha que é uma 
coisa boa ou ruim?

• Registre as respostas dos participantes nos cartazes: SEXISMO 
e ESTEREOTIPAGEM.

• Guarde os cartazes para serem usados no exercício 5.4.

Definições de sexismo e estereotipagem

Sexismo – crer que um gênero vale menos (é menos forte, menos capaz, 
menos merecedor, menos poderoso) que outro. Por exemplo: a mulher 
não é tão capaz quanto o homem de assumir posições de liderança, 
porque não é emocionalmente tão forte quanto ele.

Estereotipagem – crença (ou jeito de pensar) comum aos membros de 
um grupo de que uma pessoa deve se sentir, pensar ou se comportar de 
certa maneira com base no seu papel ou outras características (tais como 
raça/etnia, gênero, idade, etc). Exemplo: homens brancos não sabem 
dançar.
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Exercício 5.3 Quem detém o poder?
Objetivo geral: discutir a dinâmica do poder nos relacionamentos que os 

participantes observaram em suas famílias e comunidades associando 
ao que vivenciaram em seus próprios relacionamentos.

Objetivo específico: os participantes discutem suas atitudes e crenças 
referentes a poder em relacionamentos e reconhecem que são 
exercidos diferentes tipos de poder nos relacionamentos.

Tempo: 30 minutos 

Procedimentos
1. Defina poder e dinâmica do poder.

• Poder é a habilidade de fazer ou agir; é a capacidade de fazer 
ou realizar alguma coisa. Também se aplica à pessoa ou coisa 
que possui ou exerce autoridade ou influência.

• A dinâmica do poder se refere à maneira pela qual o poder é 
usado em relacionamentos ou nas decisões tomadas.

• Os relacionamentos sexuais e pessoais estão sempre envolvidos 
nas dinâmicas do poder.

• Solicite perguntas e responda.

Observação para o facilitador
Os facilitadores precisam utilizar perguntas para conseguir chegar ao 

centro das questões sobre sexismo e estereotipagem que os participantes 
observaram em suas famílias, comunidades e igrejas negras, enquanto 
cresciam.

2. Facilite uma discussão sobre as dinâmicas do poder observadas 
pelos participantes na comunidade negra, em suas famílias e 
igrejas, utilizando as seguintes perguntas:
• Na comunidade negra:

- Quem tinha o poder?
- Que tipo de poder os homens tinham?
- Como se esperava que os homens se comportassem?
- Que tipo de poder as mulheres tinham?
- Como se esperava que elas se comportassem?
- Por que tinham esses tipos de poder e papéis?

■ Explore as questões da estereotipagem e sexismo sem 
utilizar os termos.

• Na sua casa, onde você cresceu:
- Quem tinha o poder na sua casa?

■ Homens: pai/padrasto/namorado da mãe.
■ Mulheres: mãe/madrasta/namorada do pai.
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- Que tipo de poder o homem tinha?
- Como se esperava que o homem se comportasse?
- Como se esperava que o homem agisse?
- Que tipo de poder a mulher tinha?
- Como se esperava que a mulher agisse?
- Como o poder era utilizado com relação a você?

• Nas famílias que você conhecia:
- Quem tinha o poder?
- Que aspectos do poder eram parecidos com o que ocorria 

na casa em que cresceu?
- Que tipo de poder a mulher tinha?
- Que tipo de poder o homem tinha?
- Como esse poder era usado?

• Nas instituições religiosas:
- Quem tinha o poder?
- Que tipo de poder o homem tinha?
- Que tipo de poder a mulher tinha?
- Como esse poder era usado?

3. Resuma a discussão.
• Compreender como essas dinâmicas do poder o influenciaram 

ajuda você a entender os papéis que assume e os que lhe são 
designados em um relacionamento.

• Há diferentes tipos de poder em todos os relacionamentos e 
esse poder pode influenciar seus comportamentos.
- Por exemplo, vocês disseram que seu pai (figura paterna) 

tinha o poder e o que ele dizia tinha que ser observado. 
Vocês sempre faziam o que ele mandava? Por quê?

- E sua mãe (figura materna)? Vocês disseram que ela fazia o 
que seu pai mandava. Vocês sempre faziam o que sua mãe 
mandava? Por quê?

4. Discuta o poder autoritário.
• O poder autoritário é o poder que controla, que domina. Com 

frequência, em um relacionamento, a pessoa acaba fazendo o 
que o parceiro com o poder autoritário quer, pois sente medo 
da reação dele. 

• Peça aos participantes exemplos do poder autoritário.
- Um exemplo é o uso de alguma coisa para controlar o 

comportamento do parceiro, tal como dinheiro, sexo ou 
força física.

• Discuta as experiências anteriores dos participantes com o 
poder autoritário.
- Como o poder autoritário foi utilizado em seus 

relacionamentos românticos e sexuais?
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5. Discuta o poder protetor.
• O poder protetor é o poder que cuida e dá apoio às 

necessidades emocionais do outro. Com frequência, em um 
relacionamento, a pessoa faz tudo o que o parceiro com o 
poder protetor quer, pois deseja continuar a ser cuidada e 
protegida. Peça aos participantes exemplos do poder protetor.
- Um exemplo é a pessoa tomar conta da casa, cozinhar, lavar 

a roupa e fazer a limpeza.
- Outro exemplo é dar apoio emocional ao parceiro – estar 

do seu lado nos momentos difíceis.
• Discuta as experiências anteriores dos participantes com o 

poder protetor.
- Como o poder protetor foi utilizado nos seus 

relacionamentos românticos e sexuais?

Observação para o facilitador
É fundamental enfatizar que a maneira de utilizar o poder nos 

relacionamentos sexuais e românticos é influenciada pelo modo como o 
poder é percebido em suas casas, igrejas e comunidades.

6. Resuma esta atividade. 
• Lembre aos participantes que é possível utilizar o poder para 

cuidar de alguém ou lhe dar apoio. 
• Também é possível utilizar o poder para controlar e dominar.
• Quase sempre a maneira de compreender e utilizar o poder nos 

relacionamentos está associada à maneira de testemunhar o 
uso do poder em nossas famílias e comunidades.

• Solicite perguntas e responda.
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Exercício 5.4 Por que escolhemos quem escolhemos
Objetivo geral: ajudar os participantes a compreender a dinâmica 

do poder existente nos relacionamentos entre negros gays e 
como os papéis sexuais, de ativo e passivo, podem influenciá-los. 
Os participantes, também, compreenderão como os papéis no 
relacionamento podem influenciar os comportamentos de risco.

Objetivo específico: os participantes aprendem de que modo os papéis 
sexuais e relacionais podem influenciar a dinâmica do poder em seus 
relacionamentos.

Tempo: 30 minutos

Materiais:

• Cartaz: SEXISMO
• Cartaz: ESTEREOTIPAGEM
• Impresso para distribuição: Opções de prevenção para os parceiros 

(Menu 2) 

Procedimentos
1. Discuta os tipos de poder que os ativos e passivos exercem nos 

relacionamentos.
• Vamos lembrar o que foi dito quando discutimos os papéis 

ativos e passivos na sessão 2.
• Que tipo de poder os ativos exercem – mais autoritário ou mais 

protetor?
- Nos relacionamentos sexuais?
- Nos relacionamentos românticos?

• Como se espera que os ativos ajam em um relacionamento?
• Que tipos de poder os passivos exercem – mais autoritário ou 

mais protetor?
- Nos relacionamentos sexuais?
- Nos relacionamentos românticos?

• Como se espera que os passivos ajam em um relacionamento?
• Qual a conexão entre os papéis dos ativos e passivos nos 

relacionamentos dos homens negros gays e os papéis 
dos homens e mulheres negros nos relacionamentos 
heterossexuais?

2. Discuta as definições de sexismo e estereotipagem.
• Revise as definições geradas pelos participantes no exercício 5.2.
• Como o sexismo e a estereotipagem afetam os ativos?

- Espera-se que os ativos sejam autoritários.
- Os ativos têm o controle e o poder.
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- Os ativos são os homens.
- Qual é o papel dos ativos em um relacionamento?

• Como o sexismo e a estereotipagem afetam os passivos?
- Espera-se que os passivos sejam protetores.
- Os passivos têm menos poder.
- Os passivos são as mulheres.
- Qual é o papel dos passivos em um relacionamento? 

• Como o sexismo e a estereotipagem afetam os homens negros 
gays:
- Nos relacionamentos sexuais?
- Nos relacionamentos românticos?

• Como a designação de papéis estereotipados nos 
relacionamentos afeta os comportamentos de risco de DST/
HIV?
- Como afeta os ativos?
- Como afeta os passivos?

• Pergunte aos participantes se eles acham que os papéis 
designados de ativos e passivos se encaixam no tipo de 
relacionamento que desejam ter com o homem de seus sonhos.
- O que acontece quando o papel sexual entra em conflito 

com o papel no relacionamento?
■ Por exemplo, o que acontece quando os ativos querem 

ser os submissos no relacionamento ou os passivos 
querem assumir o controle e tomar as decisões?

- Como ir além dos papéis designados de ativos ou passivos 
para conseguir o que deseja no seu relacionamento com o 
homem dos seus sonhos?
■ Observe que, quando não há comunicação, é frequente 

que os homens negros gays fiquem presos aos papéis de 
ativo ou passivo.

• Quem ensina aos homens negros gays a cuidar dos 
relacionamentos?

