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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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O 3MV é uma intervenção de grupo para a prevenção de DST e HIV 
direcionada para homens (negros) que fazem sexo com homens (HSH)

desenvolvido por:

CHBT
Center for Health and Behavioral Training

853 West Main Street
Rochester, New York 14611

585-753-5382
www.urmc.rochester.edu/chbt 
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Currículo da intervenção
Muitos homens, muitas vozes – 3MV

Uma intervenção para a prevenção das DST/HIV direcionada a homens 
negros que fazem sexo com homens (HSH)

Esta intervenção de grupo foi desenvolvida e implantada com a 
colaboração do MOCHA - Men of Color Health Awareness Project (Projeto 
de Consciência da Saúde para Homens Negros), POCC – People of Color in 
Crisis (Pessoas Negras em Crise), e CHBT – Center for Health e Behavioral 
Training (Centro de Saúde e Treinamento Comportamental). O CHBT é um 
programa desenvolvido com a parceria da:

•  Universidade de Rochester
- Departamento de Medicina Comportamental e Psicossocial 
- Departamento de Psiquiatria
- Departamento de Medicina Preventiva e Comunitária
- Unidade de Doenças Infecciosas, Departamento de Medicina, 

com a colaboração da Secretaria de Saúde Pública do Município 
de Monroe, Rochester, Nova Iorque 

Este Manual de intervenção foi escrito em 1998, com atualizações em 2002 
e 2005.

© Universidade de Rochester, Patrícia Coury-Doniger, FNPC. Este material 
está protegido pela lei de direitos autorais e não pode ser reproduzido sem 
consentimento. Pedidos de informações devem ser encaminhados a:

Patrícia Coury-Doniger, FNPC

University of Rochester Medical Center, Infectious Disease Unit, 
Department of Medicine

601 Elmwood Avenue, Rochester, New York, 14642
Telefone: 585-753-5382, Fax 585-753-5617
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Sobre o CHBT
O CHBT – Center for Health e Behavioral Training (Centro de Saúde 

e Treinamento Comportamental) integra o programa para o combate às 
DST/HIV, com a parceria da Universidade de Rochester e da Secretaria 
de Saúde Pública do Município de Monroe, em Rochester, Nova Iorque. A 
missão do programa em DST/HIV é fornecer serviços integrados de alta 
qualidade, voltados para prevenção das DST e do HIV nas populações 
em risco e de difícil acesso do município de Monroe. A missão do CHBT 
é oferecer treinamento e aplicabilidade de métodos preventivos com 
base científica, visando aprimorar os programas públicos de prevenção 
voltados para as DST/HIV/TB. Todos os docentes e facilitadores do 
treinamento têm experiência direta com programas de intervenção em 
DST/HIV em clínicas, sistemas penitenciários e espaços comunitários. 
O treinamento é destinado a indivíduos que trabalham em organizações 
comunitárias e em programas de saúde pública, incluindo profissionais 
de saúde e de serviços humanitários, clínicos, conselheiros, educadores, 
funcionários de programas de extensão e gestores da área de saúde.

O CHBT é conhecido como:

• Centro de Treinamento para Intervenções Comportamentais e 
Sociais do PTC-Centro de Treinamento para a Prevenção de DST/
HIV, do estado de Nova Iorque, para a região geográfica leste 
dos Estados Unidos, pelos Centros de Prevenção e Controle de 
Doenças.

• Centro de Expertise em Ciências Comportamentais e Sociais para 
o Estado de Nova Iorque e Centro Regional de Treinamento em 
HIV/Aids para a Região dos Finger Lakes, pelo Instituto de Aids, 
Departamento de Saúde do Estado de Nova Iorque.

• Parte integrante do Centro de Expertise em Avaliação de 
Programas pelo Instituto de Aids, Departamento de Saúde do 
Estado de Nova Iorque.

• Satélite do Centro de Treinamento Clínico para DST do Centro 
de Treinamento para a Prevenção de DST/HIV da cidade de Nova 
Iorque para a região II dos Estados Unidos, pelos Centros de 
Prevenção e Controle de Doenças.
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O CHBT fornece treinamento e assistência técnica.
Para maiores informações, visite nosso website em www.urmc.rochester.

edu/chbt ou entre em contato pelo telefone 585-753-5382
853 West Main Street, Bullshead Plaza, Rochester, NY 14611

Este material está protegido pela lei de direitos autorais, mas pode 
ser reproduzido para a utilização em outros programas de prevenção 
e treinamento, desde que esta página esteja incluída e o CHBT receba 
notificação acerca de seu desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO
Muitos homens, muitas vozes

Uma intervenção de grupo para a prevenção das DST/HIV para homens 
negros que fazem sexo com homens 

•  População-alvo
•  Filosofia da intervenção
•  Resumo
•  Fundamentação científica
•  Argumentação científica 
•  Histórico
•  Desenvolvimento do currículo
•  Resumo das intervenções para HSH
•  Resumo das sessões
•  Resumo dos exercícios
•  Regras básicas – Acordo de participação
•  Laços que Unem – Manual do facilitador
•  Observações para os facilitadores
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POPULAÇÃO-ALVO
É necessária uma explicação sobre a população-alvo do projeto 

“Muitos homens, muitas vozes” (3MV), porque a terminologia referente 
a populações específicas continua evoluindo e, portanto, nem sempre é 
esclarecedora. O 3MV é uma intervenção para homens negros que têm 
relações sexuais com homens (HSH). Entretanto, os termos “negros” e 
“HSH” são amplos e exigem uma definição precisa, que oriente a tomada 
de decisões sobre a implantação do 3MV e o recrutamento dos clientes 
para esta intervenção.

O 3MV considera o termo “negros” tendo por referência a 
população de raça negra, incluindo:

a. Afro-americanos;
b. Africanos (por exemplo, do Senegal, da Nigéria, do Quênia, 

etc.);
c. Negros do Caribe ou das Índias Ocidentais (por exemplo, 

Jamaica, Haiti, Trinidad); 
d. Latinos e hispânicos negros (por exemplo, República 

Dominicana, Porto Rico, Cuba, etc.).

O 3MV considera o termo “HSH” tendo por referência homens que 
mantêm relações sexuais com homens, tanto gays como não gays, 
identificados e descritos abaixo:

a. O recrutamento de negros para esta intervenção pode incluir: 
homens gays, bissexuais e amantes do mesmo sexo, bem 
como homens negros que não se identificam como gays ou 
bissexuais, mas que se sentem atraídos sexual e afetivamente 
por outros homens.

b. O 3MV não é apropriado para outros HSH que não sentem 
atração sexual ou afetiva por outros homens, tais como 
prisioneiros que realizam “sexo ocasional” e aqueles que o 
fazem por dinheiro ou por drogas.

Como declarado no manual de procedimentos 
do CDC para o 3MV:

“A intervenção não foi desenvolvida para homens que se identificam como 
heterossexuais, e esse grupo não deve se incluído nas sessões. Os negros 
HSH que não se identificam como ‘gays’ ou ‘bissexuais’ podem participar 
do 3MV, desde que estejam dispostos a discutir os riscos de DST e HIV em 
comportamentos sexuais entre homens e os métodos para redução de riscos 
nos comportamentos”.

Da mesma maneira, o 3MV não foi desenvolvido especificamente para 
outros grupos raciais/étnicos que possam se identificar como “de cor”, 
incluindo-se nessa classificação os provenientes das ilhas da Ásia e do 
Pacífico, da América Latina e os nativos americanos. O 3MV, entretanto, 
pode ser adaptado para essas populações específicas.
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Filosofia da intervenção
• Comportamentos não ocorrem num vácuo; são influenciados 

pelo conhecimento, atitudes, crenças e habilidades, bem como 
pela dinâmica que ocorre no ambiente físico da pessoa e no seu 
universo familiar, social e cultural. A mudança de comportamento 
é um processo que depende do reconhecimento desses fatores e do 
impacto que exercem.

• O racismo e a homofobia, as disparidades econômicas e outros 
fatores sociais influenciam o desenvolvimento da identidade, da 
autopercepção e da autoaceitação de homens negros que fazem 
sexo com homens (HSH). Uma influência social negativa pode 
levar a uma redução da autoestima e à prática de comportamentos 
de risco.

• DST e HIV são transmitidos por comportamentos sexuais e por 
uso de drogas.

• Para negros HSH, tanto os comportamentos sexuais como o 
uso de drogas sofrem influência das estruturas dinâmicas das 
comunidades negras (afro-americanos, caribenhos e africanos), 
latinas e gays.

• Um dos objetivos do 3MV é ajudar os clientes a compreender 
as questões referentes à dupla identidade (negros e HSH que se 
identificam como gays), assim como os fatores que influenciam 
os negros HSH, favorecendo a baixa autoestima e a prática de 
comportamentos de risco para as DST e o HIV.

• Há muitas opções para a prevenção de DST/HIV, incluindo 
abordagens voltadas para a redução de danos. Algumas opções 
podem ser feitas pelo indivíduo; outras requerem negociações com 
o(s) parceiro(s).

• Um dos objetivos do 3MV é facilitar a utilização de 
conhecimento, atitudes, crenças e habilidades, em um ambiente 
em que os indivíduos se sintam seguros, aceitos e socialmente 
apoiados.

Por meio dessa abordagem, a mudança de comportamento se torna 
mais fácil.
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RESUMO
Muitos homens, muitas vozes (3MV) é uma intervenção 

comportamental voltada para a prevenção de DST/HIV em grupos 
de negros HSH. O 3MV foi desenvolvido e implantado em 1999 em 
Rochester, Nova Iorque, com a colaboração do Center for Health e 
Behavioral Training (CHBT) em Rochester, e do Men of Color Health 
Awareness Project (MOCHA) e People of Color in Crisis (POCC), 
ambos do Brooklyn. A disseminação do 3MV ocorreu com o trabalho do 
POCC e da Rede de Gays Negros do Estado de Nova Iorque. Em 2002, o 
3MV foi selecionado pelo CDC para divulgação nacional com o objetivo 
de atender às crescentes necessidades de prevenção da população HSH 
negra. Atualmente, o treinamento para o 3MV é fornecido em todo o 
território americano.

FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA
Uma intervenção para prevenção do HIV em homens gays brancos 

– Autogerenciamento comportamental e habilidades afirmativas – 
foi desenvolvida com base no Modelo de aquisição de habilidades 
comportamentais para a redução de risco (teoria social cognitiva). O 
modelo e a intervenção foram desenvolvidos e avaliados no final da 
década de 1980 por Jeffrey A Kelly, PhD, diretor do Center for  AIDS 
Intervention Research (CAIR), do Departamento de Psiquiatria e 
Medicina Comportamental da Faculdade de Medicina de Wisconsin. Essa 
intervenção é citada no Compendium of HIV Prevention Interventions with 
Evidence of Effectiveness (ver referências). John Peterson, PhD, do Center 
for AIDS Prevention (CAPS) da Universidade da Califórnia, em São 
Francisco, também contribuiu com suas pesquisas em torno do conceito 
de “dupla identidade” de homens gays negros. O 3MV foi adaptado e 
desenvolvido a partir dessas intervenções. Foram feitas mudanças no 
currículo nas seguintes áreas-chave: (1) integração da prevenção de DST 
e do HIV e (2) abordagem dos fatores que influenciam o comportamento, 
especificamente para HSH negros, incluindo: conhecimento sobre 
DST/HIV; percepção do risco para DST; normas familiares/culturais/
religiosas; influência social do racismo e da homofobia e as dinâmicas 
do relacionamento sexual em conformidade com os papéis de ‘ativos’ e 
‘passivos’.

ARGUMENTAÇÃO CIENTÍFICA
Embasamento teórico das intervenções direcionadas a pequenos 

grupos: as intervenções comportamentais mais efetivas para HSH, bem 
como para outras populações, tiveram por base modelos desenvolvidos 
utilizando-se a Teoria Social Cognitiva, que incluem o Modelo de 
Redução de Risco para a Aids e o Modelo para Aquisição de Habilidades 
Comportamentais. A teoria social cognitiva (Bandura) fundamenta-se 
na premissa de que “comportamentos, ambiente, atitudes e crenças são 
altamente interativos e interdependentes” (Kalichman: 1998, p. 42). De 
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acordo com essa teoria, há uma relação entre os comportamentos de risco 
e o conhecimento, atitudes e crenças individuais, bem como a influência 
do núcleo social e do meio ambiente a que a pessoa pertence. 

Efetividade das intervenções em pequenos grupos para um 
indivíduo: uma conferência de consenso foi realizada em 1997 pelos NIH 
(National Institutes of Health), com o objetivo de avaliar a eficácia de 
vários programas de intervenção para prevenção do HIV. A conferência 
concluiu que as intervenções com pequenos grupos são “eficazes na 
redução de comportamentos de risco para o HIV e a aids” e que essas 
intervenções deveriam ser amplamente disseminadas.

Histórico

Em 1998, Gary English (Diretor Executivo do MOCHA, Rochester) 
reconheceu que havia uma necessidade ainda não atendida pelos 
programas de intervenção direcionados especificamente para a população 
de HSH negros. O próprio MOCHA, uma organização comunitária 
com escritórios em Rochester e Buffalo, foi criada para atender a essas 
necessidades da população HSH na região oeste de Nova Iorque. English 
solicitou a assistência técnica do CHBT para desenvolver uma intervenção 
comportamental de grupos que fosse culturalmente apropriada para os 
HSH negros.

O CHBT estava qualificado para fornecer essa assistência. O CHBT 
é resultado de uma colaboração entre a Universidade de Rochester 
e a Secretaria de Saúde do Município de Monroe. Com o apoio da 
Secretaria da Saúde de Monroe, os docentes do CHBT fornecem serviços 
de prevenção integrada para DST/HIV em clínicas comunitárias e em 
instituições do sistema penitenciário. Intervenções com fundamentação 
científica foram desenvolvidas e integradas aos sistemas existentes. 
Todos os docentes e funcionários do CHBT têm experiência clínica e 
envolvimento com programas nesses cenários. O CHBT também foi 
designado como (1) Centro Regional de Treinamento em HIV/Aids para 
o Estado de Nova Iorque; (2) Centro de Expertise em Intervenção Social 
e Comportamental para o Instituto de  Aids, Departamento de Saúde 
do Estado de Nova Iorque; e (3) um dos Centros de Treinamento Social 
e Comportamental e parte da rede nacional de Centros de Treinamento 
para a Prevenção de DST/HIV dos CDC (Centros para Prevenção e 
Controle de Doenças). Pela Universidade de Rochester, o CHBT fornece 
expertise em prevenção das DST/HIV, ciência social e comportamental, 
treinamento e avaliação com o apoio dos Departamentos de Medicina 
Comunitária e Preventiva; em Psiquiatria com o apoio do Departamento 
de Medicina Comportamental e Psicossocial; e em Doenças Infecciosas 
pelo Departamento de Medicina. 

Desenvolvimento do Método/Modelo

Devido à expertise do CHBT nas questões acadêmicas e clínicas e na 
implantação de programas, e à experiência do MOCHA com a população 
negra HSH, a colaboração entre essas duas instituições teve por objetivo 
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fazer um elo entre a prevenção, do ponto de vista acadêmico, e as 
necessidades da comunidade. Os docentes do CHBT reuniram-se com 
English e o Comitê de Diretores do MOCHA, muitos dos quais negros 
HSH. Disponibilizaram-se muitas informações sobre as necessidades 
particulares dessa população específica e sobre a conveniência de 
se modificar essa intervenção antes de implantá-la no MOCHA. 
Com a aprovação da Diretoria, o CHBT conduziu uma avaliação das 
necessidades, com foco nos fatores que influenciam os comportamentos 
de risco para DST/HIV dos HSH negros. Uma análise epidemiológica 
foi realizada, demonstrando taxas desproporcionalmente altas de DST 
e HIV entre os negros HSH. A inter-relação entre a transmissão de 
DST e do HIV já estava plenamente estabelecida na época. Uma revisão 
da literatura e dos métodos de intervenção disponíveis revelou vários 
modelos de intervenções comportamentais em grupo com eficácia 
comprovada. A maioria deles, entretanto, foi desenvolvida para homens 
brancos, com base na teoria social cognitiva. Uma das intervenções tinha 
foco especial em negros HSH. As três intervenções analisadas estão 
resumidas na tabela abaixo.

Resumo das intervenções para HSH com eficácia comprovada

Pesquisador Kelly Kegeles Peterson

Nome da intervenção
Autogestão comportamental 
e habilidades a             
firmativas

Mpowerment
Estudo da saúde de 
homens afro-americanos

Ano de publicação 1989 1996 1996

Centro de pesquisa
Center for AIDS Intervention 
Research – CAIR

Center for AIDS 
Prevention Studies – CAPS

Center for AIDS 
Prevention Studies – CAPS

Teoria Teoria Social Cognitiva Teoria Social Cognitiva Teoria Social Cognitiva

Modelo do Pesquisador

Modelo de aquisição 
de habilidades 
comportamentais
Kelly

Não especificado
Kegeles

Modelo de redução do 
risco da  aids
Peterson

Elementos principais

1. Educação e sensibilização 
para o risco do HIV

2. Estratégias para redução 
de risco

3. Habilidades 
comportamentais

4. Afirmação sexual
5. Apoio social e prevenção 

de recaídas

1. Educação sobre o risco 
da aids

2. Habilidades 
comportamentais 
cognitivas

3. Habilidades afirmativas
4. Autoidentidade
5. Apoio social

1. Educação sobre o risco 
da  aids

2. Habilidades 
comportamentais e 
comprometimento

3. Assertividade 
4. Autoidentidade
5. Apoio social

Duração da 
intervenção

12 sessões semanais
75-90 minutos cada

1 a 3 sessões
3 horas cada

Roteiro da intervenção

Sim, disponível no website 
do CAIR, hoje denominado 
Parceiros na prevenção e 
condensado em seis sessões.

Sim, disponível no Center 
for  AIDS Prevention 
Studies – CAPS

Sim

Publicado no 
Compendium do CDC

Sim Sim Não
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Os elementos comuns nas intervenções foram a educação e 
sensibilização para o risco da  aids; treinamento em habilidades 
comportamentais; treinamento em autoafirmação sexual e apoio social. 
O modelo de aquisição de habilidades comportamentais desenvolvido 
pelo CAIR (e usado para a intervenção de Autogerenciamento 
Comportamental e Habilidades Afirmativas) foi selecionado em razão da 
eficácia comprovada em influenciar mudanças de comportamento para 
HSH, embora tivesse sido desenvolvido e avaliado para homens brancos 
gays na década de 1980.

O currículo do Estudo da Saúde de Homens Afro-americanos, 
desenvolvido em 1990 por John Peterson, PhD, do Center for AIDS 
Prevention Studies (CAPS), em conjunto com a Universidade da 
Califórnia, em São Francisco, enfatizava o conceito de “dupla identidade” 
para HSH negros. A evolução do conhecimento sobre as interações 
entre as DST/HIV e a influência de fatores nos negros HSH, derivados 
de pesquisas no campo da ciência comportamental e social, sugeriam a 
necessidade maior de mudanças.

Grupos focais e entrevistas com informantes-chaves foram iniciados. 
Deu-se atenção específica à relevância cultural das intervenções 
e às especificidades dos determinantes (fatores de influência) dos 
comportamentos selecionados. Foram iniciadas reuniões regulares com os 
docentes do CHBT e um grupo focal do MOCHA e outros participantes. 
Os grupos focais revisaram o conteúdo da Intervenção do Modelo CAIR. 
O conteúdo do CAPS também foi revisado. Coletaram-se sugestões e 
opiniões sobre a relevância e a necessidade de mudanças.

Os resultados da revisão da literatura, da análise epidemiológica e 
da pesquisa formativa foram usados para adequar a Intervenção do 
CAIR, de modo a abordar as inter-relações entre DST e HIV, as normas 
familiares/culturais/religiosas, as influências sociais e as dinâmicas 
do relacionamento sexual específicas da comunidade negra HSH. A 
adaptação foi necessária em três áreas: (1) dar mais ênfase à questão 
da dupla identidade dos negros HSH, incluindo as influências do 
racismo e homofobia na autoidentidade e autoestima; (2) necessidade 
de integrar as informações sobre prevenção de DST e HIV; e (3) atenção 
específica à singularidade das dinâmicas nas relações sexuais de negros 
HSH, incluindo aquelas referentes a ativos e passivos, questões de 
controle e poder, além de violência doméstica. A Intervenção do CAIR 
foi modificada para incluir esses fatores de influência e um esboço 
do novo conteúdo da intervenção foi preparado. A nova intervenção 
seria conduzida por pessoas de um mesmo grupo em organizações 
comunitárias, sem incentivos financeiros para a participação. Foram 
organizadas 7 sessões semanais, cada uma com duração entre 2,5 e 3 
horas.

O novo conteúdo da intervenção foi escrito e denominado Muitos 
Homens, Muitas Vozes. Um piloto da nova intervenção foi conduzido 
em janeiro e fevereiro de 1998. As sessões eram altamente interativas e se 



18
Ministério da Saúde

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

baseavam em metodologias de vivência, com pouco conteúdo didático. 
Os docentes do CHBT facilitaram as sessões-piloto com a assistência de 
colaboradores do MOCHA. Após cada sessão, uma reunião foi realizada 
para que os participantes pudessem discutir o conteúdo, que continuou 
a ser aprimorado. O conteúdo da intervenção ficou pronto em março 
de 1998. Durante a primavera e verão daquele ano, o CHBT treinou 
funcionários do MOCHA para conduzirem a intervenção. Em 1999, 
Gary English tornou-se Diretor Executivo do POCC no Brooklyn, Nova 
Iorque, e implantou o 3MV. O POCC desenvolveu estratégias eficazes 
de recrutamento e retenção. O Muitos homens, muitas vozes (3MV) foi 
conduzido trimestralmente no POCC e atraiu cerca de 20 clientes por 
intervenção. A Rede Gay Negra do Estado de Nova Iorque promoveu 
o 3MV em 10 organizações comunitárias. Vários indivíduos dessas 
organizações, assim como os de um grande centro comunitário da cidade 
de Atlanta, Geórgia, também foram treinados pelo CHBT. Hoje, o 3MV é 
difundido nacionalmente pelo CDC, como um instrumento para atender 
às necessidades crescentes da população negra HSH.
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Resumo das sessões
Segue, abaixo, um resumo das seis sessões. Cada uma delas aborda 

fatores de influência específicos em uma sequência predeterminada. As 
principais modificações estão nas sessões um, dois e cinco.

Sessão 1. Negros HSH: dupla identidade
(Normas sociais, normas culturais/religiosas, influências dos pares, 
autopadrões/valores/identidade)

Sessão 2. Prevenção de DST/HIV para negros HSH: papéis e riscos 
do ativo/passivo

(Conhecimento, atitudes e crenças: percepção do risco e percepção 
do grau de gravidade)

Sessão 3. Avaliação do risco para DST/HIV e opções de prevenção
(Conhecimento, atitudes e crenças: percepção do risco, percepção 
dos benefícios e expectativas de resultados)

Sessão 4. Intenções para agir e capacidade para mudanças
(Autoeficácia, ambivalência, intenções, habilidades)

Sessão 5. Questões sobre relacionamentos: seleção de parceiros, 
comunicação e negociação de papéis para negros HSH

(Dinâmicas da relação sexual, emoções, autoeficácia, habilidades)

Sessão 6. Apoio social e solução de problemas para manter a 
mudança

(Habilidades, apoio dos pares, influência social)

Sessão 7. Construindo pontes - Comunidade
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Modelo de aquisição de habilidades comportamentais – baseado na 
Teoria Social Cognitiva

Elementos críticos para a mudança de comportamentos de risco para o 
HIV

Educação sobre o risco
Compreensão prática dos fatores responsáveis pelo risco e das 
mudanças comportamentais necessárias para reduzir o risco.

Potencial da ameaça
Avaliação precisa do nível individual de risco baseado no 
comportamento pessoal do indivíduo.

Eficácia percebida da 
mudança

Crença de que o indivíduo é pessoalmente capaz de implantar 
mudanças para redução de comportamentos de risco e que 
essas mudanças, se realizadas, terão efeito protetor.

Intenção de agir
Comprometimento em iniciar uma ação pessoal para reduzir o 
risco.

Habilidades 
comportamentais 
para redução do risco

Aquisição das habilidades comportamentais necessárias 
para alcançar a redução do risco e habilidade de exercê-las 
bem (incluindo o uso de preservativos; realização de sexo 
seguro; habilidades assertivas para recusar o risco sob coação; 
habilidades de autogerenciamento necessárias para implantar 
mudanças cognitivas e habilidades ambientais para reduzir a 
vulnerabilidade ao risco).

Habilidades cognitivas 
em solução de 
problemas para 
implantação e 
manutenção da 
mudança

Planejamento de estratégias para implantação de mudanças 
comportamentais e ações programáticas para a eventualidade 
de surgirem obstáculos ou recaídas.

Reforço da mudança 
comportamental

Autorreforços e apoio social necessários para sustentar as 
mudanças comportamentais no decorrer do tempo.

Referência: Kelly JA. (1995). Changing HIV Risk Behavior Practical 
Strategies. The Guilford Press, NYC.
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MUITOS HOMENS, MUITAS VOZES
6 sessões semanais: fatores de influência abordados

Sessão 1. Negros HSH e dupla identidade
O que influencia os comportamentos dos negros HSH

Fatores de influência – normas sociais, normas culturais/religiosas,
normas dos pares, autopadrões/valores, identidade

Sessão 2. Prevenção de DST/HIV para negros 
HSH: os papéis e riscos do ativo/passivo

O que você sabe sobre DST/HIV em negros HSH?
Fatores de influência – conhecimento, atitudes e crenças: percepção do 

risco e percepção do grau de gravidade

Sessão 3. Avaliação do risco para DST/HIV e 
opções de prevenção

Você se preocupa em contrair DST/HIV? Por quê? Por que não?
Quais as suas opções para a prevenção?

Fatores de influência – conhecimento, atitudes e crenças: percepção do 
risco, percepção dos benefícios, expectativas quanto aos resultados

Sessão 4. Intenções de agir e capacidade de 
mudança

Como ocorre a mudança de comportamento?
Você está pronto para mudar?

Quais as opções de prevenção que você está disposto a experimentar?
Qual é a sua ambivalência – quais são as suas barreiras?

Fatores de influência - ambivalência, intenções, autoeficácia, habilidades
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Sessão 5. Questões sobre relacionamentos: 
seleção de parceiro, comunicação e negociação 

de papéis para negros HSH
Ativos e passivos – quem tem o poder?

Quais as dificuldades que você enfrenta para se manter seguro em 
relacionamentos de diferentes tipos?

Como as habilidades de negociação e de comunicação com os seus parceiros 
podem ser aprimoradas?

Que opção de relacionamento mais seguro você está disposto a 
experimentar?

Fatores de influência - dinâmicas da relação sexual, emoções, autoeficácia

Sessão 6. Apoio social e solução de problemas 
para manter a mudança

Como funcionou a opção de prevenção que você experimentou?
O que funcionou e o que não funcionou?
Continuar a construção de habilidades.

Como solucionar o problema e começar novamente?
Onde conseguir apoio contínuo?

Fatores de influência - habilidades, apoio dos pares, influência social
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Resumo dos exercícios

Sessão 1. Negros HSH e 
dupla identidade

1. Aquecimento: o que você já tentou mudar?

2. Por que fazemos o que fazemos?

3. Rodas de chuva de ideias – dupla identidade.

4. Fazendo a conexão.

Sessão 2. Prevenção de 
DST/HIV para negros 
HSH: os papéis e riscos 
do ativo/passivo

1. Papéis e riscos para ativos e passivos.

2. O que você sabe sobre as DST/HIV em negros HSH?

3. Como se pega uma DST ou o HIV?

4. “Sexo na Cidade”, seguido da apresentação do Quebra-
cabeça da transmissão.

Sessão 3. Avaliação 
do risco de DST/HIV e 
opções de prevenção

1. Quais as minhas chances se...? Construindo uma lista de 
opções para a prevenção das DST/HIV.

2. Prepare seu próprio levantamento de informações – o que 
você vai fazer com quem?

3. Meus comportamentos pessoais de risco para a infecção por 
DST/HIV são...

Sessão 4. Intenções de 
agir e capacidade de 
mudança

1. Jogo das Estações – você está pronto para a mudança?

2. Escolhendo agir.

3. Expressando a ambivalência e as barreiras pessoais.

4. Explorando as vantagens e desvantagens da opção 
escolhida.

5. Preparando-se para agir.

Sessão 5. Questões 
sobre relacionamentos: 
seleção de parceiro, 
comunicação e 
negociação de papéis 
para negros HSH

1. O homem de meus sonhos

2. Quem detém o poder?

3. Por que escolhemos quem escolhemos – você é ativo ou 
passivo?

Sessão 6. Apoio social e 
solução de problemas 
para a manutenção da 
mudança

1. Faça a sua própria cena.

2. Círculo de dramatizações.

3. Solução de problemas em grupo.

4. Caindo do caminhão.

Sessão 7. Construindo 
pontes - Comunidade

1. Do que mais você precisa?

2. Como posso aproveitar essa experiência?

3. Como podemos construir uma comunidade?

4. Escrevendo um Manual de Sobrevivência para negros HSH.

5. O que mais a nossa organização tem para oferecer?
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Regras básicas – Acordo de participação
São seis as normas que devem ser respeitadas nesta oficina:

1) Tudo que for dito durante esta oficina é confidencial! Ou seja, o 
que falarmos aqui não pode ser repetido para ninguém de fora, 
mesmo para aquelas pessoas que estejam participando de outras 
funções relacionadas ao programa, outros grupos ou oficinas.

2) Não julgamos ou criticamos nada do que ouvirmos nesta oficina, 
mesmo que não concordemos com a pessoa. Cada um tem direito 
a ter opinião sobre como se sente, pensa ou age.

3) Não queremos que você censure o seu pensamento. Sinta-se à 
vontade para dizer o que estiver pensando, porque essa é a única 
maneira de nos ajudar a compreender e usar as informações que 
compartilhamos aqui. Lembre-se: ninguém vai julgar ou criticar o 
que você disser.

4) Todos compreendem que esta oficina não tem por objetivo 
resolver relacionamentos românticos. O que acontece fora daqui é 
decisão de cada um, mas pedimos que respeitem esta importante 
norma enquanto estiverem participando desta oficina.

