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RESUMO

Bertevello DA. Avaliação do efeito da PrEP na qualidade de vida sexual e saúde

mental de usuários [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de

São Paulo; 2022.

Mesmo com os constantes avanços científicos em relação ao tratamento e prevenção do

HIV/Aids, a epidemia continua representando um desafio aos pesquisadores e à saúde

pública. A incidência desta doença permanece elevada em todo o mundo, com cerca de

1,5 milhões de novas infecções no ano de 2020. A prevenção combinada é atualmente a

estratégia preconizada no combate à epidemia, destacando-se dentre os diversos

métodos preventivos a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), que utiliza medicamentos orais

para indivíduos de alta vulnerabilidade. A PrEP passou a fazer parte do arsenal de

estratégias de prevenção disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro no

início do ano de 2018. A eficácia da PrEP para prevenir a infecção pelo HIV foi

comprovada em diversos estudos, mas benefícios adicionais desta nova estratégia, tais

como melhora da qualidade de vida sexual, afetiva e emocional, foram pouco

explorados até o momento. O direito à saúde sexual e reprodutiva, incluindo atenção à

função e satisfação sexual, tem sido enfatizado por diversos organismos internacionais e

pelo Ministério da Saúde do Brasil. Este estudo avaliou os efeitos da PrEP na qualidade

de vida sexual e saúde mental de seus usuários após a adoção desta medicação. Para

isso, utilizamos metodologia de estudo observacional de corte transversal. Participantes

em potencial, usuários de PrEP, foram recrutados nos serviços de saúde e convidados a

responder ao questionário de avaliação da qualidade de vida sexual e inventários de

ansiedade e depressão. Participantes selecionados foram convidados a uma entrevista



em profundidade. No total, 221 participantes com mediana de idade de 33 anos

responderam ao questionário do estudo, dentre os quais 216 (98%) identificaram-se

homens; tinham alta escolaridade (89% graduação completa) e a maioria (71%) raça/cor

branca. Observamos efeitos relevantes ao uso da PrEP sobre aspectos da libido,

excitação, ereção e satisfação sexual, sendo que 41,6% afirmaram melhora em ao menos

um dos itens após início da PrEP. Outro achado relevante que foi nomeado Alívio,

54,3% respondem positivamente a todos os questionamentos que se referem a

diminuição da interferência por receio do HIV durante ou depois das relações sexuais,

especificamente 69% dos participantes relataram pensar menos/muito menos no HIV;

73% relataram ficar menos/muito menos preocupados com a possibilidade de contrair

HIV; 73% relataram que a possibilidade de infecção pelo HIV atrapalha menos/muito

menos frequentemente na qualidade da relação. Observamos presença de ansiedade em

44% e depressão em 20% da amostra. As entrevistas em profundidade contaram com 10

participantes, sendo 9 homens cisgênero e 1 homem transgênero; 8 refereriram-se gays

e 2 bissexuais. A faixa etária variou entre 23 e 60 anos; 7 referiram raça/cor branca e 3

referiram ser pretos/pardos; todos tinham alta escolaridade (5 graduados, 4

pós-graduados e 1 graduando). As entrevistas indicaram presença de benefícios que

extrapolam a proteção biológica da PrEP ao HIV, estendendo-se para a saúde

mental/emocional, diminuição na percepção de preconceito e estigmas sociais,

ampliação da consciência, acesso aos cuidados com sua própria saúde e melhora na

qualidade de vida sexual.

Palavras-chave: HIV. Profilaxia pré-exposição. Saúde sexual. Síndrome de

imunodeficiência adquirida. Controle de doenças transmissíveis. Saúde mental.



ABSTRACT

Bertevello DA. Assessment of the effect of PrEP on the sexual quality of life and mental

health of PrEP users [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade

de São Paulo”; 2022.

Despite the scientific improvements in the treatment and prevention of HIV/Aids, the

epidemic remains a significant challenge to researchers and to public health. HIV

incidence is still high worldwide, with approximately 1.5 million new cases in 2020.

Currently, combination prevention is the recommended strategy against the disease,

with special focus on the pre-exposure prophylaxis (PrEP); PrEP consists in offering

oral antiretroviral medications to individuals under high vulnerability to HIV. PrEP

became part of the publicly available HIV prevention strategies in Brazil in 2018. PrEP

efficacy in preventing HIV infection was shown in several clinical studies, but

additional benefits of this strategy, including improvements in sexual quality of life as

well as in affective/emotional aspects, have been scarcely explored to date. Aspects of

sexual and reproductive rights, including sexual function and satisfaction, have been

emphasized by several international organisms as well as the Ministry of Health of

Brazil. This study addressed benefits of PrEP for the sexual quality of life and mental

health among PrEP users. We used an observational, cross-sectional strategy. Potential

participants identified as PrEP users were recruited in health facilities and invited to

answer a sexual quality of life questionnaire as well as the anxiety and depression scale.

In total, 221 participants with median 33 years old were included; 216 (98%) identified

as males; most participants had high schooling (89% had higher education) and most

(71%) self-reported to be white/Caucasian. Anxiety was detected in 44% and depression



was detected in 20% of the sample. We found significant effects of PrEP use on aspects

of sexual drive, arousal, penile erection and satisfaction, with 42% of the study

participants reporting improvement in at least one of these items following PrEP

initiation. Furthermore, 54% reported improvement in all three items of the

questionnaire related to thinking of HIV, concerns and anxiety related to the risk of

acquiring HIV through a sexual intercourse. We found no statistically significant

associations between sociodemographics, anxiety and depression and the study

outcomes. Our findings highlight the existence of benefits of PrEP use beyond HIV

prevention, extending to sexual health and sexual satisfaction, comprising an additional

stimulus to the adoption of this prevention method.

Keywords: HIV. Pre-exposure prophylaxis. Sexual health. Acquired immunodeficiency

syndrome. Communicable disease control. Mental health.
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1. INTRODUÇÃO

Apesar dos importantes avanços no conhecimento da patogenia, tratamento e

prevenção do HIV nas últimas quatro décadas, a incidência da doença permanece

elevada em todo o mundo. Segundo dados da agência internacional United Nations

Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), cerca de 1,5 milhões de novas infecções

ocorreram em todo o mundo somente em 2020 (1). A prevenção da aquisição do HIV é

abordada na atualidade com a adoção de estratégias combinadas, incluindo ações

biomédicas, comportamentais e estruturais (2). Dentre as ações biomédicas, vem

ganhando destaque o uso de medicamentos antirretrovirais orais, tanto pelo indivíduo

que vive com HIV quanto por pessoas soronegativas sob risco de infecção.

1.1. TCP, PEP e PrEP

O risco de transmissão sexual do HIV pode apresentar grande variabilidade, a

depender das práticas realizadas e, principalmente, da situação clínica da infecção no

indivíduo que vive com HIV e participa da relação. Diversos estudos nos últimos anos

demonstraram eficácia na prevenção da transmissão sexual do HIV com a utilização de

medicamentos antirretrovirais. Tanto o uso de terapia antirretroviral para tratar um

indivíduo já portador da infecção pelo HIV (Tratamento como Prevenção, TCP) quanto

o uso de antirretrovirais por indivíduos soronegativos como Profilaxias Pré e Pós

Exposição (PrEP e PEP, respectivamente), foram capazes de reduzir significativamente

o número de novas infecções em indivíduos sob risco (3–6).

A supressão virológica induzida pelo uso de antirretrovirais no indivíduo que vive

com HIV elimina o risco de transmissão do HIV por via sexual mesmo em relações sem

preservativos (3,7–12). De fato, essa observação deu origem ao conceito de TCP, ou uso

https://sciwheel.com/work/citation?ids=11875581&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=11875553&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=185342,1280361,1280357,69676&pre=&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0,0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=3717765,185342,1742704,11879971,6345520,1639696,6516979&pre=&pre=&pre=&pre=&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&suf=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0,0,0,0,0
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de antirretrovirais para tratamento das pessoas que vivem com HIV como estratégia de

prevenção da transmissão desse vírus. Atualmente, com base na TCP e também nos

benefícios clínicos relacionados ao início precoce de ART, as recomendações

terapêuticas brasileiras são de oferecimento universal de tratamento para as pessoas

vivendo com HIV (13).

Pessoas soronegativas com exposição sexual ou ocupacional recente (há menos de

72h) com risco para infecção por HIV podem receber um curso de 28 dias de

antirretrovirais a fim de reduzir o risco de infecção. Essa estratégia, denominada PEP,

vem sendo utilizada em diversos países, com evidências provenientes de estudos em

modelos animais e escassos estudos em humanos. A eficácia da PEP na prevenção da

infecção por HIV é tanto maior quanto mais precocemente iniciada (13–17).

Pessoas soronegativas sob risco recorrente e consistente de infecção por HIV podem

se beneficiar do uso oral de antirretrovirais antes da exposição, a fim de bloquear a

replicação do vírus e o estabelecimento da infecção após contato do HIV com

membranas mucosas. Essa estratégia é denominada PrEP, e vem sendo adotada em um

número crescente de países desde 2012 (18). A PrEP, com uso de

Tenofovir/Emtricitabina (TDF/FTC) por via oral e diária, foi avaliada em diferentes

populações com alta vulnerabilidade à infecção por HIV, incluindo casais

heterossexuais sorodiferentes (4,5), e mulheres transgênero e homens que fazem sexo

com homens (6), e a redução da incidência de infecções por HIV foi fortemente

relacionada à boa adesão aos comprimidos prescritos (19). Estudos demonstrativos

realizados em diferentes países, incluindo o Brasil (19–25), revelaram que a PrEP é

efetiva em contextos de vida real e reforçaram seu uso no Sistema Único de Saúde (17).

https://sciwheel.com/work/citation?ids=2968111&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=2968111,10503840,2960549,11875572,11880094&pre=&pre=&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0,0,0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=11875562&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=1280361,1280357&pre=&pre=&suf=&suf=&sa=0,0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=69676&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=2881178&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=2881178,5640153,5640173,5638816,2929740,1280061,1280356&pre=&pre=&pre=&pre=&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&suf=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0,0,0,0,0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=11880094&pre=&suf=&sa=0
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1.2. Potenciais Benefícios da PrEP que Extrapolam a Prevenção da Infecção

por HIV

Além do benefício associado à prevenção da transmissão do HIV, o uso da PrEP foi

também relacionado com melhora da qualidade da vida sexual, redução da ansiedade

associada ao ato sexual e diminuição do medo de se infectar por HIV, principalmente

entre casais sorodiferentes, em um estudo demonstrativo realizado nos Estados Unidos

(26). A função, qualidade e satisfação sexual fazem parte do conceito de saúde sexual e

reprodutiva, cujo direito é enfatizado por diversos organismos internacionais (27) e pelo

Ministério da Saúde do Brasil (28). Entretanto, o benefício associado à qualidade de

vida sexual é pouco mencionado enquanto desfecho relevante no contexto do uso da

PrEP para prevenção da transmissão do HIV.