Observações para os facilitadores sobre sexismo e 
estereotipagem

A mensagem que os participantes devem levar para casa é que, em 
geral, nos relacionamentos entre negros gays, o ativo é visto como 
melhor, masculino, detentor do poder. Essa atitude e crença são sexistas 
e estereotipadas. Da mesma forma, o passivo é considerado submisso, 
feminino e com pouco ou nenhum poder. Essa atitude e crença são sexistas 
e estereotipadas. Tais atitudes e crenças nem sempre estão corretas e 
podem resultar no engajamento em comportamentos de risco. 

3. Distribua e discuta o impresso Opções de prevenção para 
parceiros (Menu 2).
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• Revise cada opção do impresso (Menu 2).
• Peça aos participantes para refletir sobre “como escolhem 

quem escolhem”. Utilize as perguntas abaixo para provocar a 
discussão:
- Você escolhe baseado em crenças sexistas e estereotipadas 

sobre ativos e passivos?
- Você escolhe baseado em sua capacidade de controlar e 

dominar seu parceiro?
- Você escolhe baseado em sua capacidade de cuidar de seu 

parceiro e lhe dar apoio?
- Você escolhe porque ele é um ativo?
- Por que ele é um passivo?
- Por que ele faz com que você se sinta seguro?
- Por que ele pratica o sexo seguro?
- Por que ele o respeita?
- Por que ele permite que você seja autoritário?
- Por que ele permite que você seja protetor?
- Pela maneira de utilizar o poder e compartilhá-lo?

• Diga aos participantes que a folha distribuída pode ser 
utilizada para iniciar uma discussão com seus parceiros. As 
opções do impresso seriam úteis para ajudar os participantes a 
evitar o uso do sexo para resolver questões do relacionamento 
e para encorajar os parceiros à comunicação e negociação.

• Peça aos participantes para selecionar uma opção (por ex., 
conversar com o parceiro sobre o relacionamento; conversar 
com o parceiro sobre práticas sexuais mais seguras) do menu 2 
para colocar em prática antes da próxima sessão.
- Diga aos participantes que no início da sessão 6 alguns 

voluntários contarão  como colocaram em prática a opção 
selecionada.

• Solicite perguntas e responda.
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Exercício 5.5 Resumo da sessão
Objetivo geral: os participantes fornecem feedback sobre a sessão e os 

facilitadores apresentam um resumo da sessão 6.

Tempo: 10 minutos

Materiais:

• Cartaz: ESTACIONAMENTO 

Procedimentos
1. Verifique com os participantes:

• Vocês têm alguma pergunta sobre a sessão 5?
• Alguém gostaria de compartilhar algum sentimento ou opinião 

sobre qualquer assunto abordado na sessão 5?
2. Revise o “Estacionamento”.

• Responda às perguntas que ainda estão no “Estacionamento”. 
• Diga aos participantes que as perguntas não respondidas serão 

abordadas na próxima sessão.
3. Revise os Laços que atam.

• Durante esta reunião, discutimos por que os homens negros 
gays assumem os papéis de ativos e passivos – sua origem e o 
que o sexismo e a estereotipagem têm a ver com isso.

• Aprendemos que há diferentes tipos de poder e que um não é 
melhor que o outro. Também vimos que os ativos e passivos 
podem ter diferentes tipos de poder.

• Aprendemos, ainda, que os papéis de ativos e passivos 
designados em um relacionamento podem não nos servir e, 
talvez, não estejam nos dando o que realmente queremos.

• Aprendemos como conseguir o que queremos comunicando-
nos com nossos parceiros ou escolhendo parceiros diferentes. 
Não é possível conseguir o que queremos antes de saber 
exatamente o que queremos.

• Por fim, revisamos as Opções de prevenção para parceiros 
(Menu 2) e agora vamos tentar implantar uma delas com 
nossos parceiros.

• Lembrem que a sessão 6 ocorrerá em (local) e começará 
pontualmente às (hora) horas.
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Sessão 6: Apoio social e solução de 
problemas para manter a mudança

Objetivo geral
O objetivo da sessão 6 é a construção de habilidades para o uso de 

camisinhas, a comunicação e negociação com os parceiros, a prevenção 
de possíveis recaídas e a reação a elas.

Objetivos da sessão
Os facilitadores ajudam os participantes a:

• Oferecer reforço positivo aos esforços de mudança 
comportamental dos outros

• Discutir a experiência de cada participante com relação à opção de 
mudança comportamental selecionada

• Construir habilidades para o uso correto de camisinhas
• Construir habilidades para a comunicação e negociação com 

parceiros
• Construir habilidades para a solução de problemas, mediante o 

compartilhamento de ideias com outros participantes
• Persistir num sistema de apoio contínuo para manter a mudança

Dicas para o facilitador
• A sessão 6 foi desenvolvida para dar aos participantes a 

oportunidade de praticar e aplicar as habilidades discutidas (por 
ex., comunicação com parceiros; negociação) e aprendidas nas 
sessões anteriores.

• O exercício 6.2 apresenta duas opções.  A primeira é usar o vídeo 
A Festa para construir e melhorar as habilidades dos participantes. 
A Festa é um vídeo com 11 cenas dramatizando situações de risco. 
Sugerimos que você selecione quatro ou cinco cenas, congele-as, 
dramatize-as e discuta-as. A segunda opção é utilizar as vinhetas 
para construir e melhorar as habilidades dos participantes. 
Há cinco vinhetas que cobrem algumas das mesmas situações 
apresentadas no vídeo A Festa.

• Se utilizar A Festa, é importante preparar o vídeo e advertir os 
participantes de que é um pouco antigo e que algumas das roupas, 



154
Ministério da Saúde

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

danças e linguagem podem distraí-los do objetivo principal 
do vídeo. É fundamental que os facilitadores mantenham os 
participantes focados no objetivo do vídeo.

 

Visão geral da sesão 6

Sessão Atividades
Tempo 

(minutos)
Objetivos Materiais

6.1
Apresentação 
da sessão

10

Dar as boas-vindas aos 
participantes da sessão 
6, rever o conteúdo 
da sessão anterior e 
fornecer uma visão 
geral do conteúdo da 
sessão 6.

Folha de presença
Canetas ou lápis
Cartaz: ESTACIONAMENTO
Bloco de notas para o 
estacionamento

6.2
Faça sua 
própria cena

70

Os participantes 
praticam as habilidades 
de comunicação 
e negociação com 
parceiros, a solução de 
problemas e recebem, 
dos pares, o apoio 
social para a mudança 
comportamental. Os 
participantes assistem 
a uma demonstração 
do uso correto da 
camisinha.

Vídeo A Festa
Aparelho de DVD
Controle remoto do DVD

6.3
Caindo do 
trem

35

Os participantes 
discutem e 
desenvolvem 
habilidades para 
lidar com a recaída e 
solucionar problemas.

Cartaz: EVITAR A RECAÍDA
Cartaz: SITUAÇÕES DE 
RECAÍDAS
Impresso para distribuição: 
R.I.P.A.S.A

6.4
Resumo da 
sessão

10

Os participantes 
fornecem feedback 
sobre a sessão e 
os facilitadores 
apresentam um 
resumo da sessão 7.

Cartaz: ESTACIONAMENTO

Determinantes comportamentais primários

Falta de habilidades comportamentais para a redução do risco do HIV (por ex., habilidades 
técnicas relacionadas ao uso da camisinha; habilidades de autogestão relacionadas a outras 
questões da vida que influenciam o comportamento de risco de HIV).
Baixa autoeficácia para se comunicar com parceiros sexuais e negociar o uso de camisinhas 
com eles. 
Falta de apoio social e dos pares para a mudança comportamental.
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Sessão 6: Apoio social e solução de problemas 
para manter a mudança

Lista de materiais
Cartazes:

• EVITAR A RECAÍDA
• SITUAÇÕES DE RECAÍDA
• ESTACIONAMENTO

Impresso para distribuição:
• R.I.P.A.S.A

Materiais para o facilitador:
• MANUAL DO FACILITADOR 3MV
• PINCÉIS ATÔMICOS
• IMPRESSOS
• FITA ADESIVA
• BLOCO DE NOTAS PARA O ESTACIONAMENTO
• FOLHA DE PRESENÇA
• CANETAS/LÁPIS

Preparação prévia:
• Preparar os impressos
• Fotocopiar o material a ser distribuído
• Se usar o vídeo A Festa, preparar a TV e aparelho de DVD
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Exercício 6.1 Apresentação da sessão
Objetivo geral: dar as boas-vindas aos participantes da sessão 6, revisar o 

conteúdo da sessão anterior e fornecer um resumo da sessão 6.

Tempo: 10 minutos

Materiais:

• Bloco de notas para o ESTACIONAMENTO
• Cartaz: ESTACIONAMENTO
• Cartaz: REGRAS BÁSICAS
• Canetas/Lápis
• Folha de presença
• Etiquetas para nomes

Observação sobre o exercício 6.1

Durante este exercício, é importante rever a experiência dos 
participantes ao tentar uma das opções de prevenção para parceiros 
(Menu 2). Os participantes podem estar um pouco nervosos em relação 
a compartilhar. Use perguntas para conseguir que discutam suas 
experiências. 

Procedimentos
1. Recepção.

• Dê as boas-vindas aos participantes da sessão 6.
2. Revise as perguntas do “Estacionamento”.

• Responda às perguntas restantes da sessão 5.
3. Apresente um resumo da sessão 6.