5) Precisamos observar os horários da oficina. Mesmo que uma 
determinada atividade seja muito divertida, pode ser necessário, 
quando solicitado, parar e iniciar a atividade seguinte. Isso é 
necessário se quisermos terminar todas as sessões e cobrir todo o 
conteúdo. Pensamentos e ideias que não puderem ser discutidas 
durante a sessão serão colocadas no Baú do Tesouro. Durante a 
sessão 7, o Baú do Tesouro será aberto para uma discussão das 
questões ali contidas.

6) Por último, mas igualmente importante: todos nós devemos nos 
divertir e participar desta oficina com prazer.

Por favor, assine na linha abaixo indicando que leu as normas acima e 
que concorda em segui-las.

Assinatura: ________________________________________________ 

Data:         _________________________________________________ 
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Laços que Unem – Manual do facilitador
Uma das tarefas mais importantes do facilitador é esclarecer aos 

clientes a conexão entre as sessões.

• No início de cada sessão, o facilitador deve resumir os pontos 
principais da sessão anterior e informar os clientes sobre o que vai 
ser abordado e porque será tratado nesta sessão.

• No final de cada sessão, o facilitador deve resumir os principais 
pontos da sessão e informar os clientes sobre o que vai ser 
abordado e porque será tratado na sessão seguinte.

Os facilitadores podem usar os seguintes roteiros para conectar uma 
sessão a outra.

Os textos em itálico contêm instruções para os facilitadores e não 
devem ser lidos em voz alta.

No FINAL da sessão 1 – Roteiro:

• Trabalhamos todos juntos esta noite e levantamos alguns aspectos 
e pontos de vista importantes.

• Aprendemos que muitos fatores influenciam os comportamentos 
de todos, incluindo coisas que estão nas nossas cabeças e coisas 
que estão ao nosso redor (indique alguns dos exemplos exibidos 
nos cartazes fixados nas paredes – coisas de dentro, como 
conhecimento, atitudes e habilidades, e coisas de fora, como 
os amigos). Também aprendemos que alguns desses fatores de 
influência – coisas de fora – são especialmente importantes para 
negros HSH (indique alguns dos exemplos das ‘rodas com aros’ 
fixadas na parede. Por exemplo: dupla identidade; atitudes da 
sociedade com relação aos negros HSH; a sensação de não pertencer 
à própria comunidade ou de não pertencer à comunidade gay 
branca; homofobia nas comunidades negras e na igreja; racismo).

• As coisas de dentro também são importantes para negros HSH 
(como acima, use exemplos de emoções/atitudes autodestrutivas não 
percebidas que podem levar a comportamentos de risco, como, por 
exemplo: risco sexual, uso de drogas ou recusa a procurar cuidados 
médicos).

Na próxima sessão, vamos falar especificamente sobre ativos e passivos 
- seus papéis e riscos. Discutiremos por que as taxas de infecção de DST/
HIV estão crescendo tão rápido entre negros HSH. Veremos também 
como essas infecções estão relacionadas com a questão de ativos e 
passivos.
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No INÍCIO da sessão 2 – Roteiro:

Na sessão passada, aprendemos sobre fatores que influenciam o 
comportamento de risco dos HSH negros.

• Nesta sessão, falaremos especificamente sobre ativos e passivos, 
seus papéis e riscos. Discutiremos algumas das infecções de maior 
risco para os HSH negros com relação a esses papéis.

• Começaremos a construir um menu de opções de prevenção 
baseado na filosofia de redução de danos.

No FINAL da sessão 2 – Roteiro:

• Hoje aprendemos sobre os papéis dos ativos e passivos e como eles 
estão relacionados aos riscos de DST/HIV para negros HSH.

• Aprendemos sobre DST (inclusive algumas que não conhecíamos); 
como algumas podem ser curadas (bacterianas) e outras não 
(virais).

• Aprendemos como podemos contrair uma DST e nem saber que a 
temos, e como isso nos torna mais vulneráveis à infecção pelo HIV 
ou aumenta nossa possibilidade de transmiti-lo para o parceiro.

• Também nos divertimos tentando descobrir a conexão entre as 
DST e o HIV.

• Finalmente, aprendemos sobre o quebra-cabeça da transmissão e 
como as três peças juntas ajudam a compreender as nossas chances 
de contrair uma DST ou o HIV.

Na próxima sessão, falaremos mais sobre nossos comportamentos e 
riscos pessoais e construiremos uma lista de opções de prevenção para 
DST/HIV, com base na filosofia de redução de danos.

No INÍCIO da sessão 3 – Roteiro:

Na sessão passada, aprendemos sobre como os papéis de ativo e passivo 
representam risco para diferentes infecções.

• Também aprendemos muito sobre novas DST e suas relações com 
a infecção pelo HIV.

• Aprendemos, ainda, sobre o quebra-cabeça da transmissão e os 
três fatores que influenciam o risco de infecção por DST e HIV.

• Nesta sessão, vamos falar mais sobre nossos comportamentos e 
riscos pessoais e construir uma lista de Opções de prevenção para 
indivíduos (lista 1) para DST/HIV, baseada na filosofia de redução 
de danos.
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No FINAL da sessão 3 – Roteiro:

• Hoje abordamos algumas das nossas questões pessoais – o que 
fazemos e com quem.

• Aprendemos que talvez não tivéssemos consciência dos riscos 
relacionados a alguns de nossos comportamentos – e sobre a 
infecção por DST/HIV.

• Também aprendemos um pouco mais sobre o que podemos fazer 
para nos proteger – criamos uma lista de Opções de prevenção 
para indivíduos (lista 1) usando a filosofia de redução de danos. 
Algumas dessas opções envolvem a mudança nos comportamentos 
sexuais ou na maneira de usar drogas e álcool. Algumas dessas 
opções envolvem a realização de exames médicos ou de testes para 
detecção de DST e HIV. 

Na próxima sessão, falaremos sobre como uma mudança 
comportamental realmente acontece. Discutiremos maneiras fazer com 
que uma mudança se torne REAL em nossas vidas. Avaliaremos nossa 
disponibilidade para a mudança. E, então, cada um de nós vai escolher 
uma opção da nossa lista de Opções de prevenção para indivíduos (lista 
1) e tentar usá-la.

 

No INÍCIO da sessão 4 – Roteiro:

Na sessão passada, falamos sobre o que podemos fazer para nos 
proteger e criamos uma lista de Opções de prevenção para indivíduos 
(lista 1) usando a filosofia de redução de danos.

• Essas opções envolvem a mudança nos comportamentos sexuais 
ou na maneira de usar drogas e álcool. Algumas delas contemplam 
a realização de exames médicos ou de testes para detecção de DST 
e HIV.

• Nesta sessão, vamos falar sobre como uma mudança de 
comportamento realmente acontece. Avaliaremos se estamos 
prontos para essa mudança. Então, pediremos a cada um de vocês 
que escolham uma opção da lista 1 e tentem usá-la.

No FINAL da sessão 4 – Roteiro:

• Hoje revisamos a lista de Opções de prevenção para indivíduos 
(lista 1) que criamos.

• Melhoramos nossa compreensão sobre como acontece uma 
mudança de comportamento. Aprendemos que se trata de um 
processo e não de um fato imediato. Aprendemos que as pessoas 
passam por fases de mudança e que é normal ter desvios e 
recaídas. Sabemos que precisamos aplicar esse conhecimento em 
nós mesmos, para evitar que nos julguemos negativamente quando 
enfrentamos dificuldades para mudar.
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• Também avaliamos se estamos prontos e comprometidos para 
tentar uma das opções da lista 1.

Nesta sessão, vamos aprofundar nossa discussão sobre os tipos de 
relacionamentos e encontros sexuais em que nos envolvemos como negros 
HSH. Vamos discutir mais sobre se é realmente isso que queremos para nós 
mesmos e como podemos negociar com nossos parceiros o que realmente 
queremos. Então, vamos nos comprometer a experimentar uma das opções 
pessoais da lista de Opções de prevenção para parceiros (lista 2).

No INÍCIO da Sessão 5 – Roteiro:

Na sessão passada, aprendemos mais sobre como realmente acontece a 
mudança de comportamento. Avaliamos se estamos prontos para mudar. 
Cada um de nós concordou em escolher uma alternativa da nossa lista de 
Opções de prevenção para indivíduos (lista 1) e experimentá-la. Vocês 
devem continuar usando essa opção por mais uma semana – porque na 
sessão 6 vamos falar mais sobre como funcionou a nossa opção.

• Hoje vamos um pouco mais longe, um pouco mais fundo. Vamos 
abordar os tipos de relacionamentos e encontros sexuais que 
temos como negros HSH. Discutiremos mais profundamente se é 
realmente isso que queremos para nós mesmos e como podemos 
negociar com nossos parceiros para conseguir o que realmente 
queremos.

• Então, poderemos escolher uma alternativa da lista de Opções de 
prevenção para parceiros (lista 2) e tentar aplicá-la.

No FINAL da sessão 5 – Roteiro:

• Hoje aprofundamos nossa discussão sobre as razões que levam os 
negros HSH a assumirem os papéis de ativos e passivos, de onde 
isso vem e o que o sexismo e os estereótipos têm a ver com tudo 
isso.

• Aprendemos que há tipos diferentes de poder – que um não é 
melhor que o outro e que ativos e passivos possuem poderes 
diferenciados – mas que ambos podem ser poderosos, cada qual à 
sua maneira.

• Aprendemos que os papéis de ativos e passivos nos 
relacionamentos talvez não sejam adequados para nós e nem 
estejam nos oferecendo o que realmente queremos.

• Aprendemos sobre como podemos conseguir o que realmente 
queremos ao escolher diferentes parceiros ou por meio da 
comunicação que estabelecemos com nossos parceiros. Entretanto, 
você não vai conseguir o que quer até saber exatamente o que isso é.

• Então, todos nós escolhemos uma das opções de relacionamento 
da nossa lista de Opções de prevenção para parceiros (lista 2) e 
vamos experimentá-la com o(s) nosso (s) parceiro(s).
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Na próxima sessão, discutiremos o que aconteceu quando tentamos 
utilizar nossas opções da lista 1 (Individual) e da lista 2 (Parceiro) – o que 
funcionou e o que não funcionou. Vamos desenvolver novas habilidades 
para as situações de risco comuns que constituem um desafio para todos 
nós.

No INÍCIO da sessão 6 – Roteiro:

Na sessão passada, discutimos com mais profundidade as relações 
sexuais e os papéis ativos e passivos para negros HSH, e se isso atende às 
nossas necessidades em um relacionamento. Também escolhemos uma 
das opções da lista 2 para experimentar com um parceiro.

• Hoje vamos conversar com os colegas sobre o que aconteceu 
quando tentamos aplicar nossa opção da lista 1 (Individual) e da 
lista 2 (Parceiro) – o que funcionou e o que não funcionou.

• Também praticaremos algumas das situações que são comuns e 
desafiadoras para todos nós. Finalmente, falaremos sobre uma 
sessão opcional, a sessão 7, de que talvez vocês queiram participar.

No FINAL da sessão 6 – Roteiro:

• No decorrer das últimas 6 sessões, todos vocês realizaram 
um trabalho fantástico, tanto em termos de pensar sobre seus 
próprios sentimentos e problemas como também pelo fato de 
compartilharem essas ideias e experiências com o grupo. Todos 
nós aprendemos muito um com o outro – e acho que todos nos 
sentimos mais próximos depois de passar por essa experiência.

• Alguns de vocês talvez queiram continuar. Outros podem achar 
que já basta. Para nós, qualquer que seja sua decisão, está tudo 
bem. Para aqueles que querem continuar, teremos uma sessão 7 na 
semana que vem. Essa sessão é opcional.

Na próxima reunião, vamos abrir o Baú do Tesouro e lidar com algumas 
das questões que ali foram colocadas. Vamos falar sobre as nossas 
necessidades atuais de autogerenciamento e o que fazer para atendê-
las. Falaremos também sobre a construção de uma comunidade para os 
negros HSH e o que isso significa para todos nós.



31
3MV · MUITOS HOMENS, MUITAS VOZES - Manual de Intervenção
Estratégia dE PrEvEnção Para as dst-Hiv

BAÚ DO TESOURO
Observações para os facilitadores:

Cada sessão introduz um tópico e questões para discussão. As sessões 
utilizam uma abordagem vivencial, ao invés de palestras didáticas. Este 
manual inclui ainda uma agenda, objetivos, conteúdo a ser abordado e 
um cronograma com os tempos previstos para cada sessão e para cada 
um dos exercícios. Esses materiais são destinados ao facilitador e não 
devem ser distribuídos aos participantes, evitando, assim, interferência no 
desenho vivencial. Cada exercício vem acompanhado de um Manual de 
Processo para os facilitadores, que inclui o material que pode ser usado 
para estimular a participação dos clientes.

Além disso, aparecerão caixas de texto contendo o símbolo * (veja 
abaixo) visando ajudá-lo a enfatizar pontos essenciais para alcançar os 
objetivos de cada sessão.

* É importante fazer essa conexão:

Os folhetos deverão ser distribuídos aos clientes. Cartazes e outros 
materiais estão incluídos em um Manual de Materiais específico.

Antes de receber o treinamento para o 3MV, os facilitadores devem ter: 

1. Habilidades básicas para a função de facilitador de grupos.
2. Uma compreensão dos fatores de influência ou de mudança de 

comportamentos.
3. Conhecimento sobre as DST e o HIV – incluindo sintomas, vias 

de transmissão, complicações e opções de tratamento. É necessário 
sensibilizar os clientes quanto aos seus próprios comportamentos 
individuais de risco. 

Para obter treinamento em alguns desses tópicos, acesse o site 
dos Centros de Prevenção e Controle de Doenças (CDC), www.
stdhibpreventiontraining.org. Para maiores informações sobre DST e 
HIV, verifique também o site do CDC, www.cdc.gov. A Secretaria de 
Saúde do seu estado ou município também pode fornecer treinamento, 
recursos humanos e dados sobre a incidência de DST/HIV, além das taxas 
relevantes de prevalência para os negros HSH da sua área.
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AUTOBIOGRAFIA EM CINCO CURTOS 
CAPÍTULOS *
Portia nelson

I
Caminho pela rua.
Há um profundo buraco na calçada.
Caio
Estou perdido... estou impotente
Não é minha culpa.
Levo uma eternidade para achar a saída.

II
Caminho pela mesma rua.
Há um profundo buraco na calçada.
Faço de conta que não vejo.
Caio novamente.
Não acredito que estou no mesmo lugar.
Mas não é minha culpa.
Levo muito tempo para achar a saída.

III
Caminho pela mesma rua
Há um profundo buraco na calçada.
Vejo que está lá.
Ainda caio... é um hábito.
Meus olhos estão abertos.
Eu sei onde estou.
É minha culpa.
Saio imediatamente.

IV
Caminho pela mesma rua.
Há um profundo buraco na calçada.
Contorno.

V
Mudo de rua.
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SESSÃO 1: 
Negros HSH e dupla identidade

O que influencia os comportamentos dos negros HSH?

Fatores de influência abordados: normas sociais, normas familiares/
culturais/religiosas, normas dos pares, autopadrões/valores, 
identidade

Objetivos: 
Ao final desta sessão, os clientes irão:
• Aprender que o comportamento não ocorre num vácuo, mas que 

consiste no resultado de uma combinação de fatores pessoais e 
de influências das redes sociais, da família e do ambiente no qual 
cresceram.

• Compreender a dupla identidade de ser ao mesmo tempo um 
homem negro e um homem gay. Discutir as questões referentes à 
identidade para negros HSH que não se identificam como gays.

• Explorar como as reações familiares, sociais e religiosas 
direcionadas aos negros HSH podem criar isolamento, medo e a 
internalização do racismo e da homofobia.

• Adquirir consciência de como esses fatores externos podem ser 
internalizados e promover emoções negativas e comportamentos 
autodestrutivos.

• Explorar as dinâmicas da relação sexual e outras normas 
comunitárias para os negros HSH.

• Verificar como todos esses fatores que influenciam os negros 
HSH também interferem nos seus comportamentos de risco e nas 
infecções por DST e HIV.

Conteúdo que precisa ser abordado:
• Fatores que influenciam a mudança de comportamento.
• A dupla identidade de ser um homem negro e gay.
• Normas da comunidade negra e da comunidade gay.
• Uma comunidade para os homens negros gays.
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• Internalização do racismo e homofobia.
• Comportamentos de risco para negros HSH.
• Infecções por DST/HIV.

Como o conteúdo será abordado?

A. Pontos de 
discussão 
a serem 
abordados no 
decorrer dos 
exercícios

• O que influencia o comportamento humano e a mudança 
comportamental?

• O que significa “dupla identidade” para os homens negros gays?

• Quais são as questões de identidade para negros HSH que não se 
reconhecem como gays?

• Quais são as regras (normas) para a comunidade negra? Quais são 
as regras (normas) para a comunidade gay? Quais são as regras 
(normas) para os negros HSH?

• Existe alguma comunidade em que os homens negros gays podem 
se sentir seguros e aceitos?

• Qual a relação entre as influências negativas sociais, culturais 
e religiosas, as influências dos pares (racismo e homofobia) e a 
autoimagem negativa (racismo e homofobia internalizados)?

• Qual a relação entre as emoções negativas, as autopercepções e os 
comportamentos de risco?

• Qual a relação entre os comportamentos de risco dos negros HSH 
e as infecções por DST/HIV?

B. Recursos visuais Vídeo: “A Festa” (opcional para esta sessão)

C. Exercícios

1. Aquecimento – o que você já tentou mudar?

2. Por que fazemos o que fazemos – fatores que influenciam a todos 
– coisas de fora e coisas de dentro.

3. Rodas de chuva de ideias – homens negros, homens gays, homens 
negros gays, negros HSH e comportamentos de risco.

4. Fazendo a conexão – como os fatores de influência para os negros 
HSH se relacionam com os comportamentos de risco e com a 
infecção por DST/HIV.
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Agenda

18:00-18:15
(15 minutos)

Registro e questionário KABB

18:15-18:50
(35 minutos)

Apresentação dos facilitadores/papéis

Regras básicas para o grupo

Exercício 1: O que você já tentou mudar?

18:50-19:25
(35 minutos)

Exercício 2: Por que fazemos as coisas que fazemos

Compreendendo os fatores que influenciam o comportamento 
humano

19:25-20:00
(35 minutos)

Exercício 3: Rodas de chuva de ideias – dupla identidade

Ser um homem negro – ser um homem gay – fatores de influência 
para homens negros gays – comportamentos de risco para negros 
HSH

20:00-20:35
(35 minutos)

Exercício 4: Fazendo a conexão entre os fatores de influência dos 
homens negros gays, comportamentos de risco e infecções por DST/
HIV

20:35-21:00 
(25 minutos)

vídeo: Caso se deseje, pode-se acrescentar o vídeo (“A Festa”) depois 
deste exercício.

Fechamento, conexão com a próxima sessão
(Leia “Laços que Unem” para finalizar a sessão 1)

Nota aos facilitadores: 
Revise as Regras Básicas antes deste exercício. Distribua cópias e peça 

aos clientes para assiná-las. Fixe as Regras Básicas na sala.
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Exercício 1: Aquecimento – O que você já tentou 
mudar?

Objetivo: Permitir que os clientes se conheçam, interajam em pares e 
se sintam mais à vontade para compartilhar informações pessoais; 
introduzir o tema da mudança comportamental.

Materiais necessários: 
1. Crachás.
2. Cópias do formulário “O que você já tentou mudar?” (ver Manual 

de Materiais).
3. Canetas.

Instruções para os facilitadores:
1. Peça aos clientes para se apresentarem ao grupo.
2. Forme duplas entre os clientes.
3. Instrua cada pessoa a compartilhar com seu par um 

comportamento que já tentou mudar no passado e o que dificultou 
ou facilitou a tentativa. Pode ser qualquer comportamento, como 
fazer exercícios físicos regularmente, parar de fumar, fazer dieta, 
etc. Repita a atividade, de modo que cada um dos participantes da 
dupla tenha a oportunidade de compartilhar sua experiência.

4. Instrua os pares informando que, enquanto um dos participantes 
expõe sua experiência, o outro deve anotar a mudança 
comportamental e os fatores que a facilitaram ou a dificultaram, 
no formulário “Mudança comportamental”.

5. Peça aos clientes que voltem a formar um grande grupo e guardem 
os formulários “Mudança comportamental” para o próximo 
exercício. 

Observações para os facilitadores com relação aos exercícios 2, 3 e 4:
Alguns desses exercícios usam “Rodas com raios” para a representação 

gráfica de conceitos. Por exemplo, “HOMENS NEGROS” aparece no 
centro da roda, enquanto os aros são usados para registrar as reações dos 
clientes depois de receberem as instruções. Observe que este Manual faz 
distinção entre folhetos (materiais distribuídos aos clientes) e desenhos 
em flipchart que serão utilizados pelo facilitador para realizar os 
exercícios com o grupo.

Os exercícios 1, 2 e 3 são desenvolvidos a partir das informações dos 
próprios clientes e o exercício 4 utilizará o conteúdo das atividades 
anteriores.

Para o exercício 2: 
Os clientes discutem os aspectos que dificultam a mudança de 

comportamentos, classificando-os em COISAS DE FORA e COISAS DE 
DENTRO. Cada aspecto é representado num cartaz e colocado na parede 
1 (veja abaixo). Peça aos clientes que discutam suas próprias experiências 
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com mudanças comportamentais, registradas no formulário “Mudança 
comportamental”, do exercício 1. Escreva em flipcharts os aspectos que 
facilitaram ou dificultaram a mudança e exponha-os debaixo do cartaz 
apropriado, para ser usado mais tarde.

Para o exercício 3: 
Os clientes participam de uma chuva de ideias a partir do que lhes 

vem à mente quando deparados com os termos HOMENS NEGROS, 
HOMENS GAYS e HOMENS NEGROS GAYS. Primeiro, peça aos 
clientes para escreverem suas respostas na Roda com raios dos folhetos. 
Depois, faça um desenho de cada roda no flipchart e exponha-os na 
parede 2. No final do exercício 3, você vai expor um cartaz do desenho de 
uma roda – “COMPORTAMENTOS DE RISCO PARA NEGROS HSH”. 
Como descrito acima, peça aos clientes para fazerem uma chuva de ideias 
e registrarem suas respostas; exponha estes folhetos debaixo do cartaz na 
parede 3.

Para o exercício 4: 
Você vai ajudar os clientes a relacionar os fatores que influenciam a 

mudança comportamental da parede 1 às rodas de identidade da Parede 2 
e aos comportamentos de risco do Negro HSH da parede 3.

Exercício 3 – exposto na parede 2
HOMENS NEGROS
HOMENS GAYS
HOMENS NEGROS GAYS

Exercício 2 – Exposto na parede 1 
COISAS DE DENTRO
COISAS DE FORA

Exercício 3 – Exposto na parede 3
COMPORTAMENTOS DE 
RISCO DE NEGROS HSH

SALA DE 
AULA

Se não houver espaço para colocar os cartazes em três paredes 
diferentes, coloque-os em três espaços separados e agrupe-os 
sequencialmente.
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Exercício 2: “Porque fazemos o que fazemos”
Objetivo: O objetivo deste exercício é ajudar os clientes a identificar 

os fatores pessoais (conhecimento, atitudes, crenças e habilidades), 
sociais, familiares, culturais e ambientais que influenciam o 
comportamento humano.

Material necessário:
1) Folhas de flipchart.
2) Marcadores.
3) Dois cartazes: (1) COISAS DE DENTRO (2) COISAS DE FORA. 

Coloque-os na parede 1 para iniciar o exercício.
4) Fita adesiva.

Uma lista dos fatores de influência e um Manual de Processos para 
facilitadores estão incluídos no apêndice – são uma referência para os 
facilitadores.

Instruções para facilitadores:
1) Introduza a ideia de que todas as pessoas têm dificuldades para 

conseguir uma mudança comportamental. Lembre que durante o 
exercício 1 eles compartilharam, com outra pessoa, experiências 
que tiveram com mudanças comportamentais.

2) Peça aos clientes que compartilhem suas experiências com o 
grupo, recorrendo ao que escreveram nos formulários Mudança 
Comportamental, bem como outras experiências.

3) Solicite respostas para as seguintes perguntas:
• O que dificulta fazer uma mudança?
• O que me ajudou a mudar?

4) Enquanto os clientes dão ideias, escreva-as no flipchart. Conceda 
15 minutos para a discussão.

* Observação: se o grupo tiver mais de 12 participantes, os facilitadores 
devem organizá-los em grupos menores de 6 a 8 pessoas. Cada grupo deve 
ter um facilitador. Incentive os pequenos grupos a discutirem as mesmas 

perguntas (por cerca de 15 minutos), enquanto cada facilitador escreve as 
respostas no flipchart daquele grupo.  Para facilitar a organização das listas 

COISAS DE DENTRO e COISAS DE FORA, o facilitador pode optar por fazer 
listas separadas ou usar cores diferentes em uma única lista para COISAS 
DE DENTRO e FORA (sem identificá-la até que seja colocada sob o cartaz 

DENTRO/FORA).

5) Escreva os fatores de influência nos flipcharts e organize-os de 
modo que você possa colocá-los na parede 1 sob os cartazes 
(1) COISAS DE DENTRO e (2) COISAS DE FORA. Registre 
as respostas dos clientes com as próprias palavras deles – os 
facilitadores devem traduzi-las mentalmente para os termos 
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usados pela ciência comportamental (por exemplo, “Eu preciso 
conseguir ver isso como meu problema” traduz-se como “risco 
percebido”, indicando o fator de influência interno). 

Manual de Processo para facilitadores
Se necessário, os facilitadores podem usar alguns dos exemplos abaixo 

(respostas fornecidas em sessões anteriores do 3MV) para dar sugestões 
aos participantes.

O que dificulta a mudança para mim?
• Humor – quando estou de mau humor, preciso de algo que faça 

com que eu me sinta melhor.
• Não quero que pensem mal de mim.
• Pressa – não tenho tempo/dinheiro.
• Não quero ofender/magoar ninguém.
• Não tenho paciência.
• Não quero perder o prazer.
• Meu parceiro não concorda.
• Minha família não aceitaria.
• Eu gosto.

O que me ajudou a mudar?
• O encorajamento da família.
• O apoio dos amigos.
• Estar convencido de que realmente ia me ajudar.
• Saber que o problema é sério.
• Saber como fazer de maneira diferente.
• Acreditar que é o que o parceiro gostaria.
• Acreditar que é o que esperam de mim.
• Gostar de mim mesmo.
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Exercício 3: “Rodas de chuva de ideias – dupla 
identidade”

Objetivo: O objetivo deste exercício é ajudar os clientes a identificar os 
fatores de influência e os comportamentos de risco para DST/HIV em 
negros HSH. Isso inclui a dupla identidade para homens negros gays, 
atitudes sociais (incluindo a homofobia e o racismo) e a ausência de 
uma comunidade na qual os homens negros gays se sintam seguros e 
aceitos.

Material necessário:
1) Folhas de flipchart.
2) Marcadores.

Desenhe rodas com raios em quatro folhas do flipchart – elas serão 
colocadas em uma das paredes da sala em sequência (uma de cada vez):

HOMENS NEGROS
HOMENS GAYS
HOMENS NEGROS GAYS
COMPORTAMENTOS DE RISCO PARA NEGROS HSH 

(identificados como gays ou não gays)
3) Fita adesiva.
4) Folhetos contendo as rodas com raios – um para cada uma das 

categorias acima (HOMENS NEGROS, etc.).
5) Canetas.

Lembre-se de que esses cartazes serão colocados na parede 2 – trata-se 
de um suporte visual importante para quando for processar cada lista e, 
mais tarde, durante o exercício 4, quando for fazer a conexão (ver página 
6 acima).

Instruções para os facilitadores:
1) Distribua os folhetos Rodas com raios para cada um dos clientes.
2) Peça aos clientes para escreverem no específico folheto Rodas 

com Raios tudo o que lhes vem à mente quando pensam sobre 
HOMENS NEGROS (5 minutos).

3) Peça aos clientes para escreverem no específico folheto Rodas 
com raios tudo o que lhes vem à mente quando pensam sobre 
HOMENS GAYS (5 minutos).

4) Reorganize os clientes em um grande grupo, cada indivíduo com 
seus folhetos Rodas com raios.

5) Exponha o primeiro desenho em flipchart – Roda do grupo 
(HOMENS NEGROS) na parede 2 e peça aos clientes para 
compartilharem suas respostas com o grupo e escrevê-las no 
flipchart Roda do grupo dos HOMENS NEGROS. Depois repita a 
atividade para a Roda do grupo dos HOMENS GAYS. Coloque os 
dois flipcharts na parede 2.
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* Observação: Se o grupo tiver mais de 12 participantes, os facilitadores 
devem organizá-los em grupos menores de 6 a 8 pessoas.  Cada grupo deve 

ter um facilitador.  Peça aos clientes que preencham os dois folhetos (5 
minutos por folheto). O facilitador então registrará as respostas na Roda do 

grupo correspondente (cerca de 15 minutos para esta parte).

* É importante que cada Roda seja completada de maneira sequencial. 
Instrua os clientes a pensarem no assunto e escreverem o que acham dos 
HOMENS NEGROS em seus folhetos (5 minutos). Depois, o facilitador do 

grupo escreve as respostas na Roda do grupo HOMENS NEGROS. Repita os 
passos para HOMENS GAYS e volte para o grupo maior. Siga essas instruções 

para cada segmento do folheto ‘Roda do Grupo’ deste exercício.

6) Os facilitadores formulam as seguintes perguntas:
• Quais são as regras (normas) na comunidade negra?
• Quais são as regras (normas) na comunidade gay?
• As regras são as mesmas ou são diferentes na comunidade 

negra e na comunidade gay?
7) Peça aos clientes para pensarem nos HOMENS NEGROS GAYS. 

Depois, solicite que escrevam tudo o que lhes vier à mente no 
folheto específico da Rodas com raios (5 minutos).

8) Peça aos clientes para compartilharem suas respostas e escreva-as 
no flipchart sob o título HOMENS NEGROS GAYS. Coloque a 
Roda do grupo na parede 2.

9) Os facilitadores então formulam as seguintes perguntas:
• Quais são a regras (normas) para os homens negros gays?
• As regras são as mesmas ou são diferentes para homens negros 

e homens gays? Como?
• Quais são algumas das conexões entre as respostas desta Roda 

do grupo e a lista COISAS DE DENTRO e COISAS DE FORA, 
do exercício 2, penduradas na parede 1?

* É muito importante fazer esta conexão: ajude os clientes a verem que 
os fatores externos de influência para comportamentos têm um poderoso 

efeito sobre a autoidentidade ao “entrar em suas mentes” (internalização do 
racismo e da homofobia).