Os estudos demonstrativos sobre a utilização da PrEP mostram que aqueles

voluntários que apresentavam maior vulnerabilidade, com maior número de parceiros e

práticas sexuais de maior risco, também foram os que apresentaram melhor adesão ao

medicamento (21–23). Este dado pode parecer paradoxal, já que seria esperado que o

maior cuidado com formas de prevenção seria diretamente proporcional à adesão ao

medicamento. Entretanto, ele pode sugerir que as práticas sexuais em todos os seus

aspectos, a obtenção de prazer e a forma de exercê-lo, são elementos essenciais e caros

às pessoas, sendo, em muitos casos, priorizada em detrimento de outros aspectos da

saúde; assim, formas de prevenção com mínima interferência sobre os hábitos,

qualidade de vida sexual e escolhas na busca por diversas práticas sexuais podem ser

mais efetivamente valorizadas e incorporadas. Além disso, métodos de prevenção que

favoreçam a função, qualidade e satisfação sexual poderiam reduzir barreiras aos que

pretendem exercer sua sexualidade, quebrando paradigmas e preconceitos que, ainda

hoje, precisam ser superados. Tudo isso sem que haja prejuízos à saúde física ou

https://sciwheel.com/work/citation?ids=11875560&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=6545586&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=11875559&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=5640173,5638816,2929740&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0
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emocional, e permitindo a satisfação e prazer desejados sem tornar esta experiência uma

ameaça constante de infecção pelo HIV (29–31).

1.3. Compensação de Riscos

Um tema frequente na literatura relacionada à implementação da PrEP é a indução

de compensação de risco entre os usuários. O termo compensação de risco refere-se à

redução ou abandono de métodos tradicionais de prevenção, como o uso de

preservativos de barreira e a redução do número de parceiros sexuais, entre outros,

decorrente da sensação de segurança e diminuição da percepção de suscetibilidade ao

HIV proporcionadas pelo uso da PrEP (31,32). Como consequência, usuários de PrEP

poderiam ter maior incidência de outras infecções sexualmente transmissíveis (IST).

Esta preocupação não se confirmou em diversos ensaios clínicos e estudos

demonstrativos de uso da PrEP, onde observou-se que exposições de risco podem

inclusive diminuir entre os usuários. Inferiu-se que esta mudança de atitude possa se

relacionar ao autocuidado que o uso diário da PrEP, as testagens e aconselhamentos

regulares nas diversas visitas aos centros de pesquisa e clínicas de seguimento

despertavam em relação aos cuidados da saúde (33). Entretanto, estudos mais recentes

de implementação e questionários sobre atitudes de usuários de PrEP revelam que a

compensação de risco pode ocorrer em alguns contextos (34–36). Até o momento, não

há evidência consistente de que o uso da PrEP leve a aumento verdadeiro da incidência

de outras IST, e modelos matemáticos sugerem que o acesso à testagem frequente e

tratamento precoce possam na realidade levar a uma redução da incidência e do tempo

de exposição a infecções ativa por outras IST (37).

Dada a multifatoriedade relacionada à prática e interesse individual de cada sujeito

ao adotar a PrEP enquanto estratégia de prevenção, o tema sobre a compensação de

riscos continua em discussão e, muitas vezes, em dissenso entre os profissionais das

https://sciwheel.com/work/citation?ids=12695723,12695721,4559346&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=1991616,4559346&pre=&pre=&suf=&suf=&sa=0,0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=1906210&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=5274262,11875563,6018276&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=4441015&pre=&suf=&sa=0
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áreas envolvidas com a prevenção do HIV e outras IST. Talvez a forma mais relevante

de se debruçar sobre o assunto seja entender a magnitude deste fenômeno e explorar

como podemos intervir sobre as possíveis causas apresentadas, sejam de ordem

desejadas e/ou indesejadas aos interesses da saúde. Em um artigo que trata sobre o

termo “Truvada Whores”, Sarah Calabrese explora como a preocupação com a

compensação de riscos pode representar uma barreira à prevenção, dado o significado

pejorativo que o termo sugere. Assim, oportunidades de uso da PrEP enquanto

estratégia de prevenção acabam sendo perdidas, tanto pela resistência de potenciais

usuários quanto de profissionais de saúde (31).

Os comportamentos adotados pelos usuários da PrEP permanecem em estudo, afinal

esta estratégia de prevenção é relativamente recente na realidade de usuários e

profissionais. O fato é que a depender da singularidade dos usuários a PrEP pode

associar-se a aumento da exposição ou aumento da prevenção conforme relatado em

alguns estudos mencionados (31,33–37).

Diante da variedade dos achados e perspectivas analisadas, é razoável que a

compensação de riscos possa ser vista e explorada em favor e contra os interesses da

prevenção da infecção por HIV e outras IST; por consequência desta ótica, a PrEP seria

estimulada e reconhecida enquanto estratégia de prevenção por benefícios mais amplos

associados ao seu uso, e não somente por conta da proteção ao HIV, diminuindo

estigmas e resistências que podem atuar como desserviço à saúde (29).

1.4. Sexualidade, Exposição e Aspectos Psicológicos

Entender a complexidade do comportamento humano, especialmente no que diz

respeito à sexualidade, mostra-se essencial quando se olha o que permeia a relação de

autocuidado e preservação da saúde para o sujeito que vivencia uma exposição sexual

de risco. Mesmo havendo uma larga oferta de métodos de prevenção contra a infecção

https://sciwheel.com/work/citation?ids=4559346&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=1906210,5274262,11875563,6018276,4441015,4559346&pre=&pre=&pre=&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0,0,0,0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=12695723&pre=&suf=&sa=0
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por HIV e outras IST, este tema é alvo de permanente atenção dos serviços de saúde, o

que leva ao questionamento de quais seriam as outras implicações correlacionadas.

Deste modo, assumimos a importância de se debruçar brevemente sobre a possível

influência que a sexualidade humana tem nas relações sociais e, especificamente, nas

questões que envolvem o risco de infecção por HIV e sua intrínseca relação com a

prática sexual.

Para este fim, vale lembrar que filósofo Michel Foucault, em sua obra “História da

Sexualidade”, argumenta que o discurso sobre o sexo ganha um status de controle,

dominação e poder. Partindo deste entendimento, a prática e discurso sexual passam a

ter um interesse que sai do foro íntimo das relações e alcança dimensões públicas

permeadas de rigorosas determinações de interesses dominantes (38). Falar sobre sexo,

enquanto confissão de infrações da pastoral cristã, faz com que tal discurso permaneça

como um segredo; porém, por outro lado, estabelece-se um interesse social sobre o

mesmo tema. Assim, o discurso sobre a sexualidade permanece envolto em uma

complexa trama entre a censura/segredo e as necessidades em prol dos interesses sociais

(38).

Para explorar a questão sob a dimensão de seus aspectos psicológicos, podemos

abordar os pontos subjetivos da sexualidade de usuários da PrEP a partir da visão

psicanalítica sobre o sujeito e a sexualidade intrínseca a ele. É importante ter ciência de

que a sexualidade é permeada por todos os aspectos de relações sociais, censura e

controle mencionados anteriormente nos aspectos foucaultianos.

A teoria psicanalítica prioriza em seu campo de estudos a investigação,

compreensão e intervenção do homem a partir de sua sexualidade, a qual extrapola a

questão genital, anatômica e biológica e se amplia em impulsos psíquicos, formando

https://sciwheel.com/work/citation?ids=11875571&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=11875571&pre=&suf=&sa=0
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uma complexa trama que comporta instintos, julgamentos éticos e morais, busca de

satisfação, entrelaçadas em questões culturais que estão sob constantes conflitos (39).

Outro aspecto importante da teoria psicanalítica é o uso de fala na abordagem do

tema da sexualidade. A psicanálise evidencia a importância de espaços que privilegiem

a escuta e proporcionem a fala, o que pode corresponder ao conceito psicanalítico da

Cura pela Fala (Talking Cure), uma das mais valiosas contribuições de Freud para

psicanálise. Inicialmente descrita como “limpeza de chaminé”, na análise do caso de

Anna O, a Cura pela Fala também é utilizada no caso Dora e em diversos outros (40).

Em “Estudos Sobre Histeria” Freud (41) diz que ideias recalcadas ligadas a eventos

passados e que refletem sintomas são acessadas por meio da fala e se tornam

conscientes, proporcionando uma nova compreensão destas memórias. “A fala revelava

reminiscências”, concluiu Freud (41).

Para compreender os aspectos da fala que são objeto de análise na referida teoria, se

faz necessário alcançar entendimento das dimensões consciente e inconsciente da

estruturação psíquica. Freud (42) amplia a condição humana para uma instância que

ultrapassa a consciência, o racional. Há um funcionamento psíquico que não é acessado

diretamente pelos indivíduos, e interfere nas escolhas, comportamento, desejos; mesmo

agindo, não é percebido, nem tão pouco, está sob o controle do sujeito. Freud chamará

este espaço de instância inconsciente. Energias oriundas do inconsciente são conteúdos

que residem em nossos desejos, entretanto não se trata de um descontrole, mas de uma

motivação pautada no que não se percebe e/ou analisa perante a ação ou pensamento. O

inconsciente poderá ser percebido apenas por suas manifestações, ou seja, quando já se

traduziu em ação.

O inconsciente atuaria como uma área de preservação para as pessoas, acumulando

conteúdos intoleráveis, traumáticos ou impeditivos para a homeostase psíquica, e

https://sciwheel.com/work/citation?ids=11875565&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=11875575&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=11875569&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=11875569&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=11875566&pre=&suf=&sa=0
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permitindo uma relativa harmonia sem que tais conteúdos impeditivos causassem

maiores consequências. Esta ação é chamada de repressão, e tem por objetivo manter os

conteúdos indesejáveis afastados da consciência e, por consequência, a permitir a

obtenção de prazer (42).

Diretamente ligado e atuante na dinâmica da repressão há o conceito de pulsão, que

seriam energias de origem orgânica que se estendem para as questões psíquicas,

podendo se manifestar em ações instintivas. Freud descreve as pulsões como: pulsões

do ego (autoconservação) e pulsões sexuais (libido). As pulsões do ego atuam como

mediadoras de conflitos psíquicos; funcionam pelo princípio de realidade, como um

mediador que permite adiar a satisfação em face às reais condições que se apresentam

contrárias ao desejo. As pulsões do ego, portanto, possibilitam a adaptação à realidade e

o estabelecimento de relações sociais satisfatórias, por exemplo. Já as pulsões sexuais

têm como norteador o princípio do prazer, que busca a todo custo a obtenção imediata

de satisfação, não fazendo concessões ou mediações face à realidade que se apresenta.

As demandas subjacentes às pulsões sexuais nunca cessam, pois não atendem a

qualquer ordem de necessidade, mas ao desejo (43).

