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RESUMO 

Alexandre HO. Significados do autoteste anti-HIV em fluido oral para homens que fazem 

sexo com homens [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2022. 

 

INTRODUÇÃO: As taxas de infecção pelo HIV entre homens que fazem sexo com 

homens permanecem elevadas, especialmente em países onde a epidemia se apresenta de 

modo concentrado em populações-chave. Com o intuito de diminuir a vulnerabilidade 

dessas populações à infecção, medidas combinadas de prevenção vêm sendo 

implementadas. Dentre essas, o autoteste é uma estratégia diagnóstica capaz de permitir 

a ampliação da cobertura de detecção da infecção, ao alcançar indivíduos que não 

procuram serviços de saúde para realização da testagem convencional. Dessa forma, o 

autoteste, como medida de autocuidado, pode contribuir para a promoção, proteção e 

realização de direitos. OBJETIVO: Analisar, na perspectiva dos direitos humanos, os 

significados atribuídos ao autoteste anti-HIV em fluido oral por homens que fazem sexo 

com homens e identificar os limites e potencialidades dessa estratégia na realização de 

direitos. MÉTODOS: Para este estudo com abordagem qualitativa, conduzido na cidade 

de São Paulo, foram convidados homens que fazem sexo com homens, com idade igual 

ou superior a 18 anos, que tivessem realizado o autoteste anti-HIV no âmbito de sua 

participação na pesquisa “A Hora é Agora-SP”. Os dados foram coletados por meio de 

entrevista semiestruturada, utilizando-se abordagem que proporcionasse a emergência de 

discursos livres por parte dos entrevistados. Os depoimentos foram gravados, transcritos 

e analisados segundo a técnica de Análise de Conteúdo de Bardin. A síntese interpretativa 

do material empírico da pesquisa, baseou-se no referencial dos Direitos Humanos 

Aplicados à Saúde. RESULTADOS: A amostra estudada foi composta por 18 homens 

que fazem sexo com homens, dos quais 56% se encontrava na faixa etária entre 20 a 25 

anos e 83% havia ingressado no ensino superior. Apenas um informou estar 

desempregado no momento da entrevista; 61% se considerou homossexual e 33% 

bissexual; 67% relatou ser sua orientação sexual assumida publicamente; apenas 11% 

informou nunca ter vivenciado alguma forma de preconceito, estigma ou discriminação; 

e 78% dos participantes já haviam realizado algum tipo de teste anti-HIV anteriormente. 

Na análise qualitativa dos depoimentos, emergiram quatro categorias: motivação para a 

realização do autoteste, acesso ao autoteste, confiança/desconfiança no autoteste, e 

sentimentos e percepções decorrentes da testagem. O autoteste demonstrou potencial em 



 
 

contribuir para a promoção, proteção e realização do direito à saúde (em seus 

componentes de acessibilidade e aceitabilidade), do direito à igualdade e à não 

discriminação, do direito à informação, do direito à tomada de decisão informada, do 

direito à privacidade e à confidencialidade, e do direito ao usufruto dos benefícios do 

progresso científico e suas aplicações. CONCLUSÕES: A vulnerabilidade de um grupo 

envolve múltiplas violações de direitos humanos ou sua não plena realização. Nossos 

resultados permitem concluir que o autoteste anti-HIV ajudaria a mitigar essa dimensão 

da vulnerabilidade ao contribuir para a promoção e a proteção de relevantes direitos 

humanos. O referencial dos Direitos Humanos aplicados à saúde mostrou-se útil para 

evidenciar as potencialidades e limitações de uma nova tecnologia como promotora de 

direitos, que deverão ser consideradas para a implantação do autoteste em larga escala no 

Sistema Único de Saúde. 

 

Descritores: HIV; Autoteste; Vulnerabilidade em Saúde; Direitos Humanos; Minorias 

Sexuais e de Gênero; Saúde Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Alexandre HO. Meanings of oral fluid anti-HIV self-test for men who have sex with men 

[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2022. 

 

INTRODUCTION: HIV infection rates among men who have sex with men remain high, 

especially in countries where the epidemic is concentrated in key populations. In order to 

reduce the vulnerability of these populations to infection, combined prevention measures 

have been implemented. Among these, self-testing is a diagnostic strategy capable of 

expanding the coverage of detection of HIV infection, by reaching individuals who do 

not seek health services for conventional testing. As such, the self-test, as a self-care 

measure, can contribute to the promotion, protection, and realization of rights. AIM: To 

analyse, from a human rights perspective, the meanings attributed to the anti-HIV self-

test in oral fluid by men who have sex with men, and to identify the limits and 

potentialities of this strategy in the realization of relevant human rights. METHODS: This 

is a qualitative study, conducted in the city of São Paulo, with men who have sex with 

men aged 18 years or older, who had performed an anti-HIV self-test within the scope of 

their participation in the “The Time is Now-SP” study. Data were collected through semi-

structured interviews to allow emergence of free speeches of the interviewees. The 

interviews were recorded, transcribed, and analysed using Bardin's Content Analysis 

technique. The interpretative synthesis of collected data was based on the Human Rights 

Applied to Health framework. RESULTS: The studied sample consisted of 18 men who 

have sex with men, of whom 56% were aged 20 to 25 years, and 83% had started higher 

education. Only one participant reported being unemployed at the time of the interview; 

61% considered themselves homosexual and 33% bisexual; 67% reported that their 

sexual orientation was publicly acknowledged; only 11% reported never having 

experienced any episode of prejudice, stigma, or discrimination; and 78% of participants 

had already undergone anti-HIV testing before. In the qualitative analysis of the 

interviews, four categories emerged: motivation to perform the self-test, access to the 

self-test, trust/distrust in the self-test, and feelings and perceptions resulting from the 

testing experience. The HIV self-test showed potential in contributing to the promotion, 

protection, and realization of the right to health (in its accessibility and acceptability 

components), the right to equality and non-discrimination, the right to information, the 

right to informed decision-making, the right to privacy and confidentiality, and the right 



 
 

to enjoy the benefits of scientific progress and its applications. CONCLUSIONS: The 

vulnerability of a social group involves multiple violations of human rights or their non-

fulfilment. Our results allow us to conclude that the HIV self-test would help mitigate this 

dimension of vulnerability by contributing to the promotion and protection of relevant 

human rights. The framework of Human Rights applied to health proved to be useful to 

highlight the potential and limitations of a new technology as a promoter of rights, which 

should be considered for the implementation of the self-test on a large scale in the 

Brazilian Unified Health System (SUS). 

 

 

Descriptors: HIV; Self-Testing; Health Vulnerability; Human Rights; Sexual and Gender 

Minorities; Public Health. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Considero importante fazer uma breve apresentação a respeito da minha 

trajetória acadêmica, para que, dessa forma, possa expor as motivações para a realização 

desta tese e como eu me aproximei da atual pesquisa.  

Fiz graduação em Enfermagem na Universidade Federal do Ceará (UFC). À 

época, fui bolsista de iniciação científica (CNPq) e bolsista de extensão (PIBIC/UFC), 

participando de projetos do Núcleo de Estudos em HIV/aids (Neaids) da UFC. Durante 

esse período pude aprofundar meus conhecimentos na temática HIV/aids, no atendimento 

de pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA) e no planejamento, execução e escrita de 

trabalhos científicos focados nessa população. 

Ao final da graduação, fiz mestrado em Enfermagem, na área de concentração 

Enfermagem na Promoção da Saúde, na Universidade Federal do Ceará. Em minha 

dissertação estudei o diagnóstico de enfermagem “Ansiedade relacionada à morte” em 

PVHA, ocasião em que participei de um curso colaborativo de campo em saúde pública 

da Universidade de Harvard, realizado no Brasil, sob a coordenação da Profa. Márcia 

Castro, em que construímos um projeto visando a ampliação do diagnóstico precoce de 

infecção por HIV, tendo em vista a base para a estratégia “diagnosticar e tratar”, bem 

como toda a cascata de prevenção combinada e a testagem anti-HIV. Essa foi uma 

oportunidade única, já que pude participar de um curso multidisciplinar com a presença 

de pós-graduandos e profissionais de diversas áreas de formação e de diferentes 

universidades brasileiras, bem como alunos da Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de Harvard. Durante o curso pudemos realizar diversas visitas de campo (a 

gestores, profissionais de saúde atuantes no cuidado a PVHA e à comunidade) e, a partir 

do diagnóstico de situação assim elaborado, construir um projeto de pesquisa focado nas 

necessidades apontadas por eles. Vale lembrar que nesse curso tive a oportunidade 

conhecer o Prof. Aluísio Segurado, bem como as linhas de pesquisa com as quais ele 

trabalha e, após a conclusão do mestrado, o procurei demonstrando interesse em realizar 

o doutorado sob sua orientação. 

Dessa forma, iniciei o doutorado no Programa de Pós-Graduação em Doenças 

Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). 

Concomitantemente, trabalhei por dois anos como enfermeira pesquisadora da Aids 
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Healthcare Foundation (AHF), em um projeto em parceria com a Fundação Faculdade 

de Medicina e a Prefeitura de São Paulo, em que se objetivava o aumento da testagem 

para o HIV, bem como a vinculação e retenção de PVHA nos serviços de saúde 

especializados. Nesse trabalho, dentre outras atividades, realizava a testagem rápida para 

diagnóstico de infecção por HIV, sífilis, hepatites B e C, aconselhamento de saúde e 

atendimento de usuários com necessidades referentes a sua saúde sexual e reprodutiva.  

Ao iniciar o planejamento de minha tese tomei conhecimento do projeto “A 

Hora é Agora – São Paulo (AHA-SP)”, em desenvolvimento na cidade de São Paulo desde 

2018, sob a coordenação do Prof. Aluisio e financiamento do escritório brasileiro dos 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dos Estados Unidos da América. O 

estudo buscava avaliar a logística de distribuição de kits de autotestes anti-HIV em fluido 

oral para homens que fazem sexo com homens (HSH) residentes na cidade. Nesse 

contexto decidi desenvolver esta tese, em paralelo à execução da pesquisa AHA-SP, tendo 

interesse em entender os significados atribuídos ao autoteste pela população de HSH. O 

tema pareceu-me particularmente relevante já que esse novo tipo de testagem diagnóstica 

iria ser incorporado no Brasil como política pública coordenada pelo Ministério da Saúde. 

Entendi ser importante dar voz aos HSH participantes do projeto AHA-SP para 

expressarem sua percepção sobre essa nova estratégica diagnóstica, considerando-se a 

maior vulnerabilidade dessa população à aquisição da infecção por HIV, e o fato de 

representarem o grupo com maior número de novas infecções nos últimos anos na cidade 

de São Paulo.  

Minha opção foi por conduzir um estudo qualitativo sobre o tema de interesse, 

adotando como referencial teórico interpretativo os direitos humanos aplicados à saúde. 

De modo a poder me aprofundar nesse referencial, durante o doutorado realizei estágio 

sanduíche na University of Southern California (USC), como bolsista da CAPES. Por seis 

meses, pude dedicar-me ao estudo do referencial dos direitos humanos aplicados à saúde 

com a Profª Drª. Sofia Gruskin, pesquisadora com inúmeras publicações e ampla 

contribuição nessa área. Durante esse período também cursei a disciplina “Global health, 

law and human rights”, ministrada pela Profª. Sofia na USC.  

Nesse período, também idealizei a concepção de uma revisão de avaliação do 

estado de implementação das políticas públicas de oferecimento da PrEP obedecendo a 

recomendação da WHO nos 20 países latino-americanos, bem como da análise dessas 
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políticas de acordo com o referencial dos Diretos Humanos Aplicados à Saúde. Essa 

concepção resultou na elaboração de um manuscrito intitulado "HIV Pre-exposure 

prophylaxis in Latin America: public policies, healthcare systems and human rights", 

submetido ao Journal of the International AIDS Society, e tendo como co-autores o Profº 

Aluisio Segurado, a Profª Rita Bertolozzi, a Profª Sofia Gruskin e o Profº Adriano 

Massuda.  
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2. INTRODUÇÃO 

 

2.1. Epidemia do HIV/aids e homens que fazem sexo com homens 

 

De 2007 a junho de 2020 mais de 340 mil casos de infecção pelo HIV foram 

notificados no Brasil, sendo 44,4% oriundos da região Sudeste, seguidos por 20% da 

região Sul, 19% da região Nordeste, 7,6% da região Centro-Oeste e 9% da região Norte 

(Brasil, 2020). Do total de infecções notificadas, 69,4% dos casos ocorreram em homens, 

e 30,6% em mulheres. Particularmente no caso de homens com mais de 13 anos de idade, 

51,6% das infecções se deram em homens que fazem sexo com homens, com orientação 

homossexual ou bissexual (Brasil, 2020). 

Analisando a distribuição etária, observa-se que o maior número de infecções 

pelo HIV diagnosticados entre os anos de 2007 e 2020 ocorreu em indivíduos que se 

encontravam de 20 a 34 anos de idade (52,7%) (Brasil, 2020). Já quanto à escolaridade e 

cor da pele, 21,1% dos casos tinham ensino médio completo, 11,9% ensino fundamental 

incompleto, 50,7% se declararam pretos e 40,1% brancos (Brasil, 2020). Sendo assim, os 

dados em conjunto apontam para um predomínio de novas infecções por HIV entre HSH 

pretos, jovens e que estudaram, no máximo, por 12 anos. 

Quanto à aids, desde o início da epidemia em 1980 até 2020 foram notificados 

mais de um milhão de casos no país. Nos últimos cinco anos, a média de casos de aids foi 

de 39 mil, e o número anual de casos vem diminuindo continuamente nos últimos sete 

anos (Brasil, 2020). A distribuição regional dos casos é heterogênea. Enquanto a região 

Sudeste concentrou 51,0% dos casos, houve 19,9% na região Sul, 16,2% no Nordeste, 

6,7% na região Norte e 6,2% no Centro-Oeste. Além disso, apesar de a taxa de detecção 

de aids no Brasil vir diminuindo nos últimos anos, importantes diferenças no 

comportamento evolutivo da epidemia podem ser notadas no país (Brasil, 2020). Assim, 

por exemplo, nas regiões Sudeste e Sul a taxa de detecção de aids vêm diminuindo 

(respectivamente 15,4 e 22,8 por 100 mil habitantes em 2019) enquanto no restante das 

regiões houve aumento dessa taxa: 26,0, 15,7 e 19,1 por 100 mil habitantes em 2019 

respectivamente no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Destaca-se especialmente a situação 

do estado de São Paulo, onde a taxa de detecção de aids diminuiu 37,9% entre 2009 e 

2019 (Brasil, 2020).  
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É de especial interesse a análise do comportamento da epidemia, 

desagregando-se os dados por sexo. No Brasil, a taxa de detecção de aids teve incremento 

entre indivíduos do sexo masculino no período de 2005 a 2011 (passando de 24,9 para 

28,5 por 100 mil habitantes) (Brasil, 2020). Todavia, nos últimos anos esse valor vem 

diminuindo. Em 2019, por exemplo, a taxa foi de 25,2/100 mil habitantes. 