10) Peça aos clientes para preencherem a próxima parte do 
folheto Rodas com raios informando o que eles consideram 
COMPORTAMENTOS DE RISCO para NEGROS HSH 
– identificados ou não como gays. Aqui entram quaisquer 
comportamentos de risco, não apenas aqueles exclusivamente 
relacionados à infecção pelo HIV/DST (por exemplo, uso de 
drogas, isolamento).

11) Peça aos clientes para compartilharem suas respostas com o grupo 
e escreva-as na quarta folha de desenho do flipchart, sob o título 
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‘COMPORTAMENTOS DE RISCO dos NEGROS HSH’. Formule 
as seguintes perguntas:
• Quais são as regras (normas) que levam a esses 

comportamentos de risco para negros HSH?
• Quais são os fatores de influência que levam a esses 

comportamentos de risco?

* É importante fazer esta conexão: ajude os clientes a perceberem que os 
fatores internos e externos causam forte influência em seu comportamento e 
que os aspectos negativos de suas autoidentidades como negros HSH podem 

conduzir a comportamentos de risco (por exemplo, automedicar-se ou 
buscar sexo em locais arriscados).

Os facilitadores colocam a Roda do grupo COMPORTAMENTOS DE 
RISCO dos NEGROS HSH na parede 3.

12) Conceda um pouco de tempo para os clientes poderem olhar os 
flipcharts em cada uma das 3 paredes e prossiga. Os facilitadores 
devem trabalhar com o grupo o conceito de que questões 
referentes à dupla identidade, isolamento, racismo e homofobia 
podem, todas, levar a comportamentos de risco.

Manual de Processo para facilitadores
Se necessário, os facilitadores podem usar alguns dos exemplos abaixo, 

tirados de sessões de 3MV anteriores, para sugerir algumas ideias aos 
clientes.

HOMENS NEGROS
Pele seca, pênis grande
Cabelo enrolado, belo
Orgulho, raiva
Força, gângster
Sinistro, gângster, bandido

HOMENS GAYS
Sexualmente livres
Corpos malhados
Homofobia
Maioria é branca na cidade X-(em 
todo lugar?)
Têm dinheiro, ricos

HOMENS NEGROS GAYS
Rejeitados pela igreja negra.
Rejeitados pelas mulheres negras, pelos homens negros heterossexuais.
Atitudes – as mulheres negras pensam: “Que desperdício”.
Homens negros, quando em grupo, são homofóbicos, mas dão em cima 
de você quando estão sozinhos.
Racismo e discriminação.
São considerados inferiores.
Espancados – não se sentem seguros na própria comunidade.
Não aceitos – isso muda dentro da comunidade ao qual a própria pessoa 
pertence – quando jovem, geralmente é aceito – até que sai do armário – 
de repente, não é mais aceito.



43
3MV · MUITOS HOMENS, MUITAS VOZES - Manual de Intervenção
Estratégia dE PrEvEnção Para as dst-Hiv

Como esses fatores entram na sua cabeça?
• Emoções – sentimento de rejeição ou desapontamento
• Auto imagem – será que sou uma aberração? ~ OU ~ sou uma 

aberração.
• Autopadrões – quais são os padrões de comportamento da 

sociedade? Da minha família?
• Quais são os meus próprios padrões?
• Papel dos ativos e passivos.

A que comportamentos de risco isso pode levar?
• Bebidas, drogas.
• Experiências/relações sexuais anônimas, como: comerciais, 

ocasionais, secretas, vida dupla, outros.
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Exercício 4: Fazendo a conexão
Objetivo: O objetivo deste exercício é ajudar os clientes a perceber 

como os fatores de influência (DE DENTRO e DE FORA) do 
comportamento expostos na parede 1, as questões de dupla 
identidade para HOMENS NEGROS GAYS da parede 2 e os 
COMPORTAMENTOS DE RISCO dos NEGROS HSH colocados 
na parede 3 estão relacionados às taxas comparativamente altas 
de DST e HIV entre os negros HSH. A discussão enfocará o inter-
relacionamento entre eles, sinalizando como os fatores externos para o 
negro HSH (racismo e homofobia) podem ser internalizados (racismo 
e homofobia internalizados) e levar a comportamentos de risco sexual 
ou uso de drogas que, por sua vez, levam às altas taxas de infecção por 
DST e HIV.

Material necessário:
Resultados dos exercícios 2 e 3, já expostos nas três paredes:
   Parede 1 – Fatores de influência da mudança comportamental 

(i.e., COISAS DE DENTRO e COISAS DE FORA) para todas as 
pessoas (exercício 2).

   Parede 2 – Questões referentes à dupla identidade para HOMENS 
NEGROS GAYS (Exercício 3).

   Parede 3 – COMPORTAMENTOS DE RISCO para NEGROS HSH 
(exercício 3).

Instruções para os facilitadores:
1) O material contendo os fatores de influência da mudança 

comportamental (COISAS DE DENTRO e COISAS DE FORA) já 
deve estar exposto na parede 1.

2)  O material contendo as listas das questões referentes à dupla 
identidade dos HOMENS NEGROS GAYS (as Rodas com raios 
para chuva de ideias) já deve estar exposto na parede 2.

3) O material contendo as listas de COMPORTAMENTOS DE 
RISCO para NEGROS HSH (as Rodas com raios para chuva de 
ideias) já deve estar exposto na parede 3.

4)  Processe com os clientes:
• Quais fatores influenciam a mudança de comportamento para 

todas as pessoas?
• Quais são os fatores de influência especialmente importantes 

para os homens negros gays, incluindo a dupla identidade?
• Os fatores de influência são relevantes para os negros HSH que 

não se identificam como gays?
• Como esses fatores relacionam-se com os comportamentos de 

risco para os negros HSH, tanto os que se identificam como 
gays quanto os que não se identificam?

• Como esses comportamentos estão relacionados às altas taxas 
de infecções por DST e HIV entre os negros HSH?
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* É importante fazer esta conexão: ajude os clientes a perceber que todos 
os comportamentos são influenciados por fatores internos e externos.  

Alguns desses fatores são muito relevantes para as experiências dos negros 
HSH.  As influências sociais negativas do racismo, homofobia, estereótipos e 
reações negativas da igreja negra, da família e da comunidade a que a pessoa 
pertence, podem ser internalizados e afetar a identidade, a autoimagem e os 
autopadrões. Esses fatores levam a comportamentos de risco para os HSH, 

incluindo os comportamentos sexuais e os referentes ao uso de drogas. Estes, 
por sua vez, levam a um aumento das taxas de infecção por DST e HIV entre 

os negros HSH.

Manual de Processo para os facilitadores:
Caso necessário, os facilitadores podem usar alguns dos exemplos 

abaixo, tirados de sessões de 3MV anteriores, para sugerir algumas ideias 
aos clientes.

Fatores de influência – COISAS DE FORA
Racismo
Homofobia
Economia
Emprego

Educação
Cultura
Religião
Valores Sociais

Fatores de influência – COISAS DE DENTRO
Autoestima
Identidade
Identidade sexual
Autopadrões

Habilidades
Emoções
Valores pessoais

Questões referentes à dupla identidade para HOMENS NEGROS GAYS:
Racismo

Comunidades negras
Igrejas negras
Inexistência de comunidades que aceitam homens negros gays
Rejeição em qualquer comunidade
Atitudes das mulheres negras para com os negros HSH
Atitudes dos homens negros heterossexuais para com os negros HSH
Homofobia
Comunidade gay – vista como branca
Questões sociais
Não se sentir seguro ou valorizado
Locais para encontros
Questões referentes ao gênero e ao poder
Questões referentes aos relacionamentos
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É importante fazer esta conexão: embora os comportamentos de risco levem 
a infecções por DST e HIV, é também importante informar os clientes de que 

há taxas altas para os dois – DST e HIV – entre os negros HSH. Pergunte o 
que eles ouviram a respeito e corrija as informações incorretas, se necessário. 

Forneça alguns dados estatísticos epidemiológicos locais e dê aos clientes 
a oportunidade de discutir a relevância das tendências locais dentro do 

contexto dos fatores de influência, questões referentes à dupla identidade e 
comportamentos de risco para negros HSH.

COMPORTAMENTOS DE RISCO para NEGROS HSH
Sexo anal sem preservativo.
Papéis sexuais pré-estabelecidos – ativos e passivos – questões de poder.
Técnicas sexuais – ativo ou passivo (mesmo quando não se encaixam no 
perfil da pessoa) – oral ou anal.
Uso de drogas – álcool, drogas, troca sexo por dinheiro/drogas.
Comportamentos relacionados à busca de “adrenalina”.
Comércio sexual.
Sexo anônimo, compulsivo ou decorrente de vício.
Ausência do que seja construir um relacionamento.
Outros...

DST e HIV – tendências para os negros HSH – disparidades
Taxas comparativamente altas de gonorreia para todos os homens e 
mulheres negros.
Aumento da taxa de sífilis durante os dois últimos anos, especialmente 
entre HSH com HIV/ aids.
Aumento de clamídia entre negros HSH com menos de 24 anos.
Negros HSH lideram o ranking de incidência para o HIV.

* Dados sobre as taxas nacionais e locais de incidência e prevalência 
de DST e HIV são disponibilizados pelo CDC (veja o endereço do site no 
apêndice) bem como pelas Secretarias de Saúde estaduais e municipais. Ao 
decidir sobre quais dados estatísticos compartilhar com os clientes, lembre-
se de que os mais recentes e mais relevantes terão probabilidade de causar 
maior impacto. O espaço em branco abaixo pode ser utilizado para suas 

anotações sobre os dados estatísticos de DST/HIV.
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SESSÃO 2:
Prevenção de DST/HIV para negros 

HSH: os papéis e riscos para os 
ativos e passivos.

O que você sabe sobre DST/HIV relacionadas aos negros HSH?

Fatores de influência: conhecimento, atitudes e crenças: percepção do 
risco e percepção do nível de gravidade.

Objetivos: ao final desta sessão, os clientes serão capazes de:

• Reconhecer como os papéis preestabelecidos para ativos e passivos 
influenciam o risco de DST e HIV para os negros HSH – os 
COMPORTAMENTOS.

• Aumentar o nível de conhecimentos sobre DST e HIV – os 
MICRO-ORGANISMOS responsáveis por essas doenças.

• Compreender porque o risco de contrair uma DST e/ou HIV 
depende dos tipos de práticas sexuais ou do uso de drogas dos 
negros HSH – os TIPOS DE SEXO.

• Compreender como uma DST aumenta a chance de contrair ou 
transmitir o HIV pela via sexual – a CONEXÃO DST/HIV.

• Aprender por que a epidemia de DST e HIV vem aumentando 
para os negros HSH – a EPIDEMIOLOGIA.

Conteúdo que precisa ser abordado:
• Os papéis e riscos dos ativos e passivos.
• Visão geral do HIV/ aids e DST para negros HSH.
• Conexão entre tipos de sexo/uso de drogas e o risco de infecção 

para DST/HIV.
• A conexão entre DST e o HIV para negros HSH soropositivos e 

soronegativos.
• Como reduzir o risco de contrair uma DST e/ou o HIV usando 

uma filosofia de redução de danos.
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• As opções de redução de danos para diminuir a chance de 
contrair ou transmitir DST/HIV, baseadas no Quebra-cabeça da 
transmissão.

• A epidemia atual de DST e HIV na população de negros HSH.

Como o conteúdo será abordado?

A. Pontos de 
discussão no 
decorrer dos 
exercícios

• O que você sabe sobre DST/HIV para negros HSH?

• Quais os papéis dos ativos e dos passivos? Como esses papéis 
influenciam o risco para DST e HIV/aids?

• Por que as taxas de DST e HIV vêm aumentando para os negros 
HSH?

• Como se dá a transmissão das DST e HIV? Como os diferentes tipos 
de práticas sexuais interferem nas chances de infecção?

• Como uma infecção por DST afeta uma pessoa soronegativa para 
o HIV?

• Como uma infecção por DST afeta uma pessoa soropositiva para o 
HIV?

• Você conhece os fatores que determinam se essas infecções são 
transmitidas ou não? – o Quebra-cabeça da transmissão.

• O que é a filosofia de redução de danos?

B. Recursos 
visuais

Apresentação – slides de DST (ver CD-ROM): OPCIONAL

Apresentação – slides do Quebra-cabeça da transmissão (ver CD-
ROM)

C. Exercícios

1. Papéis e riscos para os ativos e os passivos.

2. O que você sabe sobre DST e HIV para os negros HSH?

3. Como você se torna um portador de DST ou HIV por meio de 
diferentes tipos de sexo e do uso de drogas?

4. Sexo na cidade: uma visão de dentro, seguida pela apresentação do 
Quebra-cabeça da transmissão.

Leia “Laços que Unem” para o início da Sessão 2

Agenda

18:00-18:10
(10 minutos)

Registro

18:10-18:30
(20 minutos)

Exercício 1: Papéis e riscos para os ativos e os passivos

18:30-19:10
(40 minutos)

Exercício 2: O que você sabre sobre DST e HIV para negros HSH?

          Apresentação: DST

           (Slides podem ser utilizados – ver CD-ROM ou discussão)

19:10-19:40
(30 minutos)

Exercício 3: Como você se torna um portador de DST ou HIV por 
meio de diferentes tipos de sexo e do uso de drogas?

19:40-20:20
(40 minutos)

Exercício 4: Sexo na cidade: Uma visão de dentro

20:20-21:00 
(40 minutos)

Continue o exercício anterior com a apresentação do Quebra-cabeça 
da transmissão (ver slides no CD-ROM)

Fechamento, conexão com a sessão seguinte

(Leia “Laços que Unem” para o final da sessão 2)
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Exercício 1: Papéis e riscos para ativos e passivos
Objetivo: Aumentar o conhecimento dos clientes sobre os papéis de ativos 

e de passivos e como essas dinâmicas da relação sexual influenciam 
a decisão sobre tipos de sexo e comportamentos mais seguros. Fazer 
a conexão entre esses papéis e as diferentes posições sexuais que 
influenciam os riscos de infecção por DST e HIV.

Material necessário:
1) 2 folhas de flipchart (1) O QUE é um ATIVO?/O QUE é um 

PASSIVO? e (2) QUEM é um ATIVO?/QUEM é um PASSIVO?.
2) Marcadores.
3) Fita adesiva.

Instruções para os facilitadores:
1) Faça as perguntas abaixo ao grupo, registre as respostas em folhas 

de flipchart e processe as reações:
• O que é um ativo? O que é um passivo?
• Quem é ativo? Quem é passivo?

2) A seguir, pergunte:
• Quem toma as decisões sobre o tipo de sexo e comportamentos 

mais seguros?
• O que a posição sexual tem a ver com o seu papel no 

relacionamento?
• Como a posição sexual influencia as possibilidades de infecção 

ou transmissão de DST ou HIV?
3) Fixe a folha do flipchart deste exercício na parede, para usar mais 

tarde.

Manual de Processo para facilitadores
Caso necessário, os facilitadores podem usar as perguntas abaixo para 

estimular a participação dos clientes:

O QUE é um ativo? O QUE é um passivo?

• O que esses termos significam?
• Como um ativo se comporta? Como age?
• Como um passivo se comporta? Como age?

QUEM é ativo? QUEM é passivo?

• Qual o papel de um ativo em um encontro sexual? Em um 
relacionamento?

• Qual o papel de um passivo em um encontro sexual? Em um 
relacionamento?

• Como você sabe se a pessoa é um ativo ou um passivo?
• Qual a aparência de um ativo? Qual a aparência de um passivo?
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• Qual a aparência de uma pessoa com HIV? Como você pode 
saber?

• Qual a aparência de uma pessoa com DST? Como você pode 
saber?

Quem toma as decisões sobre o tipo de sexo e comportamentos mais 
seguros?

• As posições sexuais e os papéis de poder em um encontro ou 
relacionamento são predeterminados.

• Se você é um ativo, você toma as decisões e é você quem manda no 
relacionamento.

• Se você é um passivo, você se submete às decisões ou vontades do 
ativo.

O que a posição sexual tem a ver com o papel no relacionamento?

• Os ativos no sexo anal são os parceiros que penetram.
• Os passivos no sexo anal são os parceiros receptivos.
• Para o sexo oral, pode variar. 

Como a posição sexual influencia as possibilidades de infecção ou 
transmissão de DST ou HIV?

• Qual o risco para um ativo quanto às DST, HIV e hepatite C?
• Qual o risco para um passivo quanto às DST, HIV e hepatite C?
• Por que um passivo tem maior probabilidade de contrair infecção 

por DST/HIV se comparado com um ativo?
• O que os passivos podem fazer para reduzir seu risco?
• O que os ativos podem fazer para reduzir seu risco?
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Exercício 2: O que você sabe sobre DST e HIV para 
negros HSH?

Objetivo: Permitir que os clientes aprendam sobre as DST mais comuns, 
os sinais e sintomas, meios de transmissão, as diferenças entre 
infecções virais e bacterianas, tratamento (para infecções virais) e cura 
(para bacterianas), e compreendam por que o HIV é definido como 
uma DST.

Material necessário:
1) Folhas de flipchart – uma para DST virais e uma para DST 

bacterianas.
2) Marcadores.
3) Apresentação das noções básicas sobre as DST (é possível usar 

slides – ver CD-ROM).
      Veja a referência: Informações sobre DST, no apêndice.

Instruções para os facilitadores:
1) Prepare 2 folhas de flipchart: uma com o título DST bacterianas e a 

outra com o título DST virais.
2) Peça aos clientes para citarem diferentes DST, identificando-as 

como virais ou bacterianas.
3) Escreva cada uma das DST na folha cujo título a caracteriza (viral 

ou bacteriana).
4) Quando a lista estiver completa, discuta as diferenças entre DST 

virais e DST bacterianas e como cada uma é transmitida. Lembre-
se: as DST bacterianas são curáveis e as DST virais não são 
(embora algumas sejam tratáveis).

5) Peça aos clientes para colocar o HIV na lista apropriada e discuta 
como o HIV é transmitido.

6) Depois de encerrada a discussão, podem-se apresentar os slides 
sobre DST (ver CD-ROM).

Manual de Processo para os facilitadores
Os facilitadores podem estimular a participação dos clientes usando as 

informações abaixo:

Quais são as DST bacterianas e quais são as DST virais?

BACTERIANAS VIRAIS

Gonorreia
Clamídia
Sífilis
Tricomoníase
Cancro genital

HIV – o “Grande H”
Herpes simples genital (HSV) – o 
“Pequeno H”
Hepatite A
Hepatite B
Hepatite C
Papilomavírus humano (HPV) – 
verruga
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* É importante fazer esta conexão: As DST bacterianas podem ser curadas 
com medicação. Algumas DST virais são tratáveis com medicação, mas 

nenhuma é curável. Como as infecções virais não são curáveis, a ênfase é a 
prevenção da transmissão ou da aquisição dessas infecções a partir de uma 

mudança comportamental. É essencial que os clientes compreendam a 
diferença entre DST bacterianas e virais – tanto com relação à transmissão/

aquisição quanto ao tratamento.  Este é o ponto chave deste exercício.

Como as DST virais e bacterianas são transmitidas?
• Discuta como as diferentes DST bacterianas e DST virais são 

transmitidas (por exemplo, o herpes simples genital é transmitido 
pelo contato direto e a bactéria da gonorreia é transmitida pelo 
contato com as secreções).

• Qual é a diferença com relação à transmissão para ativos e 
passivos?

• Os negros HSH correm riscos? Por que sim ou por que não?
Em que categoria o HIV se enquadra nas listas e como é transmitido?

• Discuta por que o HIV é definido como vírus (e o que isso 
significa quanto ao tratamento) e como é transmitido.

• Qual é a diferença com relação à transmissão para ativos e 
passivos?

• Os negros HSH correm mais riscos? Por que sim ou por que não?
Em que categoria a hepatite C se enquadra nas listas e como é 
transmitida?

• Discuta por que a Hepatite C é definida como vírus (e o que isso 
significa quanto ao tratamento) e como é transmitida.

• Qual é a diferença com relação à transmissão para ativos e 
passivos?

• Os negros HSH correm mais riscos? Por que sim ou por que não?
A incidência de DST está aumentando para os negros HSH?

• Quais DST? Por quê?
• Pergunte aos clientes o que já ouviram falar sobre isso – forneça 

informações, se necessário.
A incidência de HIV está aumentando entre os negros HSH?

• Por quê?
• Pergunte aos clientes o que já ouviram falar sobre isso – forneça 

informações, se necessário.
O que é imunidade da mucosa (i.e., a saúde das mucosas)?

• Como isso afeta os ativos e os passivos (será discutido no próximo 
exercício).
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Exercício 3: Como você se torna um portador de 
DST ou HIV a partir de diferentes tipos 
de sexo e do uso de drogas?

Objetivo: Mediar com os clientes a utilização da linguagem popular para 
listar os tipos de sexo e uso de drogas e depois classificá-los quanto ao 
nível de risco.

Material necessário:
1) 2 folhas de flipchart
2) Marcadores
3) Fita adesiva
4) Conjunto de cartões com os termos: BAIXO, MÉDIO, ALTO 

(devem ser distribuídos para os clientes)
5) Conjunto de cartões com os termos: ATIVOS, PASSIVOS (devem 

ser distribuídos para os clientes)

Instruções para os facilitadores:
1) Peça aos clientes para nomear todos os diferentes tipos de sexo 

que conseguirem lembrar, usando linguagem popular. Escreva 
as respostas na folha do flipchart e fixe-a na parede no final do 
exercício. A lista pode ser apresentada com os termos usados pelos 
clientes (verifique se todos compreendem o que cada termo quer 
dizer), mas deve incluir as seguintes práticas:
• Masturbação mútua
• Beijos profundos
• Ser chupado
• Chupar com preservativo
• Penetrar com preservativo
• Ser penetrado com preservativo
• Chupar sem preservativo
• Penetrar sem preservativo
• Ser penetrado sem preservativo
• Outros (pergunte aos clientes)

2) A seguir, peça aos clientes para nomear diferentes tipos de uso 
de drogas, novamente usando linguagem popular. Escreva as 
respostas na segunda folha do flipchart e fixe-a na parede ao final 
do exercício.

* Observação: se o grupo tiver mais de 12 participantes, os facilitadores 
devem organizá-los em grupos menores de 4 a 6 pessoas. Cada grupo deve 

ter um facilitador. Peça aos clientes que sugiram práticas sexuais e escreva as 
sugestões em uma folha de flipchart que será usada pelo grupo maior. Repita 

os passos para as práticas referentes ao uso de drogas. Retornem ao grupo 
maior para a discussão.
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3) Peça aos clientes para classificar cada um dos itens, identificando-
os conforme o risco de infecção por DST/HIV: BAIXO, MÉDIO 
ou ALTO. As respostas devem ser fixadas na parede (pode-se usar 
“post-it” ou prender os cartões às listas com fita adesiva). Discuta 
as discordâncias sobre as classificações e processe-as, de modo 
que os clientes percebam por que certas práticas são mais ou 
menos arriscadas. Esses conceitos serão aprofundados na sessão 3, 
exercício 2.

4) Peça aos clientes para informar quais comportamentos são 
adotados pelos ATIVOS e quais pelos PASSIVOS. As respostas 
devem ser fixadas na parede (pode-se usar post-its ou prender os 
cartões às listas com fita adesiva). Discuta as discordâncias.

Manual de Processo para os facilitadores
O que os termos expressos em linguagem popular significam com 

relação aos tipos de sexo e uso de drogas? Estimule os clientes a 
compartilhar sua linguagem e seu conhecimento de forma explícita, 
permitindo que todos do grupo (incluindo os facilitadores) saibam o que 
eles querem dizer.

Que tipos de sexo e uso de drogas apresentam risco BAIXO ou MÉDIO 
ou ALTO com relação a infecções por DST/HIV?

Quais são as práticas dos ATIVOS? Quais as práticas dos PASSIVOS?
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Exercício 4: Sexo na cidade: Uma visão de dentro
Objetivo: Aumentar a compreensão dos clientes sobre a conexão entre 

DST e HIV. Aumentar seu conhecimento sobre o fato de que fazer os 
exames para detecção e tratamento de DST pode ajudar a prevenir 
a transmissão da infecção do HIV por via sexual. Aumentar a 
compreensão dos clientes sobre como o HIV é transmitido por meio 
de comportamentos sexuais. Aumentar a conscientização dos clientes 
de que o tratamento de DST pode reduzir a exposição do indivíduo à 
transmissão – “A espada de dois gumes”.

Material necessário:
1) Instruções e materiais de Sexo na cidade – ver manual do Sexo na 

cidade.
2) Slides do Quebra-cabeça da transmissão (ver CD-ROM para o uso 

do PowerPoint ou retroprojetor).

Instruções para os facilitadores:
• Veja o manual do Sexo na cidade (esse exercício está previsto 

para durar 30-60 minutos; nesta sessão, deve ser limitado a 40 
minutos).

• Os slides do Quebra-cabeça da transmissão devem ser 
apresentados por meio de PowerPoint ou de retroprojetor (você 
vai precisar de 40 minutos para esta apresentação).

Manual de Processo para os facilitadores
Sexo na cidade foi construído para que aproximadamente 20 pessoas 

possam utilizá-lo.

• Ajustes dos papéis para os exercícios podem ser necessários.
• Se o grupo for pequeno (menos de 12 pessoas), você pode usar 

cadeiras e colocar nelas os cartazes “Mucosas”. Pode relacionar as 
cadeiras às pessoas que estiverem fazendo o papel de “Mucosas” 
com fitas cor de rosa.

Quebra-cabeça da transmissão. A apresentação é feita logo após o 
exercício Sexo na cidade. Use os slides fornecidos (veja o CD-ROM). 
Todos, ou quase todos os slides, devem ser mostrados e discutidos 
durante esta apresentação, pois os conceitos das “peças do Quebra-
cabeça” serão usados pelos clientes para ajudá-los nas suas opções 
pessoais (tema a ser discutido na Sessão 3). A apresentação do 
Quebra-cabeça da transmissão é feita assim que o vídeo Sexo na 
cidade tiver terminado.

É útil recorrer a outros recursos sobre DST, tais como panfletos – veja 
as informações referentes às DST e/ou verifique com o CDC e/ou com os 
órgãos de saúde municipais e estaduais.
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Sessão 3:
Avaliação do risco e opções de 

prevenção para DST/HIV

Você se preocupa em contrair infecções por DST/HIV? 

Por que sim? Por que não?

Quais as suas opções para a prevenção?

Fatores de influência: Conhecimento, atitudes e crenças: percepção de 
risco, percepção dos benefícios, expectativas de resultados

Objetivos: ao final desta sessão, os clientes estarão aptos a:

• Usar o Quebra-cabeça da transmissão para criar uma lista de 
opções de prevenção para indivíduos (lista 1), com base na 
filosofia de redução de danos, reforçando suas escolhas para uma 
mudança comportamental.

• Perceber como as suas escolhas têm relação com os riscos de 
infecção por DST/HIV.

• Aumentar o entendimento de como se relacionam as suas escolhas 
e as suas crenças sobre o tipo de parceiro perigoso e como 
seus comportamentos de risco mudam dependendo do tipo de 
relacionamento que têm com um determinado parceiro sexual.

• Falar sobre sua percepção de risco com relação a contrair DST/
HIV, de modo a melhorar a avaliação sobre vulnerabilidade 
pessoal (percepção de risco).

Conteúdo que precisa ser abordado:
• Opções para a prevenção de DST/HIV; como usar o Quebra-

cabeça da transmissão para compreender a prevenção e redução de 
danos.

• Inventário dos comportamentos pessoais de risco frente à infecção 
por DST/HIV.

• Comportamentos de risco pessoal dos clientes.
• Padrões do uso recreativo do álcool e/ou drogas.
• Padrões de comportamentos sexuais e como estes variam com o 

status do relacionamento.
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Como o conteúdo será abordado?

A. Pontos de 
discussão no 
decorrer dos 
exercícios

• O que é a filosofia de redução de danos?

• Quais são as suas opções para a redução do risco de infecção por 
DST/HIV?

• O que você pode usar em substituição aos comportamentos atuais 
de risco? Como o HIV afetou as comunidades de negros HSH na 
cidade X? (i.e., em sua comunidade?).

• Você se preocupa em contrair infecções por DST/HIV? Por que sim? 
Por que não?

• Como as suas escolhas sobre sexo mais seguro têm relação com 
suas crenças sobre os tipos de parceiros que são arriscados?

• Quais são os seus comportamentos pessoais de risco para a 
infecção por DST/HIV?

• Você já fez alguma mudança no seu comportamento por causa da 
epidemia do HIV?

B. Exercícios

1. Quais as minhas chances se...? Construindo uma lista de Opções 
de prevenção para Indivíduos (lista 1) usando o Quebra-cabeça 
da transmissão e encontrando substitutos para o comportamento 
atual de risco.

Filosofia de redução de danos

2. Faça seu próprio inventário:

O O que você faria com quem?

3. Meus comportamentos pessoais de risco são...

Leia “Laços que Unem” para o começo da Sessão 3

Agenda

18:00-18:10
(10 minutos)

Registro

18:10-19:10
(60 minutos)

Exercício 1. Quais as minhas chances se...? 

Construindo uma Lista de Opções de prevenção para 

indivíduos (lista 1) 

Usando o Quebra-cabeça da transmissão para a redução de danos

19:10-20:00
(50 minutos)

Exercício 2. Faça seu próprio inventário:

O que você faria com quem?

20:00-20:50
(50 minutos)

Exercício 3. Meus comportamentos pessoais de risco são...

Fechamento, conexão com a sessão seguinte
(Leia “Laços que Unem” para o final da sessão 3)
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Exercício 1. Quais as minhas chances se...? 
Construindo uma lista de Opções de 
Prevenção para Indivíduos  

Objetivo: Envolver os clientes na construção de uma lista de opções que 
possam usar para reduzir suas chances de contrair DST/HIV. (Os 
clientes devem usar o Quebra-cabeça da transmissão – exercício 4, da 
sessão 2 – para aguçar ideias). Ajudar os clientes a fazer a distinção 
entre opções de prevenção e redução de danos.

Material necessário:
1) Marcadores 
2) Quebra-cabeça da transmissão: Quantos micro-organismos? 

Quantas vezes? 
Quanto tempo os micro-organismos ficam no seu corpo? Quais as 

chances de seu parceiro ter HIV/DST? As suas mucosas estão saudáveis? 
Use os slides do Quebra-cabeça da transmissão, se necessário.

3) Folhas de flipchart
4) Fita adesiva
5) Texto Opções de prevenção para indivíduos – lista 1

Instruções para os facilitadores:
1) Peça aos clientes que definam uma filosofia de redução de danos. 