A existência e atuação conjunta destas duas pulsões dá origem a uma dinâmica

psíquica conflituosa entre o princípio do prazer e o da realidade: o sujeito está

submetido à necessidade de satisfação, sem que sejam ponderados os prejuízos para isso

e, por outro lado, ao princípio da realidade, onde os prejuízos e consequências são

extremamente relevantes. Logo, podemos pensar que o conflito oriundo desta dinâmica

causa sentimentos contraditórios levando muitas vezes o sujeito a agir movido pela

subjetividade, sem considerar os reais motivadores para a ação (43).

É plausível imaginar que ocorram diferentes dinâmicas entre os princípios do prazer

e da realidade no contexto do uso da PrEP. Desde a descoberta do HIV, o prazer e a

https://sciwheel.com/work/citation?ids=11875566&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=11875574&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=11875574&pre=&suf=&sa=0
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satisfação sexual foram limitados e punidos pela realidade do risco de infecção;

métodos tradicionais de prevenção – abstinência, redução do número de parceiros,

métodos de barreira – podem representar uma restrição e punição à prática sexual, e

dessa forma ao princípio do prazer. A PrEP pode ser um representante de uma forma de

prevenção eficaz (princípio da realidade) que não impõe barreiras ou restrições à relação

sexual em si (princípio do prazer). Dessa forma, ela liberaria o sujeito para exercer

plenamente as pulsões do ego.

1.5. Justificativa Para o Estudo

A efetiva implementação de uma nova estratégia de prevenção da infecção por HIV

pode enfrentar barreiras que incluem aspectos econômicos, logísticos, operacionais, e

também aspectos relacionados à sua aceitabilidade entre usuários e profissionais da

saúde. Diante das complexas interações entre prazer, julgamento, cuidado e saúde, a

possibilidade proporcionada pela PrEP de exercer mais livremente a sexualidade a partir

da segurança em relação à infecção por HIV pode ser percebida como um aspecto

negativo, reduzindo seu uso e, em última análise, limitando oportunidades de

prevenção. Poucos estudos exploraram de forma direta os benefícios do uso da PrEP

sobre aspectos da qualidade de vida sexual. Evidenciar tais efeitos da PrEP como

benefícios válidos e relevantes à saúde é uma estratégia que pode ajudar a reduzir

estigmas relacionados a práticas sexuais e constituir um argumento adicional para

ampliar sua adoção.
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2. OBJETIVOS

2.1. Primário

● Avaliar o efeito do uso da PrEP na qualidade de vida sexual de usuários

2.2. Secundários

● Avaliar a prevalência de ansiedade e depressão na população do estudo.

● Avaliar associações entre variáveis demográficas, ansiedade e depressão e o

efeito da PrEP na experiência sexual de usuários.
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3. MÉTODOS

3.1. Desenho do estudo

Estudo observacional de corte transversal.

3.2. População do estudo

Para participação neste estudo foram considerados indivíduos maiores de 18

anos em uso de PrEP e acompanhados no Serviço de Extensão ao Atendimento de

Pacientes Vivendo com HIV/Aids da Divisão de Moléstias Infecciosas do Hospital

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP),

ou indivíduos em uso de PrEP em consultórios particulares com acompanhamento

por médicos infectologistas.

3.3. Amostragem

Os dados foram coletados por amostragem de conveniência, com inclusão de

participantes entre o período de junho/2020 a junho/2021.

3.3.1. Critérios de inclusão

● Ser maior de 18 anos.

● Possuir indicação de uso de PrEP segundo avaliação do profissional responsável

pelo atendimento no serviço de saúde.

● Definir-se enquanto: homem cis gênero que faz sexo com outros homens;

travesti; mulher transexual; homem transexual.

● Ter deixado dados e autorização no serviço de saúde para contato via telefone

e/ou e-mail.
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● Fornecer consentimento para participação no estudo mediante assinatura ou

confirmação eletrônica no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

(TCLE).

3.3.2. Critérios de Exclusão

● Não ter preenchido informações sobre efeito da PrEP na qualidade de vida

sexual para análise do desfecho do estudo

3.4. Procedimentos do Estudo

Participantes em potencial foram recrutados por meio de contato telefônico ou

e-mail a partir de seu cadastro junto ao serviço de saúde. Para aqueles que

demonstraram interesse, foi apresentado o TCLE para leitura, e oferecida a

possibilidade de esclarecimento de quaisquer dúvidas antes do aceite.

Os questionários foram autopreenchidos utilizando formulários eletrônicos em local

privativo de escolha do voluntário, com sigilo garantido, além de livre decisão sobre sua

adesão, permanência no estudo e procedimentos pertinentes.

Após assinatura (ou aceite eletrônico) do TCLE (Anexo A), o participante foi

convidado a responder a um questionário contendo dados demográficos e clínicos, itens

relativos à qualidade de vida sexual (Anexo B) e escala hospitalar de ansiedade,

depressão (HADS) (Anexo C) (44–46).

3.4.1. Instrumentos Utilizados

● A avaliação da qualidade de vida sexual foi realizada através de um questionário

desenvolvido para o estudo, utilizando como base a Escala de Experiência

Sexual do Arizona (ASEX) – versão masculina (47) (Anexo B). Modificações

da escala ASEX desenvolvidas para o presente estudo incluíram questões

relativas à experiência sexual atual em comparação com o período anterior ao

https://sciwheel.com/work/citation?ids=11875580,11875578,11875579&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=11875552&pre=&suf=&sa=0
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início do uso da PrEP, com respostas categóricas ordinais. Todas as questões

acrescentadas pelos investigadores encontram-se indicadas com “*” no Anexo

B.

● A avaliação de ansiedade e depressão utilizou a Escala Hospitalar de Ansiedade

e Depressão (44–46) (HADS, Anexo C).

A HADS possui 14 itens, sendo sete voltados para avaliação de ansiedade

(HADS-A), e outros sete para depressão (HADS-D). Os itens são pontuados de

zero a três, somando o máximo de 21 pontos para cada escala. A escala HADS é

um instrumento de consistência interna recomendável para triagem de pacientes

hospitalares; além disso, o HADS é um importante instrumento aplicável em

atividades clínicas que avalia de forma distinta a ansiedade e depressão como

comorbidades, uma vez que, o referido sintoma poderá passar despercebido em

outros meios de triagem. As escalas HADS-A e HADS-D são categorizadas em

sem ansiedade/depressão (de 0 a 8 pontos) ou com ansiedade/depressão (≥ 9

pontos) (44–46).

3.5. Aspectos Estatísticos

Para a descrição de características demográficas da população do estudo, bem como

de aspectos da qualidade de vida sexual, ansiedade e depressão, foram utilizadas

frequências, porcentagens, médias e desvios-padrão ou medianas e intervalos

interquartis conforme adequado para a distribuição de cada variável. A presença de

ansiedade e depressão foi categorizada conforme a definição previamente estabelecida

da escala HADS (pontuação ≥9). O efeito da PrEP sobre a qualidade de vida sexual foi

mensurado através da frequência e porcentagem de respostas a questões indicadoras, nas

quais o indivíduo foi questionado sobre sua percepção atual em comparação ao período

anterior ao início da PrEP. Além disso, foram definidas duas variáveis dicotômicas de

https://sciwheel.com/work/citation?ids=11875580,11875578,11875579&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=11875580,11875578,11875579&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0
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desfecho utilizando combinações de respostas às questões indicadoras. A primeira

variável, denominada “alívio subjetivo” foi considerada presente entre participantes que

relataram algum grau de melhora em cada uma das questões relacionadas a: 1.

pensamento sobre o HIV durante ou após uma relação sexual; 2. ansiedade/preocupação

com a possibilidade de infecção por HIV por via sexual; e 3. qualidade das relações

sexuais ser atrapalhada pela possibilidade de infecção por HIV. A segunda variável,

denominada “melhora da qualidade do sexo” foi considerada presente entre

participantes que relataram algum grau de melhora em pelo menos uma das questões

relacionadas a: 1. intensidade da libido; 2. facilidade para ter excitação; 3. facilidade

para atingir ereção; 4. facilidade para atingir orgasmo; 5. satisfação obtida com o

orgasmo; ou 6. percepção sobre o tempo para atingir o orgasmo. Com o objetivo de

investigar características associadas a maiores prevalências dos desfechos definidos no

estudo, utilizamos modelos de regressão de Poisson modificados, univariados e

incluindo ajustes múltiplos, com erro padrão robusto, para estimar razões de prevalência

associadas a variáveis independentes de interesse sobre a ocorrência dos desfechos

“alívio subjetivo” e “melhora da qualidade do sexo”. Para a seleção de variáveis

independentes incluídas nos modelos com ajustes múltiplos, utilizamos racional teórico

com base em diagramas acíclicos, incluindo as variáveis idade (≤25 anos; 26-35 anos;

36-45 anos; ≥46 anos), raça/cor (branca/não branca), estado civil (solteiro/outros),

religião (ateu ou agnóstico/outros) e renda (<5 salários mínimos; 5-10 salários mínimos;

>10 salários mínimos). Para cada desfecho, um segundo modelo com ajustes múltiplos

foi realizado com a inclusão das variáveis ansiedade (sim/não) e depressão (sim/não),

avaliando a sensibilidade dos modelos à inclusão das variáveis relativas à saúde mental.

Com um tamanho amostral de 220 participantes, estimamos que o estudo teria 80%

de poder para descrever uma prevalência de 60% de respostas indicando benefício da
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PrEP nas questões indicadoras sobre a percepção atual em comparação ao período

anterior ao início da PrEP com amplitude do intervalo de confiança 95% de 53% a 67%.

O pacote estatístico Stata 15.1 (StataCorp. College Station, TX: StataCorp LP) foi

utilizado em todas as análises, considerando-se nível de significância bicaudal de 0,05.

3.6. Aspectos Éticos

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética para Análise de Projetos

de Pesquisa do HCFMUSP (CAAE: 10253619.1.0000.0068).

A confidencialidade foi garantida aos voluntários. Seus dados, questionários e

entrevistas foram mantidos em sigilo, bem como um ambiente privativo foi reservado a

fim de que o voluntário não se sentisse exposto ou que os conteúdos de sua fala

pudessem ser ouvidos por outras pessoas. Nenhuma informação que possibilite a

identificação do voluntário foi revelada no processo da pesquisa ou em seu produto

final.

O TCLE foi lido pelo voluntário, e o pesquisador explicou e esclareceu todas as suas

dúvidas após a leitura. O TCLE foi consentido eletronicamente, ficando o voluntário

com uma cópia contendo contatos do pesquisador e do comitê de ética responsável pela

aprovação do estudo.

Como riscos potenciais, antecipamos que a pesquisa poderia causar desconforto

quanto ao relato de conteúdos de ordem íntima e sexual. Para tal, garantimos ambiente

privativo para a aplicação dos questionários do estudo e entrevistas em profundidade.