Adicionalmente, ocorre o oposto na população feminina, na qual a taxa de detecção vem 

constantemente decaindo, saindo de 16,6 em 2009 para 10,5 em 2019. Especificamente 

na região Sudeste, a razão entre os sexos em 2019 foi de 26 casos em homens para cada 

10 casos em mulheres (Brasil, 2020). 

Entre os homens, a taxa de detecção de aids aumentou em indivíduos com 15 

a 29 anos e em pessoas com mais de 60 anos entre 2009 e 2019. Além disso, nesse período 

houve um aumento de casos em homens de 15 a 19 anos e de 20 a 24 anos, sendo esse 

aumento, respectivamente, de 64,9% e 74,8% (Brasil, 2020). No grupo de indivíduos do 

sexo masculino com mais de 13 anos, a exposição ao HIV foi categorizada como por 

contato bissexual ou homossexual para 39,8% e heterossexual para 35,9% dos casos, 

respectivamente. Segundo dados relativos ao ano de 2019, houve um predomínio de 

exposição bissexual/homossexual de 46,5% entre os homens na região Sudeste (Brasil, 

2020). 

Há evidência de que, no Brasil, a prevalência da infecção por HIV é 22 vezes 

maior em HSH do que na população geral de ambos os sexos. Ainda, é 18 vezes superior 

nessa população se comparada à população geral de homens e duas vezes maior do que a 

de outros grupos vulneráveis (Brignol et al., 2016). Perfil epidemiológico análogo, em 

que o risco de infecção pelo vírus entre HSH, é superior ao de outros segmentos da 

população, tem sido observado em diversos países, como nos Estados Unidos da América, 

Austrália, França e Reino Unido (Beyrer et al., 2012). Em estudos mais recentes essa 

tendência tem-se mostrado persistente, com prevalências elevadas de infecção pelo HIV 

sendo observadas não apenas na América do Norte (Mayer et al., 2021), como também 

em outras regiões do globo (Stahlman et al, 2021), tais como o Caribe (Dunbar et al., 

2021), a Ásia Central (Davlidova et al, 2021) e o sudeste asiático (van Griensven et al., 

2021) e até mesmo em países da África Ocidental e Central, nos quais a epidemia 

apresenta padrão generalizado (Hessou et al., 2019). Conclui-se, assim, haver uma 

significativa participação de HSH na epidemia global, o que deve ser levado em conta 
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para a formulação de ações de prevenção e controle junto a esse grupo populacional mais 

vulnerável.  

De fato, os índices de infecção pelo HIV entre HSH em todo o mundo ainda 

permanecem elevados, especialmente nos países de baixa e média renda. Nesses países, 

a taxa de infecção entre os HSH se destaca mesmo quando comparada à de outros grupos 

vulneráveis (Baral et al., 2007; Beyrer et al., 2012). Isso se deve a múltiplos fatores que 

intensificam a vulnerabilidade dessa população à infecção, como, por exemplo, o risco 

biológico associado à prática de sexo anal receptivo desprotegido, além de fatores 

comportamentais, como o uso de álcool e outras drogas e, o número de parceiros sexuais 

(Mayer et al., 2021; Stahlman et al, 2017;). Há de se ressaltar, contudo, que a 

vulnerabilidade de HSH à infecção por HIV, é acrescida, sobremaneira, em função de 

estigma vivido e internalizado, homofobia, as violações dos direitos humanos e pela 

violência a que essa população é frequentemente submetida (Doshi et al., 2017; Mayer et 

al., 2021; Stahlman et al, 2017). A falta de acolhimento adequado em serviços de saúde 

pode comprometer, ainda mais, a possibilidade de os HSH se beneficiarem das políticas 

públicas disponíveis para prevenção e controle da infecção (Doshi et al., 2017). 

Assim, com o intuito de diminuir a vulnerabilidade dos HSH à infecção pelo 

HIV e assegurar o direito desses indivíduos ao acesso a políticas e ações de saúde, 

diversas estratégias de prevenção na resposta programática à epidemia do vírus estão 

sendo implementadas, além da articulação entre diferentes medidas de prevenção 

(Redoschi et al., 2017). 

 

2.2. Autoteste anti-HIV 

 

O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) 

formulou a meta “Fast-track”, como um exemplo de novo direcionamento de ações (entre 

elas, o tratamento antirretroviral, que aumenta a expectativa de vida de PVHA e previne 

a disseminação do vírus, o uso de preservativos e a implementação de programas focados 

às populações-alvo) que estão sendo consolidadas, visando o controle da epidemia até o 

ano de 2030. Tal plano tem como objetivos diagnosticar 95% dos indivíduos infectados 

pelo vírus, prover acesso aos medicamentos antirretrovirais a 95% das pessoas que vivem 
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com HIV/aids e, por fim, obter a supressão viral em 95% dos indivíduos tratados (Joint 

United Nations Programme on HIV/AIDS – UNAIDS, 2014). Além disso, visa reduzir de 

2,1 milhões (dado de 2010) para 200 mil a taxa de detecção de novas infecções por HIV 

em adultos e eliminar a discriminação de PVHA (UNAIDS, 2014). 

Uma estratégia recente nessa tarefa é a prevenção combinada. A prevenção 

combinada reúne ações biomédicas (distribuição de preservativos, distribuição de kits de 

autoteste anti-HIV, realização de testagem rápida para HIV, tratamento como prevenção, 

profilaxia pós-exposição e profilaxia pré-exposição com uso de medicamentos 

antirretrovirais), comportamentais (como estímulo ao uso de preservativos e à testagem, 

aconselhamento em HIV/aids), programáticas (vinculação a e retenção nos serviços de 

saúde) e estruturais (tendo como exemplo, ações de educação em saúde e de 

conscientização, promoção e defesa dos direitos humanos, bem como ações de 

enfrentamento à homofobia, racismo e demais formas de preconceitos), para  possibilitar 

a  ampliação da testagem e, consequentemente, do diagnóstico e tratamento precoce 

(Grangeiro et al., 2015; Redoschi et al., 2017). Uma forma de representar as ações 

simultâneas que compõem a prevenção combinada, pode ser visualizada por meio da 

mandala apresentada a seguir. (Figura 1) 
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Figura 1 – Mandala da Prevenção Combinada. São Paulo, 2022.  

Fonte: Ministério da Saúde. Brasil, 2018. 

 

A prevenção combinada baseia-se na combinação dos aspectos apontados, 

sendo que a escolha de quais dessas ações a serem utilizadas dependem das populações-

chave e prioritárias, de acordo com as necessidades e possibilidades de cada indivíduo. A 

escolha deve ocorrer de forma interativa entre o sujeito e o profissional de saúde, sem que 

haja imposição (São Paulo, 2017). Ainda, a seleção dessas estratégias não é engessada, 

ou seja, pode mudar de acordo com o momento de vida de cada indivíduo. Além disso, 

vale lembrar que a estratégia da prevenção combinada é norteada pela garantia da 

promoção e proteção dos direitos humanos, com respeito à autonomia individual, bem 

como pelo acolhimento e acesso a insumos e serviços por parte, principalmente, das 

populações mais vulneráveis (São Paulo, 2017). 

Como é possível verificar na mandala, um dos pilares da prevenção 

combinada é a testagem regular para o HIV e outras Infecções Sexualmente 
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Transmissíveis (IST). Desse modo, ferramentas de prevenção estão cada vez mais 

disponíveis e acessíveis a membros dos grupos vulneráveis, incluindo diferentes tipos de 

testagem (São Paulo, 2017). Além dos exames laboratoriais, que avançaram e agora 

oportunizam os diagnósticos mais rapidamente do que há alguns anos, testes sorológicos 

rápidos, realizados em serviços de saúde especializados, estão mais acessíveis à 

população, uma vez que houve incremento em sua disponibilização, além da realização 

de campanhas de testagem em ambientes de socialização da população-chave e em 

horários alternativos (no período noturno e aos finais de semana, por exemplo) (São 

Paulo, 2017). 

No entanto, apesar da maior oferta e realização de testes anti-HIV a HSH, se 

comparados a outros grupos também vulneráveis ao HIV (como profissionais do sexo, 

usuários de drogas injetáveis e pessoas transgêneros), segue-se verificando aumento das 

infecções pelo HIV nessa população, tanto no Brasil como em outros países, com 

repercussões negativas para o prognóstico daqueles em que o diagnóstico é tardio, após 

comprometimento significativo do sistema imunológico (Beyer et al., 2012). Nesse 

sentido, em que a promoção do tratamento precoce, visando obtenção da supressão viral 

e redução da infectividade como estratégias centrais para a redução da incidência de novas 

infecções por HIV, o diagnóstico precoce é essencial para a efetividade das estratégias de 

controle da epidemia, especialmente entre os grupos vulneráveis (Redoschi et al., 2017). 

Além disso, a nova Estratégia Global de aids (2021-2026) da UNAIDS, 

propõe estratégias para diminuir as inequidades que incrementam a epidemia do HIV/aids 

e colocar os indivíduos no centro dessas ações para que até 2030 a aids não seja um 

problema de saúde pública (UNAIDS, 2021). Nesse caso, a UNAIDS mantém os pilares 

da estratégia “Fast-track”, anteriormente citada, e dá um enfoque maior em áreas que 

precisam ser priorizadas.  Dessa forma, essa estratégia tem como objetivo principal 

capacitar indivíduos com as ferramentas necessárias para que eles possam exercer seus 

direitos e, assim, haja uma redução da desigualdade através da limitação das barreiras 

sociais e estruturais que impedem os indivíduos de acessarem serviços (UNAIDS, 2021).  

Para tal, a estratégia supracitada tem como prioridades potencializar o acesso 

igualitário a serviços e ferramentas voltadas ao cuidado do HIV/aids, eliminar barreiras 

que dificultam melhores resultados na prevenção do HIV, e disponibilizar e incorporar 

subsídios dentro do contexto humanitário aos serviços de saúde e proteção social 

(UNAIDS, 2021). 
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Com vistas ao diagnóstico precoce e diminuição das inequidades no cuidado 

de saúde em relação à infecção pelo HIV, foi proposta a implementação de novas 

tecnologias de testagem para facilitar o acesso dos grupos vulneráveis (Johnson et al., 

2017). Nessa perspectiva, o autoteste anti-HIV constitui-se em uma ferramenta adicional 

que pode alcançar os indivíduos que, por diversos motivos, possuem dificuldade de 

acesso à testagem em serviços de saúde, além de aumentar as chances e possibilidades de 

testagem de diversos setores da população (Bustamante et al., 2017; Thirumurthy et al., 

2016; Wang et al., 2015). 

O autoteste é uma tecnologia diagnóstica em que o indivíduo coleta seu 

espécime (podendo ser fluido oral ou sangue), efetua o teste e lê seu próprio resultado, 

podendo estar sozinho ou, se preferir, acompanhado por uma pessoa de confiança 

(Spielberg, 2004). Sabe-se que o autoteste é preciso, aceitável e viável em diferentes 

situações, especialmente entre grupos vulneráveis e indivíduos que, por algum motivo, 

enfrentam mais obstáculos/barreiras para se testar pelos métodos convencionais 

(Bustamante et al., 2017; Thirumurthy et al., 2016; Wang et al., 2015). Além disso, o 

autoteste pode contribuir para reduzir barreiras presentes em serviços de testagem, como 

relativas ao medo de estigma, receio de quebra de sigilo, e horários ou locais de difícil 

acesso, na medida em que pode ser realizado privativamente, segundo a conveniência das 

pessoas que o utilizam (Brown et al., 2016; Martinez Perez et al., 2016; Nkuna & 

Nyazema, 2016). 

Assim, vê-se o autoteste como um novo componente a ser agregado à 

estratégia de prevenção combinada, por meio do qual indivíduos que não realizam 

testagem em serviços de saúde, independentemente do motivo, ganham a opção de se 

testarem no local e horário que escolherem, promovendo assim redução de barreiras e 

fortalecimento de direitos. Acredita-se que se utilizado pelas populações mais vulneráveis 

à infecção por HIV, essa nova ferramenta diagnóstica pode, efetivamente, contribuir para 

as estratégias de prevenção, uma vez que o reconhecimento do status sorológico contribui 

para a redução da transmissão viral (O’Byrne, 2021). Além disso, o autoteste além de 

aumentar as possibilidades de testagem, também aprofunda as discussões sobre testagem, 

tratamento e práticas sexuais seguras, influenciando, assim, positivamente na prevenção 

do HIV/aids (Smith et al., 2019).    

Desse modo, o autoteste pode ser uma inovadora ferramenta de identificação 

de casos novos ou não diagnosticados de infecção por HIV. O teste, com base em fluido 
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oral, tem sensibilidade de 91,7% e especificidade de 97,9% e já é admitido como potente 

para reduzir o número de infecções por HIV ainda não diagnosticadas (Wirtz et al., 2017). 

Vale lembrar que o autoteste em fluido oral foi disponibilizado pelo estudo A Hora é 

Agora – São Paulo em caráter inovador, ou seja, até então autotestes anti-HIV não 

estavam disponíveis no Brasil. Após a finalização do estudo citado, o Ministério da Saúde 

iniciou a disponibilização de autotestes em polpa digital nos serviços de saúde de São 

Paulo. No entanto, posteriormente, o Ministério da Saúde fez mudanças e passou a 

disponibilizar o autoteste em fluido oral.  

Mais recentemente, no contexto da pandemia de COVID-19, a contribuição 

do autoteste anti-HIV à estratégia de prevenção combinada pode ser ressaltada. As 

medidas de distanciamento social, a restrição da mobilidade urbana impostas pela 

pandemia, o receio de exposição ao SARS-CoV-2 por parte da população e a sobrecarga 

de trabalho em serviços de saúde envolvidos na assistência a pacientes com suspeita de 

infecção pelo novo coronavírus afetaram negativamente o acesso à testagem para o HIV 

(Parente et al., 2021). De fato, em estudo realizado no Brasil no início da pandemia, 

demonstrou-se que a maioria dos usuários de PrEP estudados preferia o uso do autoteste 

nesse período de distanciamento social, especialmente se os kits de testagem pudessem 

ser entregues em suas residências (Hoagland et al., 2020). Dessa forma, o autoteste pode 

ser percebido como uma tecnologia que contribuiria positivamente para o cuidado em 

saúde, ao possibilitar ao usuário a realização da testagem de forma mais autônoma e 

independente.  

 

2.3. Autoteste anti-HIV e homens que fazem sexo com homens 

 

O autoteste é uma excelente estratégia em que o acesso à testagem pode ser 

difundido e alcançar determinados indivíduos que, por diversos motivos (medo do 

resultado, receio de que sua confidencialidade e privacidade não sejam respeitadas, e 

medo de sofrer algum tipo de preconceito ou discriminação), não se sentem à vontade em 

procurar serviços de saúde para realizar o teste para o HIV.  