• Nesta sessão, vamos praticar todas as habilidades aprendidas 
nas sessões anteriores.

• Também vamos discutir a recaída e como preveni-la.
• Finalmente, vamos discutir como solucionar problemas e como 

aplicar essa habilidade na prevenção de recaídas.
• Esta sessão durará cerca de duas horas.
• Solicite perguntas e responda.

4. Discuta a experiência dos participantes tentando uma das opções 
do menu de prevenção para parceiros (Menu 2).
• Peça a voluntários para compartilhar suas experiências ao 

tentar uma opção do Menu 2.
- Como foi a experiência de tentar a opção selecionada?
- Como o seu parceiro reagiu?
- Foi mais fácil ou mais difícil do que as opções de prevenção 

e/ou redução de danos do Menu 1?
- O que facilitou sua tentativa?
- Quais foram algumas das barreiras que você enfrentou?
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Exercício 6.2 Faça a sua própria cena
Objetivo geral: os participantes praticam as habilidades de comunicação 

e negociação com parceiros, a solução de problemas e recebem 
dos pares o apoio social para a mudança comportamental. Os 
participantes assistem a uma demonstração do uso correto da 
camisinha.

Objetivo específico: os participantes praticam as habilidades de 
negociação e comunicação.

Tempo: 75 minutos se utilizar A Festa; 60 minutos se utilizar as vinhetas, 
e mais 10 minutos para a demonstração da camisinha.

Materiais:

• A Festa (caso seja utilizado)
• Equipamento de DVD (caso o vídeo seja utilizado)
• Controle remoto do DVD (caso o vídeo seja utilizado)
• Camisinhas
• Modelo anatômico masculino
• Lubrificante
• Toalhas de papel

Observações sobre A Festa

Há duas opções para este exercício. A opção 1 é usar o vídeo A Festa 
para praticar as habilidades aprendidas na sessão anterior. Caso escolha 
utilizar A Festa, não se esqueça de colocar o equipamento de vídeo e 
seguir as instruções sobre os quadros que serão “congelados”. Sugerimos 
limitar A Festa a quatro ou cinco cenas. A opção 2 é utilizar as vinhetas 
para dramatização, de modo a praticar as habilidades aprendidas nas 
sessões anteriores. 

Procedimentos
1. Apresente o exercício.

• Neste exercício, teremos a oportunidade de praticar todas as 
habilidades aprendidas nas sessões anteriores.

• (Caso utilize A Festa) Assistiremos a um vídeo e, em 
determinados momentos, o filme será pausado. Teremos então 
a oportunidade de praticar as habilidades demonstradas na 
cena, dramatizando-a. Depois de cada dramatização, haverá 
uma discussão.

• (Caso utilize as vinhetas) Vamos dramatizar uma série de 
situações. Teremos a oportunidade de praticar as habilidades e 
discutir as dramatizações. (Caso escolha utilizar as vinhetas ao 
invés do vídeo, salte para o item 13).
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2. Apresente A Festa (opção 1).
• Diga aos participantes que A Festa é um vídeo que conta a 

história de Paul e seus amigos e como eles lidam com situações 
de risco durante uma festa.

• O vídeo foi desenvolvido para nos fazer pensar sobre o que 
faríamos se estivéssemos na mesma situação.

• A Festa mostra tipos de situações de risco que já discutimos 
antes. Vamos praticar as habilidades de redução de risco que 
aprendemos nas sessões anteriores.

• Vamos mostrar uma cena e pausar o vídeo. Então, vamos pedir 
a voluntários para participar da história e dramatizar a maneira 
de lidar com a situação. Depois de cada dramatização, vamos 
discutir a ação.

• Forneça aos participantes as seguintes instruções sobre A Festa.
- Vamos apresentar cada cena.
- Depois de assistirmos à cena, faremos uma breve 

recapitulação. 
- Vamos pedir que dois voluntários entrem na cena e a 

dramatizem por três minutos.
- Queremos que enfoquem o contexto da cena e não se 

preocupem com a atuação.
- Se a cena contiver uma situação sexual, podem descrevê-la, 

mas não devem se tocar de maneira inapropriada. 
3. Cena 1 – Deslize/Recaída e Resposta.

• Resumo: Aaron chega ao apartamento de Paul extremamente 
chateado, contando ao amigo que fez sexo desprotegido com 
um desconhecido no parque. Foi um deslize, pois é sempre 
cuidadoso. Sente-se muito culpado e não se conforma de ter 
agido como um idiota.

• Personagens.
- Paul
- Aaron

• Habilidades para praticar.
- Fornecer apoio social a um amigo
- Lidar com a recaída

• Pontos para discussão.
- Pergunte aos participantes da dramatização:

■ Como foi dramatizar a cena?
■ O que você achou da sua versão da cena?
■ Por que dramatizou a cena dessa maneira?
■ Por que sugeriu essas estratégias?
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- Aos participantes que assistiram à dramatização:
■ Como vocês se sentiram ao assistir a dramatização?
■ O que vocês teriam feito de maneira diferente?

4. Cena 2 – Negociação com parceiros.
• Resumo: Brian quer fazer sexo desprotegido com Paul, sentir 

o contato de pele com pele. Pressiona o amigo dizendo que vai 
encontrar outra pessoa na festa se Paul se recusar a fazer sexo 
desprotegido.

• Personagens.
- Brian
- Paul

• Habilidades para serem praticadas.
- Comunicação com o parceiro
- Negociação com o parceiro 

• Pontos para discussão.
- Pergunte aos participantes da dramatização:

■ Como foi dramatizar a cena?
■ O que você achou da sua versão da cena?
■ Por que dramatizou a cena dessa maneira?
■ Como foi negociar o sexo mais seguro nessa situação?
■ Como foi comunicar suas necessidades para o seu 

parceiro nessa situação?
- Aos participantes que assistiram à dramatização:

■ Como vocês se sentiram ao assistir a dramatização?
■ O que vocês teriam feito de maneira diferente?

• A cena 3 é uma cena de transição. Não há pontos para pausa 
nem para dramatização nesta cena.

5. Cena 4 – Demonstração da camisinha.
• Personagem

- Mulher transgênero.
• Habilidades para praticar.

- Demonstração da camisinha.
• Pontos para discussão.

- Não há pontos para discussão. Para praticar, os 
participantes podem colocar a camisinha em um modelo 
anatômico.

6. Cena 5 – Dinâmica da relação de HSH mais jovens/mais velhos.
• Resumo: Estão todos dançando, quando Antoine entra com 

um homem mais jovem e leva-o para um quarto.
• Personagens.

- Antoine (HSH mais velho)
- Steve (HSH mais jovem)
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• Habilidades para praticar.
- Dinâmica do poder (sexual) 

• Pontos para discussão.
- Pergunte aos participantes da dramatização:

■ Como foi dramatizar a cena?
■ O que você achou da sua versão da cena?
■ Por que dramatizou a cena dessa maneira?
■ Quem tinha o poder? Como Antoine se sentiu ao usar 

seu poder de homem mais velho? Como Steve se sentiu, 
utilizando seu poder como objeto do desejo sexual de 
Antoine?

- Aos participantes que assistiram à dramatização:
■ Como vocês se sentiram ao assistir a dramatização?
■ O que vocês teriam feito de maneira diferente?

7. Cena 6 – Dinâmica do poder e negociação com o parceiro.
• Resumo: Brian está dançando com um homem na festa e Paul 

pede para falar com ele em particular. Durante a conversa, 
Brian repete seu ultimato.

• Personagens.
- Paul
- Brian

• Habilidades para praticar.
- Comunicação com o parceiro
- Negociação para sexo mais seguro (com ênfase na 

habilidade de dizer não).
• Pontos para discussão.

- Pergunte aos participantes da dramatização:
■ Qual a dinâmica do poder nessa cena?
■ Como foi dramatizar a cena?
■ O que você achou da sua versão da cena?
■ Por que dramatizou a cena dessa maneira?
■ Paul, como se sentiu ao dizer não a Brian?
■ Brian, como se sentiu ao pressionar Paul para fazer 

sexo? 
- Aos participantes que assistiram à dramatização:

■ Como vocês se sentiram ao assistir a dramatização?
■ O que vocês teriam feito de maneira diferente?

8. Cena 7 – Dinâmica da relação entre HSH mais velho/mais jovem.
• Resumo: Antoine volta do quarto, contando vantagens sobre o 

sexo que teve com o homem mais jovem.
• Personagens.
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- Kyana
- Bernie e Lonny (casal)
- Antoine

• Habilidades para praticar.
- Comunicação (como discutir sexo seguro com um parceiro 

casual).
• Pontos para discussão.

- Pergunte aos participantes da dramatização:
■ Qual a dinâmica do poder nesta cena?
■ Como foi dramatizar a cena?
■ O que você achou da sua versão da cena?
■ Por que dramatizou a cena dessa maneira?
■ Você achou fácil discutir sexo seguro com um parceiro 

casual?
■ O sexo seguro é sempre divertido?

- Aos participantes que assistiram à dramatização:
■ Como vocês se sentiram ao assistir a dramatização?
■ O que vocês teriam feito de maneira diferente? 

9. Cena 8 – Relação sexual sem penetração.
• Resumo: Para esta dramatização, os participantes ficam de 

pé ou sentados e conversam sobre como negociariam uma 
atividade sexual mais segura, tal como o sexo sem penetração. 
Os participantes não devem se tocar ou dramatizar qualquer 
contato sexual explícito.