Todos os investigadores envolvidos no estudo foram treinados para realizar os

procedimentos com profissionalismo e sensibilidade. Caso disfunções significativas

fossem identificadas durante a realização do estudo, a equipe assistente seria informada

para realizar encaminhamento e abordagem terapêutica pertinente. O voluntário poderia

encontrar benefícios ao ser acolhido em suas questões subjetivas, com possibilidade de
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orientação e encaminhamento para tratamento específico, seja ele de ordem física e/ou

psíquica. Além disso, os participantes receberam suporte e orientação quanto às suas

dúvidas sobre prevenção e saúde sexual por investigadores treinados quando necessário.
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4. RESULTADOS

Um total de 232 participantes em potencial forneceram respostas ao questionário;

após a avaliação de elegibilidade, 221 participantes foram incluídos no estudo, com

respostas ao questionário coletadas no período de julho de 2020 a junho de 2021.

4.1. Características Demográficas

A maioria dos participantes se reconheceu com o gênero masculino (98%), com

mediana de idade de 33 anos, predominantemente da raça/cor branca (71%), ampla

variedade de crenças religiosas, e com alta escolaridade e renda familiar. A maioria

declarou ser solteiro (75%) e trabalhar em período integral (75%); renda entre 2 e 10

salários mínimos foi declarada por 57% dos entrevistados, e renda acima de 10 salários

mínimos por 32%, conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1 - Características demográficas dos participantes do estudo, N=221
Característica Resultado
Gênero (%)

Masculino
Feminino
Homem Trans
Mulher Trans
Outro
Prefiro não responder

216 (98)
2 (1)

1 (<1)
-

2 (1)
-

Idade mediana (IIQ)*1

≤25 anos
26-35 anos
36-45 anos
≥46 anos

33 (29-39)
14 (7)

119 (55)
54 (25)
28 (13)

Raça/cor (%)
Amarela
Branca
Indígena
Preta
Parda
Outra

-
157 (71)

-
25 (11)
35 (16)
1 (<1)
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Prefiro não responder 3 (1)
Religião (%)

Católica
Evangélica
Ateu/Agnóstico
Espírita
Judeu
Outra
Prefiro não responder

48 (22)
11 (5)

62 (28)
26 (12)
2 (<1)
40 (18)
32 (15)

Escolaridade (%)
Ensino fundamental/primário incompleto
Ensino fundamental/primário completo
Ensino médio/colegial incompleto
Ensino médio/colegial completo
Graduação/Ensino superior incompleta
Graduação/Ensino superior completa
Pós-graduação incompleta
Pós-graduação completa
Prefiro não responder

-
-
-

5 (2)
20 (9)

103 (47)
13 (6)
80 (36)

-
Estado civil (%)*2

Solteiro(a)
Casado(a)
União estável
Separado(a) ou divorciado(a)
Relacionamento fixo, mas não vivem juntos
Outros
Prefiro não responder

165 (75)
13 (6)
17 (8)
4 (2)
17 (8)
4 (2)

-
Vínculo de trabalho (%)

Regime integral de trabalho
Regime parcial de trabalho
Não está trabalhando no momento

166 (75)
25 (11)
30 (14)

Renda Familiar (%)*3

Até 2 salários mínimos (até R$ 2.090,00)
Entre 2 e 5 salários mínimos (de R$ 2.090,01 até R$ 5.225,00)
Entre 5 e 10 salários mínimos (de R$ 5.225,01 até R$ 10.450,00)
Entre 10 e 20 salários mínimos (de R$ 10.450,01 até R$ 20.900,00)
Mais que 20 salários mínimos (mais que R$ 20.900,01)
Não há renda familiar, em situação de vulnerabilidade social
Prefiro não responder

13 (6)
50 (23)
75 (34)
38 (17)
33 (15)
2 (<1)
10 (5)

*1 : Dado faltante para 6 participantes; *2: dado faltante para 1 participante; *3:
considerou-se o valor do salário mínimo do ano de 2020 quando este questionário foi
aplicado.



30

4.2. Experiência Sexual

A Tabela 2 apresenta frequências e porcentagens de respostas ao questionário de

qualidade de vida sexual, incluindo questões sobre percepção comparativa do momento

atual em relação ao período anterior ao início da PrEP.
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Tabela 2 - Respostas de participantes do estudo ao questionário de qualidade de vida
sexual criado a partir do ASEX, N=221.

Experiência sexual N (%)
Questão: Quão forte é o seu desejo sexual (libido)?*1

Extremamente forte
Muito forte
Forte
Fraco
Muito fraco
Nenhuma libido

26 (12)
66 (31)
109 (50)
14 (6)
1 (<1)

-
Questão: Em comparação com o período em que você não fazia
ainda o uso da PrEP como estratégia de prevenção contra o HIV,
atualmente como está o seu desejo sexual (libido)?*1 *3

Muito mais forte
Mais forte
Igual
Mais fraco
Muito mais fraco
Nenhuma libido

5 (2)
41 (19)
143 (66)
26 (12)
1 (<1)

-
Questão: É fácil para você ficar estimulado/excitado Extremamente
fácil sexualmente?*1

Extremamente fácil
Muito fácil
Fácil
Difícil
Muito difícil
Nunca fico

31 (14)
61 (28)
108 (50)
15 (7)
1 (<1)

-
Questão: Em comparação com o período em que você não fazia
ainda o uso da PrEP como estratégia de prevenção contra o HIV,
atualmente como está a facilidade para ficar estimulado/excitado
sexualmente?*1 *3

Muito mais fácil
Mais fácil
Igual
Mais difícil
Muito mais difícil
Nunca fico

10 (5)
27 (13)
164 (76)
15 (7)

-
-

Questão: É fácil para você alcançar e manter uma ereção?*1

Extremamente fácil
Muito fácil
Fácil
Difícil
Muito difícil
Nunca alcanço

22 (10)
54 (25)
110 (51)
27 (13)
2 (<1)
1 (<1)
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Questão: Em comparação com o período em que você não fazia
ainda o uso da PrEP como estratégia de prevenção contra o HIV,
atualmente como está a facilidade para alcançar e manter uma
ereção?*1 *3

Muito mais fácil
Mais fácil
Igual
Mais difícil
Muito mais difícil
Nunca alcanço

9 (4)
32 (15)
160 (74)
14 (6)
1 (<1)

-
Questão: É fácil para você atingir o orgasmo?*1

Extremamente fácil
Muito fácil
Fácil
Difícil
Muito difícil
Nunca atinjo

24 (11)
54 (25)
103 (48)
31 (14)
3 (1)

1 (<1)
Questão: Em comparação com o período em que você não fazia
ainda o uso da PrEP como estratégia de prevenção contra o HIV,
atualmente como está a facilidade para atingir o orgasmo?*1 *3

Muito mais fácil
Mais fácil
Igual
Mais difícil
Muito mais difícil
Nunca atinjo

7 (3)
26 (12)
179 (83)

4 (2)
-
-

Questão: Os seus orgasmos são satisfatórios?*2

Extremamente satisfatórios
Muito satisfatórios
Satisfatórios
Insatisfatórios
Muito insatisfatórios
Nunca atinjo

37 (17)
67 (31)
107 (50)

3 (1)
-

1 (<1)
Questão: Em comparação com o período em que você não fazia
ainda o uso da PrEP como estratégia de prevenção contra o HIV,
atualmente como está a satisfação com seus orgasmos?*1 *3

Muito mais satisfatórios
Mais satisfatórios
Igual
Menos satisfatório
Muito menos satisfatório
Nunca atinjo

12 (6)
36 (17)
161 (75)

7 (3)
-
-

Questão: Como você avalia o tempo que demora para atingir o
orgasmo?*1
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Muito maior do que considero ideal
Maior do que considero ideal
Adequado
Menor do que considero ideal
Muito menor do que considero ideal
Nunca atinjo

6 (3)
37 (17)
136 (63)
32 (15)
4 (2)

1 (<1)
Questão: Em comparação com o período em que você não fazia
ainda o uso da PrEP como estratégia de prevenção contra o HIV,
atualmente como avalia o tempo que leva para atingir os
orgasmos?*1 *3

Muito mais próximo do tempo que considero ideal
Mais próximo do tempo que considero ideal
Igual
Mais distante do tempo que considero ideal
Muito mais distante do tempo que considero ideal
Nunca atinjo

7 (3)
25 (12)
171 (79)
13 (6)

-
-

*1: dado faltante para 5 participantes; *2: dado faltante para 6 participantes; *3: questão
incluída pelos investigadores.

Dentre os achados sobre o desejo sexual (libido), metade dos participantes relataram

que seu desejo sexual é forte, enquanto uma porcentagem de 43% dos participantes

relatou desejo sexual extremamente forte ou muito forte .

Quando solicitado para que se comparasse o desejo sexual (libido) com o período

em que ainda não se utilizava PrEP, encontramos a expressão de que para 66% deles o

desejo sexual se mantém igual. Entretanto, mesmo não sendo maioria, há uma

porcentagem relevante de participantes que demonstram elevação do seu desejo, 21% na

somatória de respostas das opções “muito mais forte” e “mais forte”, quanto para

diminuição do desejo 12% respondem a opção “mais fraco”.

Outro ponto investigado foi a facilidade com que o participante se excita

sexualmente. Dentre as respostas, 50% declarou que a excitação acontece de forma

fácil, e somando as respostas em que a excitação acontece de forma “muito fácil” e

“extremamente fácil” encontramos uma porcentagem relevante de 42%.

Já na comparação com o período em que não usava a PrEP, as respostas

predominantes indicam não haver alteração na excitação sexual; 76% respondem
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“igual”. Ainda assim, não podem ser desprezados os números de respondentes que

sentem alteração para maior facilidade com a excitação sexual, 18% se considerarmos

juntas as opções “muito mais fácil” e “mais fácil”. Menos expressivo é o número que

respondem ser “mais difícil”, 7%. Nenhum participante relatou que a excitação sexual

ficou “muito mais difícil” após o início da PrEP.

Sobre a facilidade em atingir e manter uma ereção para atividade sexual, os

resultados demonstram que 51% relatam ser “fácil”, com porcentagem de 35% quando

somamos as opções “extremamente fácil” e “muito fácil”.

Quando comparado com o período anterior ao início da PrEP, mais uma vez a

resposta predominante indica não haver alteração; 74% responderam se manter “igual”.

Porém um número menor, mas ainda expressivo, relatou maior facilidade em atingir e

manter uma ereção, somando-se 19% entre as respostas “muito mais fácil” e “mais

fácil”; somente 15 participantes relataram aumento da dificuldade na ereção (7%).

Quanto à facilidade para atingir o orgasmo, 48% dos participantes referiram ser

“fácil”, e quando somamos as respostas “extremamente fácil” e “muito fácil” deste

quesito sexual a porcentagem chegou a 36%.

Comparando ao período anterior à PrEP, a imensa maioria (83%) relatou manter-se

igual; 15% relataram que atingir orgasmos tornou-se “mais fácil” ou “muito mais fácil”

e apenas 2% mencionam ser “mais difícil”.

Além da facilidade para atingir o orgasmo, perguntamos também sobre a satisfação

com o orgasmo alcançado; para 50% dos participantes, o orgasmo é “satisfatório” e a

soma entre “extremamente satisfatórios” e “muito satisfatórios” é de 48%.