Em um estudo norte-americano, Katz et al. (2018) compararam um grupo de 

HSH vulneráveis ao HIV (que tiveram acesso ao autoteste anti-HIV em fluido oral 

gratuitamente) a indivíduos do grupo controle (que se encontravam em situação similar, 
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mas que tinham acesso apenas à testagem convencional). Puderam, então, constatar que 

os HSH que tiveram a opção de usar o autoteste, executaram a testagem com maior 

frequência durante o desenvolvimento da pesquisa e apresentaram menos frequentemente 

infecções sexualmente transmissíveis quando comparados ao grupo controle (Katz et al., 

2018). Além disso, a maioria dos indivíduos que realizaram o autoteste afirmaram que o 

autoteste é fácil de usar e que eles acreditavam fortemente tê-lo usado corretamente (Katz 

et al., 2018). 

Em uma pesquisa qualitativa conduzida com HSH na Nigéria, o autoteste 

apresentou elevada aceitabilidade devido à conveniência em sua realização, por ser 

indolor, por prescindir do comparecimento ao serviço de saúde, e ter o potencial de 

diminuir o estigma e a discriminação dessa população no acesso à testagem nos serviços 

de saúde (Dirisu et al., 2020). Os mesmos autores destacaram, porém, os aspectos 

negativos apresentados pelos participantes do estudo em relação ao autoteste, tais como 

insegurança quanto à leitura correta das instruções de uso, bem como sua realização, e a 

falta de mecanismos de suporte, como aconselhamento pós-teste e vinculação a um 

serviço de saúde onde seria iniciado o tratamento daqueles que obtiveram o resultado 

reagente ao teste (Dirisu et al., 2020). 

Dessa forma, destaca-se a importância de compreender as percepções e 

experiências dos indivíduos ao realizarem esse novo tipo de testagem para que essa 

tecnologia seja difundida de forma eficaz e alcance os objetivos à que se propõe, ou seja, 

dar acesso àqueles que necessitam se testar, mas que não frequentam serviços de saúde.  

Como mencionado anteriormente, em razão da maior vulnerabilidade dos 

HSH à aquisição do HIV e considerando-se que o maior número de novas infecções por 

HIV de fato se concentra nessa população, procedeu-se à revisão da literatura em busca 

de estudos que analisassem a autotestagem na perspectiva de homens que fazem sexo 

com homens.  

 

2.3.1. Revisão da Literatura 

 

Como forma de analisar a temática da atual pesquisa em diferentes 

contextos e países, foi realizada uma busca na literatura dos trabalhos publicados que 

respondessem à pergunta: “Qual a percepção de homens que fazem sexo com homens a 
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respeito do autoteste anti-HIV?”. Essa pergunta foi elaborada a partir da estratégia PICo, 

acrônimo para: Paciente (homens que fazem sexo com homens), Intervenção (autoteste 

anti-HIV) e Contexto (pesquisa qualitativa) (Akobeng, 2005). 

Para a coleta, seleção e análise dos estudos selecionados foi utilizado o 

checklist PRISMA (Moher et al., 2015). A busca foi realizada nas bases de dados Scielo, 

Embase, Lilacs, Pubmed e Scopus, utilizando a seguinte estratégia de busca: HIV AND 

Men Who have Sex with Men AND (Self-Test OR Self-Testing) AND (Qualitative OR 

Perception). Foram incluídos estudos publicados até o dia 23 de agosto de 2021, não 

sendo delimitado nenhum idioma ou data de realização da pesquisa. 

Foram incluídos os artigos que tivessem estudado homens que fazem sexo 

com homens, e empregado pesquisa qualitativa para compreender as percepções dessa 

população sobre o autoteste anti-HIV.  

Após a busca nas bases de dados, os artigos e resumos encontrados foram 

organizados no programa Endnote, tendo sido excluídos os trabalhos duplicados. A partir 

de então, foi realizada a leitura dos títulos e resumos de todos os artigos por dois 

pesquisadores, de forma independente, sendo selecionados para leitura na íntegra os 

estudos que, segundo a opinião consensual dos pesquisadores, preenchiam os critérios de 

inclusão estabelecidos anteriormente. Por fim, foram excluídas as pesquisas que não 

correspondiam aos objetivos da pesquisa, de modo a se definir a amostragem final de 

publicações para a revisão. A Figura 1 mostra o fluxograma PRISMA da estratégia de 

pesquisa empregada e apresenta os artigos selecionados para a revisão da literatura 

(Moher et al., 2015). 
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Figura 2. Fluxograma de seleção dos estudos publicados sobre o tema de interesse 

nas bases de dados selecionadas. São Paulo, 2022.  

 

 

 

Como se observa na figura 2, 16 estudos compuseram a amostra final da 

revisão. Os artigos revisados foram publicados entre 2015 e 2021 e incluíram estudos 

realizados nos diversos continentes, relatando resultados obtidos na Nigéria, Uganda, 

Reino Unido, Singapura, Austrália, China e países norte e sul-americanos. A metodologia 

empregada para captar as percepções dos HSH sobre o autoteste incluiu diferentes 

métodos, como grupos focais e/ou entrevistas individuais com os participantes. 

Quanto às percepções dos usuários do autoteste, os principais benefícios 

apontados pelos entrevistados dos estudos foram: preservação da confidencialidade e 

privacidade do sujeito, comodidade e conveniência em realizar o teste no domicílio sem 

a necessidade de se deslocar a serviços de saúde, e facilidade de manusear o teste. Por 

outro lado, foram apontadas como as principais dificuldades do autoteste: medo de 

realizar o teste erroneamente, receio quanto à confiabilidade do resultado, possibilidade 

de não vinculação à serviços de saúde e não realização de aconselhamento com 

profissionais de saúde (Quadro 1).  
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Artigo País de 

origem do 

estudo 

Estratégia de coleta 

de dados 

empregada 

Benefícios do autoteste anti-

HIV (AT) 

Desafios em relação ao 

autoteste anti-HIV (AT) 

Daniels J, Marlin R, Medline A, et al. 

Getting HIV self-test kits into the 

home for young African American 

MSM in Los Angeles: a qualitative 

report. J Assoc Nurses AIDS Care. 

2018; 29(1): 115–119 

 

 

 

EUA Grupos focais - Senso de confiança e 

familiaridade 

 

- Preocupação de que algum 

membro da família descobrisse 

o kit de autoteste em casa 

Dirisu O, Sekoni A, Vu L, et al. ‘I will 

welcome this one 101%, I will so 

embrace it’: a qualitative exploration 

of the feasibility and acceptability of 

HIV self-testing among men who have 

sex with men (MSM) in Lagos, 

Nigeria. Health Education Research. 

2020; 35(6): 524–537 

Nigéria Entrevistas 

individuais e grupos 

focais 

- Conveniência porque não há 

necessidade de 

esperar em longas filas nas 

unidades de saúde 

- Facilidade de realização do 

teste e o fato de o teste oral ser 

indolor 

- Potencial de lidar com o 

estigma e questões de 

privacidade 

associados a visitas a centros 

de testagem de HIV 

 

- O manual do kit de AT deve 

usar formatos 

que possibilitam a 

compreensão por pessoas com 

diferentes níveis de educação 

- Risco de coerção para usar o 

AT (por familiares ou 

parceiros) 

- Possibilidade de muitos HSH 

negarem o resultado do teste 

HIV positivo e 

não procurarem o tratamento 
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Quadro 1. Síntese dos estudos avaliados na revisão da literatura. São Paulo, 2022 (continuação). 

 

Artigo País de 

origem do 

estudo 

Estratégia de coleta 

de dados 

empregada 

Benefícios do autoteste anti-

HIV (AT) 

Desafios em relação ao 

autoteste anti-HIV (AT) 

Figueroa C, Johnson C, Verster A, et 

al. Attitudes and Acceptability on HIV 

Self-testing Among Key Populations: 

A Literature Review.  AIDS Behav. 

2015;19(11):1949-65 

 

 

- Revisão de literatura - Conveniência 

- Fácil de utilizar 

- Indolor 

- Privacidade 

- Medo de errar ao realizar o 

AT 

- Receio de o AT não ser eficaz 

- Falta de aconselhamento 

- Custo do AT 

 

Flowers P, Riddell J, Park C, et al. 

Preparedness for use of the rapid result 

HIV self-test by gay men and other 

men who have sex with men (MSM): 

a mixed methods exploratory study 

among MSM and those involved in 

HIV prevention and care. HIV Med. 

2017;18(4):245-255 

 

Reino 

Unido 

Grupos focais - Conveniência 

- Agilidade no resultado 

- Discrição e privacidade 

- Autonomia 

- Desnecessária espera em 

longas filas 

- Não vinculação a serviços de 

saúde 

Freeman AE, Sullivan P, Higa D, et al. 

Perceptions of HIV self-testing among 

men who have sex with men in the 

United States: a qualitative analysis.  

AIDS Educ Prev. 2018;30(1):47-62.  

EUA Entrevistas 

individuais e grupos 

focais 

- Privacidade 

- Conveniência 

- Não realização de 

aconselhamento para aqueles 

que se testam com frequência 

- Diagnóstico positivo mais 

rápido 

- Medo de perfurar o dedo (AT 

em polpa digital) 

- Receio de o AT não ser 

acurado 

- Falta de suporte profissional 

durante o teste 

- Custo do AT 
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Quadro 1. Síntese dos estudos avaliados na revisão da literatura. São Paulo, 2022 (continuação). 

 

Artigo País de 

origem do 

estudo 

Estratégia de coleta 

de dados 

empregada 

Benefícios do autoteste anti-

HIV (AT) 

Desafios em relação ao 

autoteste anti-HIV (AT) 

Frye V, Wilton L, Hirshfield S, et al.  

‘‘Just Because It’s Out There, People 

Aren’t Going to Use It.’’ HIV Self-

testing Among Young, Black MSM, 

and Transgender Women. AIDS 

PATIENT CARE and STDs 2015; 

29(11):617–624. 

 

EUA Entrevistas 

individuais 

- Conveniência 

- Privacidade e 

confidencialidade 

- Independência/controle 

 

- Custo do AT 

- Receio de o AT não ser eficaz 

- Falta de suporte profissional 

durante o teste 

 

 

Frye V, Wilton L, Hirshfield S, et al. 

Preferences for HIV test 

characteristics among young, black 

men who have sex with men (MSM) 

and transgender women: implications 

for consistent HIV testing.  PLoS 

ONE. 2018;13(2): e0192936 

 

EUA Entrevistas 

individuais 

- Conveniência 

- Privacidade 

- Custo 

- Preocupação de que algum 

membro da família descobrisse 

o kit de autoteste em casa 

 

Jaspal R. Perceptions of HIV testing 

venues among men who have sex with 

men in London and the Midlands, 

United Kingdom. J Gay Lesb Soc 

Serv. 2018;30(4):336-355 

Reino 

Unido 

Entrevistas 

individuais  

- Segurança 

- Confidencialidade 

- Discreto 

- Privacidade 

- Autonomia 

- Medo de testar positivo 

sozinho 

- Medo de errar ao realizar o 

AT 

- Dúvida quanto a 

confiabilidade do AT 
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Quadro 1. Síntese dos estudos avaliados na revisão da literatura. São Paulo, 2022 (continuação). 

 

Artigo País de 

origem do 

estudo 

Estratégia de coleta 

de dados 

empregada 

Benefícios do autoteste anti-

HIV (AT) 

Desafios em relação ao 

autoteste anti-HIV (AT) 

Leitinger D, Ryan K, Wilkinson AL, 

et al. Implications of HIV self-testing 

for other sexually transmissible 

infection testing and broader sexual 

health needs: a mixed-methods study 

of gay and bisexual men in Australia. 

Sex Transm Dis. 2021;48(6):417-423 

Austrália Entrevistas 

individuais 

- Realização do AT com 

parceiros 

- Realização de testagem com 

novos parceiros 

- Conveniência 

- Desvinculação aos serviços de 

saúde 

- Falta de aconselhamento 

 

Lippman SA, Koester1 KA, Amico 

K., et al.Client and provider 

perspectives on new HIV prevention 

tools for MSM in the 

Americas.   PLoS One. 

2015;10(3):e0121044 

Países da 

América 

do Norte e 

da 

América 

do Sul 

Entrevistas 

individuais  

- Privacidade 

- Conveniência 

- Desnecessário esperar em 

longas filas 

- Possibilidade de não 

vivenciar julgamento de 

terceiros ou constrangimento 

enquanto aguarda atendimento 

nos serviços de saúde 

 

- Custo do AT 

- Medo de resultado falso 

positivo 

 

Liu F, Qin Y, Meng S, et al. HIV self-

testing among men who have sex with 

men in China: a qualitative 

implementation research study.  J 

Virus Erad. 2019;5(4):220-224 

 

 

China Entrevistas 

individuais 

- Conveniência 

- Confidencialidade 

- Privacidade 

 

- Ansiedade e angústia ao 

realizar o AT 

- Custo do AT 
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 Quadro 1. Síntese dos estudos avaliados na revisão da literatura. São Paulo, 2022 (continuação). 

 

Artigo País de 

origem do 

estudo 

Estratégia de coleta 

de dados 

empregada 

Benefícios do autoteste anti-

HIV (AT) 

Desafios em relação ao 

autoteste anti-HIV (AT) 

Okoboi S, Twimukye A, Lazarus O, et 

al. Acceptability, perceived reliability 

and challenges associated with 

distributing HIV self-test kits to young 

MSM in Uganda: a qualitative study.  

J Int AIDS Soc. 2019;22(3):e25269 

Uganda Grupos focais - Desnecessário o 

deslocamento para serviços de 

saúde distantes, de espera em 

longas filas, e de vivência de 

discriminação em serviços de 

saúde 

- Medo de não realizar o AT 

corretamente por falta de 

informação 

-  Receio de o AT não ser 

acurado 

Tan RKJ, Chan YY, Ibrahim MAB, et 

al. Potential interactions between the 

pathways to diagnosis of HIV and 

other STIs and HIV self-testing: 

insights from a qualitative study of 

gay, bisexual and other men who have 

sex with men in Singapore. Sex 

Transm Infect. 2021;97(3):215-220 

 

 

Singapura Entrevistas 

individuais 

- Conveniência 

-Privacidade 

- Confidencialidade 

Não foram apontados desafios 

do AT no texto 

Witzel TC, Weatherburn P, Rodger 

AJ, et al. Risk, reassurance and 

routine: a qualitative study of narrative 

understandings of the potential for 

HIV self-testing among men 

who have sex with men in England. 

BMC Public Health. 2017;17:491  

 

 

Inglaterra Grupos focais - Útil em situações de difícil 

acesso a serviços de saúde e 

necessidade urgente de 

realização de testagem 

-  Concepção por parte dos 

usuários que o AT deveria ser 

usado somente para casos de 

baixo risco à infecção pelo HIV 

- Crença que o AT tem menor 

acurácia 
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Quadro 1. Síntese dos estudos avaliados na revisão da literatura. São Paulo, 2022 (continuação). 

 

Artigo País de 

origem do 

estudo 

Estratégia de coleta 

de dados 

empregada 

Benefícios do autoteste anti-

HIV (AT) 

Desafios em relação ao 

autoteste anti-HIV (AT) 

Witzel TC, Gabriel MM, McCabe L, 

et al. Pilot phase of an internet-based 

RCT of HIVST targeting MSM and 

transgender people in England and 

Wales: advertising strategies and 

acceptability of the intervention.  