A seguir, processe como filosofia de redução de danos difere das 
metas de prevenção.

2) Relembre aos clientes o exercício Sexo na cidade e a apresentação 
do Quebra-cabeça da transmissão, realizados no final da sessão 2.

3) Lembre os clientes de que os comportamentos referentes a práticas 
sexuais e uso de drogas são apenas parte do contexto de seus 
riscos reais de contrair DST ou HIV em qualquer momento. Na 
verdade, fazem parte de um quadro maior: o Quebra-cabeça 
da transmissão. Processe os seguintes itens (referindo-se aos 
exercícios e apresentação da sessão passada):
• A infecção por DST ou HIV depende de três partes do Quebra-

cabeça da transmissão:
• Quantos micro-organismos?
• Quanto tempo os micro-organismos ficam no corpo, quantas 

vezes, quais as chances do seu parceiro estar infectado?
• Saúde das suas membranas mucosas (i.e., as mucosas – uretra, 

reto, boca)
• Mostre as peças do Quebra-cabeça da transmissão e coloque-as 

na parede. 
• Pontos a serem ressaltados:
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• A quantidade de MICRO-ORGANISMOS a que você está 
exposto depende da quantidade de MICRO-ORGANISMOS 
que seu parceiro está produzindo em um determinado 
momento e como ele penetra seu corpo.

• Por exemplo, a quantidade de micro-organismos no sêmen é 
maior em uma pessoa recentemente infectada pelo HIV.

• Entretanto, a quantidade pode ser menor se a pessoa com HIV 
estiver tomando medicação antirretroviral.

• A quantidade de MICRO-ORGANISMOS também depende 
de qual foi o fluido da exposição (sêmen ou esperma, secreções 
vaginais ou sangue)

• EXPOSIÇÃO significa quanto tempo você ficou exposto aos 
micro-organismos, o que depende do tipo de sexo que você fez. 

Também depende do seu parceiro ter ou não DST ou HIV. Por 
exemplo, se seu parceiro não tem o HIV, não há risco de pegar o HIV, 
independentemente do tipo de relação sexual ou a freqüência de sexo que 
você fez com aquela pessoa.

Entretanto, se seu parceiro estiver infectado com o HIV, o risco de 
transmissão é maior dependendo da sua EXPOSIÇÃO.

Se seu parceiro ejacula (ou goza) na sua boca – embora você ainda 
esteja exposto – o tempo em que você segura o esperma na sua boca é 
razoavelmente pequeno. Isto significaria que a EXPOSIÇÃO é baixa.

Compare com o tempo em que fica no reto se tiver relação anal 
receptiva – o tempo em que o esperma fica no reto é razoavelmente longo. 
Isto quer dizer que a EXPOSIÇÀO é alta.

• Sua EXPOSIÇÃO também está relacionada ao número de vezes 
que teve relações sexuais.

Por exemplo, se você tiver relações anais receptivas 5 vezes, sua 
EXPOSIÇÃO pode ser maior do que se tiver uma única relação 
anal receptiva. 

• A EXPOSIÇÃO seria reduzida em todas as situações com o uso 
de preservativos.

• A EXPOSIÇÃO também está relacionada com as chances 
de seu parceiro estar infectado. Nesse caso, depende do 
status sorológico para HIV/DST do seu parceiro e dos seus 
comportamentos de risco.

• A saúde das mucosas é importante (As mucosas são as 
membranas mucosas, isto é, boca, uretra e reto).

• Por exemplo, se você tem uma DST causando irritação ou uma 
ferida em uma parte cor-de-rosa (membrana mucosa) e você 
faz sexo com um parceiro que tem HIV, as chances de contrair 
o HIV são maiores. Essas chances serão também maiores se 
houver algum outro tipo de irritação, por exemplo, causada por 
duchas.
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• Entretanto, se você não tem DST ou outro tipo de irritação, 
e faz sexo com um parceiro que tem HIV, suas chances de 
contrair o HIV do seu parceiro serão menores.

* A questão chave aqui é a conexão desta discussão com o que foi feito 
no Exercício Sexo na cidade  – relembre os papéis das diferentes células 
(especialmente das células escoteiras) ou dos micro-organismos (DST e 

HIV) ou das mucosas, e como todas interagem durante o sexo. Relembre a 
discussão sobre o Quebra-cabeça da Transmissão.

* Tendo em vista que o HIV se prende às células brancas do sangue de uma 
pessoa soropositiva para o HIV, e que as células brancas (células escoteiras) 

são recrutadas e enviadas às mucosas infectadas por DST, uma pessoa 
soropositiva para o HIV que também tenha uma DST, terá células brancas 
carregando o HIV em torno da parte cor-de-rosa infectada.  Isso significa 
que mesmo que a carga viral de uma pessoa soropositiva ainda não possa 

ser detectada, o vírus estará presente no local da infecção por DST e há 
possibilidade de transmissão do HIV.

* Esses pontos são demonstrados no exercício Sexo na cidade e discutidos 
na apresentação do Quebra-cabeça da Transmissão – os facilitadores devem 

conectá-los ao risco, prevenção e redução de danos.

4) Descreva como as outras peças do Quebra-cabeça da Transmissão 
podem mudar as coisas. Por exemplo, como a circuncisão ou uma 
garganta inflamada podem aumentar ou diminuir o risco.

5) Explique como o tempo em que os micro-organismos ficam no 
corpo é diferente para o sexo oral em comparação com o sexo 
retal – quem está “segurando o sêmen” e que parte cor-de-rosa fica 
exposta?

6) Discuta como o conhecimento do Quebra-cabeça da Transmissão 
pode ser usado para reduzir o risco. Peça aos clientes para começar 
a criar uma lista de opções de prevenção para DST/HIV, usando 
o Quebra-cabeça da Transmissão. Estimule-os a pensar sobre as 
perguntas abaixo enquanto processam e fazem suas escolhas:
a. O que reduziria a chance de ter sêmen no corpo? 
b. O que reduziria o tempo em que os micro-organismos ficam 

no corpo?
c. O que tornaria as mucosas mais protegidas?
d. O que reduziria as chances do parceiro sexual ter HIV? 

À medida que os clientes dão suas sugestões, escreva-as em letra de 
forma e fixe o cartaz na parede, sob a peça apropriada do Quebra-cabeça 
da Transmissão. (Os facilitadores podem se referir à lista de opções de 
prevenção para indivíduos (lista 1), para obter opções de redução de risco 
– veja abaixo)
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* É vital fazer a distinção entre opções de prevenção e opções de redução de 
danos.  Pelo mesmo motivo que foi importante distinguir entre DST virais 
e bacterianas, espera-se que os clientes entendam bem essas diferenças, de 
modo a avaliar com precisão seus níveis de risco e fazer as escolhas sobre 

como vão lidar com o risco dentro do contexto desta intervenção.

7) No final, distribua o texto Opções de prevenção para indivíduos 
(lista 1) com a lista das opções.

Discuta como cada uma das opções de prevenção reduz o risco. 

Os comportamentos alvo são: 

• Inativo sexualmente (IS)
• Relacionamento monogâmico com parceiro não infectado 

(RMPNI)
• Sexo mais seguro (SS)

Discuta como cada uma das estratégias de redução de danos afeta as 
peças do Quebra-cabeça da transmissão.

 *  Se os clientes ainda não estiverem preparados para fazer as opções de 
prevenção (IS, RMPNI, SS), é possível escolher uma opção de redução de 

danos. Entretanto, todas as opções devem ter como base o Quebra-cabeça 
da Transmissão e ser apresentadas em termos do efeito que causam numa 
das peças: quantidade de micro-organismos, tipo de EXPOSIÇÃO  (tipo de 
sexo, freqüência, por quanto tempo, chance do parceiro estar infectado ou 

saúde das mucosas).
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Exercício 2. Faça seu próprio inventário: O que 
você faria com quem?

Objetivo: Introduzir os fatores da relação sexual no processo do grupo. 
Ajudar os clientes a compreenderem que seus comportamentos de 
risco são influenciados pelo tipo de relacionamento que mantêm com 
seus parceiros sexuais e pelo uso de drogas.

Material necessário:
1) Cartões para fixar na parede, nomeados “MAIS BAIXOS” e “MAIS 

ALTOS”
2) Cartões para fixar na parede, nomeados Práticas sexuais, com base 

na discussão conduzida na sessão 2 (exercício 3)
3) Formulário contendo a Tabela de inventário pessoal
4) Avisos para fixar na parede, nomeados Tipo de Relacionamento, 

com base nos Formulários com a Tabela de Inventário Pessoal
5) Marcadores
6) Fita
7) Canetas
8) Cartões autocolantes ou fixados com fita adesiva (com a anotação 

do tipo de relacionamento impresso neles, 1 conjunto por cliente)

Instruções para os facilitadores:
1) Fixe os cartões “MAIS BAIXOS” e “MAIS ALTOS” na parede, 

acima dos cartões “Práticas sexuais”, em ordem: do risco mais 
baixo ao mais alto (veja o Manual de Processo abaixo). Revise a 
classificação destas práticas, dos mais baixos aos mais altos, como 
discutido na última sessão, exercício 2.

2) Entregue a cada cliente duas Tabelas de Inventário Pessoal (Uma 
para preservar e outra para entregar ao facilitador. Estipule 5 
minutos). 

3) Peça a cada cliente que faça seu próprio inventário de risco 
de DST/HIV, preenchendo a Ttabela de Inventário Pessoal 
e indicando o nível de risco que está disposto a assumir em 
diferentes tipos de relacionamento. Explique aos clientes que as 
duas tabelas de inventário pessoal devem ser preenchidas com 
as mesmas informações, já que uma das cópias será entregue ao 
facilitador. Informe aos clientes que não devem colocar os nomes 
na tabela que vai ser entregue – para garantir o anonimato.

4) Quando tiverem preenchido as tabelas, peça-lhes para dobrar uma 
delas e entregá-la ao facilitador, mantendo a outra cópia consigo.

5) Entregue cartões e fita adesiva ou cartões autocolantes (listando os 
tipos de relacionamento correspondentes àqueles no inventário), 
para que os clientes possam colocar os cartões dos tipos de 
relacionamentos debaixo do aviso “Práticas Sexuais” fixado na 
parede, indicando o que fariam com quem.
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*  É importante fazer esta conexão:  Na sessão 2, o risco foi definido 
em função dos comportamentos; agora são definidos em função dos 

relacionamentos.

Manual de Processo para Facilitadores
Segue abaixo a hierarquia do risco para cada uma das práticas sexuais.

Tipos de sexo e níveis de risco – a partir da tabela de inventário pessoal 
e da lista gerada na sessão 2 (exercício 3) – a lista deve incluir todas as 
práticas abaixo, ainda que tenham sido apresentadas com outros termos, 
usando a linguagem dos clientes – certifique-se que todos saibam 
exatamente o que cada termo significa.

Prática Risco de Infecção

MAIS ALTO

Ser penetrado sem preservativo
Penetrar sem preservativo
Chupar sem preservativo
Ser penetrado com preservativo
Penetrar com preservativo
Chupar com preservativo
Ser chupado
Beijos profundos
Masturbação mútua   

MAIS BAIXO

Tipos de relacionamentos – conectar com as práticas sexuais e os níveis de 
risco

Uma pessoa com  Aids Um usuário de drogas injetáveis

Uma pessoa soropositiva para o HIV
Uma pessoa que diz ser soronegativa 
para o HIV
O homem de seus sonhos 
Amante soronegativo para o HIV
Amante soropositivo para o HIV
Caso de uma única noite

Uma relação com michê
Uma mulher
Status do Amante desconhecido
Um amigo
Um homem branco 
Pessoa que usa drogas (ecstasy, 
cocaína, etc.)
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Os clientes recebem duas tabelas de inventário pessoal para que possam 
dar suas respostas confidencialmente, pois talvez não se sintam à vontade 
expondo-se para o grupo todo.

Processe usando exemplos das tabelas dos clientes e/ou a partir do que 
foi colocado nas paredes. Discuta como diferentes parceiros e situações 
podem conduzir a vários níveis de risco. Formule as perguntas:

• O que o relacionamento tem a ver com a adoção de 
comportamentos de risco?

• O que pode causar impacto sobre a decisão (o que você faria com 
quem)?
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Exercício 3. Meus comportamentos pessoais de 
risco são...

Objetivo: Ajudar os clientes a identificar seus comportamentos de risco 
relacionados às DST/HIV

Material necessário:
1) Formulário “Meus comportamentos pessoais de risco para DST/

HIV”
2) Canetas
3) Folha de “flipchart” para NOSSOS COMPORTAMENTOS DE 

RISCO desenhado na forma de Rodas com raios.
4) Marcadores
5) Fita

Instruções para facilitadores:
1) Distribua duas cópias do formulário Meus comportamentos 

pessoais de risco para DST/HIV para cada cliente. Peça-lhes para 
preencherem as duas cópias dos formulários como no exercício 
anterior (uma para entregar e outra para guardar – estipule 5 
minutos).

2) Peça que guardem uma cópia, dobrem a outra e a entreguem ao 
facilitador. Como antes, não devem colocar seus nomes na cópia a 
ser entregue.

3) Os facilitadores usam as cópias entregues para preencher a folha 
de “flipchart” NOSSOS COMPORTAMENTOS PESSOAIS DE 
RISCO na frente do grupo (sem identificar qualquer um dos 
indivíduos).

4) Trabalhe as respostas para ajudar os membros do grupo a ver 
que outros da sala têm comportamentos de risco para DST/HIV. 
Qualquer um que deseje compartilhar abertamente o próprio 
comportamento pode fazê-lo, mas ninguém deve ser forçado a 
dizer nada (por isso o formulário pessoal é usado, permitindo que 
os clientes optem pelo anonimato em qualquer momento).

Manual de Processo para facilitadores
Lembre os clientes do sigilo estabelecido nas regras básicas, sessão 1, e 

reforce que deve ser mantido.

Deixe o “flipchart” exibindo a Roda com Raios, disponível para a 
próxima sessão, pois talvez seja útil para orientar a discussão durante 
os exercícios da sessão 4 (você pode fazer referência a ela, nesta 
oportunidade).

O processo visa ajudar os clientes a observar os diferentes tipos de 
comportamentos sexuais, dependendo de quem é o parceiro. 
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SESSÃO 4:
Intenção de agir e capacidade de 

mudança

Como ocorre a mudança de comportamento?

Você está pronto?

Quais opções de prevenção você está disposto a experimentar?

Qual é a sua ambivalência – quais são as suas barreiras?

Qual o primeiro passo?

Fatores de influência: Ambivalência, intenções, auto-eficácia, 
habilidades

Objetivos: Ao final dessa sessão, os clientes estarão aptos a:

• Entender melhor como a mudança comportamental ocorre – os 
estágios da mudança e o padrão em espiral envolvendo recaídas e 
lapsos.

• Manter uma firme intenção de utilizar uma das opções de 
prevenção de sua escolha (cada cliente será estimulado a escolher a 
opção de prevenção que se sinta pronto para experimentar).

• Reconhecer e normalizar a ambivalência e as barreiras para a 
mudança.

• Fornecer suporte aos membros do grupo, percorrer os diferentes 
níveis de ambivalência e aumentar a confiança na sua própria 
habilidade de ter sucesso com a opção de prevenção escolhida. 

Conteúdo que precisa ser abordado:
• Visão geral de como a mudança comportamental ocorre – usando 

os estágios da teoria da mudança.
• Revisão das Opções de Prevenção da DST/HIV para Indivíduos 

(lista 1) 
• Facilitar a escolha da(s) opção(ões) – a partir do Quebra-cabeça 

de transmissão – para reduzir a quantidade de micro-organismos, 
reduzir a exposição (tipo de sexo, frequência, por quanto tempo, 
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chances do parceiro estar infectado) e/ou melhorar a saúde das 
mucosas.

• Explicar e discutir o conceito de ambivalência.
• Identificar a ambivalência e as barreiras de cada cliente.
• Explorar as vantagens e desvantagens do comportamento atual e 

promover a mudança.
• Aquisição de habilidades:
• Habilidades referentes ao sexo mais seguro.
• Habilidades referentes ao uso de drogas.
• Habilidades referentes à busca de cuidados médicos.

Como o conteúdo será abordado?

A. Pontos de 
discussão no 
decorrer dos 
exercícios

• Como as pessoas mudam? O que é o processo de mudança 
comportamental?

• Que opções da lista 1 você vai escolher? As opções de prevenção 
das DST/HIV e as opções de redução de risco usam o Quebra-
cabeça da transmissão (comportamento sexual, objetivos 
comportamentais para o uso de drogas, estratégias de redução de 
danos, propósito de ir em busca de cuidados médicos).

• O que é ambivalência? É ruim ou bom?

• Você tem ambivalências sobre o quê? Quais as suas barreiras?

• Quais as vantagens e desvantagens de fazer a mudança que você 
escolheu? O que você vai ganhar?

• Qual o primeiro passo que você pretende tomar?

B. Exercícios

1. Jogo das estações – compreendendo o processo de mudança 
comportamental.

2. Escolhendo agir – escolhendo uma das opções para a prevenção 
do DST/HIV

3. Expressando ambivalência pessoal e barreiras – quais são minhas 
barreiras para a primeira opção selecionada? Como superar essas 
barreiras?

4. Explorando as vantagens e desvantagens da mudança selecionada

5. Preparando-se para a ação: qual meu primeiro passo?

Leia “Laços que Unem” para o começo da sessão 4
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Agenda

18:00-18:10
(10 minutos)

Registro

18:10-19:00
(50 minutos)

Exercício 1: O jogo das estações: você está pronto para mudar?

Apresentação: Os processos da mudança comportamental.

19:10-20:00
(50 minutos)

Exercício 2: Escolhendo agir

Revisar as Opções para prevenção de DST/HIV para indivíduos – lista 
1 (da sessão 3), a partir da qual os clientes selecionam uma opção 
para experimentar.

19:30-20:00 Exercício 3: Expressando a ambivalência pessoal e barreiras

20:00-20:20
(20 minutos)

Exercício 4: Explorando as vantagens e desvantagens da mudança 
selecionada

20:20-20:50
(30 minutos)

Exercício 5: Preparando-se para agir

Qual o meu primeiro passo?

 

Fechamento, conexão com a próxima sessão
(Leia “Laços que Unem” para o final da sessão 4)
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Exercício 1: Jogo das estações – Você está 
preparado para mudar?

Objetivo: Aumentar a compreensão dos clientes sobre o processo de 
mudança e a avaliação da própria disposição para fazer a mudança.

Material necessário:
1) Seis “estações” claramente delimitadas
2) Uma cópia de cada um dos cartazes abaixo, colocados à disposição 

de cada “estação”
• DE JEITO NENHUM
• SIM, MAS...
• PRONTO PARA TENTAR
• JÁ ESTOU FAZENDO
• JÁ FAZ PARTE DA MINHA VIDA
• JÁ FIZ, MAS PAREI

3) Texto Opções de Prevenção para Indivíduos (lista 1) da sessão 3

Instruções para os facilitadores:
1) Organização da sala – prepare seis estações, cada uma com um 

stand para colocar um dos cartazes. Faça os cartazes listados 
acima, um para cada estação. Lembre-se: os estágios que 
correspondem a cada um dos cartazes são os seguintes:
• Pré-contemplação = DE JEITO NENHUM
• Contemplação = SIM, MAS...
• Pré-ação = PRONTO PARA TENTAR
• Ação = JÁ ESTOU FAZENDO
• Manutenção = JÁ FAZ PARTE DA MINHA VIDA
• Recaída = JÁ FIZ, MAS PAREI

Neste exercício, os clientes vão perceber que a mudança ocorre em 
estágios e que as pessoas transitam por eles. Os termos informais foram 
desenvolvidos para descrever cada estágio em termos do que representam. 
Não é necessário fornecer a terminologia teórica, mas, se você escolher 
fazê-lo, use os dois termos em cada cartaz, por exemplo:

* Para as pessoas que não estejam familiarizadas com os estágios da 
teoria da mudança, veja o apêndice para obter citações da referência.

2) Converse com os clientes sobre como as pessoas mudam e como 
todos estão em diferentes estágios de disposição para muitos 
comportamentos diferentes (por exemplo, fazer dieta, ir ao 
dentista uma vez por ano, usar preservativos, parar de fumar, etc.).

3) Explique os estágios de maneira geral (usando termos teóricos ou 
informais), para ajudar os clientes a compreender que as pessoas 
mudam de estágios e que podem entrar ou sair desses estágios, e 
que esse movimento é um processo normal:
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DE JEITO NENHUM     Pré-contemplação
SIM, MAS...      Contemplação
PRONTO PARA TENTAR    Pré-ação
JÁ ESTOU FAZENDO    Ação
JÁ FAZ PARTE DA MINHA VIDA  Manutenção
JÁ FIZ, MAS PAREI     Recaída

A seguir, descreva os estágios dando alguns exemplos comuns (dieta, 
exercício, uso de preservativos, parar de fumar) de tentativas de mudança.

* Observação: Neste caso, o termo recaída não tem a mesma conotação 
daquela referente ao tratamento de dependentes químicos.  Uma recaída 
pode ser um lapso (por exemplo, se um cliente vivencia um stress e fuma 

um único cigarro, mas não volta a fumar como hábito) ou uma escolha (por 
exemplo, se um cliente decide que o benefício da mudança comportamental 

não vale a pena – por exemplo, usar camisinha durante o sexo oral – e 
decide não continuar com a mudança). De qualquer maneira, é uma 
oportunidade de reavaliar em que ponto o cliente está e o que fazer a 

respeito. Os facilitadores devem usar a recaída como uma oportunidade de 
reavaliação e encorajar os clientes a fazerem o mesmo.  Recaída, no contexto 

dos estágios da teoria da mudança, não tem conotação negativa, apenas 
representa uma etapa normal do processo de mudança.

4) Para entender os estágios de pré-contemplação (DE JEITO 
NENHUM) e contemplação (SIM, MAS...), peça aos clientes para 
tentarem adivinhar em que estágio a maioria das pessoas está 
para um determinado comportamento (por exemplo: “onde você 
acha que a maioria das pessoas se encontra com relação a fazer 
exercícios três vezes por semana?”).

5) Relembre os clientes das opções de prevenção com relação ao risco 
sexual (ver Opções de Prevenção para Indivíduos – lista 1, usada 
na sessão 3) e reintroduza as três opções abaixo:
• IS (Inativo sexual)
• RMPNI (Relacionamento monogâmico com parceiro não 

infectado)
• SS (Sexo mais seguro)

6) Diga aos clientes que você gostaria que cada um deles 
compartilhasse como se sentem com relação a essas três opções.

7) Descreva os estágios em relação às opções de redução do risco 
sexual. Forneça um exemplo específico de comportamento sexual 
ou de outros comportamentos, tais como: é possível alguém estar 
no estágio ação/manutenção (JÁ ESTOU FAZENDO/JÁ FAZ 
PARTE DA MINHA VIDA) com relação ao uso de preservativos 
durante o sexo anal, mas no estágio de pré-contemplação (DE 
JEITO NENHUM) quanto ao uso de preservativo para sexo 
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oral. Depois, peça-lhes que se posicionem acerca dos diferentes 
comportamentos identificados. Por exemplo, “Você está pronto 
para fazer o teste para detecção de DST e HIV a cada 3 meses?” 
ou “Você está pronto para usar a camisinha todas as vezes e com 
todos os parceiros ao fazer sexo anal?” ou “Você está pronto para 
evitar sexo desprotegido durante os três primeiros meses de um 
novo relacionamento?” Você pode escolher um ou vários dos 
comportamentos identificados. Lembre que não há problema caso 
eles posicionem como pré-contemplativos (DE JEITO NENHUM) 
ou contemplativos (SIM, MAS...), já que, de modo geral, as 
pessoas se encontram nesses estágios com relação a muitos 
comportamentos diferentes.

Diga-lhes que você não vai acreditar se ninguém se colocar nos 
estágios “DE JEITO NENHUM” ou “SIM, MAS...”

8) Quando os clientes estiverem numa estação que corresponde a seu 
estágio de mudança, peça que expliquem por que se posicionaram 
ali. Lembre aos clientes que a honestidade quanto aos seus 
sentimentos e experiências vai ajudá-los a determinar com 
precisão onde se encontram no processo de mudança, e também 
será útil aos outros que estão se sentindo do mesmo jeito. Lembre 
que há alguns que estão no estágio da recaída (JÁ FIZ, MAS 
PAREI), e que não há problema em estar nesse estágio; que não 
representa um fracasso, pois é uma etapa normal da mudança de 
comportamento. Explore os motivos.

9) À medida que os diferentes comportamentos forem apresentados, 
o posicionamento nas estações também vai mudar. Por exemplo, se 
o comportamento identificado for “Fazer os exames de laboratório 
para detecção de DST a cada três meses”, alguns podem se 
posicionar na estação “PRÉ-AÇÃO” (Pronto para tentar). Se o 
comportamento identificado for “Fazer o teste Elisa para o HIV 
a cada três meses”, alguns podem mudar para outra estação: “DE 
JEITO NENHUM” ou “SIM, MAS...”. Continue o processo de 
racionalizar a escolha de cada comportamento identificado.

* Dica: Quanto mais clara for a definição do comportamento identificado 
(com uma ação específica consistentemente realizada dentro de um período 

de tempo específico), mais fácil é determinar o estágio em que a pessoa 
está (por exemplo, “você está pronto para fazer exercícios 3 vezes por 

semana durante 30 minutos?”). Os clientes podem informar que realizam 
o comportamento 2 vezes por semana, mas como o padrão foi definido 
em 3 vezes, eles se encontram no estágio de contemplação (SIM, MAS...). 

Quando as pessoas informam que não estão adotando o comportamento 
identificado, mas não têm certeza do motivo, a melhor maneira de 

determiná-lo é perguntar explicitamente “Você vê a necessidade de...?” Se 
a resposta for “não”, a pessoa está no estágio da pré-contemplação para o 

comportamento identificado; se a resposta for “sim, mas...”, a pessoa está no 
estágio da contemplação.
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10)  Trabalhe as razões expressadas pelos grupos em cada estação-
estágio e as reações do grupo como um todo.

* É importante fazer esta conexão: Como muitos dos clientes talvez não 
estejam preparados para adotar os comportamentos definidos nas metas de 
prevenção, as opções de redução de risco representam um importante passo 

intermediário para a mudança.

11) Distribua, novamente, o texto Opções de Prevenção para 
Indivíduos (lista 1) da sessão 3.

 Manual de Processo para os facilitadores
Talvez seja útil para o facilitador demonstrar as estações 

compartilhando algumas de suas próprias experiências com relação à 
mudança de algum comportamento (não precisa estar relacionado com 
DST ou HIV; pode ser, por exemplo, exercícios regulares ou dieta) e 
como passou pelos diferentes estágios, incluindo a recaída (JÁ FIZ, MAS 
PAREI).

Como muitos clientes podem estar familiarizados com o termo ‘recaída’ 
dentro do contexto de tratamento de dependentes químicos, se você usar 
o termo, lembre-se de esclarecer que este exercício usa o termo da mesma 
maneira.

Quando pedir aos clientes que “se posicionem”, é essencial que forneçam 
comportamentos identificados de forma bem específica (por exemplo, 
“usar camisinha com todos os parceiros toda vez que fizer sexo anal e/ou 
vaginal” em vez de dizer simplesmente “uso de preservativos”).

Lembre-se de fornecer exemplos diferentes de comportamentos para 
poder demonstrar como as pessoas estão em estágios diferentes com 
relação a diferentes comportamentos. É provável que alguns se sintam 
mais preparados para usar preservativos para um tipo de comportamento 
sexual do que para outro. Não se esqueça de processar as diferenças. É 
importante reforçar que as pessoas podem estar em diferentes estágios 
de disposição para diferentes comportamentos, pois as circunstâncias, as 
atitudes e as crenças mudam.

Enquanto revisa o texto Opções de Prevenção para Indivíduos (lista 1), 
faça a conexão entre os estágios de disposição (em torno de diferentes 
comportamentos) e as possibilidades de opções. No caso específico de 
alguém não estar preparado para as metas de prevenção (IS, RMPNI, SS), 
é interessante observar como as opções de redução de danos podem ser 
úteis.

Enquanto eles se movimentam de uma estação para outra, garanta que o 
grupo permaneça focado.

Os clientes sempre se entusiasmam quando os outros membros do 
grupo expressam seus estágios e suas razões. É importante que todos 
permaneçam focados na atividade e seus objetivos (ou seja, compreender 
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que a mudança ocorre em estágios e que as pessoas podem estar em 
estágios diferentes para comportamentos diferentes).

 * Ponto chave: O objetivo deste exercício é aumentar a compreensão dos 
clientes sobre o processo de mudança e capacitá-los avaliar a sua própria 
disposição.  Você não precisa fazer com que os clientes se movimentem; 

deixe bem claro que o seu objetivo é ajudá-los a perceber onde estão e por 
quê.
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Exercício 2: Escolhendo agir
Objetivo: Ajudar os clientes a escolher uma opção da lista 1. Os clientes 

que estiverem nos estágios de pré-contemplação (DE JEITO 
NENHUM) ou de contemplação (SIM, MAS...), com relação às metas 
de prevenção do exercício anterior, podem escolher uma opção de 
redução de danos neste exercício.

Material necessário:
1) Texto – Opções de Prevenção para Indivíduos (lista 1), também 

usado na sessão 3

Instruções para os facilitadores: 
1) Peça aos clientes para revisar o texto contendo a lista de Opções de 

Prevenção para Indivíduos (lista 1).
2) Instrua-os a escolher uma opção (que ainda não estejam 

adotando) para experimentar. Pode ser:
• Uma Meta de prevenção
          Ou
• Uma Opção de redução de danos

3) Peça aos clientes que compartilhem com o grupo a opção que 
fizeram (opcional). Os clientes não devem ser obrigados a 
compartilhar suas escolhas.

4) Explique que a opção deve ser experimentada durante as próximas 
duas semanas e que os facilitadores vão perguntar como as coisas 
estão indo com relação à opção escolhida.

Manual de Processo para os facilitadores
A lista 1 (lista de Opções de Prevenção para Indivíduos) deve ser 

revisada primeiramente com o grupo todo, de modo que as opções 
listadas possam ser explicadas. Além disso, você deve esclarecer por que 
algumas coisas representam risco ou redução de danos.

Conceda alguns minutos para que eles possam examinar a lista 1 (lista 
de Opções de Prevenção para Indivíduos) e refletir.