• Personagens.
- Dwaine.
- Curtis

• Habilidades para praticar.
- Negociação com o parceiro – sexo mais seguro.
- Comunicação com o parceiro – sexo mais seguro.

• Pontos para discussão.
- Pergunte aos participantes da dramatização:

■ Como foi dramatizar a cena?
■ O que você achou da sua versão da cena?
■ Por que dramatizou a cena dessa maneira?

- Aos participantes que assistiram à dramatização:
■ Como vocês se sentiram ao assistir a dramatização?
■ O que vocês teriam feito de maneira diferente?

10. Cena 9 – Assumindo responsabilidade pessoal.
• Resumo: Um grupo de amigos está jogando cartas na sala. 

Coby entra e anuncia que fez sexo com Derin. O restante do 
grupo o repreende por não usar camisinha. 
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• Personagens.
- Paul
- Kyana
- Vernon
- Lonny
- Coby 

• Habilidades para praticar.
- Comunicação (revelar o status de DST e HIV).
- Comunicação com o parceiro.

• Pontos para discussão.
- Pergunte aos participantes da dramatização:

■ Como foi dramatizar a cena?
■ O que você achou da sua versão da cena?
■ Por que dramatizou a cena dessa maneira?
■ Coby, por que ficou com raiva dos amigos por não ter 

lhe contado sobre o Derin?
- Aos participantes que assistiram à dramatização:

■ Como vocês se sentiram ao assistir a dramatização?
■ O que vocês teriam feito de maneira diferente?

11. Cena 10 – Comunicação com o parceiro.
• Resumo: Brian exige uma resposta de Paul: “Você vai fazer sexo 

desprotegido”?
• Personagens.

- Paul
- Brian

• Habilidades para praticar.
- Comunicação com o parceiro.
- Negociação com o parceiro.

• Pontos para discussão.
- Pergunte aos participantes da dramatização:

■ Como foi dramatizar a cena?
■ O que você achou da sua versão da cena?
■ Por que dramatizou a cena dessa maneira?
■ Paul, como você se sentiu ao dizer não ao Brian 

novamente?
■ Brian, como você se sentiu pressionando novamente  

Paul a fazer sexo desprotegido? 
- Aos participantes que assistiram à dramatização:

■ Como vocês se sentiram ao assistir à dramatização?
■ O que vocês teriam feito de maneira diferente?
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12. Cena 11 – Necessidade de apoio social.
• Resumo: Aaron finalmente chega à festa. Ele está se sentindo 

melhor e Paul lhe dá as boas-vindas.
• Personagens.

- Paul
- Aaron

• Habilidades para praticar.
- Fornecer apoio social.
- Fornecer apoio para pessoas lidando com uma recaída.

• Pontos para discussão.
- Pergunte aos participantes da dramatização:

■ Como foi dramatizar a cena?
■ O que você achou da sua versão da cena?
■ Por que dramatizou a cena dessa maneira?
■ Paul, como você se sentiu oferecendo apoio a Aaron 

enquanto lidava com os ultimatos de Brian?
■ Aaron, como você se sentiu com o apoio do Paul?

- Aos participantes que assistiram à dramatização:
■ Como vocês se sentiram ao assistir à dramatização?
■ O que vocês teriam feito de maneira diferente?

OU

13. Apresente as vinhetas (Opção 2).
• Vamos agora dramatizar uma série de vinhetas sobre vários 

assuntos.
• As vinhetas foram desenvolvidas para fazê-los pensar sobre o 

que fariam se estivessem na situação descrita.
 
• As vinhetas também oferecem uma oportunidade de praticar 

algumas habilidades.
• Vamos descrever a vinheta. Dois voluntários dramatizam a 

cena. Nós todos discutiremos as ações e outras maneiras de 
lidar com a situação.

• Dê as seguintes instruções aos participantes:
- Os voluntários dramatizam a cena. A dramatização não 

deve durar mais que três minutos.
- Quando terminar, faremos uma discussão sobre ela. O 

nosso foco é o conteúdo da dramatização e não a atuação.
- Pedimos aos voluntários que não se preocupem com a 

atuação, mas que foquem no conteúdo da vinheta.
- Se a cena tratar de uma situação sexual, vocês podem 

descrevê-la, mas não podem se tocar inapropriadamente.
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- Se a dramatização durar mais do que três minutos ou se 
tornar inapropriada, os facilitadores a interromperão.

• Diga aos participantes que você fará a primeira dramatização 
como exemplo. 
- Responda às perguntas dos participantes. 
- Dramatize uma das vinhetas.

Observações para o facilitador sobre as dramatizações
Para cada vinheta, peça a dois voluntários para dramatizar a cena. Você 

descreve a situação, os personagens e a motivação deles para todos os 
participantes, inclusive aqueles que estarão apenas observando. Enfatize 
que os personagens têm motivações específicas e que os atores não devem 
se desviar nem do tema nem da motivação original.

14. Faça as vinhetas.
• Vinheta 1 – Revelando o status da DST – Tenho gonorreia!

- Você está ficando com um cara da academia já faz um mês. 
Às vezes, nas noites de sábado, ele sai com você e alguns 
outros amigos da academia para um barzinho ou um clube. 
Nesta última semana, você fez tratamento para gonorreia. 
No sábado, vocês dois ficam juntos no clube e voltam para 
a casa dele. Vocês estão se beijando no sofá, e ele começa a 
tirar a sua calça. Você quer contar que está com gonorreia. 
Gosta muito dele e não quer arruinar a oportunidade de 
um relacionamento. Você diz... 

- Motivação dos personagens.
■ O personagem com gonorreia quer revelar que tem 

uma DST e negociar um comportamento sexual de 
baixo risco, tal como a masturbação mútua ou sexo sem 
penetração. Gosta do cara da academia e não quer que 
ele perca o interesse e se afaste. 

■ O personagem da academia está tentando fazer sexo. É 
um pouco agressivo e tem muita lábia. Entretanto, deve 
escutar quando a revelação for feita e pensar nas opções 
apresentadas. Talvez também esteja interessado em ter 
um relacionamento mais duradouro.

- Habilidades para praticar.
■ Revelação.
■ Comunicação com o parceiro.
■ Negociação por sexo mais seguro.

- Pontos para discussão:
■ Pergunte aos participantes da dramatização:
■ Como foi dramatizar a cena?
■ O que você achou da sua versão da cena?
■ Por que dramatizou a cena dessa maneira?
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■ Aos participantes que assistiram à dramatização:
■ Como vocês se sentiram ao assistir à dramatização?
■ O que vocês teriam feito de maneira diferente?

• Vinheta 2 – Cara, ele é uma gracinha!
- Você passou por um susto na última vez que fez o teste do 

HIV. Felizmente, voltou negativo e você jurou que passaria 
a usar camisinha sempre, durante o sexo anal. Você está 
no seu local favorito para conhecer outros homens. Está 
flertando com esse cara muito gato e ele está flertando 
com você. Ele o aborda e diz: “Por que não saímos daqui e 
vamos para minha casa? Quero sentir você todinho!” O que 
você diz e faz? 

- Motivação dos personagens.
■ O personagem que inicia a cantada deve ser dinâmico, 

sensual e deixar bem claro que quer fazer sexo. Quer 
sexo desprotegido, mas talvez esteja aberto a outras 
opções.

■ O personagem recebendo a cantada deve flertar com 
o outro. Sente-se muito atraído e disposto a aceitar 
o convite. Está interessado na opção de sexo com 
camisinha e em outras que não envolvam sexo anal.

- Habilidades para praticar.
■ Comunicação com o parceiro.
■ Negociação por sexo mais seguro.

- Pontos para discussão:
■ Pergunte aos participantes da dramatização:
■ Como foi dramatizar a cena?
■ O que você achou da sua versão da cena?
■ Por que dramatizou a cena dessa maneira?
■ Aos participantes que assistiram à dramatização:
■ Como vocês se sentiram ao assistir à dramatização?
■ O que vocês teriam feito de maneira diferente?

• Vinheta 3 – Pegando um michê.
- Você costumava pegar michês regularmente. Agora, sente 

a necessidade de se relacionar com outros homens de 
maneira diferente. Uma noite, entretanto, está andando 
sozinho por uma rua onde costumava pegar michês. A 
rua está cheia deles e você vê um cara muito quente: forte, 
masculino, parecendo hetero. Ele o chama. Enquanto 
caminha na direção dele, lembra-se da promessa que fez 
para você mesmo. Mas a atração é muito forte. O que você 
faz? O que você diz para você mesmo?
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- Motivação dos personagens.
■ O personagem que passa pela rua tem sentimentos 

ambivalentes por estar neste bairro onde costumava 
pegar michês. Também deve demonstrar sua 
ambivalência em relação ao engajamento em atividade 
sexual com um michê. 

■ O personagem do michê deve ser agressivo quando faz 
a abordagem. Deve ser sensual, sugestivo e malicioso. 
O ator tem que fazer de tudo para dificultar a recusa do 
outro.

- Habilidades para praticar.
■ Prevenção da recaída.

- Pontos para discussão:
■ Pergunte aos participantes da dramatização:
■ Como foi dramatizar a cena?
■ O que você achou da sua versão da cena?
■ Por que dramatizou a cena dessa maneira?
■ Aos participantes que assistiram à dramatização:
■ Como vocês se sentiram ao assistir à dramatização?
■ O que vocês teriam feito de maneira diferente?