Já em comparação ao período em que não utilizava PrEP, 75% diz ser “igualmente

satisfatório”; 23% responderam que os orgasmos passaram a ser “muito mais
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satisfatório” ou “mais satisfatório”, enquanto apenas 3% consideraram piora na

satisfação com o orgasmo.

Por último, indagamos sobre a satisfação com o tempo que despende para atingir o

orgasmo e a maior parte deles, 63%, consideram o tempo adequado.

Quando comparado com o período em que ainda não utilizava a PrEP, as respostas

sugerem que a maioria dos participantes não refere alterações, com 79% indicando

“igual”; para 15%, o tempo para atingir o orgasmo tornou-se “muito mais próximo” ou

“mais próximo” do tempo que considera ideal, e para apenas 6% o tempo tornou-se

“mais distante do que considera ideal”.

Em geral, os achados indicaram que, embora a qualidade de vida sexual se

mantenha inalterada para parte das perguntas, uma parcela significativa dos

participantes relatou melhora de um ou mais aspectos atribuídos à qualidade de vida

sexual em relação ao período anterior ao início da PrEP. Conforme apresentado

anteriormente, definimos a variável “melhora da qualidade do sexo”, considerada

presente entre participantes que relataram algum grau de melhora em pelo menos uma

das questões relacionadas a: 1. intensidade da libido; 2. facilidade para ter excitação; 3.

facilidade para atingir ereção; 4. facilidade para atingir orgasmo; 5. satisfação obtida

com o orgasmo; ou 6. percepção sobre o tempo para atingir o orgasmo. Observamos que

92 participantes (42%, IC 95% 35-48%) apresentaram algum grau de melhora em um

ou mais itens. Desta forma, não podem ser ignorados e/ou negligenciados os aspectos

positivos da  utilização da PrEP na experiência sexual.

4.3. Experiência sexual e o HIV

Os participantes também responderam sobre suas experiências sexuais em relação à

temática do HIV, e foram novamente questionados sobre percepções do momento atual
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em relação ao período anterior ao início da PrEP. Os achados são apresentados na

Tabela 3.

Tabela 3 - Respostas de participantes do estudo em relação à preocupação com a
infecção por HIV e seu efeito sobre a qualidade das relações sexuais, N=221.

Experiência sexual N (%)
Questão: No último mês, o quanto você pensou no HIV durante ou
depois de uma relação sexual?*1 *3

Quase sempre ou sempre
Mais da metade das vezes
Metade das vezes
Menos da metade das vezes
Quase nunca ou nunca
Não tive relações

19 (9)
17 (8)
22 (10)
34 (16)
108 (50)
16 (7)

Questão: Em comparação com o período em que você não fazia ainda o
uso da PrEP como estratégia de prevenção contra o HIV, atualmente o
quanto você pensa no HIV durante ou depois de uma relação sexual? *1

*3

Penso muito mais
Penso mais
Penso igual
Penso menos
Penso muito menos
Não mantinha relações

17 (8)
12 (6)
32 (15)
55 (25)
95 (44)
5 (2)

Questão: No último mês, quão ansioso/preocupado você ficou com a
possibilidade de se infectar pelo HIV por via sexual?*1 *3

Extremamente preocupado
Muito preocupado
Moderadamente preocupado
Pouco preocupado
Nada preocupado
Não tive relações

8 (4)
12 (6)
17 (8)
70 (32)
95 (44)
14 (6)

Questão: Em comparação com o período em que você não fazia ainda o
uso da PrEP como estratégia de prevenção contra o HIV, atualmente o
quanto você fica ansioso / preocupado com a possibilidade de se
infectar pelo HIV por via sexual?*1 *3

Muito mais preocupado
Mais preocupado
Igualmente preocupado
Menos preocupado
Muito menos preocupado
Não mantinha relações

19 (9)
14 (6)
21 (10)
43 (20)
115 (53)

4 (2)
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Questão: Com que frequência o pensamento da possibilidade de
infecção pelo HIV atrapalha a qualidade das suas relações sexuais?*1

*3

Quase sempre ou sempre
Mais da metade das vezes
Metade das vezes
Menos da metade das vezes
Quase nunca ou nunca
Não tenho relações

14 (6)
17 (8)
18 (8)
40 (19)
125 (58)
2 (<1)

Questão: Em comparação com o período em que você não fazia ainda o
uso da PrEP como estratégia de prevenção contra o HIV, atualmente
com que frequência a possibilidade de infecção pelo HIV atrapalha a
qualidade das suas relações sexuais?*2 *3

Muito mais frequente
Mais frequente
Igual
Menos frequente
Muito menos frequente
Não mantinha relações

18 (8)
12 (6)
27 (13)
39 (18)
117 (54)
2 (<1)

*1 dado faltante para 5 participantes; *2 dado faltante para 6 participantes; *3questão
incluída pelos investigadores.

Perguntamos aos participantes se os mesmos pensaram sobre o HIV antes ou depois

do sexo no último mês. As respostas indicam que 27% pensavam no HIV metade das

vezes ou mais; para 50% deles o pensar sobre o HIV em ocasiao do sexo aconteceu

“quase nunca ou nunca”.

Na comparação com o período anterior ao início da PrEP, a maioria dos

participantes relatou que este pensamento diminui, com 25% reportando que pensam

“menos” e 44% reportando que pensam “muito menos” no HIV.

Em relação a preocupações e ansiedade com a possibilidade de se infectar pelo HIV

por via sexual no último mês, os participantes demonstram um baixo nível de

preocupação, com 44% relatando estar “nada preocupado” com o HIV e 32%

relatando-se “pouco preocupado”.
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Quando comparado ao período anterior à PrEP, 53% respondeu estar “muito menos

preocupado” e novamente nota-se ser muito mais expressivo quando soma-se as opções

“menos preocupado” e “muito menos preocupado” com o total de 73% das respostas.

Por fim, em relação às experiências sexuais e o HIV, perguntamos aos participantes

se o pensamento sobre a possibilidade de infecção pelo HIV atrapalha suas relações

sexuais. Para 22%, essa preocupação atrapalha a qualidade das relações em metade das

vezes ou mais; 58% responderam que o pensamento sobre o HIV não atrapalha “quase

nunca ou nunca”.

Relacionando ao período anterior à PrEP, 54% responderam ser “muito menos

frequente” que o pensamento sobre o HIV atrapalhe a relação sexual, quando

adiciona-se a esta porcentagem as respostas da opção “menos frequente” chegamos a

72% dos participantes que notaram diminuição dos pensamentos sobre o HIV que

atrapalhavam a qualidade das suas relações sexuais.

Os achados apontam para uma melhora da qualidade de vida sexual dos

participantes quando a temática do HIV é inserida nos questionamentos sobre a prática

sexual. A variável “alívio subjetivo”, considerada presente entre participantes que

relataram algum grau de melhora em todas as questões relacionadas a: 1. pensamento

sobre o HIV durante ou após uma relação sexual; 2. ansiedade/preocupação com a

possibilidade de infecção por HIV por via sexual; e 3. qualidade das relações sexuais ser

atrapalhada pela possibilidade de infecção por HIV, foi observada em 120 participantes

(54%; IC 95% 48-61%). Desta forma entendemos que há fortes indícios de que a PrEP

pode ser uma aliada também para uma vida sexual mais livre e satisfatória .

4.4. Saúde Mental

Na análise da escala HADS de ansiedade e depressão, observamos mediana do

escore de ansiedade de 8 pontos, com intervalo interquartil variando de 4 a 11;
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considerando-se como critério diagnóstico para ansiedade a pontuação ≥9, um total de

98 participantes (44%) apresentaram ansiedade. Para depressão, e mediana de

pontuação entre os participantes foi de 4 pontos, com intervalo interquartil de 2 a 8;

considerando-se como limiar diagnóstico a pontuação ≥9, identificamos que 44

participantes (20%) apresentaram depressão.

4.5. Avaliação de associações entre variáveis demográficas, ansiedade e

depressão e impacto da PrEP sobre a experiência sexual

Avaliamos a associação entre variáveis demográficas, ansiedade e depressão e o

impacto da PrEP sobre a experiência sexual. Para essas análises, utilizamos os

desfechos agregados “alívio subjetivo” e “melhora da qualidade do sexo”, conforme

descrito anteriormente.

4.5.1. Alívio subjetivo

Resultados das análises univariadas da associação entre variáveis

sociodemográficas, ansiedade e depressão e o desfecho “alívio subjetivo” estão

apresentados na Tabela 4.

Tabela 4 - Análises univariadas da associação entre variáveis sociodemográficas,
ansiedade e depressão e o desfecho “alívio subjetivo”, N=221.

RP IC 95% p-valor

Idade
≤25 anos
26-35 anos
36-45 anos
≥46 anos

1 (ref)
1,37
1,30
1,08

-
0,73 - 2,56
0,68 - 2,49
0,52 - 2,24

-
0,320
0,435
0,829

Raça
Branca
Não Branca

1 (ref)
0,82

-
0,61 - 1,10

-
0,180

Estado Civil
Outros
Solteiro

1 (ref)
0,93

-
0,71- 1,22

-
0,615
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RP IC 95% p-valor

Religião
Ateu/Agnóstico
Outros

1 (ref)
0,78

-
0,61 - 0,99

-
0,043

Renda
< 5 Sal.Min.
5 a 10 Sal.Min.
+ 10 Sal.Min.

1 (ref)
1,20
1,45

-
0,85 - 1,69
1,05 - 2,00

-
0,310
0,023

Ansiedade
Não
Sim

1 (ref)
1,14

-
0,89 - 1,45

-
0,302

Depressão
Não
Sim

1 (ref)
0,85

-
0,61 - 1,19

-
0,355

Na análise univariada, constatamos associação estatisticamente significante apenas

entre religião e renda e o desfecho “alívio subjetivo”. Participantes que relataram ter

alguma religião tiveram 0,78 vezes a prevalência do desfecho “alívio subjetivo” em

comparação com quem definiu-se como Ateu ou Agnóstico (IC 95% 0,61-0,99,

p-valor=0,043).

Participantes que declararam renda acima de 10 salários mínimos, em relação a

participantes com renda abaixo de 5 salários mínimos, tiveram 1,45 vezes a prevalência

de ter o desfecho “alívio subjetivo” (IC 95% 1,05-2,00, p-valor=0,023). Entretanto, não

observamos diferença estatisticamente significante na comparação entre participantes

com renda de 5 a 10 salários mínimos com aqueles que declararam renda inferior a 5

salários mínimos.

Nas análises de ajustes múltiplos, utilizamos modelos de regressão de Poisson

modificados com ajuste para variáveis sociodemográficas (Modelo 1), e incluindo ajuste

para presença de depressão e ansiedade (Modelo 2). Os resultados estão apresentados na

tabela 5 a seguir.
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Tabela 5 - Modelos de regressão com ajustes múltiplos para o desfecho “alívio
subjetivo”, N=205.