BMC Infect Dis. 2019;19:699 

 
 

 

Reino 

Unido 

Grupos focais - Conveniência 

- Fácil acesso 

- Privacidade 

- Confidencialidade 

- Novidade 

- Fácil uso 

- Dificuldade em usar lanceta 

para coleta do sangue (AT em 

polpa digital) 

- Não vinculação a serviços de 

saúde 

- Receio de realizar o AT 

sozinho 

Zhang C, Li X, Heilemann MV, et al. 

Facilitators and barriers of HIV self-

testing among Chinese men who have 

sex with men: a qualitative study.  J 

Assoc Nurses AIDS Care. 

2020;32(5):599–609 

China Entrevistas 

individuais  

- Confidencialidade 

- Fácil de utilizar 

-  Conveniência 

- Facilitação de testagem de 

parceiros 

- Não vinculação à serviços de 

saúde 

- Custo 

- Medo de o AT ser encontrado 

por outros 

- Falta de aconselhamento 
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2.4. Referencial teórico: Direitos Humanos Aplicados à Saúde 

 

Em sua síntese sobre a origem e o percurso histórico dos direitos humanos, 

não obstante haver controvérsias sobre o tema, Micheline Ishay (2013b) afirma que: 

 

“(...) poucos negariam que o humanismo religioso, o estoicismo e os 

antigos teóricos dos direitos naturais influenciaram nosso 

entendimento secular e moderno sobre os direitos”.  

 

Sabe-se que a maioria dos textos religiosos de diferentes crenças (como, por 

exemplo, a Torá, a Bíblia, escritos budistas, o Evangelho e o Alcorão) congregam 

princípios morais e humanísticos, embasados na ideia do amor fraterno universal, que 

compreendem um conjunto de normas de conduta, explicitado na forma de deveres a 

serem cumpridos pelo homem (Ishay, 2013b). 

Na Grécia antiga, ganhou corpo a interpretação da existência de um direito 

dito “natural”, por se entender decorrente da própria natureza, governada por uma lei 

universal, racional e imanente (Campilongo, 2017). O Direito Natural (jus naturae), 

presente em Platão e Aristóteles, foi retomado, posteriormente, na Idade Média por São 

Tomás de Aquino, que o buscou integrar com o pensamento cristão, compatibilizando-o 

com a fé, a partir do entendimento de que a natureza constitui fruto da criação divina 

(Trindade, 2002). Segundo a filosofia tomista, a Lei Natural é: 

 

“(...) aquela fração da ordem imposta pela mente de Deus, governador 

do Universo, que se acha presente na razão do Homem” (Campilongo, 

2017). 

 

Com a concepção iluminista da primazia do homem, o Jusnaturalismo perdeu 

a visão teocêntrica e substituiu a natureza em geral pela ideia de natureza humana ou, 

particularmente, pela razão humana, fonte do conhecimento. Sob essa ótica, o direito 

produzido pela razão humana, constituiria a expressão moral de possibilidades 
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inalienáveis, universais e eternas do ser humano, consolidados em direitos naturais 

humanos (Trindade, 2002). 

A Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão (DFDHC), 

aprovada em 26 de agosto de 1789, declarou extinto o Antigo Regime francês e consagrou 

os direitos naturais humanos em seus artigos iniciais: 

 

“Os homens nascem e continuam livres e iguais em direitos (...)” 

(Ishay, 2013a). 

 

“A finalidade de toda a associação política é a salvaguarda dos direitos 

naturais e imprescritíveis do Homem. Esses direitos são a liberdade, a 

propriedade, a segurança e a resistência à opressão.” (Ishay, 2013a). 

 

No pensamento de Bobbio (2000), desenvolvido em seu “Tratado geral da 

Política”, a doutrina moderna dos direitos naturais, construída ao longo dos séculos XVII 

e XVIII a partir das reflexões de Hobbes, Locke, Rousseau e Kant, entre outros, e que 

culmina na afirmação kantiana “sê pessoa e respeita os outros como pessoas”, pode ser 

entendida em muitos aspectos como uma secularização da ética cristã.  

Nesse percurso evolutivo, a afirmação dos direitos do homem superou a 

concepção meramente doutrinal do pensamento jusnaturalista, passando a assumir um 

caráter prático-político. Segundo Bobbio (2000), tal passo envolveu “uma inversão 

radical na história secular da moral”, alterando o ponto de observação de um “código de 

deveres”, como, por exemplo, o contido nos Dez Mandamentos ou o Código de 

Hamurabi, para um “código de direitos”. Tal inflexão demandou uma inversão de 

perspectivas. Detalhando o tema, esclarece o pensador que: 

 

 “(...) os códigos morais e jurídicos foram estabelecidos originalmente 

para salvaguardar o grupo social em seu conjunto, e não cada um de 

seus membros. A constituição de um código de direitos, ao contrário, 

pressupõe o entendimento da questão não mais apenas do ponto de 

vista da sociedade, mas também do ponto de vista do indivíduo”. 

(Bobbio, 2000) 
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No século XIX, o discurso liberal dos direitos humanos passou a perder sua 

expressão de universalidade, sendo progressivamente reconhecida, com maior força, sua 

limitação em garantir o exercício efetivo da igualdade civil e a superação das 

desigualdades sociais. Em seu artigo “A questão judaica”, Karl Marx observou, em 1844, 

que a desigualdade existente na sociedade limitava e restringia o significado prático dos 

demais direitos, uma vez que a emancipação política não implicara a emancipação 

humana (Marx1991). Em sua revisão histórica dos direitos humanos, Trindade (2002) 

ressaltou que, na passagem desse século ao século XX, a pressão operária e camponesa 

teve êxito em impulsionar a expansão dos direitos humanos oitocentistas (direitos civis e 

políticos), fazendo com que lhes fossem acrescidos juridicamente os direitos econômicos 

e sociais). 

Com o término da segunda guerra mundial, face à constatação da extensão e 

intensidade das atrocidades cometidas durante o conflito e ao reconhecimento da 

impropriedade de negar validade aos direitos universais, reconheceu-se o imperativo ético 

de se resgatar internacionalmente os direitos humanos. Nesse contexto, em 26 de junho 

de 1945, a Organização das Nações Unidas (ONU) foi criada com o propósito de se fundar 

um sistema global que pudesse garantir a paz mundial, tendo a promoção dos direitos 

humanos como um de seus objetivos centrais. Na Carta de São Francisco, documento de 

fundação da ONU, enfatizou-se que todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos 

(Ishay, 2013; Mann et al., 1999; Trindade, 2002). Estabelece a Carta em seu artigo 1º: 

 

“Os objetivos das Nações Unidas são: (...) Desenvolver relações de 

amizade entre as nações, baseadas no respeito ao princípio da 

igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos, e tomar outras 

medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal; realizar a 

cooperação internacional, resolvendo os problemas internacionais de 

caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e promovendo e 

estimulando o respeito aos direitos do homem e às liberdades 

fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou 

religião (...)” (ONU, 1945, artigo 1º, incisos 2 e 3)  

 

Tal entendimento ganhou corpo com a aprovação da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (DUDH), adotada pela resolução número 217 da Assembleia Geral 
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das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, documento cujo preâmbulo aponta para 

seu conteúdo central: 

 

“(...) o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da 

família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis (como) 

fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo.” (ONU, 1948) 

 

Em seu texto, a Declaração tem enumerados e sistematizados um conjunto de 

direitos políticos e civis (artigos 1º a 21º), econômicos, sociais e culturais (artigos 22º e 

28º). Tais direitos são entendidos como inerentes à dignidade humana e, portanto, 

inalienáveis, constituindo-se, em termos de recomendação, o ideal comum a ser atingido 

por todos os povos e nações. Assim, de um lado inaugurou-se o direito internacional dos 

direitos humanos, enquanto, por outro, adotou-se a concepção contemporânea de direitos 

humanos, que buscou associar os direitos civis e políticos, em desenvolvimento desde o 

século XVIII, aos direitos econômicos, sociais e culturais, demandados por movimentos 

sociais ao longo dos séculos XIX e XX (Trindade, 2002). 

Subsequentemente, a ONU desenvolveu dois importantes documentos, que 

consolidaram, no campo do direito internacional, a lista de direitos humanos universais, 

com sua aprovação pela Assembleia Geral, em 16 de dezembro de 1966: o Pacto 

Internacional dos Direitos Políticos e Civis (PIDPC) e o Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos e Sociais (PIDES). Ambos detalham e ampliam, nos seus respectivos 

campos, os direitos proclamados na Declaração de 1948 (Trindade, 2002). Em contraste 

ao observado em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, esses tratados 

internacionais impõem a obrigatoriedade de cumprimento de suas disposições pelos 

países que ratificaram tais pactos. 

Os Direitos Humanos, assim consolidados, encontram-se assegurados por 

padrões internacionais, são resguardados legalmente, têm foco na dignidade humana, 

devem ser exigidos de estados e atores estatais, e não podem ser renunciados (Roseman, 

Gruskin, Banerjee, 2004). Na II Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos, 

realizada em Viena em 1993, consagrou-se a natureza universal dos Direitos Humanos, 

tendo sido adicionalmente introduzidos os conceitos de serem indivisíveis (não se 

sucedem em gerações, mas se acumulam em dimensões), interdependentes (os direitos 

sociais e os direitos liberais devem se reforçar mutuamente), e inter-relacionados (os 
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direitos humanos e os sistemas internacionais de proteção devem interagir) (Quadros, 

Cerillo, 2020). 

Nesse sentido, em que medida os direitos humanos relacionam-se com as 

ações em saúde de indivíduos e coletividades? O direito à saúde encontra-se 

explicitamente enunciado no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais, ao 

se afirmar que os Estados signatários do Pacto: 

 

 “(...) Reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado 

nível de saúde física e mental” (ONU, 1966b, artigo 12, inciso 1). 

 

Ao lado disso, acrescenta-se que, a fim de assegurar o pleno exercício desse 

direito, se fazem necessárias medidas para: 

 

 “(...) A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, 

profissionais e outras, bem como a luta contra essas doenças” (ONU, 

1966b, artigo 12, inciso 2c). 

 

O elo entre direitos humanos e saúde pública tem como potencial o 

fortalecimento do bem-estar de cada ser humano de forma superior ao que seria proposto 

em abordagens isoladas, conduzidas no âmbito das ações em saúde ou do direito. Nesse 

referencial deve-se levar em conta: 1) o impacto que políticas, programas e práticas de 

saúde têm sobre a promoção, proteção e realização plena dos direitos humanos; 2) as 

consequências para a saúde advindas da violação de direitos humanos; e 3) o fato de a 

saúde e os direitos humanos serem intrinsecamente interligados e complementares para o 

objetivo comum que é impulsionar o bem-estar humano (Grodin et al., 2013). 

Sujeitos e grupos sociais que não têm seus direitos promovidos, protegidos e 

respeitados apresentam maior probabilidade de apresentarem agravos à saúde. Assim, por 

exemplo, no contexto particular da infecção por HIV, onde houver maior violação dos 

direitos à educação de qualidade, à informação, ao trabalho, à moradia digna, ao acesso 

aos serviços de saúde, e à vivência da sexualidade livre de preconceitos, haverá, também, 

maior vulnerabilidade à infecção (Paiva, Ayres, Buchalla, 2012; Gruskin, Tarantola, 

2018). 
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Dessa forma, ao se aplicar o referencial dos direitos humanos no contexto da 

saúde, deve-se tomar como referência as leis e pactos ou regulamentos reconhecidos 

internacionalmente e que são adotados pelos países na estruturação e operação de seus 

sistemas de saúde nacionais e na concepção, implantação e execução de políticas e 

programas de saúde (Grodin et al., 2013). Assim, deve-se: 1) analisar as normas que 

regem os programas e leis às quais se subordinam; 2) assegurar que direitos essenciais 

(como não discriminação, participação e accountability) estejam assegurados nas 

políticas, programas, e práticas de saúde; e 3) certificar o exercício do direito à saúde, 

contemplando as dimensões de aceitabilidade, acessibilidade, disponibilidade e qualidade 

na provisão de serviços e insumos de saúde (Grodin et al., 2013). 

O referencial dos Direitos Humanos Aplicados à Saúde pode, ainda, ser 

relevante para a avaliação da incorporação de novas tecnologias em saúde, por permitir 

analisá-la em relação a diferentes perspectivas que considerem sua disponibilidade, 

acessibilidade, aceitabilidade, qualidade e os benefícios que conferem a distintos grupos 

populacionais que compõem a sociedade. Sob essa ótica, pode-se avaliar se instalações, 

bens e serviços de assistência à saúde se encontram efetivamente disponíveis para a 

população, independentemente de gênero, cultura, raça ou orientação sexual; se são 

culturalmente adequados aos sujeitos atendidos; e se estão sendo oferecidos com 

qualidade (Paiva, Ayres, Buchalla, 2012; Gruskin, Ferguson, O'Malley, 2007). 

Neste estudo, em que se investigam os significados do autoteste anti-HIV em 

fluido oral para homens que fazem sexo com homens, a adoção do referencial dos direitos 

humanos aplicados à saúde parece, portanto, adequada para a análise compreensiva 

interpretativa dos significados atribuídos a essa nova tecnologia pela população de 

interesse a que nos propomos estudar.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  Objetivo Geral 

 

● Analisar, na perspectiva dos direitos humanos, os significados atribuídos ao 

autoteste anti-HIV em fluido oral por homens que fazem sexo com homens. 

 

3.2.  Objetivos Específicos 

• Descrever as percepções dos HSH usuários do teste em relação à sua 

experiência de autotestagem.  

• Identificar limites e potencialidades da realização do autoteste, como 

exercício de direitos.  
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Desenho de estudo 

 

Trata-se de um estudo que busca apreender as percepções de HSH ao 

realizarem o autoteste anti-HIV e os significados por eles atribuídos a essa nova 

tecnologia diagnóstica, com base no referencial teórico dos Direitos Humanos Aplicados 

à Saúde e que se valeu de abordagem qualitativa. 

A pesquisa qualitativa tem como foco apreender os processos da realidade 

que não se reduzem à sua quantificação (Minayo, 2003). Dessa forma, essa metodologia 

envolve dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato 

direto do pesquisador com a situação estudada, buscando entender os fenômenos segundo 

a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da pesquisa (Godoy, 1995). Além de 

possibilitar desvelar processos sociais ainda insuficientemente estudados a respeito de 

grupos específicos, a pesquisa qualitativa permite a elaboração de novas abordagens, 

revisão e criação de novos conceitos e categorias durante a pesquisa (Minayo, 2003). 

A metodologia empregada fundamenta-se na construção de um pensamento 

a respeito de uma vivência de determinado sujeito, o que, de certo modo, estabelece a 

alternativa de se adentrar em uma realidade coletiva e social através de discursos 

individuais e singulares (Schraiber, 1995). Dessa forma, têm-se uma “re-produção” de 

uma realidade social a partir da reflexão de experiências pessoais (Minayo, 2003). 

