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RESUMO 

A PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV) começou a ser ofertada pelo SUS em 

todo o Brasil a partir de fevereiro de 2018 para as populações que se encontram mais 

vulneráveis a infecção. Para realizar a oferta da PrEP, os profissionais de saúde 

responsáveis alegaram, com base no questionário respondido, que precisariam de 

mais tempo para atender aos usuários de PrEP (49%), demonstrando que a 

organização dos serviços de saúde não seria totalmente qualificada para a realização 

da oferta da PrEp. Além disso, 39% dos profissionais não acreditam que a PrEP seja 

eficaz. Este fator pode influenciar negativamente na hora da orientação aos usuários 

que realizarão o uso da medicação, podendo afetar na adesão. 
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INTRODUÇÃO  

A Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP), é apresentada como uma 

combinação de antirretrovirais, o fumarato de tenofovir desoproxila (TDF) associado a 

entricitabina (FTC). Esta associação farmacêutica é utilizada para diminuir os riscos 

da infecção por HIV. A PrEP tem apresentado uma boa eficácia e poucas reações 

adversas quando administrada. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). 

A PrEP é ofertada pelo SUS para a população mais afetada, a qual apresenta 

uma maior incidência de novas infecções por HIV. Os grupos mais afetados são 

homens que fazem sexo com homens, transexuais, profissionais do sexo, e também 

casais sorodiscordantes que não fizeram uso de preservativos nas relações sexuais 

nos últimos seis meses. (ZUCCHI et al., 2018) 

A eficácia do uso da PrEP, está totalmente relacionado com a adesão ao 

medicamento pelo usuário. E através de estudos realizados nos Estados Unidos foi 

possível observar que a orientação adequada sobre os efeitos colaterais foi 

fundamental para que houvessem altos níveis de adesão. Como consequência o 

usuário apresenta altos níveis da droga na corrente sanguínea evitando a resistência 

viral. ( HABERER, 2016, TANG; SHAFER, 2012) 

A Oferta da PrEP, na rede pública de saúde se iniciou em dezembro de 2017, 

sendo liberada inicialmente em 35 cidades para as populações mais afetadas. E 

posteriormente, em fevereiro de 2018 a PrEP passou a ser liberada para todos os 

centros de testagem presente no Brasil. (GRANJEIRO, et al., 2015) 



O projeto Combina! é um estudo de coorte  realizado pela Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, que tem a finalidade de avaliar como os 

pacientes reconhecem e desfrutam dos métodos de prevenção ao HIV que estão 

disponíveis pelo SUS. O Projeto atua em São Paulo, Curitiba, Ribeirão Preto, Porto 

Alegre e Fortaleza. (GRANJEIRO, et al., 2015). 

Foram selecionados alguns profissionais que atuam em serviços de saúdes 

responsáveis pela distribuição de PrEP para que estes fossem treinados pela equipe 

do projeto Combina!  

Após o treinamento destes profissionais de saúde, os mesmos responderam 

questionários aplicados pelo projeto nas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto e 

Curitiba. Os questionários tiveram a finalidade de observar as percepções e 

expectativas dos profissionais da saúde quanto à oferta da PrEP.  

No questionário as questões foram separadas em categorias para ser melhor 

expresso. A primeira categoria tem como título “Para quem deveria ser ofertada a 

PrEP”, a segunda categoria tem como título “Métodos de segurança” , a terceira 

categoria tem como título “ Organização dos serviços de saúde ” e a quarta categoria 

tem como título “Consequências do uso da PrEP”. 

 

OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é analisar as percepções dos profissionais de saúde 

sobre a oferta da PrEP.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Por meio da análise do questionário aplicado pelo projeto Combina!, 

anteriormente ao questionário os profissionais passaram por um treinamento. Neste 

questionário haviam questões que compunham os seguintes segmentos: “Para quem 

deveria ser ofertada a PrEp”, “métodos de segurança”, “organização dos serviços de 

saúde” e “consequências do uso da PrEP”. 

Foram observadas as respostas dos profissionais de saúde com base na 

oferta da PrEP, e analisadas, utilizando as ferramentas de frequências e proporções, 

média e desvio padrão para realizar a discussão dos dados apresentados. 

 

 

 



METODOLOGIA 

Neste trabalhou foi utilizado como método de análise, a analise descritiva 

qualitativa. Além disso foi realizado o cálculo de proporção, frequência, média e desvio 

padrão que estarão presentes nos resultados e discussões deste trabalho. 

 

RESULTADOS 

Entre os profissionais de saúde que responderam ao questionário a maioria 

eram mulheres, representando 95%. E o número de homens representando somente 

5%. E a idade desses profissionais variou entre 30 e 65 anos, com média de idade de 

46,8 anos.  

Quanto à categoria profissional foi possível observar que houve uma maior 

quantidade de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem 32% e de Enfermeiros 17%, já 

que são fundamentais em centros especializados em HIV. Além disso houve presença 

de 20% de Médicos que eram responsáveis pelas consultas e prescrição médica. 

A maioria dos profissionais de saúde alegaram que sempre ofertariam a PrEP 

para casais sorodiscordantes com carga detectável (56%) e para mulheres 

profissionais do sexo (61%). Quanto ao não uso de camisinha a maioria alegou que 

ofertaria para homens que fazem sexo com homens (51%).  