Modelo 1 RP IC 95% p-valor

Idade
≤25 anos
26-35 anos
36-45 anos
≥46 anos

Raça
Branca
Não Branca

Estado Civil
Outros
Solteiro

Religião
Ateu/Agnóstico
Outros

Renda
< 5 Sal.Min.
5 a 10 Sal.Min.
+ 10 Sal.Min.

1 (ref)
1,44
1,25
1,02

1 (ref)
0,89

1 (ref)
0,96

1 (ref)
0,84

1 (ref)
1,11
1,40

-
0,73 - 2,82
0,61 - 2,57
0,47 - 2,23

-
0,66 - 1,20

-
0,72 - 1,28

-
0,65 - 1,08

-
0,78 - 1,59
1,0  - 1,97

-
0,289
0,550
0,958

-
0,460

-
0,788

-
0,176

-
0,564
0,052

Modelo 2 RP IC 95% p-valor

Idade
≤25 anos
26-35 anos
36-45 anos
≥46 anos

Raça
Branca
Não Branca

Estado Civil
Outros
Solteiro

Religião
Ateu/Agnóstico
Outros

Renda
< 5 Sal.Min.
5 a 10 Sal.Min.
+ 10 Sal.Min.

Ansiedade
Não
Sim

Depressão
Não
Sim

1 (ref)
1,44
1,28
1,04

1 (ref)
0,88

1 (ref)
1.01

1 (ref)
0,84

1 (ref)
1,11
1,38

1 (ref)
1,2

1 (ref)
0,71

-
0,72 - 2,87
0,61 - 2,70
0,47 - 2,31

-
0,65 - 1,18

-
0,75 - 1,34

-
0,65 - 1,08

-
0,78 - 1,57
0,98 - 1,93

-
0,93 - 1,55

-
0,49 - 1,03

0,301
0,514
0,921

-
0,394

-
0,963

-
0,172

-
0,577
0,064

-
0,160

-
0,068
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Ao proceder análises por modelos múltiplos não encontramos associações

estatisticamente significantes para as variáveis independentes exploradas.

4.6. Melhora na Qualidade do Sexo Após Início da PrEP

A associação entre variáveis sociodemográficas, ansiedade e depressão e o desfecho

combinado “melhora da qualidade do sexo” foi em análises univariadas, apresentadas na

Tabela 6.

Com os dados obtidos e considerando que há melhora na qualidade do sexo para

uma parcela significativa dos participantes, realizou-se uma série de relações em

comparação o desfecho sexo melhor e os dados sóciodemograficos por meio de analises

univariadas (Tabela 6).

Tabela 6 - Análises univariadas da associação entre variáveis sociodemográficas,
ansiedade e depressão e o desfecho “melhora da qualidade do sexo”, N=215.

RP IC 95% p-valor

Idade
≤25 anos
26-35 anos
36-45 anos
≥46 anos

1 (ref)
0,92
1,25
0,75

-
0,48 - 1,76
0,65 - 2,41
0,33 - 1,69

-
0,804
0,500
0,487

Raça
Branca
Não Branca

1 (ref)
0,82

-
0,56 - 1,19

-
0,290

Estado Civil
Outros
Solteiro

1 (ref)
1,02

-
0,71 - 1,46

-
0,922

Religião
Ateu/Agnóstico
Outros

1 (ref)
0,81

-
0,58 - 1,11

-
0,190

Renda
< 5 Sal.Min.
5 a 10 Sal.Min.
+ 10 Sal.Min.

1 (ref)
0,90
0,92

-
0,61 - 1,32
0,62 - 1,35

-
0,582
0,658



43

RP IC 95% p-valor

Ansiedade
Não
Sim

1 (ref)
0,92

-
0,67 - 1,27

-
0,624

Depressão
Não
Sim

1 (ref)
1,19

-
0,83 - 1,70

-
0,342

Não observamos associações estatisticamente significantes entre variáveis

sociodemográficas, ansiedade e depressão e o desfecho “melhora da qualidade do sexo”

na amostra populacional avaliada no estudo.

Resultados das análises utilizando modelos múltiplos para a avaliação de variáveis

independentemente assciadas ao desfecho “melhora da qualidade do sexo” são

apresentadas na Tabela 7. Novamente, utilizamos um modelo com ajuste para variáveis

sociodemográficas (Modelo 1) e outro modelos incluindo as variáveis ansiedade e

depressão (Modelos 2).

Tabela 7 - Modelos de regressão com ajustes múltiplos para o desfecho “melhora da
qualidade do sexo”, N=205.

Modelo 1 RP IC 95% p-valor

Idade
≤25 anos
26-35 anos
36-45 anos
≥46 anos

Raça
Branca
Não Branca

Estado Civil
Outros
Solteiro

Religião
Ateu/Agnóstico
Outros

Renda
< 5 Sal.Min.

1 (ref)
0,97
1,35
0.85

1 (ref)
0,87

1 (ref)
1,10

1 (ref)
0,80

1 (ref)

-
0,51 - 1,88
0,67 - 2,74
0,36 - 1,99

-
0,59 - 1,27

-
0,76 - 1,60

-
0,57 - 1,13

-

-
0,935
0,404
0,701

-
0,459

-
0,625

-
0,208

-
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Modelo 1 RP IC 95% p-valor

5 a 10 Sal.Min.
+ 10 Sal.Min.

0,81
0,81

0,54 - 1,22
0,52 - 1,26

0,321
0,350

Modelo 2 RP IC 95% p-valor

Idade
≤25 anos
26-35 anos
36-45 anos
≥46 anos

Raça
Branca
Não Branca

Estado Civil
Outros
Solteiro

Religião
Ateu/Agnóstico
Outros

Renda
< 5 Sal.Min.
5 a 10 Sal.Min.
+ 10 Sal.Min.

Ansiedade
Não
Sim

Depressão
Não
Sim

1 (ref)
0,96
1,30
0,81

1 (ref)
0,88

1 (ref)
1,05

1 (ref)
0,81

1 (ref)
0,82
0,83

1 (ref)
0,83

1 (ref)
1,32

-
0,51 - 1,83
0,65 - 2,61
0,34 - 1,93

-
0,60 - 1,29

-
0,72 - 1,54

-
0,57 - 1,13

-
0,55 - 1,23
0,54 - 1,29

-
0,57 - 1,22

-
0,86 - 2,03

-
0,906
0,461
0,641

-
0,525

-
0,797

-
0,216

-
0,345
0,410

-
0,355

-
0,203

Não encontramos nos modelos com ajustes mútiplos associações estatisticamente

significantes entre os dados sociodemograficos, ansiedade e depressão e o desfecho

“melhora da qualidade do sexo”.
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5. DISCUSSÃO

Nesse estudo de corte transversal, incluímos uma amostra de usuários de PrEP

composta por 221 pessoas, das quais 98% declararam gênero masculino; a idade

mediana foi de 33 anos, com predominância da raça/cor branca (71%), ampla variedade

de crenças religiosas, e com alta escolaridade e renda familiar. As respostas obtidas no

questionário sobre a qualidade de vida sexual considerando os períodos pré e pós PrEP

revelou a influência positiva da PrEP nas práticas sexuais que se referem a desejo

sexual, excitação, ereção, orgasmo mais satisfatório quanto ao tempo, qualidade e

facilidade para alcançá-lo; observamos que 42% da amostra relatou alguma melhora em

um ou mais itens supracitados após o início da PrEP. Além disso, o efeito benéfico do

uso da PrEP em aspectos mais subjetivos da experiência sexual foi relatado por 54%

dos participantes, que indicaram alguma melhora em cada um os aspectos relacionados

ao pensamento, preocupação, ansiedade e interferência do HIV sobre a qualidade da

relação. Os desfechos apresentados, tanto para qualidade do sexo, como para alívio

subjetivo apresentam-se independentemente das características sociodemográficas,

depressão e ansiedade nas análises utilizando modelos de regressão com ajustes

múltiplos, o que sugere que estes benefícios podem ocorrer independentemente dos

recortes sociodemográficos individuais, representando um estímulo adicional à adoção

da PrEP, reproduzindo fenômeno também observado em estudos prévios pertinentes ao

tema (27,30,31,48).

Características sociodemográficas dos participantes incluídos no estudo

correspondem ao perfil característico de usuários de PrEP no Brasil, na sua maioria

homens que fazem sexo com homens, cisgêneros, brancos e de alto grau de instrução

https://sciwheel.com/work/citation?ids=6545586,12800573,12695721,4559346&pre=&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0,0
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(2). Tais características sugerem que o alcance da PrEP, ainda é limitado entre as

camadas da população mais periféricas e de maior vulnerabilidade socioeconômica

(2,49,50). O estudo teve em sua ampla maioria participantes usuários de PrEP por meio

do SUS, desta forma, representando a realidade de acesso à saúde e, especificamente,

desta estratégia de prevenção no Brasil. Por outro lado, encontramos limitações em

atingir a população de pessoas transgêneras, uma vez que tivemos apenas um

participante com identidade transgênera masculina, duas participantes do gênero

feminino (mulheres trans ou travestis), e somente dois que declararam a opção “outros”,

totalizando apenas cinco participantes (2%).

O benefício da PrEP na qualidade de vida sexual notada neste estudo tem alguns

correlatos em outras investigações que se propuseram a extrapolar a visão biológica do

cuidado em saúde e ampliar o escopo à saúde integral dos indivíduos. Partindo deste

princípio, é plausível entender a melhor qualidade de vida sexual como eixo favorável à

saúde sexual como um todo, incluindo prazer, prática e prevenção em decorrencia do

sexo saudável com menos impeditivos e melhores condições para negociar e planejar

abertamento a prevenção adotada com a(as) parceria(as) sexual(ais) (27,28,30,31).

O alívio subjetivo foi um desfecho definido no estudo quando relacionamos os

efeitos do uso da PrEP em relação ao pensar, ficar preocupado/ansioso, e sobre a

possibilidade da infecção atrapalhar a qualidade do sexo. Nossos resultados sugerem

que estes comportamentos são menos ou muito menos frequentes após o início da PrEP.

Os dados se mostram consistentes em favor de um impacto positivo e abrangente entre

os participantes do estudo, uma vez que encontramos que 54% deles observaram efeitos

positivos em todas as três questões. Observados cada uma das questões de forma isolada

temos os seguintes resultados: 69% dos participantes relataram pensar menos/muito

menos no HIV durante ou após uma relação sexual; 73% relataram ficar menos/muito

https://sciwheel.com/work/citation?ids=11875553&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=11875553,13335824,10174827&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=12695721,6545586,11875559,4559346&pre=&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0,0
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menos preocupados com a possibilidade de contrair o HIV; e 73% relataram que a

possibilidade de infecção pelo HIV atrapalha menos/muito menos frequentemente na

qualidade da relação. De forma semelhante, a PrEP mostrou efeito relevante sobre os

fenômenos relacionados à ansiedade e preocupação com o HIV durante ou após a

relação sexual também em outros estudos (26,29,31).