Lembre-os de que todos estão sendo encorajados a experimentar a 
opção escolhida e de que falaremos sobre isso na sessão 6. 
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Exercício 3: Expressando ambivalência pessoal e 
barreiras

Objetivo: Ajudar os clientes a reconhecer e expressar suas ambivalências e 
barreiras quanto a fazer uma mudança para a prevenção de DST/HIV.

Material necessário:

1) Folhas de flipchart
2) Marcadores 

Instruções para os facilitadores:
Use a técnica de “contar estórias”: com os clientes em círculo, peça-lhes 

para contar sua história sobre a primeira vez que ouviram falar sobre DST 
e HIV. Use as seguintes perguntas para guiar a discussão:

• Como ouviram sobre o HIV pela primeira vez?
• Já tinham começado a fazer sexo? (Este ponto é importante, 

pois pode haver clientes que já estavam sexualmente ativos antes 
da descoberta do HIV. Além disso, o conhecimento sobre DST 
aumentou muito nos últimos 15 anos).

• Qual foi a reação de cada um?
• Com quem conversaram sobre suas preocupações?
• Como se sentiram, naquela ocasião, sobre mudar o 

comportamento recorrendo a práticas de sexo mais seguro (SS)?

Manual de Processo para os facilitadores
Pergunte ao grupo: Do que sentem falta no sexo antes do HIV – o sexo 

arriscado? Possíveis respostas, provenientes de grupos anteriores:

• Engolir o esperma
• Não sentir medo de fazer sexo
• Chupar o pau
• As livrarias
• Encontros casuais de uma única noite
• As saunas
• Trepar sem camisinha
• Liberdade
• Se sentir “próximo”

Pergunte ao grupo: Do que gostam hoje no sexo seguro? Escreva as 
respostas no flipchart para que todos possam ver e opinar. Possíveis 
respostas:

• Permite-me saber com quem estou
• Mais sensual
• O sexo é mais íntimo
• O sexo dura mais tempo
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• Não há mais sentimento de culpa no dia seguinte
• Meus lençóis ficam mais limpos por mais tempo
• Reduz DST
• Mais paquera

Discuta o que significa sentir ambivalência (ter sentimentos 
contraditórios ao mesmo tempo sobre alguma coisa) e como isso é 
um fator de influência para a mudança comportamental. Lembre aos 
participantes que isso foi discutido como uma coisa DE DENTRO 
durante a primeira sessão.

Enfatize o fato de que sentimentos de ambivalência são comuns para 
as pessoas e valide a presença desses sentimentos. Essa é uma questão 
importante, pois conduz à percepção de que a ambivalência não é apenas 
um componente normal da mudança comportamental, mas também 
ressalta o fato de que as pessoas têm dificuldades para lidar com tais 
sentimentos.

Essa discussão será útil para o restante da sessão, pois os clientes 
listarão suas vantagens e desvantagens no próximo exercício. Em seguida, 
decidirão sobre o primeiro passo que irão adotar (a ser discutido mais 
tarde no exercício 5 desta sessão).
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Exercício 4: Explorando as vantagens e 
desvantagens da mudança selecionada

Objetivo: Aumentar as intenções de agir dos clientes, por meio do 
envolvimento deles no apoio mútuo às opções de mudança. Esse 
exercício deve ser feito logo após a discussão sobre ambivalência, 
evoluindo sem interrupção.

Material necessário: 
1) Formulário - Explorando as vantagens e desvantagens da minha 

escolha de mudança
2) Canetas
3) Folhas de flipchart
4) Marcadores

Instruções para os facilitadores:
1) Distribua o formulário Explorando as vantagens e desvantagens 

da minha escolha de mudança. Peça a cada cliente que liste as 
vantagens e desvantagens de fazer a mudança já selecionada.

2) Peça aos clientes que compartilhem suas vantagens e desvantagens 
com o grupo.

3) Escreva as respostas na folha do flipchart enquanto os clientes as 
relatam.

4) Encoraje os clientes a adicionarem novos itens à sua lista de 
vantagens.

Manual de Processo para os facilitadores
A progressão do exercício 3 (Expressando ambivalência) para o 

exercício 4 deve ser harmoniosa e sem interrupção, pois é necessário 
o reconhecimento da ambivalência antes de processar as vantagens e 
desvantagens.

Lembre aos clientes que uma maneira de pensar sobre a mudança 
comportamental é questionar se “o benefício supera o risco”. Dessa forma, 
é possível auxiliar os clientes a determinar, com a listagem de vantagens 
e desvantagens, se a opção que escolheram é boa para eles. Ao discutir as 
vantagens e desvantagens, encoraje os clientes a verem os dois lados do 
“argumento”. Por exemplo:

• Vantagens do uso de preservativos no sexo com michês – Quais as 
vantagens de usar camisinha no sexo por dinheiro?

• Desvantagens de usar preservativos no sexo com michês – O que 
você arriscaria ou do que estaria abrindo mão ao usar camisinhas 
no sexo com michês?
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Abaixo uma lista de respostas de outros grupos que você pode usar para 
encorajar a participação:

Vantagens Desvantagens

O sexo dura mais tempo

Mais sensual

Não me preocupo com quem eu estou

Não tenho sentimento de culpa na manhã 
seguinte

Menos melado

Evita DST

Menos preocupação; permite mais 
liberdade para desfrutar do sexo

Tenho que abrir mão do prazer de engolir o 
esperma

Gosto da sensação de medo ao fazer sexo

Leva tempo demais

Se eu insistir no sexo seguro, o contratante 
vai achar que eu tenho HIV

É sem graça

Prazer de trepar sem camisinha

Não é totalmente seguro

Com a camisinha não é tão bom quanto pele 
na pele

Se eu insistir no sexo seguro, o contratante 
pode me rejeitar

Ao revisar as vantagens e desvantagens neste exercício, é importante 
assegurar que as opiniões e respostas dos clientes sejam percebidas como 
válidas. Às vezes, os outros membros do grupo vão reagir às vantagens e/
ou desvantagens relatadas e o facilitador precisa estar atento, garantindo 
que ninguém se sinta censurado.

Quando os clientes estiverem relatando desvantagens, peça aos demais 
participantes que sugiram uma vantagem em contraposição àquela 
desvantagem e a inclua na lista de vantagens. Por exemplo, se alguém 
disser que “usar camisinha no sexo oral reduz as sensações”, o outro 
lado da moeda pode ser apresentado como uma vantagem: “usar uma 
camisinha no sexo oral pode não ser tão bom, mas libera da preocupação 
de pegar uma DST”. O comentário dos outros participantes é importante 
para ajudar que individualmente os clientes tenham ideias e sintam 
o apoio dos seus pares, favorecendo a construção da autoeficácia e o 
fortalecimento das intenções.
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Exercício 5: Preparando-se para agir: Quais são 
minhas barreiras para a realização 
dessa mudança? Do que preciso para 
lidar com minhas barreiras? Qual o 
meu primeiro passo?

Objetivo: Ajudar os clientes a antecipar o que vai dificultar a implantação 
da mudança selecionada e o que será necessário para ajudá-los a 
implementá-la. Conduzir os clientes para que concordem em dar o 
primeiro passo.

Material necessário:
1) Folhas de flipchart e marcadores devem estar disponíveis
2) Formulário Barreiras e o que vai ajudar

Instruções para os facilitadores:
1) Solicite que os clientes preencham, individualmente, o formulário 

Barreiras e o que vai ajudar.
2) A seguir, reúna os clientes em grupos pequenos (4 a 8 por grupo), 

cada qual com um facilitador. Você pode montar grupos com 
opções semelhantes. Por exemplo:
• Grupo 1: Uso de preservativos com parceiros comerciais
• Grupo 2: Persuadir o parceiro a fazer o teste para detecção de 

DST/HIV
• Grupo 3: Fazer os testes e o tratamento para DST

3) Peça a cada grupo para identificar as coisas que dificultam a 
implantação do comportamento selecionado.

4) Peça a cada grupo para identificar o que é necessário para ser bem-
sucedido na implantação do comportamento selecionado.

5) Peça a cada cliente para identificar o primeiro passo para 
implantar a opção selecionada.

6) Peça a cada cliente para falar sobre as habilidades de que vai 
precisar (forneça informações a respeito). Por exemplo, se 
um cliente disser que não tem certeza sobre onde conseguir 
camisinhas ou como usá-las, forneça a informação ou uma 
demonstração (negociações com parceiros são apresentadas e 
praticadas nas próximas sessões).

7) Informe que a próxima sessão começará com os relatos de cada 
cliente sobre o funcionamento do primeiro passo.

Manual de processo para facilitadores
Esteja preparado para revisar o texto Opções de Prevenção para 

Indivíduos (lista 1) e as opções de comportamentos sexuais, uso de drogas 
e busca de cuidados médicos.
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Forneça exemplos de barreiras para a mudança e como superá-las; 
trabalhe com o grupo; peça aos clientes que sugiram barreiras potenciais e 
pergunte como é possível superá-las. Isso ajuda os integrantes do grupo a 
se apoiarem e trocarem exemplos.

Discuta os tipos de habilidades necessárias para cada opção escolhida:

• Comportamentos sexuais
• Comportamentos referentes ao uso de drogas
• Comportamentos referentes à busca de cuidados médicos
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Sessão 5:
Questões referentes a 

relacionamentos:
Seleção de parceiros, comunicação, negociação de papéis para negros 

HSH

Ativos e passivos – quem detém o poder?

Quais as suas dificuldades de se manter seguro em diferentes tipos de 
relacionamentos?

Como as habilidades de negociação com parceiros podem ser 
melhoradas?

Que opções de relacionamento mais seguro você está disposto a 
experimentar?

Fatores de influência: Dinâmicas da relação sexual, emoções, 
autoeficácia, habilidades

Objetivos: Ao final desta sessão, os clientes estarão aptos a:

• Explorar como a posição sexual (ativo ou passivo) está relacionada 
ao papel no relacionamento e com questões de poder.

• Explorar como as dinâmicas do relacionamento para negros HSH 
afetam os comportamentos de risco para infecções por DST/HIV.

• Reconhecer como as habilidades de comunicação e as habilidades 
para negociação de papéis influenciam a capacidade de praticar 
opções de redução de risco.

• Continuar a desenvolver habilidades para a seleção de parceiros, 
para a comunicação e para a negociação de papéis.

Conteúdo que precisa ser abordado:
• Atitudes em relação aos gêneros nas comunidades negras – 

questões de poder.
• Posição sexual (ativo ou passivo) com relação ao papel no 

relacionamento – questões de poder, sexismo.
• Estereotipagem e sexismo.
• Papel estabelecido no relacionamento pode não ser adequado ao 

perfil – consequências para o indivíduo.
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• Conexão entre os papéis no relacionamento e a condução da 
negociação para sexo mais seguro.

Como o conteúdo será abordado?

A. Pontos de 
discussão no 
decorrer dos 
exercícios

• O que você aprendeu sobre poder em um relacionamento? Em sua 
família de origem? Na comunidade negra? Na igreja negra?

• O que a sua posição sexual (ativo ou passivo) tem a ver com seu 
papel no relacionamento? O que o sexismo e a estereotipagem têm 
a ver com isso?

• Você é ativo ou passivo? Esse papel no relacionamento condiz com 
você? E se não for adequado ao seu perfil?

• O que a seleção de parceiros tem a ver com o risco de contrair 
DST/HIV?

• O que o seu papel como negociador tem a ver com o risco de 
contrair DST/HIV?

• Como a sua habilidade de negociar com seu parceiro o que você 
quer tem relação com o risco de contrair DST/HIV?

• Você conhece seu status com relação ao HIV? Como isso influencia 
seus comportamentos de risco?

B. Exercícios

1. O homem dos meus sonhos

2.  Quem detém o poder?

3. Por que escolhemos quem escolhemos – Você é ativo ou passivo?

Leia “Laços que Unem” para o início da sessão 5

Agenda

18:00-18:10
(10 minutos)

Registro

18:10-18:40
(30 minutos)

Revisitar a opção escolhida para redução de risco quanto às DST/HIV

Desenvolver um plano

18:40-19:10
(30 minutos)

Exercício 1: O homem dos meus sonhos

19:10-20:10
(60 minutos)

Exercício 2: Quem detém o poder?

20:10-20:40
(30 minutos)

Exercício 3: Por que escolhemos quem escolhemos –

Você é ativo ou passivo?

20:40-20:55
(15 minutos)

Escolha uma opção de parceiro para a redução de risco quanto às 
DST/HIV

Identificar um primeiro passo

Fechamento, conexão com a próxima sessão
(Leia “Laços que Unem” para o final da sessão 5)
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Exercício 1: O homem dos meus sonhos
Objetivo: Fazer com que os clientes reflitam, expressem o que 

esperam de um relacionamento e compartilhem as experiências de 
relacionamentos passados.

Material necessário:
1) Folhas de flipchart
2) Marcadores
3) Fita adesiva
4) Cartazes para a parede: SEXISMO, ESTEREOTIPAGEM

Instruções para os facilitadores:
1) Peça aos clientes que imaginem um relacionamento com o 

“Homem dos meus sonhos”.
• Qual seria a aparência do homem dos seus sonhos?
• Como seria um relacionamento com ele?

2) Peça aos clientes que compartilhem suas experiências dos 
relacionamentos anteriores:
• Que tipo de relacionamento você já teve no passado?
• Do que você gostou? Do que não gostou?

3) No final do processamento de o homem dos meus sonhos, peça 
aos participantes para fazer um exercício que somente será 
processado no final desta sessão.

4) Fixe os cartazes SEXISMO e ESTEREOTIPAGEM na parede.
5) Peça aos clientes para definirem os dois termos e escreva as 

definições nas folhas do flipchart. Trabalhe o tema com o grupo 
de modo que fique bem claro e depois escreva uma definição para 
cada um dos termos que reflita a discussão. Guarde essas folhas de 
flipchart para uso no exercício 3 desta sessão.

Manual de Processo para facilitadores
A discussão sobre o homem dos meus sonhos ajuda os clientes a definir 

o que realmente desejam de um relacionamento e a estabelecer uma 
comparação com os relacionamentos que já vivenciaram no passado. Não 
há muito o que processar a não ser perguntar quais são as qualidades 
desse homem dos sonhos ou o que eles já vivenciaram no passado. Você 
vai utilizar as respostas nos exercícios seguintes.

* Esta sessão pode produzir fortes reações emocionais. Portanto, os 
facilitadores devem estar preparados para tal, devendo planejar o ritmo dos 
exercícios de maneira adequada e buscando opções para a Sessão 7 (não se 

esqueça do Baú do Tesouro).
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Exercício 2: Quem detém o poder?
Objetivo: Aumentar a percepção dos clientes a respeito de suas próprias 

atitudes com relação à dinâmica de poder nas relações homem-
mulher que eles observaram nas comunidades negras e como essas 
atitudes influenciam a dinâmica dos relacionamentos para negros 
HSH. Ajudar os clientes a reconhecer os diferentes tipos de poder nos 
relacionamentos e a necessidade de equilibrar os poderes.

Material necessário:
1) 2 folhas de flipchart
2) Marcadores
3) Fita adesiva

Instruções para os facilitadores:
1) Faça as seguintes perguntas para o grupo:

• Qual foi a sua experiência: o que você observou sobre os 
relacionamentos tradicionais entre homens e mulheres dentro 
da comunidade negra onde cresceu?

• O que você observou nos relacionamentos heterossexuais 
tradicionais?

• As perguntas abaixo podem ser usadas para estimular a 
participação:

• Quem tinha o poder na sua casa?
• Quem tinha o poder nas outras casas que você frequentava?
• Quem tinha o poder na igreja negra ou latina que você 

frequentava?
• Por que as mulheres não tinham poder?
• Que tipo de poder os homens tinham?
• Você fazia o que ELE... mandava? Por quê?
• Você fazia o que sua mãe mandava? Por quê?
• Que tipo de poder as mulheres tinham?
• Há diferentes tipos de poder?
• Como se equilibram os poderes em um relacionamento?

2) Coloque as respostas na folha de flipchart e fixe-a nas paredes com 
fita adesiva.

Manual de processo para facilitadores
Peça aos clientes para compartilhar suas experiências sobre 

relacionamentos tradicionais entre homens e mulheres dentro da 
comunidade negra onde cresceram, com ênfase nas diferenças de poder 
nos relacionamentos heterossexuais e nos papéis de cada um.
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Os facilitadores podem estimular a participação dos clientes usando as 
respostas de grupos anteriores, por exemplo:

Quem tinha o poder em sua casa?
• Pai – o homem da casa, o rei do castelo
• Padrasto
• Namorado da mãe
Quem tinha o poder em outras casas que você frequentava?
• Pai – o homem da casa, o rei do castelo
• Padrasto
• Namorado da mãe
Quem tinha o poder na igreja negra que você frequentava?
• O pastor, ministro, padre
• O diácono
• Qual o papel das mulheres na igreja?
Que tipo de poder os homens tinham?
• AUTORITÁRIO
• Dominante – Rei do castelo, com direito às melhores porções da 

comida
• Ditador, uso da força
• Maior, fisicamente mais forte, ameaça de uso da força
• Poder econômico
Por que as mulheres não tinham este poder?
• Eram menores, mais fracas
• Não sabiam lidar com outros assuntos além do mundo em que 

viviam
• Mais emocionais e, portanto, mais instáveis – fracas
• Eram dependentes dos homens – econômica e emocionalmente
• Seu trabalho era cuidar da casa, dos filhos e atender às 

necessidades dos maridos
Você fazia o que ELE... mandava? Por quê?
• Medo
• Necessidade de atenção, de aprovação
• Razões listadas acima
• Você fazia o que sua mãe mandava? Por quê?
• Eu a amava
• Era mais próximo dela
• Não queria magoá-la ou deixá-la chateada
• Precisava dela, do amor dela
• Reciprocidade – ela fez muito por mim
Que tipo de poder as mulheres tinham?
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• PROTETORAS
• Relacionamento de amor e cuidado
• Pedir
• Implorar
• Convencer
• Provocar
• Reciprocidade – fazer as coisas por você – dar e receber
• Tomar conta de você quando estava doente
• Prestar atenção ao que você fazia todos os dias
• Comprometimento em estar sempre ao seu lado
Há diferentes tipos de poder?
• AUTORITÁRIO
• Detém o controle
• Dita as regras
• Sabe o que é melhor para você
• PROTETOR
• Compassivo
• Compreensivo
• Solidário
Os homens podem ser PROTETORES e as mulheres 

AUTORITÁRIAS?
• Tanto os homens como as mulheres podem ser autoritários ou 

protetores em momentos diferentes
• Um relacionamento saudável precisa da reciprocidade de papéis
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Exercício 3: Por que escolhemos quem escolhemos
            Você é ativo ou passivo?
Objetivo: Aumentar a percepção dos clientes sobre as dinâmicas de poder 

que ocorrem entre ativos e passivos e avaliar como eles se encaixam 
nesses papéis. Fazer a distinção entre a posição sexual, o papel no 
relacionamento e os diferentes tipos de poder em um relacionamento. 
Observar como esses papéis no relacionamento influenciam os 
comportamentos de risco para infecções por DST/HIV.

Material necessário:
1) 2 folhas de flipchart
2) Marcadores
3) Fita adesiva
4) Definições de SEXISMO e ESTEREOTIPAGEM do exercício 1
5) Texto Opções de prevenção para parceiros (lista 2)

Instruções para os facilitadores:
1) Processe as perguntas abaixo com o grupo:

• Há diferentes tipos de poder?
• O que isso significa para os negros HSH que são ativos? 

Passivos?
• O que a posição sexual tem a ver com o papel no 

relacionamento?
• O que acontece quando o papel que lhe é designado não 

encaixa no seu perfil?

Coloque as respostas na folha de flipchart e fixe-a na parede com fita 
adesiva.

2) Lembre aos clientes das definições de SEXISMO e 
ESTEREOTIPAGEM que elaboraram no exercício 1 e fixe as folhas 
de flipchart com as definições na parede.

3) Processe os itens/perguntas abaixo com o grupo:
• Você reconhece as normas de relacionamento para os negros 

HSH?
• Há ativos e passivos e essas posições sexuais são usadas 

para determinar os papéis nos relacionamentos – 
ESTEREOTIPAGEM

• Os ativos são “melhores” que os passivos – SEXISMO
• Que tipo de poder os ativos têm? – AUTORITÁRIOS
• Que tipo de poder os passivos têm? – PROTETORES
• Você reconhece como as atitudes sobre as posições 

sexuais ativas e passivas são sexistas e como são usadas 
para estereotipar os negros HSH em papéis específicos do 
relacionamento que talvez não lhes sejam adequados?
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• Que tipo de poder você gostaria de exercer em seu 
relacionamento?

• Como encontrar o equilíbrio de poder que você precisa em um 
relacionamento?

Manual de Processo para facilitadores
Diferentes tipos de poder

AUTORITÁRIO x PROTETOR

O que isso significa para as atitudes relacionadas aos negros HSH que 
são ativos? E os passivos?

• Se você é ativo, tem o poder – seu papel em um relacionamento é...
• Se você é passivo, seu papel em um relacionamento é...

O que isso tem a ver com estereotipagem?

• Como as atitudes de estereotipagem ocorrem para os negros HSH?
• Espera-se que os ativos assumam um papel específico no 

relacionamento – estereótipo do AUTORITÁRIO.
• Espera-se que os passivos assumam um papel específico no 

relacionamento – estereótipo do PROTETOR.
• O que acontece quando o papel não lhe convém?
• Automedicação – uso excessivo de drogas?
• Esses tipos de relacionamento não apresentam reciprocidade – não 

são equilibrados.

Faça referência às definições colocadas na folha do flipchart – 
ESTEREOTIPAGEM e SEXISMO.

Quem é melhor – ativos ou passivos? Quem recebe o melhor tratamento 
em um relacionamento? Quem consegue o que quer? O que isso tem a 
ver com sexismo? Faça referência à definição. Como as atitudes sexistas 
ocorrem com relação aos negros HSH?

• Ativos são “melhores”.
• Ninguém quer admitir que é um passivo.
• Ativos têm mais poder.
• Todos acreditam que os passivos têm menos poder.
• Os passivos não acreditam que têm controle (“Você é a mulher, 

então fecha a ... dessa boca”).
• Ser um passivo é ruim, é vergonhoso – ser feminino ou “fresco”.
• Os passivos são menos ou não tão capazes quanto os ativos.

Como a determinação de papéis estereotipados em um relacionamento 
afeta os comportamentos de risco para DST/HIV?

• Como afeta o ativo? Como afeta o passivo?
• Você consegue me fazer sentir seguro o suficiente para assumir o 

papel de passivo?
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• Se eu for passivo, ele vai me machucar, física ou emocionalmente?
• Às vezes, deixo que pensem que sou passivo porque não gosto de 

tomar a iniciativa de convidar alguém para sair.

Como os papéis estereotipados levam à falta de reciprocidade e 
equilíbrio nos relacionamentos?

• O que isso significa para os negros HSH?

Quem ensina aos negros HSH as normas sobre construir e proteger 
relacionamentos?

• Regras (normas) heterossexuais.
• Papéis de relacionamento que não se encaixam.
• Isolamento, ausência de uma comunidade para os negros HSH – 

onde estão os modelos de comportamento?
• Desafio de desenvolver a própria comunidade, as próprias regras, 

as próprias normas.

No que consiste a construção de um relacionamento para os negros 
HSH?

• Conhecer alguém sem precisar recorrer a “Você é ativo ou 
passivo?”

Revisar as Opções de Prevenção para Parceiros (lista 2).

Escolha uma opção de redução de risco da lista de Opções de Prevenção 
para Parceiros (lista 2) e identifique um primeiro passo.
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Sessão 6:
Apoio social e solução de problemas 

para manter a mudança

Como suas opções de prevenção funcionaram?

O que funcionou e o que não funcionou?

Como continuamos a construir habilidades?

Como podemos solucionar problemas e começar de novo?

Onde podemos conseguir suporte contínuo?

Fatores de influência: habilidades, apoio dos pares, influência social

Objetivos: ao final desta sessão, os clientes estarão aptos a:

• Continuar a reforçar positivamente os esforços para a mudança 
comportamental.

• Discutir a experiência de cada participante, relacionando-a com 
suas escolhas de opções de mudança comportamental.

• Continuar a praticar as habilidades para as opções escolhidas 
(listas de Indivíduo e de Parceiro).

• Continuar a obter ideias de outros participantes para melhorar a 
habilidade em solucionar problemas.

• Continuar a estabelecer um sistema de suporte para manter a 
mudança.

Conteúdo que precisa ser abordado
• Revisão das opções escolhidas para redução de risco para 

indivíduos e parceiros.
• Praticar habilidades e solução de problemas com cenários 

específicos.
• Identificar situações potencialmente problemáticas.
• Estratégias para solução de problemas.
• Reforçar as iniciativas de mudança.
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• Identificar quais os apoios para a mudança, tais como pares dentro 
da sua organização.

• Oferecer recompensas e substitutos.

Como o conteúdo será abordado?

A. Pontos de 
discussão no 
decorrer dos 
exercícios

• Como foi? O que aconteceu quando você tentou implantar a 
mudança? 

• Que mudança foi mais fácil – a opção individual ou a do 
relacionamento?

• Como seu(s) parceiro(s) reagiu(iram)?

• Como você se sentiu quanto a ser, ou não, capaz de fazer a 
mudança?

B. Recursos visuais Vídeo: A FESTA – Irmãos que são negros e gays/bissexuais

C. Exercícios

1. “Dramatize a sua própria cena” 

2. Círculo de dramatizações

3. Solução de problemas pelo grupo

4. “Caindo do trem”

FECHAMENTO DAS SESSÕES EM GRUPO

e

INÍCIO DO GRUPO DE SUPORTE

Leia “Laços que Unem” para o início da sessão 6

Agenda

18:00-18:10
(10 minutos)

Registro

18:10-18:30
(20 minutos)

Revisão das Opções de Redução de Risco Individual e para os 
Parceiros de cada cliente 

18:30-19:25
(55 minutos)

Exercício 1: “Dramatize sua própria cena”

19:25-18:15
(50 minutos)

Exercício 2: Círculo de dramatizações”

20:15-20:45
(30 minutos)

Exercício 3: Solução de problemas pelo grupo

Exercício 4: “Caindo do trem”

20:30-20:50
(10 minutos)

Repetição do questionário CCCP – Conhecimento, Crença, 
Comportamento e Prática

20:50-?
Cerimônia de encerramento (opcional, dependendo da realização da 
sessão 7*)

Um fechamento e um começo
(Leia “Laços que Unem” para o final da sessão 6)

* Se você planeja realizar uma cerimônia de encerramento, informe ao 
grupo que esta sessão pode durar mais de 3 horas. 
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Exercício 1: Dramatize sua própria cena
Objetivo: Ajudar os clientes a praticar habilidades e a buscar no grupo 

a solução de problemas, ao “entrar na cena” de acordo com os 
personagens do vídeo A FESTA. Ajudar os clientes a vivenciar 
novamente a negociação de sexo mais seguro.

Material necessário:
1) Vídeo A FESTA
2) Televisão/VCR
3) Relógio/marcador de tempo

Instruções para os facilitadores:
1) Prepare o vídeo e diga aos clientes:

• Vocês vão ver um vídeo e eu vou “congelar” algumas cenas em 
vários pontos.

• Então, vou pedir que dois de vocês “entrem na cena” e a 
dramatizem, mostrando como lidariam com a situação.

• Se alguém não conseguir pensar em nada para o seu papel, diga 
“tempo” e eu pedirei a outro participante para continuar em 
seu lugar.

• Vocês terão 5 minutos para dramatizar a cena e, em seguida, 
vou convidar o grupo para comentar e sugerir soluções para o 
problema.

Manual de Processo para os facilitadores
Estejam preparados para trabalhar o retorno do grupo à medida que os 

clientes “entram na cena”. Esse exercício gera muita discussão. Ajude os 
clientes a perceber que estão praticando habilidades de negociação, e dê 
retorno.

Elogie os esforços dos participantes nas “encenações”, sempre de 
maneira a manter uma atmosfera de segurança.

Se o vídeo A FESTA não for adequado para a situação do grupo, 
qualquer outro vídeo pode ser usado. Entretanto, ele deve ter: cenas 
contendo situações sexuais potencialmente arriscadas e cenas de 
negociação que permitam aos clientes “entrar e atuar”.

Ou então, você pode usar técnicas de teatro e simplesmente montar a 
cena.

Comece com dois participantes lendo o roteiro do início de uma cena 
sexual potencialmente arriscada. A seguir, “congele” a cena e mude os 
participantes.

* Esta sessão pode produzir reações emocionais muito intensas. Portanto, 
é necessário que os facilitadores estejam preparados e que planejem o ritmo 

dos exercícios, buscando opções para a Sessão 7 (lembre-se do baú do 
tesouro).
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Exercício 2: Círculo de dramatizações
Objetivo: Ajudar os clientes a praticar habilidades e a buscar no grupo a 

solução de problemas ao dramatizar situações da vida real. Ajudar os 
clientes a ganhar experiência na negociação do sexo mais seguro.

Material necessário:
1) Duas cenas (veja exemplos abaixo)
2) Folhas de flipchart
3) Marcadores

Instruções para os facilitadores:
1) Prepare a dramatização: as cenas abaixo são exemplos que podem 

ser selecionados pelo facilitador ou pelos clientes. Assegure-se 
de que cada cliente tenha um papel para a cena. Exemplos de 
situações:

Dramatização 1: Família de origem – buscando aproximação
Você vai para casa por ocasião da ceia de Natal. Já faz muitos 

anos que você não aparece em casa porque seus pais sabem/
suspeitam da sua orientação sexual, mas nunca tocaram no 
assunto. Você está com medo da reação deles, especialmente do 
seu pai. Um pouco antes do jantar, acontece de você e seu pai 
ficarem sozinhos na sala e você começa a falar...

Dramatização 2: Encontrando casualmente um ex que era 
violento

Você está num clube e dá de cara com um ex. Vocês ficaram 
juntos vários anos e os dois eram violentos um com o outro, tanto 
física quanto verbal e emocionalmente. Não se falam desde que se 
separaram e tem muita coisa que ficou sem dizer ou fazer. Você 
começa a falar...

Dramatização 3: O que você queria do papai?
Você está em uma sessão de aconselhamento e o conselheiro 

quer conversar sobre o relacionamento entre você e seu pai. O 
conselheiro pergunta que tipo de relacionamento você tinha com o 
seu pai.

Nesta dramatização, um dos facilitadores faz o papel de 
conselheiro. O Conselheiro recebe mais duas perguntas para fazer 
e trabalhar durante a dramatização. Por exemplo, “Que tipo de 
relacionamento você gostaria de ter com seu pai? e “O que isso tem 
a ver com o tipo de relacionamento que você tem atualmente?”