 

4.2. Local do estudo 

 

O estudo foi conduzido na cidade de São Paulo, em três equipamentos 

públicos de saúde, envolvidos na oferta de kits de autoteste anti-HIV em fluido oral, no 

escopo da pesquisa “A Hora é Agora-SP” (AHA-SP): a) o Centro de Testagem e 

Aconselhamento “Henrique de Souza Filho” (Henfil), localizado na região central do 

município, que atende usuários por demanda livre e realiza testagem rápida e laboratorial 

(para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C), aconselhamento pré e pós-teste, profilaxia pré-

exposição (PrEP) e pós-exposição ao HIV (PEP); b) o Centro de Referência e 

Treinamento em DST/AIDS da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (CRT), que 

tem por finalidade elaborar e implantar normas relativas às DST/AIDS no âmbito do SUS 
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em São Paulo, elaborar propostas de prevenção, prestar assistência médico-hospitalar, 

ambulatorial e domiciliar a pacientes com DST/AIDS, propor e executar ações de 

vigilância epidemiológica e controle das DST/AIDS, desenvolver programas de 

formação, treinamento e aperfeiçoamento, como também desenvolver e apoiar pesquisas 

científicas em seu campo de atuação e promover o intercâmbio técnico-científico com 

outras instituições nacionais e internacionais (São Paulo, 2022); e c) uma unidade móvel 

de testagem para infecção por HIV e sífilis, que atua no município de São Paulo, instalada 

no Largo do Arouche (onde há circulação da população-alvo de HSH) aos domingos de 

15h às 20h, com o intuito de ampliar o acesso dessa população à testagem. 

 

4.3. Seleção dos participantes  

 

Preliminarmente à descrição da forma de seleção dos participantes para o 

presente estudo, cabe resgatar os passos metodológicos utilizados na pesquisa AHA-SP, 

uma vez que os sujeitos do nosso estudo eram necessariamente voluntários daquela 

pesquisa. 

 

4.3.1. Pesquisa A Hora é Agora - SP 

 

Essa investigação, conduzida em 2018, avaliou a logística de distribuição de 

kits de autoteste anti-HIV em fluido oral no município de São Paulo, buscando identificar 

o local preferido pelos HSH para obtenção dos kits de autoteste (serviços de saúde, 

unidades móveis de testagem, ou sede de organização não governamental envolvida em 

ações de prevenção da infecção por HIV). O recrutamento, a seleção dos participantes, e 

as etapas da investigação do estudo AHA-SP foram previamente descritos por 

Vasconcelos et al. (2021). 

De modo sucinto, o rastreamento de potenciais participantes daquela pesquisa 

foi realizado por meio de veículos de comunicação em mídias sociais dirigidas ao público-

alvo (HSH) e, presencialmente, em locais/eventos frequentados por essa população. Os 

indivíduos eram então convidados a acessar uma plataforma digital, especificamente 

elaborada para a pesquisa, por meio da qual podiam optar pelo local de sua preferência 

para a obtenção do kit de autoteste entre as opções apresentadas pela pesquisa 

(Vasconcelos et al., 2021).  Ao retirar o kit de autoteste no local de dispensação de sua 

preferência, o participante recebia instruções sobre como realizar a autotestagem e lhe era 
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solicitado informar, anonimamente, o resultado obtido no teste na plataforma digital do 

estudo: 

- Em caso de resultado reagente, era orientado a procurar determinados 

serviços de saúde para realizar o teste sorológico confirmatório, a saber: o CRT 

DST/AIDS da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, o Serviço de Extensão ao 

Atendimento de Pacientes HIV/aids do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (SEAP-HCFMUSP) e o Serviço de Assistência 

Especializada (SAE) Campos Elíseos, vinculado à Coordenação de IST/Aids do 

município de São Paulo. Após realizar o teste confirmatório nesses serviços, e tendo 

obtido o diagnóstico de infecção por HIV, o indivíduo era orientado a iniciar o 

acompanhamento específico de saúde e a terapia antirretroviral (TARV), atendendo à 

recomendação da estratégia “testar e tratar”, adotada pelo Ministério da Saúde desde 

2013.   

- Em caso de resultado não reagente ao autoteste, o participante era 

analogamente orientado a informar, na plataforma digital o resultado, sendo nesse 

momento desligado do estudo AHA-SP. 

 

4.3.2. Seleção dos participantes do presente estudo 

 

Assim, retornando ao presente estudo, foram convidados a participar das 

entrevistas homens que fazem sexo com homens, com idade igual ou superior a 18 anos, 

residentes na cidade de São Paulo-SP, que tivessem realizado o autoteste anti-HIV em 

fluido oral (independente do resultado) no âmbito de sua participação voluntária na 

pesquisa “A Hora é Agora-SP”.  

 

Quanto ao tamanho amostral, como na pesquisa qualitativa a 

representatividade não é numérica, a amostra não foi definida previamente. Dessa forma, 

o tamanho amostral foi delimitado a partir da reincidência e profundidade dos discursos 

dos entrevistados. Segundo Minayo (2003), na pesquisa qualitativa, um universo amostral 

apropriado é aquele que possibilita a reflexão do todo em suas diferentes dimensões.  
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Como interessava-nos dar voz a HSH que haviam realizado o autoteste anti-

HIV em fluido oral, independentemente do diagnóstico final obtido, desenvolveu-se uma 

estratégia única de recrutamento, a partir da informação pelo potencial sujeito do 

resultado de seu autoteste na plataforma digital utilizada na pesquisa AHA-SP. 

A princípio fora planejado que os participantes do estudo AHA-SP, logo após 

terem informado o resultado do seu autoteste na plataforma digital da pesquisa, 

receberiam um convite, pelo próprio website, para entrar em contato com uma linha direta 

telefônica, das 8h às 18h, de segunda à sexta-feira (Disque Aids), para agendar uma 

entrevista que tinha a finalidade de compreender as experiências com a autotestagem. 

Nesse caso, o indivíduo escolheria o local e o horário de sua preferência para a realização 

da entrevista individual. No entanto, de abril a setembro de 2018, nenhum participante do 

AHA-SP entrou em contato demonstrando interesse em participar deste estudo. Foi, 

então, necessário reajustar o planejamento inicial. Assim, a partir de outubro/2018 o 

recrutamento para o presente estudo passou a ser como segue. 

Os objetivos do estudo eram comunicados aos potenciais sujeitos já no 

momento em que o indivíduo retirava o kit de autoteste no local de sua escolha. Nessa 

abordagem pessoa-a-pessoa, solicitava-se o contato telefônico do indivíduo, caso assim 

fosse de sua vontade. Nessa eventualidade, lhe era comunicado que seria oportunamente 

contatado para o agendamento de entrevista, em local e horários propícios a ele, ocasião 

em que compartilharia sua experiência com a autotestagem e os significados atribuídos a 

essa nova tecnologia diagnóstica.  

Com essa estratégia de recrutamento, foram obtidos 321 contatos telefônicos 

de potenciais participantes. Primeiramente, uma mensagem de apresentação foi enviada 

a todos os 321 contatos telefônicos, via aplicativo whatsapp, na qual a pesquisadora 

principal se apresentava, relembrava o primeiro contato que haviam tido, informava 

novamente os objetivos da pesquisa e indagava a respeito de dias e horários disponíveis 

para a entrevista presencial. Um total de 37 indivíduos responderam a mensagem; destes, 

19 afirmaram não ter tempo disponível ou vontade de participar da entrevista, ao passo 

que os 18 restantes demonstraram interesse em ser entrevistados. Destes, entretanto, 

apenas 12 compareceram às entrevistas agendadas em horário oportuno de sua escolha, 

sendo que todos relataram ter obtido resultado negativo no autoteste. A Figura 3 apresenta 

o fluxograma detalhado de captação dos participantes com resultado negativo no 

autoteste. 
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Figura 3. Fluxo de captação dos sujeitos da pesquisa que testaram não reagente no 

autoteste anti-HIV em fluido oral. São Paulo, 2022. 

 

Dado que a abordagem de recrutamento anteriormente descrita permitiu 

captar apenas participantes cujos resultados da autotestagem foram negativos, foi 

decidido proceder à busca ativa de potenciais participantes cuja autotestagem resultara 

positiva, de modo a garantir que fossem ampliadas as perspectivas a serem coletadas dos 

HSH quanto à sua experiência com o autoteste e os significados a ele atribuídos.  

Consultando a plataforma digital da pesquisa AHA-SP, foram ali 

identificados 27 sujeitos que haviam informado, de forma anônima, que haviam obtido 

resultado reagente à autotestagem para o HIV. Os pesquisadores do presente estudo 

consultaram profissionais dos três serviços de saúde que eram apontados no website da 

pesquisa AHA-SP como referência para o diagnóstico confirmatório (CRT DST/AIDS, 

SAE Campos Elíseos e SEAP-HCFMUSP), caso o participante informasse que o seu 

resultado resultara positivo. Buscava-se identificar, nesses ambulatórios, usuários com 

diagnóstico recente de infecção por HIV que tivessem revelado, no momento de seu 

registro inicial no serviço, terem participado da pesquisa AHA-SP.  

Por meio dessa busca ativa, foram identificados 12 indivíduos, que haviam 

efetuado matrícula para seguimento ambulatorial especializado no Centro de Referência 

e Treinamento em DST/AIDS. Destes, porém, três haviam solicitado transferência para 

serviços de saúde em outras cidades, onde passaram a ser acompanhados clinicamente, e 

um encontrava-se hospitalizado. Embora o SAE Campos Elíseos, unidade afiliada à 

321 contatos 
telefônicos

37 responderam 

19 não estavam 
interessados

18 
demonstraram 

interesse

12 foram 
entrevistados

284 não 
responderam
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Coordenação de IST/aids da Secretaria Municipal de Saúde, e o SEAP-HCFMUSP 

tivessem também sido indicados aos participantes da pesquisa AHA-SP, como possíveis 

locais para a realização de teste confirmatório, em caso de autoteste positivo, não se 

identificaram pacientes registrados nesses dois ambulatórios que houvessem informado 

terem sido participantes do AHA-SP quando de sua matrícula nos serviços. 

Para o grupo de 12 HSH assistidos no CRT, foi feita uma busca das datas dos 

agendamentos de consultas médicas, de modo a permitir que a pesquisadora se 

apresentasse ao potencial participante no dia de seu atendimento, lhe informasse os 

objetivos desta pesquisa e o convidasse a realizar a entrevista, antes ou após a consulta 

médica daquela data. Com essa estratégia, foram realizadas seis entrevistas com pacientes 

com resultado positivo à autotestagem.  

A Figura 4 detalha o fluxograma da captação dos participantes com resultado 

positivo no autoteste. 

 

Figura 4. Fluxo de captação dos sujeitos da pesquisa que testaram reagente no 

autoteste anti-HIV em fluido oral. São Paulo, 2022. 
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15 não encontrados
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4.4. Procedimentos para a coleta de dados 

 

Os indivíduos que aceitaram participar do estudo foram convidados a escolher 

previamente o local da entrevista (que poderia ser realizada na unidade móvel de testagem 

em que se conduzia a pesquisa AHA-SP ou em um dos serviços de saúde integrantes do 

estudo), além da indicação do dia e horário para a realização da entrevista. Todos os 

participantes leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE) 

(APÊNDICE I) receberam ajuda de custo para custear as despesas de deslocamento até o 

local de realização da entrevista. 

Os dados foram coletados por meio de entrevista semiestruturada, utilizando-

se de abordagem que proporcionasse a emergência de discursos livres por parte do 

entrevistado. Para se certificar que os objetivos da entrevista seriam alcançados, a 

entrevista foi orientada por um roteiro previamente estabelecido (APÊNDICE II). 

Buscou-se reduzir ao máximo quaisquer interrupções da entrevistadora durante o 

momento de fala do entrevistado e, quando necessário, estas ocorreram apenas para 

esclarecer aspectos não suficientemente claros nos depoimentos, ou para a retomada dos 

objetivos do estudo. É importante destacar que a forma como o entrevistador pode intervir 

produtivamente na entrevista não tem norma fixa e varia em cada situação, não possuindo 

fundamentos que determinem, antecipadamente, o momento e a direção da intervenção 

(Schraiber, 1995).  

O roteiro de entrevista também continha elementos relativos à caracterização 

dos participantes, no tocante às características sociodemográficas e sobre o processo 

saúde-doença, com questões fechadas. As questões abertas consistiam em perguntas 

norteadoras para abordar aspectos referentes à experiência de realização do autoteste anti-

HIV de cada participante. 

Para identificar a coerência do instrumento de coleta de dados, previamente 

ao início das entrevistas com os participantes do estudo foram realizadas 5 entrevistas-

piloto, não incluídas no estudo, a partir das quais a pesquisadora identificou a necessidade 

de alterações no roteiro utilizado. Tais mudanças foram assim efetuadas e incorporadas 

na versão final do roteiro de entrevista. 

A coleta de dados foi conduzida entre dezembro de 2018 a julho de 2019. 

Todas as entrevistas foram realizadas pela pesquisadora, gravadas com gravador MP3 e 
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transcritas logo a seguir, buscando-se não perder elementos e impressões do momento em 

que ocorreram. Em média, cada entrevista durou cerca de 15 minutos.  

 

4.5. Análise dos dados 

 

Após o processo de transcrição das entrevistas, os depoimentos foram 

analisados segundo a técnica de Análise de Conteúdo. Segundo Bardin, análise de 

conteúdo é: 

 

“Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção e recepção destas 

mensagens.” (Bardin, 2016, p.42) 

 

A análise de conteúdo parte de um exame preliminar de falas e documentos, 

e se aprofunda em camadas mais densas, indo além dos sentidos do conteúdo estudado. 

Isso se dá de forma que ocorra uma correlação entre o sentido semântico do material 

escrito e os aspectos sociais, culturais, psicológicos e/ou econômicos aos quais estão 

inseridos (Minayo, 2007). 

Segundo Laurence Bardin, a análise de conteúdo se dá em três etapas: 1) pré-

análise, 2) exploração do material, e 3) tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação (Bardin, 2016). 

A pré-análise inclui o planejamento do estudo, ocasião em que são definidos 

os documentos a serem estudados, os objetivos e hipóteses. Nessa etapa, são realizadas 

subsequentes leituras flutuantes; em outras palavras, o pesquisador se impregna do 

conteúdo do material estudado após a sua leitura exaustiva. É nesse momento em que o 

corpus é constituído, ou seja, os elementos que evidenciam a exaustividade (considerando 

que estejam contemplados no material empírico), a representatividade (representação do 

universo investigado), a homogeneidade (os critérios estabelecidos devem ser 

respeitados) e a sua pertinência (o material estudado deve ser apropriado para responder 

aos objetivos da pesquisa). Ainda, pode ocorrer a formulação e a reformulação das 

hipóteses e objetivos, momento em que novas leituras são necessárias, podendo ocorrer 
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modificações ou adições às perguntas formuladas a priori (Bardin, 2016). Nessa etapa, 

busca-se obter uma visão de conjunto dos depoimentos e identificar conteúdos 

compartilhados entre os depoentes ou singulares. 