• Vinheta 4 – Sou gay... passe o peru, por favor.
- Você vai passar o Natal com sua família. Já faz muitos anos 

que não volta para casa. Seus pais suspeitam que você é gay, 
mas nunca comentaram nada.  Você tem medo da reação 
deles, especialmente do seu pai. Antes do jantar, seu pai está 
assistindo a um jogo de futebol na televisão sentado em sua 
poltrona preferida. Você pede a ele para desligar a televisão 
porque quer dizer...

- Motivação dos personagens.
■ O ator desempenhando o papel do pai deve se manter 

frio, calmo e controlado. Deve ouvir o outro ator revelar 
sua orientação sexual e não gritar ou demonstrar 
qualquer comportamento agressivo ou ameaçador.

■ O ator revelando sua orientação sexual deve comunicar 
o fato claramente. Não deve se mostrar muito agitado 
nem apresentar uma reação emocional intensa.

- Habilidades para praticar.
■ Revelação da orientação sexual.
■ Comunicação 

- Pontos para discussão:
■ Pergunte aos participantes da dramatização:
■ Como foi dramatizar a cena?
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■ O que você achou da sua versão da cena?
■ Por que dramatizou a cena dessa maneira?
■ (Para o filho) Como foi compartilhar essa informação 

sobre si mesmo?
■ (Para o pai) Como foi saber sobre a orientação sexual 

do seu filho?
■ Aos participantes que assistiram à dramatização:
■ Como vocês se sentiram ao assistir a dramatização?
■ O que vocês teriam feito de maneira diferente?
■ Na opinião de vocês, qual é a conexão entre revelar 

sua orientação sexual para seus pais e as altas taxas 
de HIV entre homens negros gays? Vocês acham que 
as reações negativas dos seus pais podem resultar 
em comportamento sexual de risco? Se sim, como? 
Como uma reação positiva dos seus pais influencia seu 
comportamento sexual e consumo de drogas?

15. Conduza uma demonstração sobre o uso da camisinha (10 
minutos).
• Pergunte aos participantes, “qual a maneira correta de colocar 

uma camisinha?”
• Registre os passos listados pelos participantes em uma 

cartolina.
• Revise e demonstre os métodos corretos, colocando uma 

camisinha em um modelo anatômico.
• Se houver tempo sobrando, peça a um voluntário que pratique 

a colocação de uma camisinha no modelo anatômico.
• Solicite e responda perguntas.

16. Verifique com os participantes.
• Diga aos participantes que as dramatizações foram 

desenvolvidas para construir as habilidades de lidar com 
situações de risco. Por exemplo, praticar a negociação por 
sexo mais seguro ou a comunicação com seu parceiro sexual 
aumenta sua intenção e habilidade de fazer a mesma coisa em 
situações de alto risco.

• Pergunte aos participantes se têm algum sentimento ou opinião 
que gostariam de compartilhar sobre as dramatizações (ou do 
vídeo A Festa).
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Exercício 6.3 Caindo do trem
Objetivo geral: os participantes discutem e desenvolvem habilidades para 

lidar e solucionar problemas relativos à recaída

Objetivo específico: os participantes aprendem como prevenir a recaída e 
preveni-la.

Tempo: 35 minutos

Materiais:

• Cartaz: PREVENIR A RECAÍDA
• Cartaz: SITUAÇÕES DE RECAÍDA
• Impresso para distribuição: R.I.P.A.S.A 

Procedimentos
1. Apresente o exercício.

• Neste exercício, discutiremos a recaída e como lidar com ela, se 
ocorrer.

• Também discutiremos técnicas de solução de problemas e 
como aplicá-las para evitar a recaída.

• Vamos treinar as técnicas de solução de problemas em cenários 
de risco e na resposta à recaída.

2. Defina o termo “recaída”.
• Quando se trata de mudança comportamental, a recaída 

significa voltar ao comportamento anterior, àquele que estamos 
tentando mudar.
- Por exemplo, você vem usando a camisinha de maneira 

consistente há oito meses e então para de usá-la e começa a 
fazer sexo desprotegido.

• A recaída é uma parte normal do processo de mudança 
comportamental. Todo mundo passa por uma recaída em 
algum momento.
- Quantos de vocês já tentaram fazer uma dieta ou praticar 

exercícios com regularidade e, então, descobrem-se 
comendo de novo o que não devem ou parando de se 
exercitar após algum tempo?

• Alguém tem alguma pergunta sobre o que significa a recaída?
3. Discuta maneiras de evitar a recaída.

• Há algumas coisas que podemos fazer para evitar a recaída.
• Primeiro, é importante identificar e evitar situações 

(catalisadores) que possam levar a uma recaída. Pode ser um 
lugar, uma pessoa ou uma coisa.  Por exemplo, o álcool ou 
outras drogas podem ser catalizadores dos comportamentos de 
risco de uma pessoa.
- Alguém que usa metanfetaminas faz sexo desprotegido.
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• A segunda coisa que você pode fazer é ligar para um amigo 
em busca de apoio.  Se acha que está vivenciando uma situação 
capaz de causar a recaída, ligue para um amigo ou uma pessoa 
de confiança que possa ajudá-lo a superar o momento de 
fraqueza.
- Por exemplo, se você está em casa, tarde da noite, 

navegando pela internet à procura de sexo e sente que 
há uma probabilidade de ter uma recaída e fazer sexo 
desprotegido, pode ligar para um amigo da sua confiança 
em busca de apoio. 

• Vocês conseguem pensar em outras formas de evitar a recaída?
- Registre as respostas dos participantes no impresso: 

EVITAR A RECAÍDA.
• Solicite perguntas e responda.

4. Discuta a solução de problemas como uma maneira de evitar a 
recaída.
• Informe aos participantes que outra maneira de manter a 

mudança comportamental e evitar a recaída é mediante o 
processo chamado solução de problemas.

• Esse processo pode ser usado para tomar boas decisões e evitar 
a recaída.

• Distribua o impresso R.I.P.A.S.A. Diga aos participantes que a 
folha lista os passos que devem dar para resolver um problema.
- O primeiro passo é RELAXAR. Acalme-se. Evite ficar 

muito agitado.
- O segundo passo é IDENTIFICAR o problema. Quando 

estamos relaxados, a nossa capacidade de identificar o 
problema melhora.

- O terceiro passo é PRODUZIR soluções possíveis para o 
problema identificado no segundo passo.

- O quarto passo é AVALIAR as soluções em potencial. Você 
avalia as soluções produzidas no terceiro passo.

- O quinto passo é dizer SIM para uma das soluções. Você 
seleciona uma das soluções avaliadas.

- O último passo é AGIR e adotar a solução selecionada.
• Pense em R.I.P.A.S.A – RELAXAR, IDENTIFICAR o 

problema, PRODUZIR soluções, AVALIAR as soluções, dizer 
SIM a uma das soluções e AGIR, adotando a solução escolhida, 
como uma maneira de evitar a recaída. 

5. Utilizando o R.I.P.A.S.A em situações reais.
• Diga aos participantes que exercitem o R.I.P.A.S.A no seguinte 

cenário e identifiquem maneiras de evitar a recaída.
- Você já pratica o sexo seguro (usa camisinha no sexo anal 

de maneira consistente) há sete meses. Numa certa sexta-



170
Ministério da Saúde

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

feira, depois de uma longa semana de trabalho, você está 
numa festa com amigos, dançando e bebendo. Na pista 
de dança, você encontra Charles, um cara da academia. 
Vocês já andaram flertando e a tensão sexual entre os dois 
é intensa. Depois de algumas músicas e mais uns copos de 
bebida, você está na casa dele. Enquanto tira a camisa dele, 
Charles diz: “Quero que você me coma sem camisinha”. 

• Nessa situação, como evitar a recaída?
- Discuta as sugestões dos participantes.

6. Peça aos participantes para pensar em cenários reais onde há a 
possibilidade de uma recaída.
• Os exemplos dos participantes devem incluir:

- Um comportamento (por exemplo: uso de camisinha, 
negociação por sexo mais seguro).

- O tempo em que o comportamento vem sendo adotado 
de maneira consistente. Lembre os participantes que, 
de acordo com os estágios da mudança, o estágio da 
manutenção dura seis meses ou mais.

- Uma situação real de risco.
• Registre os exemplos dos participantes no cartaz: SITUAÇÕES 

DE RECAÍDA.
• Revise um ou dois cenários, utilizando as seguintes perguntas:

- Nesta situação, como você evitaria a recaída?
- Você tem um sistema de apoio para evitar a recaída?
- Discuta as sugestões dos participantes. 

7. Conduza uma discussão sobre o que os participantes podem fazer 
se houver uma recaída.
• Quantos de vocês já tentaram mudar um comportamento, 

mas sofreram uma recaída e retornaram ao comportamento 
anterior?

• No passado, como vocês lidaram com a recaída?
• O que podemos fazer para reagir a uma recaída?

- Registre suas respostas no cartaz.
- Discuta os seguintes pontos, caso não tenham sido 

mencionados pelos participantes:
■ Lembre-se de que é normal ter uma recaída. É uma 

parte normal da mudança de comportamento.
■ Pense no que deu errado. Por que não foi capaz de 

manter a mudança comportamental.
■ Identifique o que especificamente causou a recaída.
■ Identifique o que poderia fazer de maneira diferente no 

futuro para que não ocorra uma recaída pelo mesmo 
motivo.
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■ Continue a buscar apoio a fim de não desistir 
e de estimular novas tentativas de mudança 
comportamental.