Dramatização 4: O que dizer quando ele é muito, muito gato...
Vocês estão em um bar ou no seu lugar preferido para conhecer 

homens. Vocês dois estão paquerando e cada um acha o outro 
muito gato. Ele diz: “por que a gente não vai para outro lugar?”. O 
que você faria e o que diria?
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Dramatização 5: O que dizer quando estiver abordando um 
profissional do sexo...

Você costumava pegar michês regularmente. Agora, tem a 
necessidade de se relacionar de outra maneira com um homem. 
Mas uma noite você está andando na rua, sozinho. É a rua que 
você costumava frequentar e está cheia de michês. Você vê um 
cara muito gato que parece um michê – forte, másculo, durão. 
Ele te chama. Enquanto caminha na direção dele, você se lembra 
do que se prometeu, mas você realmente, realmente quer o cara. 
Dramatize a conversa que você tem consigo mesmo...

Manual de Processo para os facilitadores
Antes da dramatização da cena solicitada a dois voluntários:

• Diga aos membros do grupo para não interromperem ou fazerem 
qualquer comentário enquanto a cena estiver sendo dramatizada.

• Leia a cena e peça aos voluntários para começarem a dramatizá-la.
• Geralmente não há problemas em conseguir voluntários para 

dramatizar as cenas, mas você pode designar os participantes com 
antecedência. Contudo, procure não informar antecipadamente o 
conteúdo de cada cena.

Depois de cada dramatização, o facilitador apresenta um resumo do que 
aconteceu e pergunta aos “atores”:

• Como vocês se sentiram fazendo esta dramatização?
• Como o voluntário que fez o papel de ... se sentiu?
• Como o voluntário que fez o papel de ... se sentiu? Onde vocês 

sentiram dificuldades?

Depois, solicite as reações dos outros participantes do grupo. Lembre-se 
de que o objetivo aqui é conseguir que o grupo dê suas opiniões sobre o 
conteúdo e efeito da negociação. O facilitador continua o processo até que 
o grupo esteja pronto para a próxima dramatização.

O processo pode incluir:

• Pedir aos clientes que compartilhem o que eles fazem nessas 
situações ou como lidam com elas.

Resuma as discussões do grupo e elogie seu esforço.

Prepare a segunda dramatização e siga o mesmo processo.
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Exercício 3: Solução de problemas em grupo
Objetivo: Permitir que os clientes pratiquem a habilidade de solucionar 

problemas usando cenários realistas. Ajudar os clientes a reconhecer a 
importância do apoio do grupo na redução de risco.

Material necessário: 
1) Folhas de flipchart
2) Marcadores

Instruções para os facilitadores:
1) Forneça as seguintes instruções aos participantes:
“Vou ler uma cena de um encontro sexual e gostaria que cada um 

de vocês me dissesse o que dificultaria, nessa situação, fazer sexo 
seguro. Então, vamos usar técnicas de solução de problemas para 
encontrar maneiras de superar as dificuldades da situação.”

2) Descreva a seguinte cena para os clientes:
Encontro sexual 1:
Você entra num bar na sexta-feira à noite para tomar um 

drinque e começa a se sentir solitário e excitado. Vê um cara 
muito gato flertando com você e se sente atraído. Decide que vai 
fazer sexo com ele antes do final da noite. Vai até lá e começam 
a conversar. As coisas estão indo muito bem. Depois de vários 
drinques juntos, ele o convida para ir até o carro dele e vocês dois 
saem e transam.

Que tipo de sexo vai ser? Será seguro ou desprotegido?

3) Peça aos clientes que listem algumas das DIFICULDADES para 
fazer sexo seguro nesse cenário.

4) A seguir, peça que busquem, em grupo, soluções para cada uma 
das dificuldades. Por exemplo:
DIFICULDADES     SUPERANDO AS DIFICULDADES

Ir a um bar  Paquerar em outros locais que não os bares

Ir a um bar sozinho  Ir a um bar com um amigo

Beber demais   Beber menos ou beber em casa

Procurar sexo em um bar Quando beber muito, recusar o sexo

Sentir-se sozinho  Convidar um amigo para lhe fazer   
companhia

5) Escreva DIFICULDADES e SUPERANDO AS DIFICULDADES 
nas folhas do flipchart.

6) Siga as instruções acima para a próxima cena.
Encontro sexual 2:
Você e seu namorado estão juntos há alguns meses e têm 
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praticado sexo seguro. Mas uma noite, quando vocês começam a 
transar, você percebe que as camisinhas acabaram. Seu parceiro 
diz que está tudo bem e vocês vão em frente e fazem sexo anal sem 
camisinha, porque já se conhecem, confiam um no outro e estão 
planejando um relacionamento de longo prazo.

Vocês decidiram ir em frente e fazer sexo sem preservativo...

 7) Peça aos clientes que listem alguns das DIFICULDADES para o 
sexo seguro nessa situação.

8) A seguir, solicite que busquem, em grupo, soluções para cada um 
das DIFICULDADES. Por exemplo:

DIFICULDADES SUPERANDO AS DIFICULDADES

Não ter sempre camisinha Ter um plano para que nunca falte camisinha

Ser menos cuidadoso em função 
de um relacionamento mais íntimo 
com um parceiro

Conscientizar-se de que a monogamia com uma 
pessoa infectada é a maneira mais fácil de contrair 
infecção por DST/HIV

Acreditar que nem sempre vai 
precisar de camisinha se você amar 
seu parceiro e confiar nele (“ele 
nunca me magoaria”)

Perceber que qualquer parceiro pode estar 
infectado por HIV/DST e não saber, pois na maior 
parte do tempo não há sintomas.

Não saber dizer “não” a um parceiro 
mais íntimo

Aprender a reconhecer conflitos e a lidar com eles.

9) Escreva as DIFICULDADES e respostas SUPERANDO AS 
DIFICULDADES nas folhas de flipchart.

Manual de Processo para facilitadores
1) Trabalhe a solução de problemas; elogie os clientes pela 

demonstração de habilidades eficazes.
2) Se o grupo não conseguir pensar em sugestões para a lista 

SUPERANDO AS DIFICULDADES, incentive-os a pensar no 
“outro lado da moeda” para cada DIFICULDADE, a fim de 
ajudá-los no processo. (Por exemplo: se você não consegue usar 
preservativos de maneira regular, como é que as pessoas que usam 
preservativos regularmente conseguem?)

3) Use outros cenários que possam ser mais adequados ao seu grupo. 
Você pode pedir sugestões dos clientes para montar as situações.
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Exercício 4: “Caindo do trem”
Objetivo: Ajudar os clientes a compreender a recaída como um 

componente natural da mudança comportamental. Identificar 
uma situação em que há a probabilidade de recaída. Reconhecer os 
sentimentos provocados pela recaída, aprender a lidar com esses 
sentimentos e começar de novo.

Material necessário:
1) Folhas de flipchart
2) Marcadores 

Instruções para os facilitadores:
1) Peça aos clientes para sugerirem as situações mais “problemáticas”, 

cenas em que ocorreu uma recaída ou que envolvam maior 
probabilidade de ocorrência da recaída. Talvez seja preciso 
apresentar uma ou duas situações, caso os clientes não ofereçam de 
imediato suas próprias experiências.

2) Peça-lhes que identifiquem os sentimentos associados à recaída. 
Enfatize que a recaída é normal e faz parte do processo de 
mudança comportamental.

3) Peça aos outros clientes que ajudem na solução de problemas, 
identificando as dificuldades e maneiras de superá-las.

4) Peça aos clientes que identifiquem como se sentem, recebendo o 
apoio do grupo.

5) Enfatize que, quando uma recaída ocorre, o objetivo é trabalhar os 
sentimentos negativos, buscar soluções e começar de novo.

6) Registre as respostas nas folhas do flipchart.

Manual de Processo para facilitadores:
Lembre aos clientes os fatores de influência nos comportamentos (tanto 

os DE DENTRO como os DE FORA) e de mudança comportamental. 
Enfatize que a recaída é uma experiência normal.

O objetivo é ajudar os clientes a compreender a recaída e como reagir 
a uma experiência de recaída, de modo que possam seguir em frente e 
começar de novo.

O grupo pode oferecer bastante apoio e ajudar no processo de 
percepção e de manifestação dos sentimentos associados à recaída. Elogie 
e dê apoio à disposição de compartilhar essas difíceis experiências.
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SESSÃO 7:
Construindo Pontes - Comunidade

Objetivos: Ao final desta sessão, os clientes estarão aptos a:

• Reconhecer suas atuais necessidades depois da conclusão do 3MV.
• Aumentar a percepção da necessidade de suporte contínuo e de 

associação com organizações que oferecem serviços de prevenção 
para negros HSH.

• Aumentar a percepção da necessidade de persistir 
no desenvolvimento de uma filosofia pessoal para o 
autogerenciamento, exploração, crescimento pessoal e mudança 
comportamental contínua.

• Aumentar a percepção da necessidade de se conectarem com 
outros serviços e recursos. Reconhecer a diferença entre o grupo 
de prevenção 3MV com relação às terapias de grupo. Por exemplo, 
os negros HSH podem precisar, além do 3MV, de apoio para 
tratamento do uso de drogas, serviços referentes à saúde mental, 
assistência jurídica, etc.

• Aumentar a percepção da necessidade do contínuo 
desenvolvimento da comunidade, visando à criação de um 
ambiente no qual os negros HSH se sintam seguros e aceitos.

Conteúdo que precisa ser abordado: 
• Prevenção adicional para DST/HIV e outros serviços e programas 

para negros HSH oferecidos pela organização.
• Definição de conceitos: filosofia pessoal, autoexploração, 

autoaprimoramento, crescimento pessoal, mudança 
comportamental.

• Esclarecimentos sobre outros recursos e serviços, como, por 
exemplo, tratamento para usuários de drogas.

• Esclarecimentos sobre desenvolvimento da comunidade.
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Como o conteúdo será abordado?

A. Pontos de 
discussão no 
decorrer dos 
exercícios

• Do que os negros HSH vão precisar depois do 3MV? 

• Como continuar o desenvolvimento pessoal iniciado durante a 
experiência com o 3MV?

• Há alguma comunidade desenvolvida para homens negros gays? 
Como uma comunidade se desenvolve? Que papel os negros HSH 
podem desempenhar?

• Como identificar outros recursos e serviços para negros HSH em 
uma comunidade específica?

• Quais são os outros serviços e programas oferecidos por essa 
organização?

B. Recursos visuais
Verificar se há algo que possa ajudar a discussão sobre sua 
Organização e os serviços que oferece, ou sobre autoaprimoramento.

C. Exercícios

1. A organização – Do que mais você precisa?

2. Como posso construir algo com base nesta experiência?

Crescimento pessoal e desenvolvimento, incluindo mudança 
comportamental

3. Como NÓS podemos construir uma comunidade?

Podemos construir uma comunidade para homens negros gays?

4. Escrevendo um Manual de Sobrevivência para Negros HSH na 
Cidade X.

Guia de bolso contendo outros recursos, organizações e serviços da 
comunidade.

5. A organização – O que mais temos para você?

Agenda

18:00-18:15
(15 minutos)

Exercício 1: Do que mais você precisa?

18:15-18:45
(30 minutos)

Exercício 2: Como posso construir algo com base nesta experiência?

18:45-19:15
(30 minutos)

Exercício 3: Como NÓS podemos construir uma comunidade?

19:15-19:30
(15 minutos)

Exercício 4: Escrevendo um Manual de Sobrevivência para Negros 
HSH na Cidade X

19:30-20:00
(30 minutos)

Exercício 5: A organização – O que mais temos para você?

Cerimônia de encerramento
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Exercício 1: Do que mais você precisa?
Objetivo: O objetivo deste exercício é ajudar os clientes a identificar suas 

atuais necessidades relacionadas com a prevenção de DST/HIV depois 
de concluírem a experiência com o 3MV.

Material necessário:
1) Folhas de flipchart
2) Cartões
3) Canetas
4) Baú do tesouro – abrir
5) Fita adesiva

Instruções para os facilitadores: 
1) Peça aos clientes para:

• Identificar as coisas em que pensaram desde o final da última 
sessão.

• Identificar os sentimentos que tiveram desde o final da última 
sessão.

• Identificar as atuais necessidades relacionadas com o que 
estão pensando em relação a mudanças comportamentais e 
prevenção de DST/HIV. 

Manual de Processo para facilitadores
Facilitar a discussão com o grupo, recorrendo às perguntas abaixo:

• Em que você tem pensado desde o final da última sessão?
• Que sentimentos tem experimentado sobre tudo o que 

vivenciou?
• Do que você vai sentir falta com o final do 3MV?
• Há alguma coisa de que você não vai sentir falta?

O facilitador abre o Baú do tesouro:
• Leia e fixe na parede as questões levantadas e colocadas no Baú 

do tesouro.
• Separe aquelas que ainda representam problemas para o grupo.
• Então, o que você acha que ainda ficou em aberto?
• Você sente a necessidade de continuar de alguma maneira?
• Quais são suas atuais necessidades?
• Como essas necessidades podem ser atendidas?
• Contínuo autoaprimoramento. 
• Contínuo desenvolvimento de uma comunidade para negros 

HSH. 
• Links para outros serviços, como, por exemplo, tratamento 

para usuários de drogas, saúde mental, etc.
• Serviços e projetos da organização.
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Exercício 2: Como posso construir algo com base 
nesta experiência?

Objetivo: O objetivo deste exercício é introduzir um profissional da 
área de saúde mental ao grupo para facilitar a discussão das atuais 
necessidades de autoaprimoramento.

Material necessário:
1) Cartões relacionados com o crescimento pessoal, a serem afixados 

na parede.

Instruções para os facilitadores:
1) Peça aos clientes que compartilhem os assuntos das últimas seis 

sessões:
• Temas ou problemas que acharam interessantes e desafiadores.
• Qualquer tema ou problema que acharam difícil.
• Temas com os quais não se identificaram.

2) Peça aos clientes para selecionarem itens afixados na parede (do 
exercício 1 desta sessão) que se refiram ao crescimento pessoal.

3) Introduza os conceitos de exploração pessoal, autoaprimoramento 
e desenvolvimento emocional.

4) Discuta a conexão entre os estágios de mudança e outros 
comportamentos relacionados à saúde para negros HSH. Enfatize 
como a abordagem relacionada à mudança comportamental pode 
ser usada em todas as áreas da vida.

5) Ajude os clientes a fazer conexões para perceber que, ao se 
tornarem mais conscientes e obterem mais domínio sobre uma 
área das suas vidas, ganharão mais autocontrole, o que, por sua 
vez, vai aumentar sua autoeficácia em mudanças comportamentais 
para a prevenção de DST/HIV.

Manual de Processo para os facilitadores
Os facilitadores devem perguntar e processar as seguintes perguntas:

• Quais os temas ou questões das sessões do 3MV que você achou 
mais interessantes?

• O que você achou mais desafiador com relação à sua participação 
no 3MV?

• Quais foram os temas com que você achou mais difícil lidar?
• Houve partes do 3MV com os quais você não se identificou?

Forneça aos clientes curtas definições dos termos “exploração pessoal”, 
“autoaprimoramento” e “desenvolvimento emocional”. Enfatize que o 
trabalho contínuo nessas áreas pode ajudar a promover e sustentar a 
mudança comportamental.
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Peça aos clientes que identifiquem quais cartões afixados na parede 
dizem respeito às atuais necessidades de crescimento pessoal.

• Como eu continuo esta jornada? Que tipo de serviço ajudaria 
nesta jornada?

• Como os estágios de mudança se relacionam com outras áreas da 
minha vida?

• Como as mudanças em outras áreas de sua vida, que não envolvem 
sexo ou drogas, podem melhorar a prevenção de DST/HIV?
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Exercício 3: Como NÓS podemos construir uma 
comunidade?

Objetivo: O objetivo deste exercício é ajudar os clientes a explorar a dupla 
identidade do negro HSH, a comunidade para homens gays negros e 
os comportamentos de risco para negros HSH.

Material necessário:
1) Folhas de flipchart
2) Marcadores

Instruções para os facilitadores:
1) Use um formato informal para discussão livre.
2) Peça aos clientes para:

• Refletirem sobre os tipos de conexões que os negros HSH já 
têm como comunidade.

• Identificarem os tipos de conexões adicionais que gostariam de 
ter.

• Identificarem o significado de uma comunidade para homens 
negros gays.

• Discutirem as maneiras como um grupo de pessoas constrói 
uma comunidade.

• Identificarem o que outros já fizeram com relação à construção 
de comunidades.

Manual de Processo para facilitadores
Os facilitadores perguntam e trabalham as seguintes perguntas:

• De que maneiras você está conectado com outros negros HSH?
• Quais conexões você acha que já existem para negros HSH na 

cidade X?
• Que outras conexões você gostaria de ter?

Peça aos clientes que identifiquem quais dos cartões afixados na parede 
apresentam relações com as atuais necessidades de uma comunidade:

• O que a palavra comunidade significa para você?
• Como um grupo de pessoas constrói uma comunidade?
• O que outros já fizeram?
• Negros
• Latinos
• Brancos
• Gays
• O que NÓS devemos fazer?
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Exercício 4: Escrevendo um manual de 
sobrevivência para negros HSH

Objetivo: O objetivo deste exercício é encorajar os clientes a compartilhar 
outros recursos e serviços que já utilizaram na cidade X. Distribuir 
um manual de sobrevivência preparado por sua organização.

Material necessário:
1) Cartões afixados na parede (do exercício 1)
2) Folhas de flipchart
3) Manual de sobrevivência (desenvolvido pela organização)

Instruções para os facilitadores:
1) Use um formato informal de discussão livre.
2) Peça aos clientes para:

a. Refletirem sobre os tipos de recursos que as pessoas já usaram 
na cidade X.

b. Quais os serviços que se mostraram úteis?

3) Distribua o manual de sobrevivência da sua organização.

Manual de Processo para os facilitadores
Os facilitadores podem estimular a participação dos clientes usando as 

respostas de grupos anteriores.

Peça aos clientes para identificar, entre os cartões afixados na parede, 
aqueles que se referem às atuais necessidades de outros recursos e 
serviços.

Revise o Manual de Sobrevivência para que os clientes aprendam a usá-
lo.

Peça aos clientes para acrescentar novas informações (provenientes da 
discussão) ao seu Manual de Sobrevivência.
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Exercício 5: O que mais temos para você?
Objetivo: O objetivo deste exercício é ampliar o conhecimento dos 

clientes sobre serviços oferecidos por sua organização. É tarefa dos 
facilitadores estimular atitudes positivas e reduzir as barreiras que 
os clientes possam ter com relação ao acesso a outros serviços da 
organização.

Material necessário:
1) Panfletos e impressos da organização, incluindo links para outros 

serviços.
2) Número de telefone e nome do contato para acompanhamento.

Instruções para os facilitadores: 
1) Explique cada programa e serviço.
2) Conduza uma sessão de perguntas e respostas sobre o material 

distribuído e as informações nele contidas.
3) Entregue a cada cliente um cartão de contato contendo o número 

de telefone da organização ou o nome de um dos facilitadores.
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Questionário CAP - Conhecimento, 
Atitudes e Práticas
Muitos homens, muitas vozes

Círculo um: PRÉ-Sessão 1  ou  PÓS-Sessão 7

Data_______ Organização _________Últimos quatro dígitos do seu CPF _________

Idade ___________ Raça ___________ CEP da residência __________

Precisamos da sua ajuda para avaliar se as sessões de grupo estão atendendo às 
necessidades dos homens negros gays com relação à prevenção do HIV/DST. Todas as 
informações coletadas por meio deste questionário são completamente confidenciais 
e anônimas. Você não precisa informar seu nome ou qualquer dado identificador. Se 
preferir, pode inventar um nome enquanto frequenta as sessões de grupo. Os últimos 
quatro dígitos do seu CPF serão usados apenas como código para garantir que temos 
seus dois questionários, mas não serão vinculados ao seu nome de nenhuma forma. 
Agradecemos a sua ajuda para melhorar o nosso programa.

_________________________________________________________ 

1. Atualmente, você está num relacionamento no qual você e o seu parceiro têm sexo 
(oral ou anal) mutuamente monogâmico (apenas entre vocês mesmos)?

a. Sim          b. Não       c. Não tenho certeza
Se a sua resposta para a pergunta 1 foi ‘Não’ ou ‘Não tenho certeza’, pule para a 
pergunta 5 .
Se sua resposta foi ‘Sim’, vá para a pergunta 2.

2. Há quanto tempo está neste relacionamento?

a. Menos de 1 mês.
b. Entre 1 e 3 meses.
c. Entre 3 e 6 meses.
d. Mais de 6 meses.

3. Quando você fez o último teste para detecção do HIV? _____ Resultado: ____

4. Quando seu parceiro fez o último teste para detecção do HIV? _____ Resultado: 
________

Faça um círculo no número que descreve sua reação às seguintes perguntas:

5. Qual o seu nível de preocupação em contrair HIV/aids?

Nem um pouco preocupado                                         Muito preocupado
  1              2               3               4            5
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6. Qual o seu nível de preocupação em contrair uma DST (Doença Sexualmente 
Transmissível)?

Nem um pouco preocupado                                           Muito preocupado
        1              2               3               4            5

Faça um círculo na melhor resposta para as seguintes perguntas:

7. O tipo mais arriscado de sexo entre dois homens é:

a. Sexo oral sem preservativo.
b. Masturbação mútua.
c. Sexo anal sem preservativo.
d. Todas as respostas acima.

8. Homens que ficam por cima no sexo anal com homens (ATIVOS) e não usam 
preservativos:

a. Não correm o risco de contrair o vírus da aids.
b. Correm menos risco que os PASSIVOS.
c. Correm o mesmo risco que os PASSIVOS.
d. Correm mais risco que os PASSIVOS.

9. Homens que ficam por baixo no sexo anal com homens (PASSIVOS) e não usam 
preservativos:

a. Não correm o risco de contrair o vírus da aids.
b. Correm menos risco que os ATIVOS.
c. Correm o mesmo risco que os ATIVOS.
d. Correm mais risco que os ATIVOS.

10. Dois homens se conhecem e planejam se tornar amantes. Como devem lidar com a 
questão do preservativo?

a. Preservativos não são necessários desde que eles não transem.
b. Preservativos não são necessários se eles se amam e têm uma aparência saudável.
c. Preservativos devem ser usados, a menos que eles estejam num relacionamento 
mutuamente monogâmico por pelo menos 3 meses e ambos sejam soronegativos 
para HIV e DST.

11. O quanto você está preparado para usar preservativos todas as vezes que fizer sexo 
anal?

a) Não vejo a necessidade de usar preservativos todas as vezes porque 
 ________________________________________________________
b) Percebo a necessidade de usar preservativos todas as vezes, mas  
___________________________________________________
c) Estou pronto para começar a usar preservativos todas as vezes.
d) Já uso preservativos todas as vezes, há 1 a 6 meses.
e) Já uso preservativos todas as vezes, há mais de 6 meses.

 12. O quanto você está preparado para usar preservativos todas as vezes que fizer sexo 
oral?

a) Não vejo a necessidade de usar preservativos todas as vezes porque 
_________________________________________________________
b) Percebo a necessidade de usar preservativos todas as vezes, mas 
_________________________________________________________
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c) Estou pronto para começar a usar preservativos todas as vezes.
d) Já uso preservativos todas as vezes, há 1 a 6 meses.
e) Já uso preservativos todas as vezes, há mais de 6 meses.

13) O quanto você está preparado para usar preservativos todas as vezes que fizer sexo 
vaginal?

 a) Não vejo a necessidade de usar preservativos todas as vezes porque ___________
_____________________________________________
 b) Percebo a necessidade de usar preservativos todas as vezes, mas
_________________________________________________________
c) Estou pronto para começar a usar preservativos todas as vezes.
d) Já uso preservativos todas as vezes, há 1 a 6 meses.
e) Já uso preservativos todas as vezes, há mais de 6 meses.
f) Eu não faço sexo com mulheres.

14. Com que frequência você consegue que o seu parceiro use preservativos nas vezes 
que você quer que ele use?

Sempre consigo                                             Nunca consigo
             1           2            3             4              5

15. Ter uma DST (como herpes ou gonorreia) aumenta a possibilidade de contrair o HIV 
de um parceiro.

    Concordo plenamente                   Discordo plenamente                                            
            1            2           3              4             5

16. Ter uma DST (como herpes ou gonorreia) aumenta a possibilidade de infectar o 
parceiro com HIV.

    Concordo plenamente                               Discordo plenamente
             1            2           3              4             5
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Faça um círculo no número que indica o quanto você concorda ou discorda das 
seguintes afirmativas:

17. Preservativos devem ser usados todas as vezes, se:
Concordo              Discordo

Plenamente           Plenamente                    

a. Você tem muitos parceiros diferentes 1     2       3       4       5

b. Você ou seus parceiros são soropositivos para o HIV 1     2       3       4       5

c. Seu parceiro sexual diz que é gay 1     2       3       4       5

d. Seu parceiro sexual diz que é hétero 1     2       3       4       5

e. Você faz sexo anal na posição PASSIVA com um 
homem

1     2       3       4       5

f. Você faz sexo anal na posição ATIVA com um homem 1     2       3       4       5

g. Você faz sexo oral com um homem 1     2       3       4       5

h. Você faz sexo vaginal com uma mulher 1     2       3       4       5

18. Se beber muito (cerveja, etc.), fumar um baseado ou 
usar cocaína, eu

Nunca                             Sempre

a. Vou fazer um boquete sem preservativo 1     2       3       4       5

b. Vou fazer sexo anal passivo sem preservativo 1     2       3       4       5

c. Vou fazer sexo anal ativo sem preservativo 1     2       3       4       5

19. Se pegar um michê, eu Nunca                             Sempre

a. Vou fazer um boquete sem preservativo 1     2       3       4       5

b. Vou fazer sexo anal passivo sem preservativo 1     2       3       4       5

c. Vou fazer sexo anal ativo sem preservativo 1     2       3       4       5

d. Eu nunca pego michês (marque V ou F) ____ Verdadeiro _____ Falso

20. Se vou “caçar no parque” e conheço alguém lá, eu Nunca                             Sempre

a. Vou fazer um boquete sem preservativo 1     2       3       4       5

b. Vou fazer sexo anal passivo sem preservativo 1     2       3       4       5

c. Vou fazer sexo anal ativo sem preservativo 1     2       3       4       5

d. Nunca “caço no parque” (marque V ou F) ____ Verdadeiro _____ Falso

21. Se fizer sexo com uma mulher, eu Nunca                             Sempre

a. Vou pedir a ela para fazer um boquete sem colocar 
preservativo

1     2       3       4       5

b. Vou fazer sexo anal sem preservativo 1     2       3       4       5

c. Vou fazer sexo vaginal sem preservativo 1     2       3       4       5

d. Nunca faço sexo com mulheres (marque V ou F) ____ Verdadeiro _____ Falso
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Fatores de influência – elementos que 
influenciam a mudança comportamental

I. Coisas de dentro – fatores pessoais (internos)
a. Conhecimento – você conhece os riscos que o comportamento lhe traz?

b. Atitudes e crenças – você acha e acredita que as informações que recebeu são 
verdadeiras? E isso é sério para você?

1. Percepção do risco/susceptibilidade – você acredita que você corre risco?

2. Percepção do grau de gravidade – você acredita que a infecção pelo HIV/DST é 
uma ameaça séria para sua saúde – que seria ruim para você se ficasse infectado?

3. Percepção dos benefícios/eficácia – você acredita que vai funcionar e evitar que 
você pegue DST/HIV, se usar preservativos ou outras estratégias de redução de 
risco?

4. Resultados esperados – você acha que os benefícios da mudança comportamental 
serão maiores do que o custo de fazer a mudança?

5. Barreiras percebidas – você acha que existem coisas no seu caminho atrapalhando 
a sua capacidade de fazer uma mudança comportamental?

6. Ambivalência – você tem a impressão de que quer e não quer mudar, ao mesmo 
tempo?

c. Intenções – você tem a intenção de fazer a mudança?

d. Autoeficácia – você se sente confiante de que conseguiria realmente fazer uma 
mudança caso tentasse?

e. Emoções – abrir mão de velhos comportamentos vai levá-lo a se sentir: feliz, triste, 
amedrontado, ansioso, deprimido, zangado, culpado, etc.?

f. Autopadrões/valores/identidade – o que o comportamento revela sobre quem você é 
como pessoa? Como isso faz você se sentir a seu respeito?

g. Habilidades – você sabe como praticar o comportamento novo?

II. Coisas de fora – fatores externos
a. Dinâmicas do relacionamento sexual – o seu parceiro lhe dá apoio e coopera com a 

mudança?

b. Normas familiares/culturais/religiosas – a mudança é compatível com os seus 
valores familiares/culturais/religiosos?

c. Normas sociais/dos pares, influência social, redes sociais – a mudança é compatível 
com os valores de seus amigos/pares ou de seu grupo social?

d. Políticas, procedimentos das organizações provedoras de assistência – há barreiras 
que impedem seu acesso aos locais que podem ajudar com a mudança?

e. Leis, regulamentações – há leis que tornam o novo comportamento ilegal?

f. Fatores/barreiras ambientais – há algo no seu bairro ou comunidade que dificulte a 
mudança? 
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Fatores de influência – elementos que 
influenciam a mudança comportamental
Manual de Processo

Abaixo, cada fator de influência é definido a partir da linguagem específica para 
DST/HIV. São apresentadas algumas das afirmações mais frequentes dos clientes 
quando questionados sobre “o que as pessoas precisam para ajudar a mudança 
comportamental?” ou “o que atrapalha a mudança comportamental?”. Essas declarações 
podem ajudá-lo no encaminhamento do exercício 2 – “Porque fazemos o que fazemos” 
(sessão 1).

I. Coisas de dentro – fatores pessoais (internos ou intrapsíquicos)
a. Conhecimento – o que sabemos sobre DST/HIV e os comportamentos de risco 

relacionados?

• Do que as pessoas precisam para ajudar a mudança comportamental? Precisam 
saber sobre DST e HIV – estar conscientes do problema e ter informações.

• O que atrapalha as pessoas na mudança comportamental? Não ter consciência do 
problema ou não ter informações claras sobre DST/HIV (informações incorretas 
sobre a recepção e transmissão dessas infecções).

b. Atitudes e crenças – o que pensamos e acreditamos sobre DST/HIV e como isso se 
relaciona com os comportamentos de risco.