Das leituras subsequentes do material empírico decorre a categorização do 

material, quando o material empírico é sintetizado em palavras ou frases significativas 

(Bardin, 2016). Já no tratamento dos resultados, inferência e interpretação, realiza-se 

nova síntese e seleção dos resultados, momento em que o pesquisador pode apresentar 

inferências baseadas nos resultados. Nessa etapa, com base em sucessivas 

reaproximações aos depoimentos, buscam-se sentidos mais amplos que lhes possam estar 

subjacentes e elabora-se o conjunto de categorias de análise deles emergente. Por fim, 

conduz-se a síntese interpretativa, etapa em que se articulam os objetivos do estudo, os 

dados coletados em campo e o referencial teórico adotado para embasar a análise. 

 

4.5.1. Categorias empíricas 

 

 De modo a se expandir a compreensão dos significados atribuídos ao autoteste 

pelos participantes do estudo, os sujeitos foram indagados a respeito de determinadas 

características sociodemográficas e em relação a alguns aspectos do processo saúde-

doença que consideramos poder influenciar a percepção dos participantes em relação à 

experiência de autotestagem. 

 

• Idade (em anos);  

• Ocupação (tipo);  

• Escolaridade (em anos de estudo);  

• Orientação sexual (homossexual, bissexual ou outro);  

• Orientação sexual assumida publicamente (sim ou não);  

• Vivência de preconceito e/ou estigma (sim ou não);  

• Realização de testagem para HIV previamente ao autoteste (sim ou 

não). 

 

 

 



53 
 

4.5.2. Análise interpretativa baseada no referencial dos Direitos 

Humanos 

 

A análise dos dados coletados no trabalho de campo considerou, para a 

elaboração da síntese interpretativa do material empírico da pesquisa com base no 

referencial dos Direitos Humanos Aplicados à Saúde, conforme anteriormente 

explicitado, direitos expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH); 

do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC); no 

Comentário Geral No. 14 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das 

Nações Unidas (CDESC); e na Diretriz sobre Intervenções de Autocuidado para a Saúde 

da Organização Mundial da Saúde. Cabe destacar que o Comentário Geral No. 14 do 

CDESC detalha aspectos inerentes ao direito à saúde, conforme expresso no artigo 12 do 

PIDESC. 

De modo mais detalhado, foram considerados na análise da significação do 

autoteste anti-HIV e sua articulação com os seguintes direitos expressos nos documentos 

acima citados: o direito à saúde (incluindo seus componentes: disponibilidade, 

aceitabilidade, acessibilidade e qualidade), o direito à participação, o direito à igualdade 

e à não discriminação, o direito à informação, o direito à tomada de decisão informada, o 

direito à privacidade e à confidencialidade, o direito aos benefícios do progresso científico 

e suas aplicações e o accountability (termo em língua inglesa que designa os mecanismos 

de controle, fiscalização e responsabilização de agentes públicas e pessoas em geral, ou 

seja, prestação de contas).  

Para dar maior clareza à construção do referencial analítico, no Quadro 2 

foram detalhadas as definições operacionais de cada unidade conceitual de direitos 

humanos aplicados à saúde, que balizou a análise e a interpretação das narrativas contidas 

nos depoimentos dos participantes do estudo. 
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Quadro 2. Definições operacionais das unidades conceituais dos Direitos Humanos 

aplicados à saúde empregados no estudo. São Paulo, 2022.  

 

 Direitos Humanos Definição operacional 

D
ir

ei
to

 à
 s

a
ú

d
e 

Acessibilidade Assegura que serviços, programas e tecnologias de saúde sejam 

acessíveis a todos, tanto física como financeiramente (ONU, 2020). 

Aceitabilidade Os serviços, programas e tecnologias de saúde devem ser aceitáveis 

por aqueles que os receberem. Além disso, o cuidado deve ser 

prestado de forma ética, confidencial e que respeite as singularidades 

de cada indivíduo (ONU, 2020). 

Disponibilidade Serviços de saúde, programas e tecnologias devem estar disponíveis 

à população em quantidade suficiente (ONU, 2020). 

Qualidade Os serviços, programas e tecnologias de saúde disponíveis devem ser 

de boa qualidade e cientificamente comprovados, incluindo corpo 

profissional treinado e infraestrutura adequada (ONU, 2020). 

Direito à participação Quando os sujeitos participam ativamente da tomada de decisão 

quanto aos processos que impactam diretamente em sua saúde 

(WHO, 2019). 

Direito à igualdade e à não 

discriminação 

Assegura que leis, políticas e práticas estejam em conformidade aos 

direitos humanos (WHO, 2019). Ainda, garante-se que nenhum 

cidadão sofra algum tipo de discriminação ou preconceito devido à 

raça, cor, orientação sexual, religião ou gênero (WHO, 2011). 

Direito à informação Refere-se às implicações sobre como ocorre a regulação da difusão 

de informações, bem como sobre a quem cai a responsabilização em 

caso de emissão de notícias falsas ou incorretas (WHO, 2019). 

Direito à tomada informada de 

decisão 

Refere-se às informações de forma clara, não-discriminatória e 

inclusiva que devem estar acessíveis para que o indivíduo possa ter 

autonomia e tomar suas próprias decisões relacionadas à saúde 

(WHO, 2019). 

Direito à privacidade e à 

confidencialidade 

A privacidade e a confidencialidade dos sujeitos devem ser 

garantidas, inclusive fora do âmbito dos serviços de saúde, como no 

caso do uso de ferramentas de autocuidado (WHO, 2019). 

O direito aos benefícios do 

progresso científico e suas 

aplicações 

Todas as pessoas têm o direito em usufruir dos benefícios do 

progresso e descobertas científicas. Tendo, assim, acesso à cuidado 

de saúde (mental e física) de qualidade e condizentes com as 

melhores práticas cientificamente comprovadas (ONU, 2020). 

Accountability Se refere à prestação de contas. No caso de ferramentas de 

autotestagem, diz respeito a um sistema de reparação em casos em 

que os direitos sejam negligenciados ou violados (WHO, 2019). 
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4.6. Aspectos éticos 

 

O protocolo desta pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do 

Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, tendo sido aprovado sob número: 2.883.314. Foram 

resguardadas todas as recomendações contidas na Resolução N° 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde sobre pesquisas que envolvem seres humanos, garantindo o anonimato 

dos sujeitos e a confidencialidade no manejo das informações ao longo de toda a execução 

da pesquisa (Brasil, 2012).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1.  Conhecendo os sujeitos do estudo 

 

Na pesquisa AHA-SP, da qual se originou o presente estudo, foram 

distribuídos 3.450 kits de autoteste anti-HIV em fluido oral para a população-alvo de 

interesse. No entanto, desses, apenas 618 HSH informaram o resultado obtido com o 

autoteste na plataforma digital, conforme sugerido aos participantes da pesquisa. Dentre 

eles, 27 relataram resultados positivos, 6 indeterminados e 585 negativos.  

Chamou-nos, inicialmente atenção, a baixa frequência (18%) de informação 

sobre os resultados da autotestagem por parte dos participantes da pesquisa AHA-SP, o 

que afetaria o recrutamento e a seleção de sujeitos para este estudo qualitativo. Além 

disso, o fato de 95% das informações relativas ao resultado da autotestagem, inseridas na 

plataforma digital, terem sido provenientes de HSH cujos resultados haviam sido 

negativos ao teste. Pode-se especular que aqueles que testaram positivo, mesmo com a 

adição dessa informação no site ter sido feita de forma anônima, podem ter tido receio de 

divulgar seu resultado devido ao estigma e ao medo da perda de confidencialidade. 

De fato, o estigma associado ao diagnóstico de soropositividade para o HIV 

tem sido identificado como uma barreira ao compartilhamento do status sorológico dos 

indivíduos testados com amigos, familiares, profissionais de saúde, e como os parceiros 

(em caso de indivíduos que se encontrem em algum tipo de relacionamento) (Boye et al., 

2021). É importante, contudo, ressaltar que, no caso da pesquisa AHA-SP, tratava-se de 

compartilhar o resultado numa plataforma digital na internet. Apesar de haver sido 

garantido o anonimato dessa informação, pode-se entender que o estigma está tão 

enraizado em nossa sociedade que, a princípio, o indivíduo que recebe o resultado 

reagente prefere não correr riscos de que seu diagnóstico seja divulgado. 

Quando se utilizou o autoteste como estratégia diagnóstica, uma pesquisa 

realizada na China relatou maior frequência de comunicação do resultado sorológico 

positivo entre casais (Chen et al., 2021). No entanto, esse resultado pode estar relacionado 

ao contexto matrimonial ou a aspectos culturais, uma vez que não foram encontradas 

evidências que corroborem esses resultados em outras populações e em diferentes 

contextos, como é o caso de HSH e pessoas solteiras (Boye et al., 2021). 
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Além de ter havido baixa frequência de informação dos resultados do 

autoteste entre os participantes da pesquisa AHA-SP, como descrito anteriormente, e 

apesar de terem sido orientados e convidados a participar do presente estudo qualitativo 

após a experiência de autotestagem, nenhum participante daquele estudo entrou em 

contato com a pesquisadora, a fim de participar das entrevistas. Mesmo assim, com a 

estratégia de recrutamento de participantes, apontada em detalhes no capítulo referente 

aos Métodos, foi possível incluir no presente estudo 18 participantes, sendo que 12 

entrevistados relataram que seu autoteste anti-HIV em fluido oral resultara negativo, 

enquanto os demais seis tiveram resultado positivo no autoteste e em subsequente teste 

sorológico confirmatório. 

As características dos indivíduos incluídos neste estudo podem ser verificadas 

na Tabela 1. Vale ressaltar que como forma de manter o anonimato dos sujeitos 

entrevistados, os nomes inseridos na Tabela 1 tratam-se de nomes fictícios criados pelos 

pesquisadores. Dos 18 participantes, 10 (56%) encontravam-se na faixa etária entre 20 a 

25 anos e o restante, entre 27 a 42 anos. A amostra estudada apresentava alta escolaridade, 

sendo que 15 (83%) participantes haviam ingressado no ensino superior e 9 (50%) já o 

haviam completado, dois dos quais relataram ter concluído, também, formação no âmbito 

da pós-graduação. Apenas um informou estar desempregado no momento da entrevista; 

o restante exercia ocupações diversas, sendo que 8 (44%) atuavam em áreas técnicas 

especializadas, 5 (28%) no setor de serviços, um no terceiro setor, um como profissional 

do sexo, além de dois terem relatado ser estudantes.  

Considerando-se que o autoteste anti-HIV é uma nova tecnologia diagnóstica, 

de acesso ainda limitado em muitos países, sua utilização pode estar associada a 

segmentos sociais mais privilegiados, em termos de acesso à informação ou mesmo de 

poder aquisitivo. Segundo estudo realizado em Hong Kong, ter ensino superior, ter 

recebido informação sobre o autoteste para o HIV no último ano, conhecer alguma pessoa 

vivendo com o HIV, pertencer à etnia branca, e possuir maior renda familiar per capita 

foram preditores para a realização da autotestagem (Wong et al., 2015). Em nosso estudo, 

é importante frisar que a elegibilidade dependia de participação na pesquisa AHA-SP, 

tendo requerido, portanto, acesso à internet para que se tivesse tomado conhecimento da 

realização da pesquisa e para a obtenção dos kits de autoteste.  

No tocante à orientação sexual, 11 (61%) se consideraram homossexuais, seis 

(33%) afirmaram ser bissexuais e um pansexual. Quando perguntados se sua orientação 
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sexual era assumida publicamente, 12/18 (67%) confirmaram, enquanto os demais 

negaram. Em relação a terem vivenciado alguma forma de preconceito, tal experiência 

mostrou-se bastante frequente, pois apenas dois (11%) disseram nunca ter vivido qualquer 

situação de estigma ou discriminação. 

A maior frequência de participantes cuja orientação sexual era revelada 

publicamente pode estar associada à maior procura de testagem entre HSH assumidos. 

Cao e colaboradores (2019), por exemplo, demonstraram em estudo chinês, que a 

exposição da orientação sexual à sociedade estava relacionada à maior probabilidade de 

realização de testagem para o HIV e sífilis. Isso pode ser entendido já que, ao revelar sua 

orientação sexual a amigos, familiares e/ou profissionais de saúde, o indivíduo cria uma 

rede de apoio que lhe dá suporte, provê acesso à informação e, consequentemente, pode 

contribuir para a tomada de decisão em relação à realização das testagens para infecções 

sexualmente transmissíveis. No entanto, como a revelação da orientação sexual está 

associada à vivência de discriminação, marginalização e julgamento, muitos HSH 

escolhem não revelar essa informação de caráter pessoal a indivíduos de seu convívio e, 

até mesmo, a profissionais da saúde (Cao et al., 2019).  

Finalmente, quanto à realização de testagem anti-HIV, anteriormente ao 

autoteste, em nossa amostra, 14 (78%) já haviam realizado algum teste, enquanto os 

demais tiveram sua primeira testagem, valendo-se do autoteste em fluido oral. Assinala-

se a possibilidade de o autoteste ser capaz de ampliar a cobertura de testagem de 

populações vulneráveis de difícil acesso tem sido enfatizada como uma das vantagens 

dessa inovação tecnológica no diagnóstico (Dirisu et al., 2020; Witzel et al., 2017; 

Lippman et al., 2015). Assim, por exemplo, em uma pesquisa realizada com autoteste 

para o HIV no Senegal, diversos indivíduos participantes relataram que nunca o haviam 

realizado até então, e a maioria dos resultados reagentes para o HIV se deu nesses 

indivíduos. Demonstrou-se, assim, que o autoteste foi eficaz na captação de indivíduos 

que não acessam os serviços de saúde (Lyons et al., 2019). 
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Tabela 1. Caracterização dos participantes do estudo. São Paulo, 2022. 

 

Nome 

fictício 
Idade Escolaridade Ocupação 

Orientação 

sexual 

Vivência de 

estigma e/ou 

discriminação 

Realização de 

teste anti-HIV 

prévia ao AT 

Resultado do 

autoteste 

(AT) 

João 40 Superior 

incompleto 

Estudante Homossexual Sim Sim Negativo 

José 30 Superior 

incompleto 

Agente de 

turismo 

Homossexual Sim Sim Negativo 

Carlos 42 Superior 

completo 

Auxiliar 

administrativo 

Bissexual Sim Sim Negativo 

Fábio 28 Superior 

completo 

Desempregado Homossexual Sim Sim Negativo 

Arthur 23 Médio completo Cabeleireiro Homossexual Sim Sim Negativo 

Ben 20 Superior 

completo 

Assistente de 

vendas 

Pansexual Não Sim Negativo 

Diego 20 Superior 

incompleto 

Captação de 

recursos em 

ONG 

Bissexual Sim Não Negativo 

Pedro 21 Médio completo Telemarketing Homossexual Sim Não Negativo 

Tadeu 25 Fundamental 

completo 

Profissional do 

sexo 

 

Bissexual Sim Sim Negativo 
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Tabela 1. Caracterização dos participantes do estudo. São Paulo, 2022 (continuação). 
 