O temor ao HIV associado a práticas sexuais que fogem aos padrões considerados

saudáveis na sociedade é algo que há décadas permeia o imaginário e estigma do HIV.

Conforme sugerem os dados deste estudo, a PrEP reduz a ansiedade, e

consequentemente o medo das pessoas em contrair o HIV por via sexual. Em primeira

análise, isso pode parecer contraproducente em relação aos interesses da saúde pública.

Porém, nossos resultados, em conjunto com estudos anteriores, mostram que esta

premissa é refutável (26). Há uma grande gama de possibilidades de uso e motivações

entre usuários PrEP; dentre estas várias formas de adoção, podemos sim encontrar

aqueles que podem aumentar a exposição às IST (34–36). Entretanto, também

encontramos, inclusive em grande quantidade, os que ampliam os hábitos preventivos,

sejam em relação ao ato sexual ou ao autocuidado na prevenção e promoção de saúde,

como, por exemplo, testagens regulares, rotina de consultas médicas, atenção aos

sintomas para percepção precoce das IST, gerenciamento de riscos, entre outros

(30,33,37).

Olhando para os achados sobre saúde mental, chama-nos a atenção a presença de

ansiedade em porcentagem relevante dos participantes, uma vez que 44% deles atingem

a pontuação determinante para se considerar o diagnóstico de ansiedade segundo a

escala HADS. Já em relação à depressão, verificada por meio desta mesma escala que

em 20% da amostra havia traços depressivos suficientes para se considerar o

https://sciwheel.com/work/citation?ids=11875560,12695723,4559346&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=11875560&pre=&suf=&sa=0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=5274262,11875563,6018276&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0
https://sciwheel.com/work/citation?ids=1906210,4441015,12695721&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0
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diagnóstico de depressão, bem como, consequentemente, para ambos os casos de

ansiedade e/ou depressão, a necessidade de intervenção em saúde mental.

Os achados em relação à saúde mental entre os participantes nos indicam a

necessidade de maior atenção e estratégias de saúde pública que se debruçam sobre o

tema, bem como mais estudos voltados à intervenção junto à população alvo. No que

tange ao propósito deste estudo, a percepção de que a PrEP pode trazer benefícios para a

ansiedade frente ao HIV e a prática sexual, indica um potencial benefício não somente

ao sexo, mas às parcerias e relacionamentos, conforme observado em casais

sorodiferentes (26).

Devemos compreender que o nível de informação que balizaram o conhecimento e

acesso aos serviços de saúde da maioria da população atingida neste estudo foi grande,

logo, privilegiada para os parâmetros brasileiros. Ainda assim, buscou-se maior

diversidade possível na população da amostra e maior amplitude no número de

participantes com objetivo de garantir representatividade e confiabilidade dos dados, o

que entendemos ter sido possível de acordo com o perfil mencionado de usuários de

PrEP no Brasil, uma vez que encontramos e incluímos a população alvo e as variáveis

de acordo com a vida sexual e emocional impactada pela estratégia de prevenção

medicamentos ao HIV, PrEP.

Nosso estudo teve algumas limitações. Com o delineamento de corte transversal,

nossa avaliação do efeito da PrEP sobre aspectos da sexualidade dependeu da

comparação com o período antes do início do uso de PrEP, e foi portanto sujeita ao viés

de memória. Recrutamos para participação somente pessoas em uso da PrEP; dessa

forma, não foi possível avaliar indivíduos que abandonaram a estratégia, e que poderiam

ter relatado um experiência bastante distinta em relação aos participantes do estudo. A

maioria dos participantes do estudo era procedente de um único serviço ambulatorial,

https://sciwheel.com/work/citation?ids=11875560&pre=&suf=&sa=0
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localizado em uma região privilegiada de um grande centro urbano; conforme

demonstrado pela descrição das características sociodemográficas dos participantes,

incluímos majoritariamente usuários da PrEP que declararam ser homens gays, com alta

escolaridade e renda, o que limita a extrapolação de nossos resultados para outros

grupos populacionais. Não obtivemos dos participantes a informação sobre tempo em

uso da PrEP; essa variável poderia ser relevante implicando em diferentes óticas sobre a

experiência com esta estratégia de prevenção, já transformada a partir de vivências ao

longo do uso da profilaxia. O instrumento que avaliou ansiedade e depressão na

população mostrou-se insuficiente para analisar estes fenômenos de forma mais

aprofundada. Por fim, o estudo foi conduzido durante a pandemia da COVID-19; alguns

aspectos relacionados à saúde mental e à própria experiência da sexualidade, tais como

ansiedade, libido e excitação sexual, podem ter sido impactados pelo contexto da

pandemia, que impôs a necessidade de isolamento social e ocasionou mudanças

importantes nos comportamentos e dinâmicas das relações em todo o mundo.

Entendemos que os esforços para o amplo conhecimento sobre os benefícios da

PrEP além da prevenção da infecção por HIV podem ser ampliados quando

combinamos metodologias de estudos quantitativos e qualitativos; com isso, planejamos

originalmente a coleta de dados em metodologia mista, e os resultados das esferas

qualitativas dos dados serão analisadas no futuro, em desdobramento e continuidade

desta investigação.

No anseio de exemplificar alguns dos achados da etapa qualitativa do estudo que

podem ilustrar os resultados obtidos nos questionários fechados, selecionamos alguns

trechos de entrevistas em profundidade realizadas junto aos participantes selecionados.

O prazer foi mencionado como consequência da possibilidade de entregar-se à

intimidade junto com a parceria sexual: “e a PrEP melhorou muito minha questão de
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realmente sentir prazer na hora do ato e eu acho que com certeza de uma maneira

muito positiva”; sobre o alívio subjetivo, tema que entendemos ser de maior

consonância entre os participantes: “então existem dois homens, um homem que nasceu

sexualmente depois da PrEP, isso sem dúvida alguma. [...] eu tinha muito essas travas e

medo de me relacionar com qualquer outra pessoa e até com meu marido eu tinha

medo”; o alívio também figura entre aqueles que podemos determinar exageradamente

preocupados com o HIV, os que buscam testagens para IST inclusive quando não

houveram exposições:

“daquela probabilidade de infecção que é 0,1 mas acha que pegou no

ar. Mas psicologicamente falando é muito mais prazeroso quando

você entende que aquilo não tá trazendo nenhum risco para sua saúde

ou o risco é muito diminuído e controlado, você sabe o que ta

acontecendo. [...] a questão da medicação querendo ou não aquele

0,1% que você tinha medo te dá uma liberdade sim… [pausa

reflexiva] não liberdade, um alívio. Tanto pra aproveitar e ter uma

prática mais prazerosa quanto para sua preocupação com a saúde”.

Os resultados das entrevistas em profundidade foram obtidos de 10 participantes

identificados com disposição e facilidade para os aprofundamentos da temática em

entrevistas abertas, semi dirigidas e em profundidade. Além disso, a amostra foi

considerada para representar maior diversidade dentro das características dos

participantes do estudo.

Diante do exposto até o momento, consideramos ser pertinente refletir sobre a forma

como a PrEP é encarada nos serviços de saúde, ofertada aos usuários, e por

consequência, adotada (ou não) pelos próprios usuários e demais populações. Julgamos

ser imperativo o uso de um discurso menos restritivo e punitivo sobre as IST,

adotando-se orientações que privilegiem o paciente como protagonista de seu cuidado.
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Especificamente em relação à PrEP, entendemos ser produtivo que ela seja assimilada

entre usuários e profissionais da saúde enquanto uma estratégia ampla que traz proteção

ao HIV e possui benefícios adicionais, permitindo uma prática segura, com alívio de

preocupaçõe em relação ao risco de infecção por HIV, melhora na qualidade do sexo e,

principalmente, que estimula o usuário a assumir responsabilidade sobre o seu próprio

cuidado, construindo estratégias de prevenção consistentes e dentro do escopo de ações

pertinentes a eles (22,29,31,33).

Por fim, os resultados aqui apresentados, indicam a presença de benefícios que

extrapolam a proteção biológica da PrEP ao HIV, estendendo-se para a saúde

emocional, alívio subjetivo e melhora na qualidade de vida sexual. Os dados das

entrevistas em profundidade ilustram os achados estatísticos, com isso entendemos que

haverá ganhos adicionais em análises futuras deste material em almejados

desdobramentos deste estudo.

https://sciwheel.com/work/citation?ids=4559346,12695723,5638816,1906210&pre=&pre=&pre=&pre=&suf=&suf=&suf=&suf=&sa=0,0,0,0
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6. CONCLUSÕES

Benefícios adicionais da PrEP, além da prevenção da infecção por HIV, ficam

evidentes nos resultado deste estudo, principalmente em questão aos desfechos por nós

denominados “alívio subjetivo” e “melhora da qualidade do sexo”. O alívio pode ser

interpretado como um representante dos aspectos emocionais e preocupações

envolvidas na contraposição entre o risco de infecção por HIV e a prática sexual, e a

melhora da qualidade do sexo sugere melhora da qualidade de vida sexual em si. É

importante ressaltar que ambos os desfechos estão presentes independente das variáveis

sociodemográficas apresentadas, ou da presença de ansiedade e depressão, sugerindo

que os benefícios da PrEP para a qualidade e satisfação sexual podem ser antecipados

para qualquer usuário.

Usar a PrEP mostrou-se relevante no que diz respeito aos sintomas de ansiedade e

preocupação frente ao HIV durante e após as práticas sexuais, porém nossos dados de

saúde mental não se mostraram suficientes para estabelecermos relevância estatística e

análise fidedigna da experiência da população do estudo sob esta condição.

Além dos desfechos mencionados, os resultados puderam ser ampliados e ilustrados

pelos recortes das entrevistas em profundidade. Tais entrevistas também sobrepujam a

necessidade e relevância em se aprofundar a análise utilizando-se dos dados obtidos em

estudo complementar a este. Entendemos que desta forma será possível aproximar-se

mais do universo que traduz a subjetividade por trás das experiências singulares dos

usuários da PrEP e os benefícios por ela proporcionados e que não estão no escopo do

objetivo primário desta estratégia de prevenção.

Em suma, concluímos que os resultados revelam contribuições da PrEP que

claramente extrapolam seu efeito biológico sobre o risco de aquisição do HIV, tanto em
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relação à qualidade da vida sexual quanto às questões emocionais envolvidas. Desta

forma, a adoção desta estratégia contribui não apenas para a proteção e,

consequentemente, redução dos índices de infecção do HIV, mas também para benefício

e satisfação dos usuários, o que reverte na qualidade da vida sexual e saúde mental dos

mesmos.