1) Percepção do risco (às vezes chamado de susceptibilidade percebida) – a 
convicção de que o HIV ou as DST são realmente um risco.

• Do que as pessoas precisam para ajudar a mudança comportamental? Precisam 
se preocupar com a possibilidade de contrair infecções e entender que, se forem 
soropositivas para o HIV ou DST, na verdade estão mais vulneráveis a essas 
infecções.

• O que atrapalha as pessoas na mudança comportamental? Não identificam que 
as DST ou HIV são problemas delas ou que podem acontecer com elas.

2) Percepção do grau de gravidade – a crença de que a infecção por DST/HIV é uma 
ameaça séria para sua saúde e bem estar.

• Do que as pessoas precisam para ajudar a mudança comportamental? Precisam 
perceber que seria ruim contrair uma infecção por DST/HIV; que, se não 
mudarem de comportamento, vão contrair DST/HIV; que seria sério e grave se 
elas fossem infectadas.

• O que atrapalha as pessoas na mudança comportamental? Há outras 
preocupações (hierarquia das necessidades); então, realmente não seria tão ruim 
se contraíssem a infecção se mantivessem os comportamentos de risco.

3) Percepção dos benefícios/eficácia – a convicção de que preservativos ou outras 
estratégias para a redução do risco vão ajudar a impedir as DST/HIV (ou reduzir o 
risco ou danos).

• Do que as pessoas precisam para ajudar a mudança comportamental? 
Acreditar que o uso de estratégias de redução de risco ou danos (por exemplo, 
preservativos ou troca de agulhas) vai ajudar a evitar DST/HIV.

• O que atrapalha as pessoas na mudança comportamental? Quando não 
confiam nem acreditam que o novo comportamento vai funcionar para evitar a 
infecção (por exemplo, os preservativos sempre “rasgam” ou as agulhas não são 
realmente limpas).
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4) Resultados esperados – acreditar que os benefícios a partir da mudança dos 
comportamentos de risco para DST/HIV serão maiores que os custos (por 
exemplo, se abrir mão de alguma coisa, os resultados valerão a pena).

• Do que as pessoas precisam para ajudar a mudança comportamental? Precisam 
sentir que vale a pena adotar um comportamento de redução de risco (por 
exemplo, usar preservativos); que será mais vantajoso abrir mão de alguma coisa 
(por exemplo, o sexo “pele na pele”) para evitar as DST ou HIV.

• O que atrapalha as pessoas na mudança comportamental? O comportamento 
de redução de risco custa tanto que não parece valer a pena; o custo para adotar 
um comportamento de redução de risco é bem maior que o resultado dele 
(por exemplo, quando não conseguem deixar de contratar michês porque este 
comportamento de risco lhes dá muito prazer). 

5) Percepção de barreiras – coisas que atrapalham a mudança de comportamentos 
para a prevenção de DST/HIV.

• Do que as pessoas precisam para ajudar a mudança comportamental? Precisam 
sentir que conseguem superar as barreiras para a prevenção do HIV/DST (por 
exemplo, conseguem conversar com um parceiro sobre o uso de preservativos)

• O que atrapalha as pessoas na mudança comportamental? Identificam 
problemas que atrapalham a adoção do comportamento de redução de risco 
(por exemplo, não conseguem abordar ou negociar o uso de preservativos 
porque ninguém os usa).

6) Ambivalência – querer mudar e, ao mesmo tempo, não querer mudar.

• Do que as pessoas precisam para ajudar a mudança comportamental? Precisam 
superar os sentimentos contraditórios sobre as estratégias de redução do risco 
para o HIV/DST e descobrir a origem desses sentimentos; precisam achar um 
jeito de superar esses sentimentos.

• O que atrapalha as pessoas na mudança comportamental? Sentem-se hesitantes 
sobre a adoção dos comportamentos de redução de risco; não conseguem 
descobrir o que está atrapalhando; ou não conseguem aceitar a mudança por 
causa dos sentimentos contraditórios.

A ambivalência tem muita relação com os resultados esperados. As pessoas podem 
se sentir ambivalentes com relação a abrir mão de algum comportamento de risco que 
está lhes dando prazer (por exemplo, abrir mão do sexo arriscado nas casas de banho é 
muito difícil por causa do imenso prazer que se obtém com o comportamento, apesar da 
percepção do risco de infecção).

c. Intenções – a intenção de mudar para comportamentos mais seguros.

• Do que as pessoas precisam para ajudar a mudança de comportamento? 
Precisam de motivação, precisam confiar que estão prontos para 
implantar comportamento(s) de redução de riscos para DST/HIV. Existe o 
comprometimento, o desejo, a convicção e a disposição. Normalmente, já 
comentaram com outra pessoa sobre sua decisão.

• O que atrapalha as pessoas na mudança comportamental? Falta de 
comprometimento, disposição, convicção ou desejo. Podem sentir preguiça 
de mudar. E ainda não tornaram a decisão “pública”, ou seja, não contaram a 
ninguém sobre os planos de mudança.

d. Autoeficácia – sentir confiança na própria capacidade pessoal de mudar para 
comportamentos mais seguros.

• Do que as pessoas precisam para ajudar a mudança comportamental? Precisam 
se sentir confiantes de que realmente conseguem adotar o novo comportamento 
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(por exemplo, acreditar que conseguirão conversar com o parceiro sexual sobre o 
uso de preservativos). Experiências anteriores bem-sucedidas ajudam a construir a 
confiança para novas tentativas de mudança comportamental.

• O que atrapalha as pessoas na mudança comportamental? Falta de confiança 
na própria habilidade de obter sucesso. Sentem medo de fracassar; têm dúvidas 
acerca da sua própria capacidade, talvez influenciadas por fracassos anteriores.

e. Emoções – como as pessoas se sentem acerca do comportamento e da mudança – 
felizes, tristes, amedrontadas, ansiosas, contrariadas, culpadas.

• Do que as pessoas precisam para ajudar a mudança comportamental? Sentimentos 
positivos sobre a redução do risco de infecção por DST/HIV: pode ser excitação, 
entusiasmo ou alegria. A culpa também é uma emoção que pode ajudar a 
mudança.

• O que atrapalha as pessoas na mudança comportamental? Sentimentos negativos 
sobre a mudança para comportamento(s) mais seguro(s): pode ser medo, tristeza 
(ou a antecipação de perda) ou raiva com a mudança.

f. Autopadrões/valores/identidade – a autoimagem e como as pessoas se percebem: 
quem são e se têm uma identidade positiva ou negativa delas mesmas.

• Do que as pessoas precisam para ajudar a mudança comportamental? A 
mudança comportamental precisa ser compatível com suas metas pessoais. As 
pessoas precisam sentir que os comportamentos de risco para DST/HIV não 
são adequados à sua autoimagem ou valores, sobre quem elas são ou deveriam 
ser. Precisam sentir respeito próprio e autoestima. Precisam acreditar que os 
comportamentos de redução de risco são atitudes corretas a se ter a partir de uma 
perspectiva pessoal. O novo comportamento precisa ser consistente com o “eu” 
que elas percebem.

• O que atrapalha as pessoas na mudança comportamental? Não acreditam 
que a mudança tenha valor ou coerência com as suas metas. Não conseguem 
identificar-se com a mudança. Não se importam consigo mesmas e possuem baixa 
autoestima: isto pode ser uma importante barreira à mudança para negros HSH 
em virtude da internalização do racismo e da homofobia.

g.  Habilidades – a capacidade real de adotar o novo comportamento.

• Do que as pessoas precisam para ajudar a mudança comportamental? A 
habilidade e o conhecimento (por exemplo, habilidade no uso de preservativos, 
incluindo negociação/comunicação, ou a esterilização de equipamento usado 
com drogas). É preciso que pratiquem as habilidades antes que possam realmente 
adotar o novo comportamento de redução de risco. A autoeficácia é importante 
para a construção de habilidades.

• O que atrapalha as pessoas na mudança comportamental? Falta de habilidade; 
não sabem como fazer algo ou não o conseguem (por exemplo, negociação para 
o uso de preservativos – não acreditam que têm a capacidade de negociar ou se 
comunicar sobre o uso de preservativos com parceiros sexuais ou não conseguem 
esterilizar o equipamento usado com drogas porque não sabem como fazê-lo).

II. Coisas de fora – Fatores externos ou extrapsíquicos
a. Dinâmicas da relação sexual – qual é o grau de apoio e/ou cooperação dos parceiros 

sexuais (ou parceiros de drogas) com relação aos comportamentos de redução de 
risco para DST/HIV.

• Do que as pessoas precisam para ajudar a mudança comportamental? Precisam do 
apoio dos parceiros/amantes sexuais; o parceiro precisa concordar e cooperar com 
os comportamentos de redução de risco (por exemplo, uso de preservativos ou 
estratégias de redução de danos).
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• O que atrapalha as pessoas na mudança comportamental? O parceiro não gosta 
das mudanças ou não as aceita (por exemplo, uso de preservativos); o parceiro 
se recusa a cooperar; o parceiro pode se tornar agressivo (violência doméstica) 
ou talvez opte por ir embora. Não haveria mais sexo e as pessoas se sentiriam 
sozinhas e/ou feridas.

b. Normas familiares/culturais/religiosas – o que as pessoas aprendem com suas 
famílias e/ou sua cultura e/ou sua religião sobre comportamentos sexuais, uso de 
drogas e redução de risco para DST/HIV (se é certo ou errado, se é aceitável ou não 
adotar esses comportamentos).

• Do que as pessoas precisam para ajudar a mudança comportamental? Precisam 
do apoio e exemplo da família. Precisam sentir que a redução de comportamentos 
de risco é aceitável pela sua religião e/ou cultura (por exemplo, se o preservativo 
é aceito pela religião/cultura). Se sua cultura e/ou religião permitir, então certos 
comportamentos de redução de risco seriam compatíveis (por exemplo, se for 
aceitável falar sobre comportamentos sexuais, seria possível negociar o que 
querem em um encontro sexual, incluindo preservativos ou estratégias de redução 
de danos).

• O que atrapalha as pessoas na mudança comportamental? As normas (da família, 
cultura e/ou religião) não incluem comportamentos de redução de risco para 
DST/HIV; portanto, tentar mudar para sexo mais seguro, por exemplo, seria 
incompatível e inaceitável.

c. Normas sociais/dos pares, influência social, redes sociais – o que os amigos e outras 
pessoas do mesmo círculo social pensam a respeito dos comportamentos de redução 
de risco para DST/HIV: se é certo ou errado, se é aceitável ou não.

• Do que as pessoas precisam para ajudar a mudança comportamental? Precisam 
do apoio dos amigos/pares. Quando seus amigos dizem que é aceitável usar 
preservativos ou parar de procurar michês, então fica mais fácil adotar os novos 
comportamentos de redução de risco para DST/HIV. Quando se percebe que as 
outras pessoas do grupo ou rede social estão adotando comportamentos mais 
seguros, então as normas são compatíveis com as estratégias de redução de 
risco para DST/HIV. É necessário acreditar que determinado comportamento é 
“normal” para seu grupo ou sua turma.

• O que atrapalha as pessoas na mudança comportamental? Não acreditam que os 
outros integrantes do grupo adotariam comportamentos de redução de risco para 
DST/HIV; então, acham que não é algo normal.

d. Políticas, procedimentos das organizações e fornecedores de serviços – as regras 
para as organizações localizadas nos espaços onde os comportamentos de risco 
ocorrem: se as regras evitam ou criam barreiras.

• Do que as pessoas precisam para ajudar a mudança comportamental? Os 
programas precisam ser de fácil acesso e também úteis (por exemplo, a 
organização precisa estar aberta/funcionando quando as pessoas a procuram; os 
materiais para a redução de risco devem estar disponíveis na organização).

• O que atrapalha as pessoas na mudança comportamental? Os comportamentos 
de redução de risco podem ser difíceis ou impossíveis de assumir quando a 
organização é de difícil acesso (por exemplo, quando o horário de funcionamento 
não é compatível com os horários individuais). É possível que as normas do 
programa ou da organização não permitam certas estratégias de redução de risco 
(por exemplo, indisponibilidade de preservativos nas casas de detenção).

e. Leis, regulamentações – se o comportamento é legal ou ilegal.

• Do que as pessoas precisam para ajudar a mudança comportamental? Precisam de 
um sistema judiciário que as apoie e que não seja somente um sistema punitivo. 
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Precisam de programas/materiais para a prevenção de DST/HIV que sejam 
corretos legalmente (por exemplo, programas que não firam nenhuma legislação 
para troca de agulhas).

• O que atrapalha as pessoas na mudança comportamental? Não conseguem acesso 
a programas/materiais para a redução do risco para DST/HIV quando são ilegais 
(por exemplo, equipamento relativo ao uso de drogas). 

f. Fatores/barreiras ambientais – coisas no bairro ou na comunidade que dificultam ou 
facilitam a mudança.

• Do que as pessoas precisam para ajudar a mudança comportamental? Acesso 
fácil às coisas que ajudem a mudança (por exemplo, transporte, preservativos 
masculinos/femininos, creches, etc.).

• O que atrapalha as pessoas na mudança comportamental? Falta de acesso (por 
exemplo, as coisas ficam longe demais, não dá para chegar lá, os preservativos não 
são disponibilizados por falta de recursos – falta de dinheiro ou indisponibilidade 
de camisinhas gratuitas).
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REFERÊNCIAS PARA OS FATORES DE 
INFLUÊNCIA COMPORTAMENTAIS
Relacionando os fatores de influência com as teorias e 
domínios
Coisas que influenciam a mudança comportamental

I. Fatores intrapsíquicos
Teorias da mudança 
comportamental

Domínios com relação aos 
comportamentos

a. Conhecimento
b. Atitudes e crenças

1. Percepção do risco/susceptibilidade
2.  Percepção do grau de gravidade
3. Percepção dos benefícios/eficácia
4. Resultados esperados
5. Percepção das barreiras
6. Ambivalência

c. Intenções
d. Autoeficácia
e. Emoções
f. Autopadrões/valores/identidade
g. Habilidades

Modelo de crenças em 
saúde
b1, b2, b3, b5, j, m

Teoria da ação racional
c, b1, b2, b3, f, j 

Teoria cognitiva social
a, b4, d, j, m, e

Modelo transteorético
I-todos, II-todos

Teoria da difusão
I-todos até j

Percepção e avaliação de risco
a, b1, b2, b3

Autopercepção e atitudes
b4, c (b1-b6), d, f, g

Emoções e excitação
Relacionamento/influência 
social
h, I, j

Ambiental/estrutural
k, l, m

II. Fatores extrapsíquicos
h. Dinâmicas da relação sexual
i. Normas familiares/culturais/religiosas
j. Normas sociais/dos pares, influência social, 

redes sociais
k. Políticas, procedimento das organizações e 

fornecedores de serviços
l. Leis, regulamentações
m. Fatores/barreiras ambientais

Teoria do gênero e poder
h, i, j, k, l, m
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Resumo de informações sobre DST
Esta tabela fornece um resumo das informações sobre as Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST) mais comuns. Inclui sinais e sintomas, tratamento, questões 
inter-relacionadas com o HIV e informações sobre prevenção. É apenas um resumo com 
definição dos termos. Há também um glossário no final, junto com informações de sites 
importantes. Para obter informações mais aprofundadas, veja a lista de sites.

Infecções bacterianas – são curáveis com uso de antibióticos (remédios 
que matam as bactérias).

DST bacteriana Transmissão Sinais/sintomas Tratamento Prevenção Comentários

Cancro

Ulcerativo, infecta 
os tecidos da região 
genital

Contato com as 
mucosas (boca, 
uretra, vagina, 
reto) e úlcera 
infecciosa no 
pênis, ou vagina 
ou reto

Úlceras dolorosas na 
região genital ou anal, 
geralmente do tamanho 
de uma moeda, sendo 
comum haver secreção 
amarelada; glândulas 
inchadas na virilha

Antibiótico:

injeção de ceftriaxona 
OU comprimidos de 
azitromicina (ambos 
em dose única)

Preservativos 
podem ajudar a 
evitar a infecção, 
mas nem sempre 
a camisinha cobre 
todas as áreas 
que podem estar 
infectadas

Aumenta 
significativamente 
a susceptibilidade 
para o HIV, pois 
é ulcerativo e 
inflamatório

Clamídia

Secreção – infecta 
o sistema genital 
e pode infectar as 
membranas mucosas 
em torno dos olhos

* Complicações 
comuns:

Mulheres: Doença 
Inflamatória Pélvica - 
DIP (útero e trompas 
infectados)

Homens: epididimite 
(infecção próxima 
aos testículos, menos 
comum do que DIP)

Contato com 
as mucosas 
(boca, uretra, 
vagina, reto), 
pelas secreções 
do pênis, vagina 
ou reto

GERALMENTE não há 
sinais ou sintomas óbvios, 
particularmente nas 
mulheres

Mulheres: podem 
apresentar secreção 
vaginal (amarelada ou 
com sangue), dor no 
baixo abdômen

Homens: podem 
apresentar secreção pela 
uretra (amarelada) e/
ou ardor ao urinar, além 
de dores na região do 
testículo

Antibiótico:

Geralmente 
tetraciclina (ex., 
doxiciclina) em 
comprimidos OU 
azitromicina OU 
ofloxacina OU 
levofloxacina*

* Se houver 
complicações: nesse 
caso, o medicamento 
deve ser administrado 
por um período de 
14 dias

Preservativos 
podem ser muito 
eficazes, pois a 
DST é transmitida 
por meio das 
secreções genitais

Aumenta a 
susceptibilidade 
para o HIV, pois 
causa inflamação 
e irritação dos 
tecidos, podendo 
provocar peque-
nas rachaduras 
da membrana 
mucosa

Gonorreia

Secreção – infecta 
garganta, sistema 
genital, reto e 
pode infectar as 
membranas mucosas 
em torno dos olhos

* Complicações 
comuns:

Mulheres: DIP

Homens: epidimite, 
embora não tão 
frequente quanto 
DIP.

Contato com 
as mucosas 
(boca, uretra, 
vagina, reto) 
pelas secreções 
do pênis, vagina 
ou reto

Pode não haver sinais/
sintomas, especialmente 
nas mulheres

Mulheres: secreção 
vaginal anormal 
(esverdeada), dor no 
baixo abdômen

Homens: pode haver 
secreção pela uretra 
(esverdeada) e/ou 
ardência e dor na região 
do testículo

Esta infecção 
frequentemente vem 
acompanhada de 
clamídia; portanto, o 
tratamento da gonorreia 
deve também incluir o 
tratamento para clamídia

Antibiótico: 
comprimido de 
ceftriaxona OU 
ciprofloxacina OU 
ofloxacina OU 
levofloxacina (dose 
única), geralmente 
acompanhado de 
outra medicação (tal 
como doxiciclina 
ou azitromicina 
OU ofloxacina OU 
levofloxacina por 7 
dias)

* Se houver 
complicação: nesse 
caso, a medicação oral 
deve ser administrada 
por um período de 
14 dias

Preservativos 
podem ser muito 
eficazes, pois é 
transmitida por 
meio das secreções 
genitais

Aumenta a sus-
ceptibilidade para 
o HIV, pois é uma 
DST inflamatória

Continua
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Tricomoníase

Na verdade, é 
causada por um 
protozoário, mas 
é curável com 
antibióticos, da 
mesma maneira que 
as DST bacterianas

Contato com 
as mucosas 
(somente a 
vagina ou 
uretra) pelas 
secreções do 
pênis ou vagina

Mulheres: podem 
apresentar secreção 
vaginal esverdeada ou 
amarelada, às vezes com 
cheiro desagradável, 
acompanhada de coceira 
vaginal; se o trichomonas 
entrar na uretra e bexiga, 
pode causar ardor 
ao urinar e vontade 
frequente de urinar

Homens: nenhum, 
ou poucos sintomas; 
ocasionalmente, pode 
haver ardor na uretra e 
raramente uma secreção 
esbranquiçada pela uretra 
(em pequena quantidade)

Comprimidos de 
metronidazol – em 
dose única ou durante 
uma semana

Preservativos 
podem ser muito 
eficazes para evitar 
a transmissão

Aumenta a sus-
ceptibilidade para 
o HIV, pois é uma 
DST inflamatória

Sífilis

Apresenta estágios: 
primário, secundário 
e terciário – em 
todos o indivíduo 
pode apresentar, 
ou não, sintomas; o 
exame de sangue é a 
melhor maneira de 
detectar a infecção

* Complicações: 

Uma grave 
complicação é a sífilis 
congênita (i.e., nascer 
com ela), já que os 
bebês infectados 
apresentam muitos 
problemas; mulheres 
também podem dar 
a luz a natimortos 
se a sífilis ocorrer 
durante a gravidez; 
há também as 
complicações 
terciárias (ver as 
informações a seguir)

Contato das 
mucosas (boca, 
uretra, vagina, 
reto) ou pele 
com a úlcera 
infectada ou 
lesões na boca, 
pênis, vagina ou 
reto

A maioria das pessoas 
não apresenta sinais ou 
sintomas evidentes

Se houver sintomas, 
são observados em três 
estágios:

Primário: pode aparecer 
uma úlcera indolor 
(chamada de cancro) 
no local onde a infecção 
ocorreu (boca, ânus, 
genitália)

Secundário: podem 
ocorrer erupções na pele, 
lesões com aparência 
de verrugas na região 
genital/anal, manchas nas 
membranas mucosas

Terciário: podem ocorrer, 
após muitos anos, 
demência, cegueira, 
úlceras espalhadas pelo 
corpo, problemas com o 
equilíbrio

Antibiótico:

injeções de penicilina 
benzatina de longa 
duração (1-3, durante 
1-3 semanas), 
dependendo do 
estágio; é possível usar 
outras medicações, 
mas a penicilina 
benzatina é o 
melhor tratamento; 
ocasionalmente, 
medicações orais são 
usadas (eritromicina 
OU doxiciclina), 
embora consideradas 
menos eficazes); 
mulheres grávidas 
devem ser tratadas 
com injeções de 
penicilina para a 
prevenção eficaz 
da transmissão 
ao embrião/feto 
(chamada de 
transmissão vertical)

Embora seja possível 
curar a sífilis no 
estágio terciário, 
os sinais/sintomas 
provavelmente serão 
irreversíveis

Preservativos 
podem ajudar a 
evitar a infecção, 
mas, normalmente, 
a camisinha não 
cobre todas as 
áreas que podem 
estar infectadas; 
além disso, a 
transmissão 
vertical pode 
ser evitada por 
meio de exames 
preventivos e 
da oferta de 
tratamento a 
todas as mulheres 
grávidas; evitar o 
compartilhamento 
de seringas (no 
uso de drogas) 
também pode 
prevenir a infecção

Dependendo 
do estágio, a 
susceptibilidade 
para o HIV pode 
aumentar (em es-
pecial, no estágio 
primário ou se 
houver presença 
do cancro), pois 
é uma doença 
inflamatória e 
ulcerativa.

Continuação
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Infecções virais - não são curáveis, mas existem tratamentos para ajudar 
a gerenciar os sintomas. Mudanças comportamentais podem evitar a 
transmissão

DST viral Transmissão Sinais/sintomas Tratamento Prevenção Comentários

Herpes simples 
genital (HSV)

Pode ser ulcerativa – 
infecta os tecidos da 
região genital

Caracterizada por 
crises recorrentes 
e períodos de 
dormência

Há 2 tipos diferentes 
do HSV: o HSV1, que 
afeta inicialmente os 
tecidos em torno da 
boca, e o HSV2, que 
afeta inicialmente os 
tecidos em torno da 
região genital/anal

Tanto uma como 
outra cepa podem 
ser encontradas em 
qualquer região do 
corpo

Contato com as 
mucosas (boca, 
uretra, vagina, 
reto) pela úlcera 
infectada na 
boca ou pelas 
secreções do 
pênis, vagina ou 
reto

Muitas pessoas 
não apresentam 
sintomas óbvios 
(podem chegar a 
50% dos infectados)

Se os sintomas 
ocorrerem, podem 
incluir bolhas 
dolorosas, sensíveis 
ou que começam 
a coçar na região 
genital ou anal; 
começam com 
pequenos pontos 
cor-de-rosa que 
se transformam 
em bolhas e 
geralmente se 
rompem, formando 
feridas; essas lesões 
geralmente ocorrem 
em pequenos 
grupos. Podem 
ocorrer, ainda, 
glândulas inchadas 
na virilha

Medicação antiviral – 
há 3 tipos diferentes 
de medicação oral, 
mas todos têm 
basicamente o 
mesmo princípio 
ativo (em diferentes 
formulações): aciclovir 
OU famciclovir OU 
valaciclovir

Para pessoas com 
múltiplas recorrências 
(mais de 3 por ano), 
esses medicamentos 
podem ser usados 
em doses diárias para 
suprimir o vírus

Em grávidas infectadas 
pelo HSV, recomenda-
se o tratamento 
supressivo para ajudar 
a evitar a transmissão 
do vírus ao recém-
nascido

Preservativos podem 
ajudar a evitar a 
infecção, mas nem 
sempre a camisinha 
cobre todas as 
áreas possivelmente 
infectadas

A transmissão do HSV 
pode ocorrer mesmo 
quando não há bolhas 
visíveis

É importante prevenir 
a transmissão 
vertical, pois recém-
nascidos com HSV 
frequentemente 
apresentam infecções 
que podem ser fatais

Se houver úlceras, 
o HSV aumenta 
significativamente 
a susceptibilidade 
ao HIV, pois é uma 
doença ulcerativa e 
inflamatória

No acompanhamento 
de clientes com HSV, é 
importante informar o 
status do HSV para os 
parceiros sexuais

Continua
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Papilomavírus 
humano (HPV) 

Verrugas ou 
ausência de lesão 
visível

* Complicações: 

Após muitos 
anos, o HPV pode 
causar mudanças 
que levam ao 
desenvolvimento 
de câncer; esta é 
uma preocupação 
importante para 
as mulheres, que 
podem desenvolver 
câncer cervical 
(95% dos casos de 
câncer cervical estão 
associados ao HPV)

Contato 
com a pele e 
as mucosas 
(boca, uretra, 
vagina, reto) 
pela pele ou 
pelas mucosas 
infectadas (pênis, 
vagina, boca ou 
reto)

A maioria das 
pessoas não 
apresenta sinais 
óbvios (verrugas)

Se houver verrugas, 
são geralmente 
indolores e 
ocasionalmente 
podem coçar; para 
aqueles com a 
infecção sem lesões 
visíveis, não há sinais 
ou sintomas.  

Não há bons testes 
para o HPV; se 
forem encontradas 
verrugas, pode-se 
fazer um diagnóstico 
de HPV genital; o 
Papanicolaou pode 
detectar evidências 
de HPV, mesmo 
quando não há 
lesões visíveis.

Em razão do 
risco de câncer 
cervical, todas 
as mulheres que 
tiverem parceiros ou 
parceiras infectadas 
pelo HPV precisam 
discutir o assunto 
com seu médico, 
pois pode ser 
necessário realizar 
testes preventivos 
(Papanicolaou) com 
maior frequência; 
da mesma maneira, 
mulheres com 
histórico de HPV 
devem discutir o 
problema com seu 
médico

O sistema imunológico 
do corpo combaterá 
o HPV, mas pode não 
conseguir eliminar 
completamente o vírus

Há vários tratamentos 
– todos desenvolvidos 
visando estimular o 
sistema imunológico a 
combater o HPV

Os tratamentos 
incluem: 
medicamentos 
autoaplicados pelo 
paciente (imiquimod 
OU condilox); e/
ou aplicados pelo 
profissional de 
saúde (ácidos leves, 
tratamentos com 
agentes tópicos 
congelantes, laser)

Preservativos podem 
ajudar a evitar a 
infecção, mas nem 
sempre a camisinha 
cobre todas as 
áreas possivelmente 
infectadas

A transmissão do HPV 
pode ocorrer mesmo 
quando não há lesões 
visíveis

Se as lesões estiverem 
inflamadas, aumen-
tarão a susceptibili-
dade ao HIV

O risco de câncer 
cervical deve ser tema 
do acompanhamento 
de clientes, especial-
mente quanto à divul-
gação da informação 
aos parceiros

Continuação
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DST viral Transmissão Sinais/sintomas Tratamento
Prevenção / 

Comentários

Hepatite viral –

Há vários 
tipos, cada um 
designado por 
uma letra: o vírus 
da hepatite A 
(HAV), o vírus 
da hepatite B 
(HBV), o vírus da 
hepatite C (HCV)

Há alguns outros 
tipos que não são 
comuns nos EUA

* Complicações: 

O HBV pode se 
tornar crônico e, 
em determinados 
casos, levar ao 
desenvolvimento 
de câncer 
do fígado ou 
falência hepática 
(geralmente após 
muitos anos). Da 
mesma maneira, 
o HCV pode 
levar a câncer do 
fígado ou falência 
hepática

HAV: transmitido 
pela via fecal-
oral, i.e., qualquer 
contaminação 
da comida, mãos 
ou boca com o 
vírus (encontrado 
nas fezes) pode 
transmitir a 
infecção; assim, o 
contato anal-oral 
durante a atividade 
sexual é uma 
via potencial de 
transmissão

HBV: transmitido 
pelo sangue ou 
fluidos corporais 
(mesmo a saliva); 
facilmente 
transmitido pelo 
compartilhamento 
de seringas e pela 
atividade sexual 
(incluindo o beijo)

HCV: transmitido 
pelo sangue e 
fluidos corporais; 
portanto, pode ser 
transmitido pelo 
compartilhamento 
de seringas e por 
meio de atividades 
sexuais (os 
mecanismos da 
transmissão sexual 
não estão claros)

HAV: se sintomático, 
pode ser confundido 
com os sintomas 
da gripe e dores 
abdominais, 
frequentemente 
acompanhado de 
náusea e vômito; a 
pele pode ter uma 
coloração amarelada 
(icterícia)

HBV e HCV: 
frequentemente não 
há sinais/sintomas 
claros durante a fase 
aguda; se houver 
sinais/sintomas, serão 
similares ao HAV, 
descritos acima

O teste é feito 
mediante um exame 
de sangue específico 
para os diferentes 
vírus da hepatite 
(HAV, HBV, HCV)

No caso de HBV 
ou HCV crônicos, 
é preciso observar 
cuidadosamente 
a ocorrência de 
sinais/sintomas de 
câncer de fígado/
falência hepática 
(os exames devem 
incluir avaliação da 
função hepática e, se 
necessário, biópsia do 
fígado)

Se houver câncer 
de fígado ou 
falência hepática, 
normalmente há dor 
abdominal, icterícia e 
inchaço do abdômen 
(mas estes problemas 
somente ocorrem em 
estágios avançados).