Nome 

fictício Idade Escolaridade Ocupação 
Orientação 

sexual 

Vivência de 

estigma e/ou 

discriminação 

Realização de 

teste anti-HIV 

prévia ao AT  

Resultado do 

autoteste 

(AT) 

Caio 23 Superior 

incompleto 

Estudante e 

estagiário 

Bissexual Sim Sim Negativo 

Camilo 24 Superior 

incompleto 

Analista 

financeiro 

Homossexual Sim Sim Negativo 

Júlio 23 Superior 

completo 

Administrador 

hospitalar 

Bissexual Sim Não Negativo 

Mário 31 Superior 

completo 

Especialista de 

RH 

Homossexual Sim Sim Positivo 

Otávio 23 Superior 

completo 

Radialista Homossexual Sim Sim Positivo 

Victor 29 Pós-graduação Dentista Homossexual Sim Sim Positivo 

Aldo 39 Superior 

completo 

Jornalista Homossexual Sim Sim Positivo 

Breno 25 Pós-graduação Nutricionista Bissexual Não Não Positivo 

Dante 27 Superior 

completo 

Professor de 

inglês 

Homossexual Sim Sim Positivo 
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5.2. As percepções dos sujeitos sobre o autoteste anti-HIV em fluido 

oral  

 

Conforme explicitado no capítulo referente aos Métodos, interessava-nos 

analisar, na perspectiva dos Direitos Humanos aplicados à saúde, os significados 

atribuídos ao autoteste anti-HIV em fluido oral pelos HSH residentes em São Paulo, 

identificando limites e potencialidades de sua utilização como exercício de direitos. 

Para tal, os depoimentos dos entrevistados foram interpretados segundo a 

Análise de Conteúdo. Foram feitas reaproximações recorrentes com os discursos, 

possibilitando, dessa forma, que as categorias analíticas emergissem. Segundo Minayo 

(2003), as categorias compreendem dados ou particularidades com aspectos recorrentes e 

que conversam entre si. Essas categorias são úteis para instituir classificações. Em outras 

palavras, as categorias reúnem concepções e discursos em um único conceito que 

sumarizam todos esses elementos (Minayo, 2003). 

É importante enfatizar que as categorias apresentadas a seguir surgiram da 

análise dos discursos, ou seja, não foram definidas previamente. São elas: Motivação para 

a realização do autoteste, Acesso ao autoteste, Confiança/desconfiança no autoteste, e 

Sentimentos e percepções decorrentes da testagem. 

 

5.2.1. Motivação para a realização do autoteste 

 

Quanto a categoria Motivação para a realização do autoteste, de maneira 

geral, os participantes do estudo se sentiram motivados em utilizarem o autoteste por 

terem o costume de realizar sorologia para o HIV com uma certa frequência. José e Otávio 

relataram: 

 

“Na verdade, eu sempre faço teste de HIV, por ser homossexual eu 

sempre faço pelo menos de 4 em 4 meses, 6 em 6 meses eu faço (...)”. 

José (realizou teste HIV anteriormente, orientação sexual assumida 

publicamente e autoteste negativo) 
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“(...) Eu tinha o costume de fazer de 4 em 4 meses, eu tinha o costume 

de fazer. Mesmo que eu não tivesse feito nada”. Otávio (realizou teste 

HIV anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e 

autoteste positivo). 

 

Em concordância com esse resultado, estudo australiano, realizado em 2021, 

apontou que alguns dos HSH entrevistados também referiram o hábito de realizarem a 

autotestagem entre as visitas às clínicas de saúde, mesmo que não apresentassem uma alta 

situação de risco (Leitinger et al., 2021). 

Assim, em determinados casos, mesmo que o indivíduo não tivesse se exposto 

a uma situação de risco, a testagem parecia fazer parte da rotina de vida de sujeitos da 

nossa pesquisa, percebida como uma forma de prevenção ao HIV. Tal entendimento, de 

fato, está incorporado na estratégia de prevenção combinada, proposta como política 

pública pelo Ministério da Saúde, e compõe a Mandala de Prevenção, ilustrada na Figura 

1 desta tese. Nesse caso, a testagem para o HIV age como estratégia preventiva, já que 

permite que o indivíduo conheça seu status sorológico e possa conduzir, de forma 

consciente, a gestão de seu risco, adotando as medidas profiláticas que lhe pareçam mais 

adequadas, escolhendo seus parceiros sexuais e sugerindo acordos (São Paulo, 2017). 

O hábito de testagem regular para o HIV pode ser considerado um fator 

motivacional positivo. Em estudo realizado na Holanda, Reitsema e colaboradores (2019) 

observaram que, desde o início da terapia antirretroviral logo após a identificação do 

diagnóstico de soropositividade para o HIV, o aumento da testagem de HSH, em serviços 

de saúde, com frequência semestral, se mostrou associado a uma diminuição considerável 

do número de novas infecções e de casos de aids. Embora o aumento no número de 

testagens implique elevação nos custos em saúde pública, em análise econômica se 

demonstrou que, entre HSH que relataram ter tido 10 ou mais parceiros sexuais no período 

de seis meses, tal intervenção apresentou ótimo custo-benefício (Reitsema et al., 2019). 

Do ponto de vista motivacional, conhecer pessoas que vivem com HIV/aids 

mostrou-se igualmente relevante entre nossos entrevistados.  
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“(...) eu já tive experiência com pessoas soropositivas. Então, sempre 

procurei me cuidar, fazer meu teste de 3 ou de 4 em 4 meses (...)”. 

Arthur (realizou teste HIV anteriormente, orientação sexual assumida 

publicamente e autoteste negativo) 

 

Analogamente, entre HSH negros nos Estados Unidos da América, além do 

suporte da família e dos amigos, o fato dos entrevistados conhecerem alguém que tinha 

morrido devido à alguma doença relacionada à aids, bem como a compreensão de como 

o diagnóstico positivo para o HIV refletiria na vida de amigos e familiares daquele 

indivíduo, foram fatores motivadores para a realização do teste sorológico (Jones et al., 

2019).  

Alguns participantes de nosso estudo exprimiram receio de estarem 

infectados pelo HIV, ao reconhecerem sua vulnerabilidade devido às suas práticas 

sexuais. De fato, a forma como viviam a sexualidade e suas práticas sexuais foram 

motivadoras para João e Carlos para a realização do autoteste. 

 

“Então, é porque na verdade eu sou muito... não é neurótico, eu 

procuro me cuidar muito. Eu sei da minha vida. Dos meus parceiros 

que eu tive há meses atrás, eu não sei. Eu sei que eu uso preservativo. 

Mas eu não sabia se eles usavam ou não”. João (realizou teste HIV 

anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e autoteste 

negativo) 

 

“(...) E por conta das relações que tive, apesar de sempre usar 

camisinha, mas a gente se preocupa”. Carlos (realizou teste HIV 

anteriormente, orientação sexual não assumida publicamente e 

autoteste negativo) 

 

Ademais, o medo e a orientação sexual parecem ter certo peso na frequência 

de testagem, já que, de certa forma, a orientação sexual é percebida como fator de risco 

acrescido à aquisição da infecção pelo HIV. 
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“Porque, assim, se sabe que na população homossexual tem uma maior 

incidência de casos de HIV. Então, eu, com uma vida sexual ativa, 

sempre procurei fazer esses testes”. Victor (realizou teste HIV 

anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e autoteste 

positivo). 

 

“Era pra manter os exames em dia. Como acontecia muito né (...). Não 

exposição, mas acontece muito HIV em homossexuais. Eu ficava 

sempre me testando apesar de sempre ter me cuidado bem. Pra ver se 

tava tudo certinho”. Dante (realizou teste HIV anteriormente, 

orientação sexual assumida publicamente e autoteste positivo) 

 

Contrariamente a isso, a baixa percepção de risco e o medo de um diagnóstico 

positivo podem representar barreiras para a realização da testagem para o HIV. Entre 

HSH chineses, Xu et al. (2018) descreveram que muitos não se percebiam em situação de 

vulnerabilidade à infecção pelo HIV, enquanto outros, apesar de terem essa percepção, 

não realizavam a testagem, pois tinham medo de que o resultado fosse positivo (Xu et al., 

2018). Destaca-se, portanto, a importância do acesso a informações acuradas e em 

linguagem clara e objetiva sobre a transmissão do HIV, seu tratamento e a importância 

da testagem, de forma a aprimorar as percepções de risco entre HSH, e de ressaltar a 

importância do diagnóstico precoce como forma de otimizar os benefícios do tratamento 

para o HIV. 

Do mesmo modo que a testagem para o HIV era motivada pelas práticas 

sexuais de cada indivíduo (frequência, uso de preservativo ou não, relação com pessoa 

conhecida ou não, e desconhecimento do status sorológico dos parceiros) para alguns 

participantes deste estudo, para outros, o medo e a falta de tempo parecem constituir 

barreiras para a testagem. Para Arthur e Otávio, por exemplo, o autoteste foi percebido 

como uma ferramenta diagnóstica de testagem mais conveniente e adequada, capaz de 

reforçar, portanto, a motivação para realização do teste. 
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“Porque facilita a vida das pessoas. Hoje em dia tem muita gente que 

não tem tempo. Ou acaba de você não ir ao médico porque tem medo 

de dar positivo. Muita gente acaba não indo no médico e não 

descobrindo se tem ou não tem. Só vai quando está em um estágio 

terminal e não tem muita coisa pra fazer”. Arthur (realizou teste HIV 

anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e autoteste 

negativo) 

 

“Antes de fazer o autoteste eu tinha ficado muito tempo sem fazer teste. 

Eu sempre tive costume de fazer. Mas aí foi ficando tudo tão corrido, 

eu acabei deixando de fazer muito tempo. Mas aí eu fiquei sabendo que 

tava tendo esses testes que você pegava e fazia. E eu tava sonhando 

muito com isso. Então, eu falei: "vou fazer o autoteste", porque dia sim, 

dia não, eu sonhava com a ocasião”. Otávio (realizou teste HIV 

anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e autoteste 

positivo) 

 

Do ponto de vista motivacional, o autoteste pode, assim, ser entendido como 

uma oportunidade relevante para a testagem, visto que possibilita o acesso ao teste mesmo 

fora do horário comercial (horário este em que os serviços de saúde ofertam a testagem) 

e em local de melhor conveniência ao indivíduo.  

De acordo com Dirisu et al. (2020), uma das principais qualidades do 

autoteste para o HIV, reconhecida de modo consensual por HSH entrevistados na Nigéria, 

é a comodidade que proporciona. Em outras palavras, com o autoteste não há a 

necessidade de espera em longas filas de serviços de saúde. Além disso, os participantes 

desse estudo acreditavam que o autoteste iria aumentar e facilitar o número de testagens 

regulares para o HIV, especialmente entre HSH que trabalhavam e não encontravam 

serviços de testagem disponíveis durante os finais de semana, único período que tinham 

livre (Dirisu et al., 2020). 

Complementarmente, HSH nos Estados Unidos da América, reforçaram o 

benefício de o autoteste poder ser realizado em qualquer local e horário, permitindo, dessa 

forma, beneficiar pessoas que não possuem horário flexível no trabalho ou 
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escola/universidade para que possam buscar a testagem em serviços de saúde (Freeman 

et al., 2018). 

Entre nossos entrevistados, outro fator apontado, que motivou a escolha pelo 

autoteste em fluido oral, foram as comodidades que essa tecnologia proporciona. Victor 

ressaltou ter optado por esse tipo de teste por sua praticidade.  

 

“(...) Pela praticidade, por ser uma tecnologia nova, pelo uso da saliva. 

E por fazer em casa, economizar tempo”. Victor (realizou teste HIV 

anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e autoteste 

positivo) 

 

Similarmente, a facilidade em realizar a testagem por meio do autoteste e a 

não necessidade de se coletar sangue foram pontos de destaque para os participantes de 

um estudo conduzido com o autoteste em fluido oral na Nigéria. Destacaram os 

participantes o fato de a coleta da amostra, nessa modalidade de testagem, ser indolor 

(Dirisu et al., 2020). 

Outro fator motivador para o uso do autoteste foi a garantia de maior 

privacidade e confidencialidade que enseja, conforme ressaltaram alguns de nossos 

entrevistados: 

 

“(...) Vamos dizer assim, uma transexual, tenho muitos amigos 

transexuais, que não vai pra um CTA, não vai pra um atendimento de 

saúde. Tenho, eu falo pra essa pessoa, faz lá, eu pego pra você, só me 

dá o código. Não precisa se identificar. Você não quer entrar lá dentro, 

tudo bem eu pego pra você e te trago na sua casa”. José (realizou teste 

HIV anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e 

autoteste negativo) 

 

“(...) Alguns têm medo e acabam não pegando por conta do medo. E 

são pessoas também que não vão no serviço de saúde”. João (realizou 
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teste HIV anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e 

autoteste negativo) 

 

Assim como em nosso estudo, relatos de outros autores têm enfatizado que a 

discrição, privacidade, confidencialidade e praticidade de poder realizar a testagem na 

própria moradia do usuário do autoteste, ou local de sua preferência e livre escolha, 

podem ser considerados fatores facilitadores para reduzir barreiras de acesso à testagem, 

principalmente daqueles que, por algum motivo, não se sentem confiantes em frequentar 

um serviço de saúde  (Flowers et al., 2017) ou que não se testam em serviços de saúde 

por medo da estigmatização (Freeman et al., 2018). 

No entanto, um estudo conduzido nos Estados Unidos da América com HSH 

afro-americanos, apontou que os sujeitos entrevistados demonstraram receio de 

realizarem autoteste no próprio domicílio e seus familiares descobrirem o kit de testagem. 

Assim, devem-se levar em consideração, as necessidades de cada indivíduo e as situações 

diversas, pois, mesmo no ambiente domiciliar há risco de que a privacidade e 

confidencialidade do sujeito não sejam respeitadas (Daniels et al., 2018). 

Outro aspecto a ser considerado é a oportunidade aberta a HSH que não 

tenham assumido publicamente sua orientação sexual identificarem o autoteste como 

método diagnóstico mais acessível. Conforme relatado por Liu e colaboradores (2019), 

para HSH entrevistados na China, o desconforto de falar com profissionais de saúde a 

respeito de suas práticas sexuais seria evitado. Adicionalmente, nesse mesmo estudo, 

muitos HSH afirmaram preferir receber um possível diagnóstico reagente para o HIV na 

comodidade de seu lar (Liu et al., 2019). 

Reconhece-se que o medo relacionado a um suposto diagnóstico positivo, ao 

estigma, preconceito, julgamento por parte de terceiros e à possibilidade de 

discriminação, afastam integrantes das populações-chave da procura por ferramentas de 

prevenção e tratamento, bem como pelos serviços de saúde que estão disponíveis à 

população. E esses sentimentos estão presentes, mesmo diante da disponibilidade da 

testagem anti-HIV, do acolhimento de profissionais da saúde, da presumível 

acessibilidade aos serviços de saúde e das ferramentas de prevenção e tratamento (como 

PrEP, PEP, distribuição de camisinhas e TARV). 



68 
 

Por outro lado, para alguns dos nossos entrevistados, o autoteste é visto como 

uma forma de autocuidado ou, até mesmo, como uma ferramenta que aumentaria o 

sentimento de segurança em relação à própria percepção de saúde e bem-estar, conforme 

Tadeu e Caio destacaram: 

 

“(...) Necessidade de... fico com muitas pessoas frequentemente. 