8. Referindo-se aos cenários anteriores, conduza uma discussão 
em busca de ideias sobre como os participantes poderiam reagir 
àquelas situações caso tivessem uma recaída.
• Como você poderia reagir à recaída nesta situação?
• Quais os sistemas de apoio que você poderia utilizar para lidar 

com a recaída?
9. Revise o exercício.

• Informe aos participantes que a recaída é uma parte normal da 
mudança de comportamento.

• Há maneiras de se evitar a recaída. Neste exercício, discutimos 
como utilizar a técnica de solução de problemas para evitá-la.

• Entretanto, é normal que uma pessoa tenha recaídas. O 
importante é não se culpar, aprender com os erros e tentar 
novamente.

• Pergunte aos participantes se têm algum sentimento ou 
opinião que gostariam de compartilhar relativos à recaída e sua 
prevenção ou a suas respostas a ela.



172
Ministério da Saúde

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

Exercício 6.4 Resumo da sessão
Objetivo geral: os participantes fornecem feedback sobre a sessão e os 

facilitadores fornecem uma visão geral da sessão 7.

Tempo: 10 minutos

Materiais:

• Cartaz: ESTACIONAMENTO 

Procedimentos
1. Verifique com os participantes:

• Vocês têm alguma pergunta sobre a sessão 6?
• Alguém gostaria de compartilhar algum sentimento ou opinião 

sobre qualquer um dos assuntos abordados na sessão 6?
2. Revise o “Estacionamento”.

• Responda às perguntas que ainda estão no “Estacionamento”.
- Diga aos participantes que as perguntas não respondidas 

serão abordadas na próxima sessão.
3. Revise os Laços que atam.

• Durante as últimas seis sessões, vocês conseguiram fazer um 
trabalho fenomenal, tanto em termos de pensar sobre seus 
próprios sentimentos e problemas, como no compartilhamento 
de suas opiniões e experiências com todo o grupo. Todos nós 
aprendemos muito uns com os outros e acho que nos sentimos 
mais próximos depois de passarmos por essa experiência.

• Hoje, praticamos como melhorar nossa capacidade de evitar 
situações de risco e comportamentos não saudáveis. Também 
aprendemos sobre o que podemos fazer para evitar recaídas. 
Na nossa próxima sessão, vamos discutir a importância da 
comunidade e como podemos manter os comportamentos 
positivos que começamos no 3MV.

• Lembrem-se de que a sessão 7 ocorrerá em ........ (data) e 
começará pontualmente às ....... (hora) horas.
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Sessão 7: Comunidade e a 
construção de pontes

Objetivo geral
O objetivo da sessão 7 é fornecer aos participantes uma oportunidade 

de discutir a experiência do 3MV (Muitos homens, muitas vozes) 
e identificar os recursos necessários para continuar a mudança 
comportamental. 

Objetivos da sessão
Os facilitadores ajudam os participantes a:

• Descrever o autodesenvolvimento e autocrescimento 
resultantes da sua experiência com o 3MV.

• Identificar duas necessidades atuais de prevenção.
• Listar dois recursos e outros serviços que possam acessar para 

conseguir ajuda com suas necessidades atuais de prevenção.
• Utilizar um manual de sobrevivência desenvolvido para 

homens negros gays.
• Descrever a necessidade de desenvolvimento de uma 

comunidade para criar um ambiente no qual os homens negros 
gays sintam-se seguros e aceitos.

Dicas para o facilitador
• Recomenda-se que um profissional da área de saúde mental 

participe do exercício 7.3. Ele ou ela deve ter experiência 
trabalhando com homens gays e comunidades negras. O 
objetivo é familiarizar os participantes com os serviços 
oferecidos por profissionais da área de saúde mental e 
normalizar o ato de conversar com esses profissionais.

• Você precisará identificar ou preparar e distribuir um manual 
de sobrevivência que liste serviços locais que os participantes 
possam acessar.

• Os facilitadores devem fazer um balanço final com o gestor do 
programa, na conclusão da intervenção. 

• Os facilitadores devem, ainda,pedir aos participantes que 
preencham o questionário KABB (conhecimento, atitudes 
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e comportamentos) e o questionário de satisfação dos 
participantes ao final da sessão.

• É interessante fazer uma cerimônia de graduação e fornecer 
um lanche, bebidas não alcoólicas e música. Os próprios 
participantes podem se organizar para trazer as comidas e 
bebidas não alcoólicas.

 

Visão geral da sesão 7

Sessão Atividades
Tempo 

(minutos)
Objetivos Materiais

7.1
Apresentaçao 
da sessão

10

Dar as boas-vindas aos 
participantes da sessão 
7, rever o conteúdo da 
sessão anterior e fornecer 
uma visão geral do 
conteúdo da sessão 7.

Cartaz: REGRAS BÁSICAS
Cartaz: 
ESTACIONAMENTO
Folha de presença
Bloco de notas para o 
estacionamento
Canetas ou lápis

7.2
Do que mais 
você precisa?

30

Os participantes 
reconhecem e aprendem 
como acessar serviços 
para a prevenção 
contínua e necessidades 
relacionadas.

Cartaz: O QUE MAIS
Impresso para 
distribuição: Plano 
de mudança 
comportamental

7.3

Como posso 
aproveitar 
essa 
experiência?

30

Os participantes 
reconhecem a 
necessidade e valor do 
autodesenvolvimento 
e autocrescimento 
contínuos.

Cartaz: A EXPERIÊNCIA 
3MV
Cartaz: ASSUNTOS 
INTERESSANTES
Cartaz: ASSUNTOS 
DESAFIADORES
Cartaz: LIÇÕES 
APRENDIDAS
Cartaz: CRESCIMENTO 
PESSOAL

7.4

Como 
podemos 
construir 
uma 
comunidade?

20

Os participantes 
identificam maneiras 
de construir uma 
comunidade na qual 
os homens negros gays 
possam sentir-se  seguros, 
aceitos e socialmente 
apoiados, ao invés de 
rejeitados, isolados e com 
sentimentos de dupla 
identidade como foi 
discutido na sessão 1.

Cartaz: FERRAMENTAS E 
RECURSOS
Cartas: NÓS NOS 
AJUDAMOS
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Visão geral da sessão 7 (continuação)

Sessão Atividades
Tempo 

(minutos)
Objetivos Materiais

7.5

O manual de 
sobrevivência 
para homens 
negros gay

10

Os participantes 
recebem um manual 
de sobrevivência para 
homens negros gays, 
listando os recursos locais 
que fornecem serviços e 
apoio.

Cartaz: MANUAL DE 
SOBREVIVÊNCIA
Manual de sobrevivência

7.6
Resumo 
da sessão e 
graduação

30
Os participantes 
comemoram a finalização 
do 3MV

Cartaz: 
ESTACIONAMENTO
Questionário KABB
Questionário de 
satisfação do participante
Certificados de conclusão

Determinantes comportamentais primários

Falta de habilidades comportamentais para a redução do risco do HIV (por ex., habilidades 
técnicas relacionadas ao uso da camisinha; habilidades de autogestão relacionadas a outras 
questões da vida que influenciam o comportamento de risco de HIV, etc.).
Falta de apoio social e dos pares para a mudança comportamental.

 



176
Ministério da Saúde

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

Sessão 7: Comunidade e a construção de pontes

Lista de materiais
Cartazes:

• REGRAS BÁSICAS
• ESTACIONAMENTO
• O QUE MAIS
• A EXPERIÊNCIA 3MV
• ASSUNTOS INTERESSANTES
• ASSUNTOS DESAFIADORES
• LIÇÕES APRENDIDAS
• CRESCIMENTO PESSOAL
• FERRAMENTAS E RECURSOS
• NÓS NOS AJUDANDO
• MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA

Materiais para os participantes:
• MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA
• QUESTIONÁRIO KABB
• QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO DO PARTICIPANTE
• PLANO DE MUDANÇA COMPORTAMENTAL
• CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

Materiais para o facilitador:
• MANUAL DO FACILITADOR 3MV
• BLOCO DE NOTAS PARA O ESTACIONAMENTO
• FOLHA DE PRESENÇA
• CANETAS/LÁPIS 

Preparação prévia:
• Preparar os cartazes.
• Identificar e convidar um profissional da área de saúde mental para 

fazer uma breve apresentação sobre os serviços que disponibiliza.
• Identificar e preparar um manual de sobrevivência listando os 

serviços locais de que os participantes possam precisar.
• Preparar a cerimônia de graduação.
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Exercício 7.1 Apresentação da sessão
Objetivo geral: dar as boas-vindas aos participantes, revisar o conteúdo 

da sessão anterior e fornecer uma visão geral do conteúdo da sessão 7.

Tempo: 10 minutos

Materiais:

• Bloco de notas para o ESTACIONAMENTO
• Cartaz: ESTACIONAMENTO
• Cartaz: REGRAS BÁSICAS
• Canetas/lápis
• Folha de presença
• Etiquetas com nomes 

Procedimentos
1. Dê as boas-vindas aos participantes da sessão 7.
2. Revise o “Estacionamento”.

• Responda às perguntas que ainda estão no “Estacionamento”.
3. Forneça uma visão geral da sessão 7.

• Nesta sessão, vamos discutir sua experiência com o 3MV e 
como o curso o afetou.

• Vamos discutir os recursos e apoio de que precisam para 
manter a mudança comportamental.