O sistema 
imunológico do 
corpo combaterá 
o HAV e eliminará 
o vírus; a maioria 
das pessoas sente-
se doente por 
algumas semanas, 
mas a recuperação 
acontece sem 
problemas

O tratamento 
do HBV e HCV 
crônicos não 
inclui qualquer 
medicação, a não 
ser, em alguns 
casos, injeções 
de interferon 
e pílulas de 
ribavirina (durante 
vários meses); em 
muitas pessoas 
ocorre fracasso do 
tratamento

Há vacinas para 
o HAV e HBV, 
tornando possível 
a prevenção dessas 
doenças

Não há vacinas 
para o HCV

A vacina HBV está 
indicada para todos

A vacina HAV está 
indicada para muitos 
(dependendo dos 
comportamentos sexuais 
e do uso de drogas)

Evitar compartilhar itens 
de higiene pessoal (p. 
ex., barbeadores, escova 
de dente) pode evitar a 
transmissão do HBV e 
HCV. Usar técnicas de 
esterilização ao fazer 
tatuagens também pode 
ajudar na prevenção

Lavar bem as mãos é 
necessário para evitar a 
transmissão do HAV para 
os outros

O HAV pode ser 
transmitido por meio 
da prática sexual oral-
anal; portanto, uma 
barreira (protetor de 
borracha, por exemplo) 
pode ajudar a evitar a 
transmissão

Preservativos podem 
ajudar a evitar o HBV e o 
HCV porque estes vírus 
estão no sangue e fluidos 
corporais

Evitar o 
compartilhamento 
de seringas é uma das 
principais maneiras 
de prevenir o HCV e 
também ajuda a evitar a 
transmissão do HBV (e 
até mesmo do HAV)
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Glossário
Termo Definição

Antibiótico

É um tipo de medicamento que mata as bactérias (e ocasionalmente outros tipos de micro-
organismos, incluindo protozoários); pode ser administrado por via oral ou injetável. Os 
antibióticos têm atuação diferenciada dependendo dos tipos de micro-organismos. Para atuar, o 
antibiótico deve ser escolhido conforme o micro-organismo. 

Bactéria
Um tipo de micro-organismo que se autorreproduz e pode ser combatido com antibiótico 
adequado.

Cérvix (ou 
colo uterino)

É a parte inferior do útero, situada no final da vagina. É por meio do cérvix que o fluxo menstrual 
deixa o útero e é por onde o esperma encontra acesso ao útero. É também a parte do útero que 
precisa se dilatar (abrir) quando do nascimento do bebê. Muitas DST podem causar infecção do 
cérvix (por exemplo, clamídia, gonorreia, HPV) podendo levar à infecção do útero, complicações 
durante a gravidez e infecções nos recém-nascidos.

Secreção 
cervical

O cérvix produz muco (secreção) que muda com o decorrer do ciclo menstrual. Esse muco vai 
para a vagina. A mulher normalmente tem secreções na vagina originadas no cérvix. As secreções 
cérvico-vaginais são geralmente claras ou esbranquiçadas e não têm odor.

Congênito
Que se manifesta desde o nascimento ou antes dele (por exemplo, infecção congênita significa 
que o bebê nasceu com a infecção).

Hepatite
Inflamação do fígado. Pode ser causada por infecções (por exemplo, HAV, HBV, HCV) ou por 
agentes químicos (como medicamentos e drogas ilícitas).

Inflamação

Resposta do corpo a algum micro-organismo causador de irritação, ferimento ou infecção. 
As respostas inflamatórias incluem aumento das diferentes células brancas na superfície das 
membranas mucosas, causando inchaço, vermelhidão, aumento da temperatura e dor (esta 
última nem sempre ocorre).

Icterícia
Coloração amarelada da pele, das membranas mucosas e da esclera (parte branca do olho). 
A icterícia ocorre quando o fígado está inflamado ou funcionando mal e a bile (normalmente 
processada pelo fígado) é produzida em maior quantidade.

Membrana 
mucosa 
(mucosas)

Tecido úmido e cor-de-rosa que recobre o reto, boca, vagina e a parte interna do pênis. Tipos 
diferentes de células revestem as membranas mucosas (algumas dessas células são chamadas 
escamosas e ficam mais próximas da superfície externa do corpo; outras são chamadas colunares e 
localizam-se na parte interna). Algumas DST infectam qualquer uma dessas células da membrana 
mucosa, enquanto outras DST infectam apenas um tipo delas.

Muco
Secreção clara e viscosa produzida pelas membranas mucosas para fornecer umidade e proteção. 
Normalmente contém células que matam bactérias, anticorpos e células brancas protetoras.

Papanicolaou

Exame para detecção de câncer cervical (não para DST). O Papanicolaou, entretanto, detecta 
infecções pelo HPV. Quando uma mulher faz seu exame pélvico rotineiro, o objetivo, na maioria 
das vezes, é coletar uma amostra para o exame e checar o útero e ovários. O exame para DST não 
é feito rotineiramente pela maioria dos profissionais de saúde durante o exame pélvico. Se houver 
a necessidade de fazer a prevenção de DST, o exame pode ser solicitado.

Protozoário
Micro-organismo que é, na verdade, uma forma de vida unicelular e causa doenças em humanos. 
Os antibióticos podem curar muitas das infecções causadas pelos protozoários.

Células 
sanguíneas 
vermelhas 

Células do sangue cuja função é transportar o oxigênio e o dióxido de carbono pelo corpo.

Sêmen
Fluido que sai do pênis quando o homem ejacula. O sêmen consiste de esperma, certos tipos de 
células brancas (ver abaixo) e muco.

Soro 
(também 
chamado de 
plasma)

É a parte fluida do sangue. Contém muitos minerais (como sódio e potássio), diferentes tipos de 
proteínas e anticorpos e pode abrigar infecções (por exemplo, HIV ou HCV)

Uretra
Canal no interior do pênis por onde a urina sai. Esse canal vai do pênis até a bexiga, passando pela 
glândula da próstata, e desce para os testículos. Portanto, os homens ejaculam por meio da uretra. 
A uretra está coberta por membranas mucosas.

Transmissão 
vertical

É a transmissão da infecção de uma mulher grávida para o embrião ou feto antes do nascimento.

Carga viral 
(exame)

As infecções virais podem ser detectadas no sangue. Por exemplo, o exame para o HIV e o HCV 
geralmente é feito para contar a quantidade de vírus presente no sangue. Para o HIV, HBV e HCV, 
o estudo da carga viral é feito no soro (também denominado plasma) sanguíneo (isto é, não nas 
células sanguíneas). 

Vírus

Um tipo de micro-organismo que é incapaz de se autorreproduzir sem a ajuda de uma célula 
hospedeira, porque esse micro-organismo não produz todo o material genético de que precisa 
para a reprodução. O hospedeiro pode ser uma célula humana, vegetal ou animal. Os vírus não 
podem ser destruídos com antibióticos, embora existam alguns medicamentos para certas viroses. 

Célula 
sanguínea 
branca

Tipo de célula da corrente sanguínea. Há muitos tipos diferentes de células brancas, incluindo 
aquelas que têm receptores CD-4 (o receptor ao qual o HIV se conecta). A principal função das 
células brancas é combater infecções e outros irritantes no corpo. Na maioria das vezes, as células 
brancas também estão presentes em outros fluidos corporais (tais como o sêmen e as secreções 
cérvico-vaginais). As cavidades do corpo (nariz, boca ou cavidades genitais) normalmente 
também contêm um pequeno número de tipos específicos de células brancas, que ficam prontas, 
nessas cavidades, para tentar destruir corpos estranhos, como micro-organismos, poeira ou outros 
irritantes.
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Homepages – sites abaixo fornecem materiais, inclusive 
manuais, dados estatísticos e outros materiais educativos.

Homepages Informação Comentários

www.aids.gov.br

Informações atualizadas sobre tratamento, 
testes clínicos, vacinas, prevenção, programas, 
financiamentos e parcerias com a sociedade 
civil, além de dados estatísticos, pesquisas 
atuais sobre prevenção, informações sobre 
saúde e DST

Governo Federal

www.agenciaaids.com.br
Notícias divulgadas na mídia, artigos e 
reportagens sobre avanços e direitos relativos 
ao HIV-Aids

Agencia de Notícias da Aids

www.aidshiv.com.br
Informações atualizadas sobre tratamento e 
testes clínicos

Secretaria da Saúde de Nova 
Iorque, Instituto de Aids

www.abglt.org.br
Informações sobre direitos dos homossexuais, 
prevenção e advocacy

Associação Brasileira de Gays, 
Lésbicas, Travestis e Transexuais

http://www.ensp.fiocruz.br/
portal-ensp/

Notícias, informações, biblioteca e videoteca 
sobre saúde pública

ENSP/Fiocruz

http://www.cdc.gov/
globalaids/

Informações globais sobre Aids (inglês) CDC

http://www.unaids.org/en/ Informações globais sobre Aids (inglês) UNAIDS

http://www.portalraizes.org/
index.php

OSC/ONG de referencia do movimento negro 
brasileiro

Instituto de Cidadania Raízes

http://www.dst.uff.br//
Informações sobre as DST, artigos e 
recomendações

Universidade Federal 
Fluminense

http://www.aids.gov.br/
pagina/dst-1

Informações úteis sobre DST Ministério da Saúde

http://www.aids.gov.br
Serviços de Aids e Programas de DST/AIDS em 
todo o Brasil

Ministério da Saúde

http://www.sedh.gov.br/
Informações sobre planos e ações de defesa dos 
Direitos Humanos no Brasil

Secretaria de Direitos Humanos

http://www3.crt.saude.
sp.gov.br/profilaxia/hotsite/

Informações sobre profilaxia pós-exposição 
sexual para gays, HSH e travestis

Governo do Estado de São Paulo

http://nepaids.vitis.uspnet.
usp.br/

Estudos sobre prevenção à Aids com 
populações e contextos específicos

Universidade de São Paulo
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QUEBRA-CABEÇA DA TRANSMISSÃO

PARCEIRO INFECTADO?

NÚMERO DE PARCEIROS

DIFERENTES

IMUNIDADE DA MUCOSA

DST    RESISTÊNCIA

ORAL

TIPO DE SEXO

VAGINAL

RETAL

SÊMEN         SANGUE

FLUIDOS DO CORPO

SECREÇÕES RETAIS E VAGINAIS

LEITE MATERNO

DOSE NO ORGANISMO EXPOSIÇÃO

RESISTÊNCIA
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QUEBRA-CABEÇA DA TRANSMISSÃO

Qual a quantidade 
de micro-

organismos? Por quanto tempo 
e quantas vezes?

Qual o estado de 
saúde das suas 

mucosas?

X
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QUEBRA-CABEÇA DA TRANSMISSÃO
Vamos usar alguns números imaginários para mostrar como funciona

Probabilidade                5  x   5
de                     __________________
infecção                             5

Probabilidade = 5

Se você não tem HIV

Se você tem uma DST, sua probabilidade de pegar HIV sobe.

                                       5 x  5
Probabilidade     ________________
                                          1

Probabilidade = 25

Porque sua resistência cai (mucosas doentes, com a presença de muitas células 
sanguíneas brancas)

Se você não tem HIV

Se você fizer tratamento para uma DST e se recuperar, seu RISCO DE CONTRAIR o 
HIV cai novamente.

                                          5 x  5
Probabilidade       ________________
                                              5

Probabilidade = 5

Sua resistência aumentou porque a DST foi curada e suas mucosas estão saudáveis 
novamente (não há identificação de células sanguíneas brancas)

 

Se você não tem HIV

Se um parceiro sexual tem uma quantidade alta de HIV no sêmen, sua probabilidade 
de pegar o HIV sobe.

                                  20  x  5
Probabilidade    ________________
                                       5

Probabilidade = 20

O parceiro está nos três primeiros meses da infecção pelo HIV e tem uma outra DST
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Se você não tem HIV

Se você faz sexo muitas vezes, sua probabilidade de pegar o HIV sobe.

                                    5 x   10
Probabilidade    ________________
                                          5

Probabilidade = 10

Isto é verdade tanto para os ativos quanto para os que fazem sexo oral – quanto maior 
a frequência, maior a probabilidade

 

Se você não tem HIV

Se você tem o sêmen em seu reto, sua probabilidade de pegar o HIV sobe.

                                    5 x   10
Probabilidade      ________________
                                           5

Probabilidade = 10

Você tem contato com o vírus de 1 a 3 dias.

 Se você não tem HIV

Se seu parceiro sexual tem probabilidade de ter o HIV, sua possibilidade de contrair o 
HIV sobe.

                                        5 x   10
Probabilidade       ________________
                                           5

Probabilidade = 10

MICHÊS, mulheres, pessoas que desconhecem o próprio status para o HIV, o homem 
dos seus sonhos...

 

Se você tem HIV

Se você tem uma DST, sua probabilidade de transmitir o HIV para seu parceiro sobe.

                                  20  x  5
Probabilidade      ________________
                                        5

Probabilidade = 20

A quantidade de vírus do HIV no seu sêmen é muito alta
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QUEBRA-CABEÇA DA TRANSMISSÃO

Quantas vezes?
Por quanto tempo o 
micro-organismo ou 
o vírus fica em meu 

corpo?
Quais as chances de 

meu parceiro sexual ter 
DST ou HIV?

Com qual quantidade 
de micro-organismos 
de DST ou de vírus do 

HIV estou entrando 
em contato?

R = Resistência – 
Qual a saúde das 
minhas mucosas 

(membranas 
mucosas)?
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QUEBRA-CABEÇA DA TRANSMISSÃO

Quantas 
vezes?

Qual a saúde 
das minhas 
mucosas?

Qual a 
quantidade de 

micro-organismos 
de DST ou de 
vírus do HIV?

Quanto tempo o 
micro-organismo 

fica no meu corpo?

Quais as chances 
de meu parceiro 
ter uma DST ou 

HIV?
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QUEBRA-CABEÇA DA TRANSMISSÃO
Qual a quantidade de micro-organismos?

Sêmen

Depende de qual foi o fluido corporal, do estágio clínico da pessoa a quem você se 
expôs e se a pessoa tem uma DST.

Sêmen

 

QUEBRA-CABEÇA DA TRANSMISSÃO
Qual a quantidade de micro-organismos de DST ou HIV?

Depende de qual foi o fluido, do estágio do HIV da pessoa com a qual você fez sexo e 
se a pessoa está infectada por uma DST.

 

Qual o estágio do 
HIV?

HIV agudo
Portador

Aids

Qual fluido?

Sêmen
Sangue

Secreção vaginal
Leite materno

Há uma DST?

Pessoas com aids têm 
mais HIV no seu sêmen 
se estiverem infectadas 

com outra DST
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QUEBRA-CABEÇA DA TRANSMISSÃO
Quantas vezes você se expõe ao micro-organismo por meio do sexo?

 

QUEBRA-CABEÇA DA TRANSMISSÃO
Por quanto tempo o micro-organismo fica no seu corpo?

Ativo, passivo, 
oral, retal, 
vaginal...Depende do 

tipo de sexo

Depois, quem 
está com o 

sêmen? Onde?
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QUEBRA-CABEÇA DA TRANSMISSÃO
Que tipo de sexo?

Pênis no reto deixa o sêmen no reto

Pênis na vagina deixa o sêmen na vagina

Pênis na boca – sêmen na boca por pequeno período

Pênis não circuncidado

Micro-organismos de DST podem sobreviver no sêmen e ter capacidade de infectar 
até 3 dias depois do sexo.

Vírus do HIV – entre 12 a 24 horas
 

QUEBRA-CABEÇA DA TRANSMISSÃO
Exemplo:

Não há comportamentos de alto risco

Exames laboratoriais recentes

Quais são as chances de que a pessoa com quem você está fazendo sexo tenha DST ou 
HIV?

Exemplo:

Muitos comportamentos de alto risco

Nunca fez exames laboratoriais ou discutiu o assunto
 

QUEBRA-CABEÇA DA TRANSMISSÃO
Qual a saúde de suas mucosas (membranas mucosas)?

Mucosas = tecido dentro da minha boca, reto, uretra

O HIV infecta as células sanguíneas brancas nas mucosas. 

Se houver uma infecção ou inflamação, há muitas células sanguíneas brancas.
 

QUEBRA-CABEÇA DA TRANSMISSÃO
Exemplo:

Mucosas muito saudáveis

Não têm DST

Não há inflamações causadas por duchas, produtos, etc.

Qual a saúde das suas mucosas (membranas mucosas)?

Exemplo:

Mucosas doentes

Têm DST – não detectada

Há inflamação ou feridas causadas por duchas, produtos, sexo selvagem, etc.
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A conexão DST/HIV – Uma espada de dois gumes

Se você NÃO tem o HIV e pega uma DST, sua probabilidade de pegar o HIV sobe.

Se você TEM o HIV e pega uma DST, sua probabilidade de transmitir o HIV para um 
parceiro sexual sobe.

 

A conexão DST/HIV – Uma espada de dois gumes

2/3 das pessoas com DST NÃO APRESENTAM SINTOMAS

Você pode ter uma DST em sua boca, pênis, reto e NÃO SABER!

FAÇA os exames laboratoriais e o tratamento da DST para prevenir a infecção pelo 
HIV OU a transmissão para outros.
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HERPES

 
Homem

Fonte: CDC/NCHSTP/Division of STD Prevention, STD Clinical Slides

Mulher

Fonte: CDC/NCHSTP/Division of STD Prevention, STD Clinical Slides
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SEcREção DA gonoRREIA PElA URETRA

A gonorreia também pode infectar o colo do útero, a garganta, o reto e os olhos. Se 
não for tratada, pode infectar até mesmo a corrente sanguínea causando problemas de 
pele e nas articulações.

 Fonte: CDC/NCHSTP/Division of STD Prevention, STD Clinical Slides
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cAncRo DA SÍFIlIS PRIMÁRIA

 
Sífilis Secundária

Fonte: Cincinnati STD/HIV Prevention Training Center

 

Erupções nas 
palmas das mãos

Fonte: CDC/NCHSTP/Division of STD Prevention, STD Clinical Slides

ExEMPloS DE VERRUgAS gEnITAIS

• Verrugas papulosas
• Condiloma acuminado
• Verruga ceratótica plana
• Condiloma cervical plano

O HPV pode causar verrugas genitais no pênis, vulva, região do reto e/ou colo do 
útero. Entretanto, você pode ter o vírus e não apresentar nenhum sintoma visível.

(Continua sendo transmissível, mesmo sem sintomas)
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“Sexo na cidade” – Parte II. Uma visão de dentro
Teatro educativo – Ação em grupo
Objetivo principal: ampliar a compreensão dos participantes sobre o fato de que o 

tratamento de DST é uma ação importante para a prevenção do HIV.

Objetivos secundários:  
1. Ampliar a compreensão dos participantes sobre o fato de que o HIV é 

transmitido por meio de comportamentos sexuais.
2. Melhorar o conhecimento dos participantes sobre o fato de que a presença de 

DST aumenta a possibilidade de contrair o HIV ou de transmitir o HIV a um 
parceiro sexual (susceptibilidade e comunicabilidade do HIV – A espada de dois 
gumes).

3. Conscientizar os participantes sobre a importância de exames preventivos e do 
tratamento de DST para a prevenção do HIV.

Tempo: 30 minutos a 1 hora

Material necessário:
Cartolina (6 cores)
Furador de papel
Elástico ou pregadores de roupa
Pincel atômico

Orientações – preparação para o exercício:
1. Prepare os cartões indicados abaixo antes do exercício. Os cartões são usados 

para designar uma atuação para cada participante do exercício teatral educativo.  
Recorte cada cartaz em pedaços de 22 x 30cm. Fure cada pedaço (dois furos 
cada) nos dois cantos superiores e insira um elástico de modo que cada cartaz 
possa ser pendurado no pescoço do participante (alternativa: prenda um ou dois 
pregadores de roupa de modo que os participantes possam prender o cartaz na 
camisa). Use pincéis atômicos ou fitas adesivas para escrever em letra de forma 
grande o papel a ser desempenhado pelo participante.  Os cartões indicam um 
tipo de célula sanguínea branca ou um tipo de organismo (micro-organismo). 
Abaixo o número sugerido de participantes e cores para cada tipo de cartão 
(total de 23):
• 8 cartões cor-de-rosa – Membranas mucosas cobrindo as mucosas – escreva 

Vagina, Reto, Boca, Uretra na frente de cada cartão.
•  4 cartões verdes – Células Imunológicas Escoteiras (incluindo células 

macrófagas e dendríticas) – escreva Células Imunológicas Escoteiras na 
frente.

•  3 cartões de cor laranja – Células sanguíneas brancas T4 – escreva CSB T4 
na frente.

•  4 cartões azuis – Micro-organismos de DST – escreva DST na frente

•  4 cartões amarelos – Vírus do HIV – escreva HIV na frente

2.  Ajustando o exercício para grupos com número menor ou maior de participantes: 
usando o número de cartões acima, temos 23 participantes no total. Esse 
exercício pode ser conduzido com maior ou menor número de participantes, 
com a adição ou subtração do número de pessoas que receberão a designação 
de células ou micro-organismos. Todos os participantes do grupo devem 
desempenhar um papel.
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3. Preparando o espaço: 
1. Libere um espaço no meio da sala.
2. Dê a cada participante um cartão e peça que o use.
3. Instrua as “mucosas” para formar um U invertido no meio do espaço.
4. Coloque as “células escoteiras” em torno do lado externo do U.
5. Coloque as “células T4” em torno do lado externo do U, mais para fora.
6. Peça aos “micro-organismos de DST” e ao “vírus do HIV” para se 

posicionarem ao lado do facilitador, na entrada do U.
7. Entregue a cada “vírus do HIV” um pequeno cartão amarelo com a palavra 

“HIV”.

Facilitador

Célula
Escoteira Célula

Escoteira

Célula
Escoteira

Célula
Escoteira

Célula
Escoteira

Célula
T4

Célula
T4 Célula

T4

Germes
DST Vírus do

HIV
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Roteiro

Facilitador: Bem vindos a este exercício de teatro educacional: “Sexo na 
Cidade: uma Visão de Dentro”.  Ao participar deste exercício, vocês 
vão vivenciar o que realmente acontece durante uma relação sexual, 
como o HIV é transmitido e como as DST facilitam esta transmissão. 
Meu nome é ______ e serei o narrador.  Vou orientá-los em cada 
cena. Eu sou o único que tem falas neste exercício. As mucosas não se 
movimentam, mas os outros vão se movimentar. De vez em quando, 
durante os movimentos, vou dizer “CONGELAR”. Quando eu disser 
CONGELAR, todos os jogadores têm de parar imediatamente.

Antes de começarmos, permitam-me apresentar os jogadores. Primeiro, temos uma 
CAVIDADE DO CORPO formada por mucosas em forma de “U”.  A cavidade do corpo 
está toda coberta por MUCOSAS, que são, na verdade, células epiteliais escamosas 
e colunares. Podem ser a vagina, o reto, a uretra ou a boca.  Não importa, porque a 
cobertura é a mesma em todos eles. Essas células ficam juntas, umas sobre as outras, 
formando uma barreira. Todas as MUCOSAS devem agora dar as mãos. Escolham a 
CAVIDADE DO CORPO que vocês querem demonstrar.

Agora, vamos conhecer a SUBMUCOSA. É uma camada situada logo abaixo da 
cobertura da cavidade do corpo. Aqui vamos encontrar as células sanguíneas brancas 
(CSB), que consistem nos soldados da batalha que acontece quando os micro-
organismos entram em qualquer uma das cavidades do corpo.

N°1: é a célula imunológica que chamamos carinhosamente de célula escoteira. As 
células imunológicas escoteiras incluem as células macrófagas e dendríticas. A função 
da célula escoteira é correr para as mucosas sempre que um micro-organismo ou outro 
invasor entra na cavidade do corpo. A célula escoteira tenta destruir o micro-organismo.

N°2: é o linfócito T4.  Quando um micro-organismo entra na cavidade do corpo, as 
células T4 avisam as outras células da corrente sanguínea para começarem a fabricar 
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. Estes jogadores, 
por favor, levantem um braço e abram a mão. Mantenham o braço levantado.

Vamos conhecer agora o HIV. O HIV dá muito medo, mas na verdade ele é meio 
fraquinho e não consegue viver sozinho. Tem que entrar em uma célula e morar 
lá.  Se o HIV não infectar uma célula e não entrar nela em até 24 horas, ele morre 
(frequentemente morre antes, entre 6 a 8 horas). O HIV tem uma proteína na sua 
superfície externa chamada PROTEÍNA DE ENVELOPE. Todos os jogadores 
representando o 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 receptor que serve para o HIV é o receptor 
CD4 (vejam os braços levantados com a mão aberta). Estes receptores, obviamente, 
estão nas células escoteiras e nas células T4. Se a conexão não ocorrer, então a infecção 
também não ocorre.

Finalmente, conheçam os MICRO-ORGANISMOS DST. Podem ser bactérias, como 
gonorreia e clamídia, ou vírus, como o herpes. Todos têm a mesma atuação do HIV.  
Porém, diferentemente do HIV, os MICRO-ORGANISMOS DST infectam diretamente 
as MUCOSAS. Estes jogadores, por favor, façam o movimento de um cachorro nadando, 
e nadem contra as mãos unidas das MUCOSAS.  MUCOSAS, por favor, abaixem as 
mãos para mostrar que foram infectados e que a camada de proteção foi quebrada. 
Vamos começar. 
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CENA 1:  
Vejam aqui uma cavidade saudável do corpo. Vejam como as células estão unidas 

e formam uma barreira (mãos dadas). As células escoteiras e as células T4 estão em 
baixo da superfície, mas não estão na camada que reveste as mucosas. O sexo acontece. 
Pode ser sexo oral, vaginal ou anal, não importa. 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 os vírus não conseguem encontrar nenhum. As mucosas 
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!

Alguma pergunta? Alguma resposta?  Trabalhe as respostas.

_________________________________________________________ 

CENA 2:
Eis aqui a mesma cavidade saudável do corpo. Vejam como as células estão unidas 

e formam uma barreira (mãos dadas). As células escoteiras e as células T4 estão sob a 
superfície, mas não na cobertura das mucosas. O sexo acontece. Desta vez, os micro-
organismos DST estão no sêmen ou na secreção cervical/vaginal. Diferentemente do 
HIV, os micro-organismos DST atacam as mucosas e infectam aquelas células. Micro-
organismos DST, por favor, entrem na cavidade do corpo e comecem a nadar contra 
as mãos unidas das mucosas. Mucosas, abaixem as mãos quando forem atacadas. Isto 
vai acordar as células escoteiras, que correm para a cavidade para atacar os micro-
organismos DST. Agora, vamos dizer que a pessoa dona desta cavidade corporal 
sempre vai ao médico e faz tratamento todas as vezes que contrai uma DST. Os micro-
organismos DST morrem. Micro-organismos DST, por favor, corram para fora da 
cavidade corporal. As células escoteiras ficam rondando por um tempinho a cavidade do 
corpo porque não sabem exatamente o que está acontecendo. E se os micro-organismos 
DST voltarem? CORTA!

Explique que DST não são as únicas coisas que fazem as células escoteiras entrarem 
na cavidade do corpo. Tudo que causa inflamação, como duchas, produtos, ectopia, etc., 
podem causar o mesmo efeito.

Alguma pergunta? Alguma resposta?  Trabalhe as respostas.

_________________________________________________________
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CENA 3:
O sexo acontece de novo. Desta vez, o HIV está presente no sêmen ou secreções 

cervicais/vaginais. Vírus do HIV, entrem na cavidade do corpo com seus punhos 
levantados. Desta vez, o HIV encontra um salva-vidas, os receptores CD4 das células 
escoteiras. Células escoteiras, por favor, segurem o punho do vírus do HIV com a 
mão aberta levantada. As células escoteiras agora estão infectadas. Elas voltam para 
a submucosa e levam o HIV com elas. Células escoteiras, unidas ao HIV, por favor, 
dirijam-se para a submucosa. Lá, encontram células T4 e passam alguns HIV para elas. 
Vírus do HIV, entreguem seus pequenos cartões amarelos com HIV escrito neles para 
as células T4. As células T4 correm para a corrente sanguínea para alertar as células 
imunológicas a começarem a fazer anticorpos, mas o HIV encontra mais células CD4 
e se une a elas, e é assim que a corrente sanguínea fica infectada. Células T4, levem o 
cartão HIV e corram para a corrente sanguínea. Enquanto isso, as células escoteiras 
infectadas permanecem na submucosa. CORTA!

Alguma pergunta?  Alguma resposta?  Trabalhe as respostas.

_________________________________________________________

CENA 4:
Agora, esta é a cavidade do corpo de uma pessoa com HIV/aids. O HIV está na 

corrente sanguínea, nas células T4 e também nas células escoteiras sob a superfície 
das mucosas. As mucosas estão saudáveis, com um pouquinho do vírus do HIV 
sendo produzido. Mucosas, deem as mãos novamente, e um vírus do HIV deve ficar 
na cavidade. Demais vírus do HIV, segurem-se nas células escoteiras na submucosa. 
O sexo acontece NOVAMENTE. Desta vez, uma DST está no sêmen ou na secreção 
cervical/vaginal. Micro-organismos DST, por favor, corram para dentro da cavidade 
do corpo. Os micro-organismos DST novamente atacam as mucosas e destroem um 
pouco da cobertura. Mucosas, abaixem as mãos. As células escoteiras novamente saem 
para lutar contra a infecção de DST, mas trazem consigo os vírus do HIV. Então, mais 
HIV está sendo produzido, tornando maior a probabilidade da sua transmissão para 
outros parceiros sexuais – mais comunicável. Agora, vamos dizer que esta pessoa com 
HIV/aids fez o teste e tratamento para a DST. Os micro-organismos DST vão morrer. 
Micro-organismos 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. Assim, ao fazer 
o tratamento para a DST, a pessoa com HIV/aids pode reduzir as chances de transmitir o 
HIV para um parceiro sexual. CORTA!

Alguma pergunta? Alguma resposta?  Trabalhe as respostas.

_________________________________________________________

CENA FINAL:
Peça aos participantes para abandonar seus papéis e explicar como os inter-

relacionamentos entre DST e HIV são como uma espada de dois gumes. Pergunte o que 
esta informação significa para eles. Pergunte como podem aplicar o que aprenderam no 
seu trabalho com os clientes.

 



147
3MV · MUITOS HOMENS, MUITAS VOZES - Manual de Intervenção
Estratégia dE PrEvEnção Para as dst-Hiv



148
Ministério da Saúde

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