Foi identificado que 27% dos profissionais concordaram que a PrEP não seria 

totalmente eficaz. Esta informação está diretamente relacionada com a segurança e 

eficácia da PrEP quando comparada com métodos não biomédicos. Em relação aos 

métodos biomédicos, 41% dos profissionais acreditam que sejam mais eficazes e, 

44% concordaram que os métodos não biomédicos são mais seguros  . 

Uma questão a ser analisada, a qual 49% dos profissionais de saúde 

concordam com a afirmação de que terão que dispor de mais tempo para atender aos 

usuários de PrEP, denotando assim um problema na organização dos serviços. 

Em relação a adesão a PrEP 41% dos profissionais de saúde concordam 

parcialmente com a baixa adesão, quanto 32% discordam dessa confirmação, não 

representando nenhum padrão de respostas. 

Além disso, 61% concordam que haverá um aumento de doenças sexualmente 

transmissíveis com essa alegação. Já 34% discordam que ocorrerá um aumento nos 

níveis de IST. 



Um dado bastante interessante é o fato de 20% de profissionais da saúde não 

souberem responder se ocorrerá ou não o aumento de resistência por ARV, algo 

preocupante já que demonstra uma falta de conhecimento desse assunto tão delicado. 

 

DISCUSSÃO 

Ao analisar todas as respostas do questionário foi identificado que ainda existe 

desconfiança quanto a eficácia da PrEP e junto a isso também tem o fator cultural de 

que a camisinha (métodos não biomédicos) é a mais eficiente e também mais seguro 

do que outros métodos.  

Através das respostas do questionário, 49% dos casos dos profissionais da 

saúde terão dificuldades em dispor de mais tempo para os usuários de PrEP, isso quer 

dizer que a organização do sistema de oferta ainda necessita de melhorias. Há 

necessidade de mais profissionais capacitados para que o sistema possa ser 

melhorado além de melhor estrutura, para que assim, a adesão também seja 

melhorada.   

Muitos profissionais da saúde confirmaram que o uso da PrEP levaria a um 

aumento do comportamento de alto risco, já que a PrEP não protege contra ISTs, 

porém alguns estudos realizados nos Estados Unidos demonstraram que estes 

números não aumentaram, pelo contrário, se mantiveram constantes ou até 

diminuíram dependendo dos grupos que se tratava em questão. (FREEBORN, 2017). 

Foi possível analisar que 41% dos profissionais da saúde concordaram 

totalmente que haveria uma baixa adesão da PrEP, porem segundo Veloso, Mesquita 

e Grinsztejn (2018) devido as condições de alta concentração de HIV no Brasil, a PrEP 

tem sido muito procurada pela população mais vulnerável, devido a facilidade de 

obtenção de profilaxia.  

Além disso, estudos afirmam que em 10 anos, a população será prevenida em 

40% do risco de obter HIV, e homens que fazem sexo com homens serão imunes de 

novas infecções por HIV em aproximadamente 25%. Porém atualmente ainda existem 

muitas barreiras para que esses níveis possam ser alcançados e nos Estados Unidos, 

o uso de PrEP ainda permanece baixo. (KELLEY et al., 2015).   

Para a realização da implementação da PrEP no sul dos Estados Unidos no 

ano de 2012 foram realizados ensaios clínicos que caracterizaram o ponto de vista 

dos profissionais de saúde quanto adesão à PrEP. Muitos dos profissionais alegaram 

que ocorreria uma baixa adesão fora do ensaio clínico decorrente do grande 



despreparo dos profissionais de saúde que são responsáveis pela oferta da PrEP por 

muitos deles não possuírem conhecimento necessário para que haja uma boa adesão. 

Além da dificuldade dos usuários de PrEP em manterem o uso constante.  

( KRAKOWER et al., 2014).  

A maioria dos profissionais de saúde em estudos realizados nos Estados 

Unidos indicariam a PrEP para populações que se envolvem em sexo desprotegidos 

ou apresentam múltiplos parceiros, usuários de drogas, casais sorodiscordantes e 

profissionais do sexo.(  SPECTOR ; REMIEN ;  TROSS, 2015). 

Quando comparamos com os indicativos presentes no Brasil a maioria dos 

profissionais de saúde das regiões de São Paulo, Curitiba e Ribeirão Preto sempre 

ofertariam a PrEP para casais sorodiscordantes com carga viral detectável (56%) e 

para mulheres profissionais do sexo (61%). 

 

CONCLUSÃO 

Ao realizar a análise do material obtido através dos questionários, o qual foi 

aplicado pelo projeto Combina! nas cidades de São Paulo, Ribeirão Preto e Curitiba, 

foi possível através do uso de banco de dados  observar a percepção dos profissionais 

de saúde quanto à oferta da PrEP. 

Através da análise foi possível observar que quando o profissional de saúde 

duvida da efetividade da PrEP, este fator irá influir diretamente para a orientação do 

profissional, influenciando também a adesão do medicamento pelos usuários. 

Por fim, observar estes questionários é de extrema importância pois através 

dele, é possível identificar onde se encontram as falhas a serem melhoradas para que 

possa ocorrer uma maior popularização da PrEP nas populações mais afetadas com 

HIV, realização de capacitação para os profissionais de saúde e também promover 

estratégias para que haja o aumento da adesão ao medicamento. 
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