• Falaremos sobre como podemos construir uma comunidade 
que forneça apoio para os homens negros gays.

• Finalmente, vamos desenvolver um manual de sobrevivência e 
dar informações sobre outros serviços que oferecemos.

• Esta sessão durará em torno de 2 horas.
• Como é a nossa última sessão, teremos uma cerimônia de 

graduação para comemorar a conclusão do 3MV.
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Exercício 7.2 Do que mais você precisa?
Objetivo geral: os participantes aprendem como acessar serviços 

para a prevenção contínua e para o atendimento de necessidades 
relacionadas.

Objetivo específico: os participantes identificam o apoio de que precisam 
para manter a mudança comportamental.

Tempo: 30 minutos

Materiais:

• Cartaz: O QUE MAIS
• Impresso para distribuição: Plano de mudança comportamental 

Procedimentos
1. Apresente o exercício.

• Neste exercício, vamos discutir suas reações à sessão 6 e suas 
necessidades atuais para manter a mudança comportamental.

• Vamos, ainda, desenvolver um plano para a manutenção das 
mudanças iniciadas durante este programa.

2. Peça aos participantes para recapitular o que foi discutido e 
realizado na sessão 6. Se não for mencionado, lembre-se de incluir 
as seguintes observações.
• Aprendemos e praticamos a técnica de solução de problemas 

R.I.P.A.S.A (RELAXAR, IDENTIFICAR o problema, 
PRODUZIR soluções, AVALIAR as soluções, dizer SIM a uma 
das soluções e AGIR, adotando a solução selecionada).

• Discutimos a recaída e as maneiras de preveni-la e de lidar com 
ela.

3. Facilite uma discussão sobre as reações dos participantes em 
relação à sessão 6.
• Vocês conseguiram utilizar a técnica de solução de problemas 

para evitar situações arriscadas?
• Vocês acham que têm as habilidades necessárias para evitar a 

recaída?
• Se uma recaída ocorrer, vocês têm um sistema de apoio para 

ajudá-los a lidar com ela?
• Qual foi a principal lição que vocês aprenderam na sessão 6? 
• Destaque que as habilidades aprendidas na sessão 6 são 

necessárias para conseguir mudar comportamentos com 
sucesso e para lidar com paradas e recomeços associados à 
mudança comportamental.

• Pergunte aos participantes se têm alguma pergunta sobre a 
sessão 6.
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4. Peça aos participantes para pensar sobre suas próprias metas 
de mudança comportamental e identificar o que mais precisam 
(por ex., habilidades, apoio) para ajudá-los a manter a mudança 
comportamental.
• Registre as respostas dos participantes no cartaz: O QUE 

MAIS.
• Depois de registrar as respostas, diga-lhes que mais adiante 

discutirão como acessar algumas das coisas que identificaram. 
5. Distribua o impresso Plano de mudança comportamental, 

utilizando os seguintes pontos de discussão:
• Para manter a mudança comportamental, é importante 

desenvolver um plano.
• Diga aos participantes que devem usar a folha distribuída para 

planejar um modo de manter a mudança comportamental.
• O plano que desenvolverem deve ser realista e incluir o apoio 

de pessoas em quem confiam.
• O plano que desenvolverem deve incluir como você vai tentar 

ou continuar a tentar a opção de prevenção ou redução de risco 
selecionada.

• Antes de desenvolver o plano, priorize as mudanças que 
deseja fazer. Então, selecione a mudança (1) que mais deseja 
implantar e a (2) que seja a mais realista para você neste 
momento.

• Dê aos participantes 10 minutos para preencher a folha.
6. Discuta os planos desenvolvidos pelos participantes.

• De que ferramentas, recursos ou habilidades vocês precisam 
para tornar o seu plano uma realidade?

• Você já desenvolveu um plano parecido com esse antes?
• Quais são algumas das barreiras que você acha que terá de 

enfrentar?
• Como nós podemos apoiá-lo e ajudá-lo com seu plano?
• Foi difícil começar a desenvolver esse plano?
• Você acredita que vai conseguir colocá-lo em execução?

7. Resuma o exercício, utilizando os seguintes pontos de discussão:
• Este é o seu plano. Não vamos recolher a folha. Queremos que 

a leve com você e coloque em prática. 
• Nestse exercício, desenvolvemos planos para manter 

a mudança comportamental. Manter uma mudança 
comportamental é muito importante e também muito difícil.

• O plano que desenvolveram é um guia para ajudar a manter as 
mudanças positivas já iniciadas.
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Exercício 7.3 Como posso aproveitar esta 
experiência?

Objetivo geral: os participantes reconhecem a necessidade e o valor do 
autodesenvolvimento e autocrescimento contínuos.

Objetivo específico: os participantes identificam necessidades para 
seu crescimento pessoal, autodesenvolvimento e desenvolvimento 
emocional.

Tempo: 30 minutos

Materiais:

• Cartaz: A EXPERIÊNCIA 3MV
• Cartaz: ASSUNTOS INTERESSANTES
• Cartaz: ASSUNTOS DESAFIADORES
• Cartaz: LIÇÕES APRENDIDAS
• Cartaz: CRESCIMENTO PESSOAL

Observações sobre a palestra do profissional da área de saúde mental

O objetivo da palestra é apresentar um profissional da área de saúde 
mental aos participantes, propiciando-lhes aprender sobre os serviços 
que ele ou ela oferece. Quando convidar o profissional da área de saúde 
mental, lembre-se de lhe dar algumas informações sobre o 3MV, os 
assuntos que foram abordados e o objetivo da palestra. 

Procedimentos
1. Processe a experiência dos participantes com o 3MV, utilizando 

as perguntas abaixo. Registre suas respostas a cada pergunta, 
no cartaz apropriado (A EXPERIÊNCIA 3MV, ASSUNTOS 
INTERESSANTES; ASSUNTOS DESAFIADORES ou LIÇÕES 
APRENDIDAS).
• Quais são seus sentimentos em relação à experiência 3MV? 

Como o 3MV o afetou emocionalmente?
• Que assuntos você achou interessante?
• Que assuntos você achou desafiadores?
• O que você aprendeu durante o 3MV?

2. Discuta as respostas que os participantes escreveram nos cartazes 
na seguinte ordem: A EXPERIÊNCIA 3MV, ASSUNTOS 
INTERESSANTES, ASSUNTOS DESAFIADORES e LIÇÕES 
APRENDIDAS.
• O que você achou mais útil em sua experiência com o 3MV?
• O que você achou menos útil em sua experiência com o 3MV?
• O que tornou os assuntos interessantes e/ou desafiadores?
• Você já conseguiu experimentar algumas das coisas (ou 

habilidades) que aprendeu?
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3. Facilite uma discussão sobre o crescimento pessoal que os 
participantes perceberam como resultado da participação no 3MV.
• Alguns de vocês já experimentaram algum crescimento pessoal 

em decorrência da sua participação no 3MV.
• Forneça a seguinte definição para crescimento pessoal:

- Crescimento pessoal pode ser definido como as mudanças 
em suas crenças, opiniões, percepções e atitudes que 
promovem comportamentos saudáveis.

• Algum de vocês já experimentou algum crescimento pessoal 
durante o 3MV e, se ocorreu, em que áreas?
- Registre as respostas dos participantes no cartaz: 

CRESCIMENTO PESSOAL.
• Discuta as respostas dos participantes, utilizando as seguintes 

perguntas:
- Como esse crescimento afetou sua vida?
- Você acha que consegue fazer e manter mudanças 

comportamentais positivas em sua vida? 
- Você está motivado para fazer mudanças em sua vida? Se 

não se sentir motivado, do que precisa para melhorar sua 
motivação?

4. Apresente o profissional da área de saúde mental.
• Apresente o profissional da área de saúde mental. Informe 

que ele ou ela está aqui para discutir os serviços que oferece, 
como é possível acessá-los e a relação entre esses serviços e os 
assuntos discutidos.

• Afirme que ele ou ela tem experiência trabalhando com 
homens na abordagem de questões sobre crescimento pessoal. 
Ele ou ela já trabalhou com homens gays e comunidades 
negras.

• Observe que conversar com um profissional da área de saúde 
mental é normal e bom. Muitas pessoas que estão tentando 
fazer mudanças positivas em sua saúde procuram conversar 
com alguém como (nome do profissional).

• Lembre ao grupo que o 3MV foi desenvolvido para melhorar 
a maneira de pensar e agir a respeito de nós mesmos, homens 
negros gays; para nos ensinar a usar o poder de maneira 
adequada e para nos comunicar melhor com nossos parceiros. 
Conversar com (nome do profissional) pode nos ajudar na 
realização desses propósitos.

Observação para o facilitador
Se houver muitos casos de uso de drogas em sua população-alvo, 

o profissional da área de saúde mental pode ser substituído por um 
conselheiro para consumidores de drogas ou outro provedor de serviços 
relevantes à comunidade.
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• Afirme que o profissional da área de saúde mental ficará para 
a cerimônia de graduação e estará disponível para consultas 
privadas.

5. O profissional da área de saúde mental faz uma breve palestra, 
descrevendo seus serviços e como fazer para ter acesso a eles.
• Ele ou ela deve discutir sua experiência com homens negros 

gays; questões do isolamento, da comunicação com parceiros, 
dupla identidade, uso e abuso de drogas; falta de apoio e 
aceitação familiar para comportamentos homossexuais e 
motivações para a mudança comportamental.