Outrossim, importante apontamento inclui a forma como as políticas e estratégias de

saúde compreendem a PrEP enquanto instrumento da prevenção combinada restrita ao

benefício de evitar a contaminação pelo HIV. Como mostra este estudo, tal perspectiva e

visão deve alcançar a real amplitude e possibilidade que a PrEP pode alcançar na

prevenção, satisfação, autocuidado, saúde mental, qualidade de vida e entre outros

benefícios singulares de seus usuários.
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Entendemos, enquanto desdobramento essencial e relevante aos resultados deste estudo,

maior investigação aos achados qualitativos deste estudo com exploração e análise deste

material para que possa ser relacionado aos dados estatísticos e melhor entendimento dos

benefícios singulares presentificados nas entrevistas em profundidade.
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ANEXOS

ANEXO A

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa:

“Benefícios extra-sorológicos da PrEP: impacto na qualidade de vida sexual e

saúde mental entre usuários do sistema único de saúde”, que busca verificar

benefícios da PrEP que vão além da prevenção do HIV entre usuários do sistema único

de saúde. A intenção deste estudo é contribuir para que o arsenal de prevenção do HIV

seja mais efetivo para pessoas que usam os serviços de saúde.

Participação no estudo – A minha participação no estudo será voluntária e

concordo em responder questionários curtos através de plataforma na internet.

Riscos e benefícios – Os riscos de participar deste estudo são mínimos. É possível

que você se sinta desconfortável com algumas das perguntas que faremos a você. Você

pode optar por pular perguntas ou parar de participar da entrevista se você se sentir

desconfortável.

Estou ciente de que terei que dedicar algum tempo para responder os questionários

da pesquisa, mas em compensação irei colaborar para gerar conhecimentos importantes

sobre a relação uso de PrEP e qualidade de vida sexual, saúde mental/emocional, além

do acesso aos serviços de saúde no Brasil durante a pandemia do COVID-19.

Como benefícios, os voluntários deste estudo poderão esclarecer dúvidas em relação

a PrEP, prevenção, diagnóstico e tratamento de infecções sexualmente transmissíveis e

saúde mental. Durante a entrevista do estudo, caso seja identificada alguma queixa
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importante, a equipe do serviço de saúde que acompanha o participante será notificada

para indicar o melhor tratamento.

Sigilo e privacidade – Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou

seja, meu nome ou qualquer dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me

identificar será mantido em sigilo. Os pesquisadores se responsabilizam pela guarda e

confidencialidade dos dados.

Autonomia – Declaro que fui informado de que posso me recusar a participar do

estudo, ou retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar e que,

se desejar sair da pesquisa, não sofrerei qualquer penalidade ou perda de benefícios.

Remuneração – Estou ciente de que não haverá despesas pessoais em qualquer fase

da pesquisa, nem compensação financeira relacionada à minha participação.

Em caso de dúvidas ou notificação de acontecimentos não previstos, poderei

contatar a pesquisadora responsável, Dra. Vivian Iida Avelino-Silva Avenida Dr. Enéas

de Carvalho Aguiar, 470, sala 6, Cerqueira César, São Paulo-SP. CEP 05403-000. Fone

(11) 3061-7347.

Para dúvidas referentes a aspectos éticos do estudo, poderei contatar a

CAPPesq – Comissão de Ética de Análise para Projetos de Pesquisa - HCFMUSP

e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br

Telefones: (11) 2661-7585 das 8h às 17h, de Segunda a Sexta-Feira.

Endereço: Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5o andar, Cerqueira César, CEP

05403-010 – São Paulo - SP
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ANEXO B

ESCALA DE EXPERIÊNCIA SEXUAL DO ARIZONA (ASEX)- MASCULINA

MODIFICADA:

1.
Quão forte é o seu desejo sexual (libido) ?
1 2 3 4 5 6
extremamente muito pouco pouco muito nenhuma
forte forte forte fraco fraco libido

1.1
Em comparação com o período em que você não fazia ainda o uso da PrEP como estratégia de
prevenção contra o HIV, atualmente como está o seu desejo sexual (libido)?*
1 2 3 4 5 6
muito mais mais igual mais muito mais nenhuma
forte forte fraco fraca libido

2.
Quão facilmente você fica estimulado/excitado sexualmente ?
1 2 3 4 5 6
extremamente muito pouco pouco muito nunca
fácil fácil fácil difícil difícil fico

2.1
Em comparação com o período em que você não fazia ainda o uso da PrEP como estratégia de
prevenção contra o HIV, atualmente como está a facilidade para ficar estimulado/excitado
sexualmente?*
1 2 3 4 5 6
muito mais mais igual mais muito mais nunca
fácil fácil difícil difícil fico

3.
Você pode facilmente alcançar e manter uma ereção ?
1 2 3 4 5 6
extremamente muito pouco pouco muito nunca
fácil fácil fácil difícil difícil alcanço

3.1
Em comparação com o período em que você não fazia ainda o uso da PrEP como estratégia de
prevenção contra o HIV, atualmente como está a facilidade para alcançar e manter uma ereção?*
1 2 3 4 5 6
muito mais mais igual mais muito mais nunca
fácil fácil difícil difícil alcanço
4.
Quão facilmente você atinge um orgasmo ?
1 2 3 4 5 6
extremamente muito pouco pouco muito nunca
fácil fácil fácil difícil difícil atinjo
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4.1
Em comparação com o período em que você não fazia ainda o uso da PrEP como estratégia de
prevenção contra o HIV, atualmente como está a facilidade para atingir o orgasmo?*
1 2 3 4 5 6
muito mais mais igual mais muito mais nunca
fácil fácil difícil difícil atinjo

5.
Os seus orgasmos são satisfatórios ?
1 2 3 4 5 6
extremamente muito pouco pouco muito nunca
satisfatórios satisfatórios satisfatórios insatisfatórios insatisfatórios atinjo

5.1
Em comparação com o período em que você não fazia ainda o uso da PrEP como estratégia de
prevenção contra o HIV, atualmente como está a satisfação com seus orgasmos?*
1 2 3 4 5 6
muito mais mais igual menos muito menos nunca
satisfatórios satisfatórios satisfatórios satisfatórios atinjo

6.
Como você avalia o tempo que demora para atingir os orgasmos?
1 2 3 4 5 6
muito maior maior do que adequado menor do que muito menor nunca
do que considero ideal considero ideal do que atinjo
considero ideal considero ideal

6.1
Em comparação com o período em que você não fazia ainda o uso da PrEP como estratégia de
prevenção contra o HIV, atualmente como avalia o tempo que leva para atingir os orgasmos?*
1 2 3 4 5 6
muito mais mais próximo igual mais distante muito mais nunca
próximo do do tempo que do tempo que distante do atinjo
tempo que acho ideal acho ideal tempo que
acho ideal acho ideal

7.
No último mês o quanto você pensou no HIV durante ou depois de uma relação sexual?*
1 2 3 4 5 6
quase sempre mais da metade das menos da quase nunca não
ou sempre metade das vezes metade das ou nunca tive

vezes vezes relações

7.1
Em comparação com o período em que você não fazia ainda o uso da PrEP como estratégia
de prevenção contra o HIV, atualmente o quanto você pensa no HIV durante ou depois de
uma relação sexual?*
1 2 3 4 5 6
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penso muito penso penso penso penso muito não
mais mais igual menos menos mantinha

relações
8.
No último mês, quão ansioso / preocupado você ficou com a possibilidade de se infectar pelo
HIV por via sexual?*
1 2 3 4 5 6
extremamente muito moderadamente pouco nada não
preocupado preocupado preocupado preocupado preocupado tive

relações

8.1
Em comparação com o período em que você não fazia ainda o uso da PrEP como estratégia
de prevenção contra o HIV, atualmente o quanto você fica ansioso / preocupado com a
possibilidade de se infectar pelo HIV por via sexual?*
1 2 3 4 5 6
muito mais mais igualmente menos muito menos não
preocupado preocupado preocupado preocupado preocupado mantinha

relações

9.
Com que frequência o pensamento da possibilidade de infecção pelo HIV atrapalha a qualidade
das suas relações sexuais?*
1 2 3 4 5 6
quase sempre mais da metade das menos da quase nunca não
ou sempre metade das vezes metade das ou nunca tenho

vezes vezes relações
9.1
Em comparação com o período em que você não fazia ainda o uso da PrEP como estratégia
de prevenção contra o HIV, atualmente com que frequência a possibilidade de infecção pelo
HIV atrapalha a qualidade das suas relações sexuais?*
1 2 3 4 5 6
muito mais mais igual menos muito menos não

frequente frequente frequente frequente mantinha relações

* Modificação da escala ASEX original.
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ANEXO C

ESCALA HOSPITALAR DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO - HADS

Este questionário nos ajudará a saber como você está se sentindo. Leia todas as frases.

Marque a resposta que melhor corresponder a como você tem se sentido na ÚLTIMA

SEMANA. Não é preciso ficar pensando muito em cada questão. Neste questionário as

respostas espontâneas têm mais valor do que aquelas em que se pensa muito. Marque

apenas uma resposta para cada pergunta.

A - Eu me sinto tenso ou contraído:

A maior parte do tempo.

Boa parte do tempo.

De vez em quando.

Nunca.

D - Eu ainda sinto gosto pelas mesmas coisas de antes:

Sim, do mesmo jeito que antes.

Não tanto como antes.

Só um pouco.

Já não sinto mais prazer em nada.

A - Eu sinto uma espécie de medo, como se alguma coisa ruim fosse acontecer:

Sim, e de um jeito muito forte.

Sim, mas não tão forte.

Um pouco, mas isso não me preocupa.
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Não sinto nada disso.

D - Dou risada e me divirto quando vejo coisas engraçadas:

Do mesmo jeito que antes.

Atualmente um pouco menos.

Atualmente bem menos.

Não consigo mais.

A - Estou com a cabeça cheia de preocupações:

A maior parte do tempo.

Boa parte do tempo.

De vez em quando.

Raramente.

D - Eu me sinto alegre:

Nunca.

Poucas vezes.

Muitas vezes.

A maior parte do tempo.

A - Consigo ficar sentado à vontade e me sentir relaxado:

Sim, quase sempre.

Muitas vezes.

Poucas vezes.

Nunca.
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D - Estou lento para pensar e fazer as coisas:

Quase sempre.

Muitas vezes.

De vez em quando.

Nunca.

A - Eu tenho uma sensação ruim de medo, como um frio na barriga ou um aperto no

estômago:

Nunca.

De vez em quando.

Muitas vezes.

Quase sempre.

D - Eu perdi o interesse em cuidar da minha aparência:

Completamente.

Não estou mais me cuidando como deveria.

Talvez não tanto como antes.

Me cuido do mesmo jeito que antes.

A - Eu me sinto inquieto, como se eu não pudesse ficar parado em lugar nenhum:

Sim, demais.

Bastante.

Um pouco.

Não me sinto assim.

D - Fico esperando animado as coisas boas que estão por vir:
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Do mesmo jeito que antes.

Um pouco menos que antes.

Bem menos que antes.

Quase nunca.

A - De repente, tenho uma sensação de entrar em pânico:

A quase todo o momento.

Várias vezes.

De vez em quando.

Não sinto isso.

D - Consigo sentir prazer quando assisto a um bom programa de televisão, de rádio ou

quando leio alguma coisa:

Quase sempre.

Várias vezes.

Poucas vezes.

Quase nunca.