• Verifique se os participantes têm alguma pergunta.
• Forneça informações sobre como contatar o profissional da 

área de saúde mental.
• Agradeça ao profissional da área de saúde mental.
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Exercício 7.4 Como podemos construir uma 
comunidade?

Objetivo geral: os participantes identificam maneiras de construir uma 
comunidade na qual os homens negros gays possam se sentir seguros, 
aceitos e socialmente apoiados, ao invés de rejeitados, isolados e com 
sentimentos de dupla identidade, como foi discutido na sessão 1.

Objetivo específico: os participantes aprendem a importância de uma 
comunidade e como construir uma que ofereça cuidados e apoio.

Tempo: 20 minutos

Materiais:

• Cartaz: FERRAMENTAS E RECURSOS
• NÓS NOS AJUDAMOS

Observações sobre o exercício 7.4

Este exercício retorna para alguns assuntos discutidos na sessão 1 – 
identidade e comunidade. Foi desenvolvido para ajudar os participantes 
a pensar na maneira de criar uma comunidade que ofereça cuidados e 
apoio para os homens negros gays. 

Procedimentos
1. Facilite uma discussão sobre como os participantes podem 

construir uma comunidade que ofereça apoio aos homens negros 
gays, utilizando as seguintes perguntas:
• Como você se sente em  relação ao apoio que recebe da 

comunidade negra?
• Como você se sente em relação ao apoio que recebe da 

comunidade gay?
• Como podemos construir uma comunidade visível que ofereça 

apoio aos homens negros gays?
- Que tipo de ferramentas e recursos são necessários para 

construir uma comunidade?
- Registre as respostas no cartaz: FERRAMENTAS E 

RECURSOS.
- Como nós (todos nesta sala) podemos formar uma 

comunidade e apoiar um ao outro? 
- Registre as respostas no cartaz: NÓS NOS AJUDAMOS.

2. Resuma a discussão utilizando os seguintes pontos:
• A comunidade desempenha um papel importante ao apoiar 

nossos esforços de nos manter saudáveis e seguros.
• Se a comunidade não nos apoia como homens negros gays, 

sua desaprovação pode resultar em comportamentos de risco 
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que levam ao aumento das taxas de DST e HIV em nossa 
comunidade.

• Precisamos viver, trabalhar e nos divertir em comunidades 
que nos apoiam independentemente da nossa identidade, 
sexualidade e interesses amorosos. 
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Exercício 7.5 O manual de sobrevivência para 
homens negros gays

Objetivo geral: os participantes recebem um manual de sobrevivência 
para homens negros gays listando os provedores de serviços e apoios 
locais.

Objetivo específico: os participantes identificam os recursos locais e 
aprendem sobre outros serviços que a agência promotora do evento 
oferece.

Tempo: 10 minutos

Materiais:

• Manual de sobrevivência
• Impresso: MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA

Observações sobre o exercício 7.5

Você precisa preparar e providenciar cópias do manual de sobrevivência 
para cada participante.  O manual não precisa ser sofisticado, pode 
consistir em uma folha de papel listando informações sobre como 
contatar serviços e programas locais. Sua agência talvez já ofereça um 
recurso similar que possa usar. O manual deve listar os seguintes serviços:

• Clínicas da comunidade, incluindo programas para teste e 
tratamento de DST e HIV.

• Serviços de tratamentos de usuários de drogas e grupos de apoio.
• Serviços de saúde mental.
• Serviços e grupos de apoio para homens gays.
• Serviços sociais, inclusive serviços de apoio financeiro, de moradia 

e alimentação. 

Procedimentos
1. Distribua cópias do manual de sobrevivência.

• Para ajudá-los a manter algumas das mudanças iniciadas, 
podem buscar apoio em outros programas e serviços.

• Este manual inclui informações sobre como acessar diversos 
serviços úteis.

2. Revise os serviços listados no manual de sobrevivência. 
3. Pergunte aos participantes se há algum outro serviço de que 

precisam.
• Registre suas respostas no cartaz: MANUAL DE 

SOBREVIVÊNCIA.
• Forneça as informações solicitadas sobre os serviços adicionais. 

Se não tiver a informação, comunique que vai buscar os dados 
e passar para os participantes depois da sessão.

4. Discuta os serviços que sua organização oferece e distribua 
panfletos, se houver.
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Exercício 7.6 Resumo da sessão e graduação
Objetivo geral: os participantes comemoram o final do 3MV.

Tempo: 30 minutos

Materiais:

• Cartaz: ESTACIONAMENTO
• Questionário KABB
• Questionário de satisfação do participante
• Certificados de conclusão

Observações sobre o exercício 7.6

A cerimônia de graduação foi desenvolvida para homenagear e 
celebrar os participantes. As citações utilizadas nesta cerimônia foram 
selecionadas porque inspiram os homens negros gays a amar a si mesmos 
e suas comunidades. Você pode selecionar citações diferentes, desde que 
sejam inspiradoras, motivadoras e desafiadoras. Recomendamos ainda 
que haja música alegre no final da cerimônia e um lanche. A cerimônia de 
graduação deve ser um evento alegre e positivo. Envolva os participantes 
no planejamento da cerimônia. Encoraje-os a trazer comida, bebidas e 
música. 

Procedimentos
1. Verifique com os participantes.

• Vocês têm alguma pergunta sobre a sessão de hoje?
• Alguém gostaria de compartilhar algum sentimento ou opinião 

sobre os assuntos que abordamos hoje? Sobre a intervenção 
como um todo?

2. Revise o Estacionamento.
• Responda às perguntas que ainda estão no Estacionamento. 

3. Distribua o questionário KABB e o questionário de satisfação do 
participante.
• Peça aos participantes para preencher os dois questionários.
• Lembre-os de que o KABB é o mesmo que completaram 

na sessão 1. O objetivo desta pesquisa é medir ganhos em 
conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos, como 
resultado da participação no 3MV.

• O questionário de satisfação do participante fornece feedback 
sobre a experiência com o 3MV e pode ajudar a melhorar 
futuras intervenções.

• Diga aos participantes que sejam honestos e abertos ao 
preencher os questionários. Não há necessidade de se 
identificarem em nenhum dos dois.

• Solicite perguntas sobre o preenchimento do questionário e 
responda. 



187
3MV · MUITOS HOMENS, MUITAS VOZES - Guia para Facilitadores
Estratégia dE PrEvEnção Para as dst-Hiv

• Dê aos participantes 10 a 15 minutos para preencher os 
questionários. Informe onde colocar os questionários quando 
terminarem.

4. Revise os Laços que atam.
• Nesta sessão, discutimos a importância da comunidade e como 

manter o momentum das mudanças positivas que estamos 
fazendo e como continuar a fazê-las.

• Também discutimos como é importante ter apoio social 
quando estamos tentando mudar nossos comportamentos, e 
como a saúde mental e outros serviços podem nos ajudar nesse 
processo.

• “Muitos homens, muitas vozes” foi desenvolvido para ajudar 
você a fazer mudanças positivas e a criar uma comunidade 
de pessoas que o apoia enquanto faz e mantém mudanças 
comportamentais. 

• Estamos orgulhosos de todos vocês e suas realizações. 
Queremos reconhecer e comemorar seus esforços para fazer 
mudanças positivas em suas vidas.

5. Conduza a cerimônia de graduação.
• Peça aos participantes que fiquem de pé e formem um círculo. 

Os facilitadores devem ficar no meio do círculo.
• Diga aos participantes que nós vamos homenagear e 

comemorar a conclusão do 3MV.
• No 3MV, aprendemos a nos desafiar, proteger, motivar, apoiar e 

amar.
• Esta cerimônia foi desenvolvida para motivá-los a continuar o 

crescimento pessoal e as mudanças que iniciaram aqui.
6. Leia as seguintes citações:

• Joseph Beam, ativista dos direitos dos homens negros gays e 
escritor: “Homens negros amando homens negros é um ato 
revolucionário”.

• Marlon Riggs, diretor de cinema, poeta, educador e ativista 
dos direitos dos gays: “O silêncio mata a alma, diminui suas 
chances de subir, voar e explorar. O silêncio murcha aquilo que 
o torna humano. A alma encolhe até que não há mais nada”.

• Bayard Rustin, organizador e planejador de comunidades, 
ativista dos direitos humanos, cantor e pensador: “Quando um 
indivíduo protesta contra a recusa da sociedade em reconhecer 
sua dignidade como ser humano, o próprio ato de protesto lhe 
confere dignidade”.

• Essas palavras devem encorajá-lo a abraçar sua beleza como 
um homem negro gay, liberar sua voz e fazer com que sua 
presença seja reconhecida. Usem essas palavras como lembrete 
de que suas vidas e a de seus irmãos é bela, valiosa e digna de 
proteção.
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• Façam uso dessas palavras para mudar suas vidas, a de suas 
comunidades e para amar uns aos outros.

7. Pergunte aos participantes se desejam compartilhar alguma 
opinião final sobre suas experiências.

8. Depois de terem compartilhado suas opiniões, leia um dos poemas 
do impresso Poemas de graduação.

9. Ao terminar a leitura do poema, coloque uma música alegre e 
contemporânea e distribua os certificados de conclusão. 

10. Encerre a cerimônia.
• Agradeça a todos pela participação.
• Forneça informações sobre como podem entrar em contato 

uns com os outros no futuro.
• Encoraje-os a convidar os amigos para participar de futuras 

sessões do 3MV.