Necessidade de ver como tá a saúde”. Tadeu (realizou teste HIV 

anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e autoteste 

negativo) 

 

“Questão de segurança. Eu me sinto bem sabendo da minha sorologia. 

Então, eu sei que faço parte de um grupo de risco, então eu prefiro me 

testar. Eu tenho alguns amigos que acreditam que é melhor não saber. 

Eu prefiro saber, mesmo que seja um baque, caso um dia eu chegue a 

pegar. Apesar de eu tomar as providências pra que isso não aconteça 

(...). Eu me sinto seguro sabendo a sorologia”. Caio (realizou teste HIV 

anteriormente, orientação sexual não assumida publicamente e 

autoteste negativo) 

 

De fato, a incorporação de intervenções de autocuidado tem sido defendida 

pela Organização Mundial da Saúde para fazer avançar políticas de promoção à saúde e 

bem-estar e de contribuir para o manejo de agravos relevantes em diferentes contextos 

epidemiológicos, desde que se encontrem baseadas em evidências e se desenvolvam com 

acolhimento e em condições de segurança (WHO, 2019). 

Segundo Narasimhan et al. (2021), ferramentas de autocuidado, tais como o 

autoteste anti-HIV, oferecem oportunidades para o aprimoramento da saúde sexual e 

reprodutiva e para fazer avançar a promoção dos direitos sexuais de populações 

vulneráveis, como é o caso de HSH. Em revisão sobre o tema, os autores enfatizaram que, 

particularmente em contextos nos quais determinadas práticas sexuais são criminalizadas 

ou estigmatizadas, o autoteste torna-se especialmente importante para promover uma 

forma segura de testagem (Narasimhan et al., 2021). 
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Por fim, outro fator motivador da autotestagem, na percepção de nossos 

entrevistados foi a significação do autoteste como expressão de uma novidade, como uma 

ferramenta que deveria ser explorada e compartilhada com amigos. Nessa situação, a 

curiosidade pelo novo e incomum influenciaram a escolha do autoteste por João e Carlos.  

 

“Primeiro foi conhecer, porque é uma novidade. É passar pela 

experiência pra também orientar meus amigos a fazer”. João (realizou 

teste HIV anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e 

autoteste negativo) 

 

“(...) Algo novo. E curiosidade. Achei bem legal. É uma novidade”. 

Carlos (realizou teste HIV anteriormente, orientação sexual não 

assumida publicamente e autoteste negativo) 

 

Um estudo realizado com HSH e pessoas transgênero, em 2019, no Reino 

Unido, apontou resultados semelhantes, à medida em que seus participantes também 

indicaram como fator motivador para a realização do autoteste o desejo de experimentar 

uma tecnologia diagnóstica nova ou porque entenderam que o autoteste fazia parte de 

uma pesquisa inovadora. Para esses indivíduos, o autoteste foi reconhecido como uma 

versão aprimorada dos testes disponíveis até então (Witzel et al., 2019). 

De forma totalizadora, podemos dizer que a primeira categoria analítica que 

emergiu das narrativas de nossos entrevistados – a motivação para realização do 

autoteste – encontra suporte no referencial dos Direitos Humanos aplicados à saúde, ao 

destacar o potencial dessa nova tecnologia diagnóstica em promover, proteger e permitir 

a realização do direito à informação, do direito à tomada informada de decisão, do direito 

à privacidade e confidencialidade, assim como o direito aos benefícios do progresso 

científico e suas aplicações, e o direito à igualdade e à não discriminação. Além disso, no 

tocante ao direito à saúde, o autoteste poderia reforçar os componentes da aceitabilidade 

e da acessibilidade, como veremos a seguir. 

Dado que o autoteste anti-HIV é uma ferramenta diagnóstica recentemente 

incorporada à estratégia de prevenção combinada no Brasil, coloca-se a necessidade de 

promover, de forma sustentada, o direito à informação. Os gestores de saúde pública 
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brasileiros, além de disponibilizarem esse novo tipo de testagem de forma gratuita no 

âmbito do Sistema Único de Saúde, devem, portanto, promover campanhas de divulgação 

dessa inovação tecnológica em meios de comunicação de amplo e fácil acesso, com foco 

principalmente nas populações mais vulneráveis à aquisição da infecção, como é 

particularmente o caso dos HSH, para que a informação possa realmente se tornar 

acessível a todos, independentemente do local de residência, estrato econômico, 

segmento social e/ou grau de instrução.  

Além disso, informações sobre formas de prevenção, testagem, autotestagem 

e tratamento devem ser difundidas em ambiente escolar, estimulando, assim, a prática da 

informação e do conhecimento no cotidiano. Segundo Paulo Freire (1980), só por meio 

do conhecimento e conscientização os indivíduos poderão ter sua emancipação e 

integração ao mundo real. Dessa forma, é fundamental que o desenvolvimento da 

conscientização seja embasado em uma educação crítica e problematizadora, para que 

assim, seja capaz de propiciar reflexões e comprometimento quanto ao papel do indivíduo 

no meio no qual está inserido, bem como na sua transformação individual (Freire, 1980). 

Consequentemente, apropriando-se de informação clara, acurada e objetiva, 

a população em geral e, em particular, aqueles em condições de maior vulnerabilidade, 

poderão ter seu direito à tomada de decisão informada promovido e protegido. Ou seja, 

com as informações (corretas e assertivas) que possuírem, conseguirão decidir qual tipo 

de testagem mais lhes convém e em qual momento a realização da testagem seria 

oportuna, de acordo com as suas práticas e necessidades individuais. 

Com base nos discursos dos nossos entrevistados, podemos entender que o 

direito à privacidade e confidencialidade foi promovido e protegido ao realizarem o 

autoteste. De fato, a proteção a esse direito foi um fato motivador para muitos terem 

optado por esse tipo de testagem. Como narrado nos depoimentos, muitos HSH não 

buscam serviços de saúde para se testar por medo de terem seu direito à privacidade e 

confidencialidade violados. Nesse aspecto, o autoteste foi reconhecido como um caminho 

para uma testagem acurada e que lhes transmitisse segurança. 

Além disso, no que se refere ao direito aos benefícios do progresso científico 

e suas aplicações, pode-se entender que esse direito foi, igualmente, promovido e 

protegido, já que a ampliação da testagem para o HIV, por meio da disponibilização do 

autoteste nesta pesquisa, ferramenta até então inovadora no país, permitiu aos sujeitos 
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usufruírem de novas tecnologias de testagem e, assim, proporcionar maior acesso à saúde. 

Prevê-se que a incorporação do autoteste nas políticas de saúde pública, relacionadas ao 

manejo e prevenção da infecção pelo HIV, venha estender o exercício do direito de se 

beneficiar do progresso científico e suas aplicações para a população em geral, com 

especial atenção às pessoas em condição de maior vulnerabilidade. 

 

O autoteste foi, de certo modo, percebido neste estudo como uma ferramenta 

promotora do direito à igualdade e à não discriminação, visto que muitos de nossos 

entrevistados não procuravam serviços de saúde para a testagem convencional por medo 

de sofrer estigma ou discriminação devido a um resultado positivo ao HIV ou, até mesmo, 

por receio de terem sua orientação sexual divulgada.  

Por fim, o direito à saúde foi percebido como promovido e protegido, segundo 

as falas dos participantes do estudo, em seus componentes de acessibilidade e 

aceitabilidade. O fato de o autoteste poder ser realizado em qualquer horário ou local 

assume um significado de promotor à maior acessibilidade à testagem, principalmente 

por aqueles que trabalham ou estudam e não possuem tempo livre para frequentarem 

serviços de saúde e esperarem por longos períodos durante horários comerciais, horário 

esse que é o único disponível em grande parte dos serviços de saúde. Além disso, a 

aceitabilidade e a acessibilidade também foram promovidas e protegidas para os HSH 

que manifestaram não se sentir confortáveis em frequentar serviços de saúde por medo 

de sofrerem estigma e discriminação. Ao contrário, encontraram no autoteste uma opção 

alternativa e mais vantajosa para tomarem conhecimento do seu status sorológico. 

 

5.2.2     Acesso ao autoteste 

 

Outra categoria analítica que emergiu dos depoimentos dos participantes da 

pesquisa foi o acesso ao autoteste. Nesse sentido nos referimos, de modo abrangente, ao 

acesso à informação relativa a essa nova tecnologia diagnóstica; acesso ao insumo 

diagnóstico em si, independentemente de o horário de funcionamento dos serviços de 

saúde ser compatível com a necessidade dos interessados no teste, com garantia de 

acolhimento dos usuários do teste de forma não discriminatória, confidencial e sigilosa; 

bem como a possibilidade de vinculação a serviços de saúde para acolhimento e acesso 
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ao tratamento antirretroviral e, para aqueles que eventualmente tivessem resultado 

positivo à autotestagem. 

Em tal escopo, constatamos, nas falas dos entrevistados, que alguns não 

realizavam a testagem para o HIV por não terem informações suficientes a respeito dos 

locais em que poderiam ter acesso a ela, ou porque essa informação não era difundida de 

maneira eficaz, ou seja, nem todos aqueles que precisavam se testar, tinham acesso a essa 

informação. 

 

“Porque, por mais que a gente tenha muitas informações sobre o HIV, 

sobre as testagens, por incrível que pareça ainda tem pessoas que não 

têm tanta informação assim e não procuram o serviço de saúde”. João 

(realizou teste HIV anteriormente, orientação sexual assumida 

publicamente e autoteste negativo) 

 

“Acho que falta informação. Não sei. Porque a gente não tem muito 

acesso a essas coisas. A gente pensa que é uma coisa péssima, mas tem 

que saber. Acho que nunca tinha tido interesse mesmo de ir num posto 

de saúde procurar um exame pra fazer(...).” Diego (nunca havia 

realizado teste de HIV, orientação sexual não assumida publicamente e 

autoteste negativo) 

 

“Não sei, acho que falta informação. Porque eu até queria fazer. Mas 

eu não sabia aonde ir, como fazer.” Pedro (nunca havia realizado teste 

de HIV, orientação sexual assumida publicamente e autoteste negativo) 

 

“Primeiro, conhecimento. Eu não sabia que tinha centros específicos. 

E eu nunca precisei, nunca aconteceu nenhuma situação que eu 

precisasse. Até porque eu sempre vivi no mundo privado da saúde. O 

mundo público da saúde eu tenho muito pouco contato. Então, eu tenho 

muita pouca informação sobre.” Mário (realizou teste de HIV 
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anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e autoteste 

positivo) 

 

O conhecimento sobre os testes sorológicos para o HIV e a familiaridade com 

os diferentes tipos de testagem anti-HIV (especialmente os mais recentes) têm sido 

reconhecidos como fatores facilitadores e promotores de sua realização. Dalmida et al. 

(2018), por exemplo, relatam que seus entrevistados (indivíduos afro-americanos 

residentes nos Estados Unidos da América) afirmaram que muitos HSH não procuravam 

a testagem por falta de informação. Outro aspecto evidenciado nesse estudo foi a falta de 

informação especialmente sobre testes que utilizam fluido oral. Além disso, o 

conhecimento a respeito de formas de transmissão e prevenção do HIV mostraram-se 

insuficientes, apesar de constituírem informações relevantes para a tomada de decisão 

consciente (Dalmida et al., 2018). 

Além da necessidade de ampliação do fornecimento das informações citadas 

anteriormente, outro conceito que deve ser amplamente abordado é o da janela 

imunológica, ou seja, o período em que o teste não é capaz de detectar os anticorpos 

específicos apesar do indivíduo estar infectado. Sabe-se que diferentes tipos de teste anti-

HIV podem apresentar janelas imunológicas de duração variável. Particularmente no que 

tange ao autoteste em fluido oral, a detecção de anticorpos específicos contra o vírus é 

possível em tempo que varia de 6 a 12 semanas após a infecção (Youngs, Hooper, 2015). 

Assim, é imprescindível que o HSH que realiza o autoteste compreenda o que é janela 

imunológica e, a depender da metodologia utilizada, possa concluir se haverá ou não a 

necessidade da realização posterior de nova testagem para que um eventual resultado 

falso negativo no primeiro teste não seja equivocadamente interpretado como ausência de 

infecção.  

Em relação aos dados e materiais disponíveis sobre o autoteste foi recorrente 

em nossos entrevistados a afirmação de que as instruções disponibilizadas (tanto no folder 

que acompanhava o kit de testagem como na plataforma digital do projeto AHA-SP) eram 

claras e suficientes para a realização do teste, facilitando e simplificando, portanto, a sua 

realização.  
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“Foi simples, eu achei as instruções bem detalhadas, foi super simples, 

deu tudo certo. Achei as instruções de vocês suficiente. Fácil, super 

simples. Não tive problemas.” Caio (realizou teste HIV anteriormente, 

orientação sexual não assumida publicamente e autoteste negativo) 

 

“Foi fácil. Abri, li as instruções. Foi tranquilo (...). Tipo, é fácil de usar 

porque tá explicado. É didático. Não tem dificuldade de realização.” 

Camilo (realizou teste HIV anteriormente, orientação sexual assumida 

publicamente e autoteste negativo) 

 

“(...) Olha, eu acho que a quantidade de informação que tinha era ok. 

Porque, às vezes quando coloca muita informação a pessoa não 

absorve nada. Fica confuso. Mas achei bem objetivo. O que precisava 

ser feito tava ali explicando, pra não ter erro mesmo.” Otávio (realizou 

teste HIV anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e 

autoteste positivo) 

 

A constatação de que o autoteste pode ser realizado sem maiores dificuldades 

pelos interessados, nessa modalidade de testagem, parece ser comum em outros 

contextos. Na África do Sul, por exemplo, demonstrou-se que, independentemente do 

grau de conhecimento e experiência com o autoteste para o HIV em fluido oral, a maioria 

dos HSH estudados foi capaz de utilizar o teste de modo satisfatório (Lippman et al., 

2018). De acordo com os resultados desse estudo, os erros cometidos pelos sujeitos na 

execução do autoteste foram, em sua maioria, mínimos e não comprometeram o seu 

resultado.  Grande parte dos participantes considerou a testagem de fácil uso (Lippman et 

al., 2018). No entanto, contrariamente ao observado nos discursos de nossos 

entrevistados, na pesquisa sul-africana, no qual quase metade dos HSH participantes 

tinham terminado o ensino médio, houve relatos de que as instruções contidas na bula do 

autoteste em fluido oral não eram suficientes e que seria necessário um maior 

detalhamento nesse sentido (Lippman et al., 2018). 



75 
 

Cabe ressaltar, todavia, que pelo fato de nossa pesquisa ter sido conduzida 

previamente à efetiva incorporação do autoteste como política pública no país, alguns 

indivíduos relataram que não tinham nenhuma informação prévia sobre o autoteste e que 

a primeira vez que tinham tido acesso a algum tipo de conhecimento sobre essa nova 

ferramenta diagnóstica foi ao se depararem com o material de divulgação do estudo AHA-

SP.  De modo análogo, estudo conduzido em oito países europeus antes dessa ferramenta 

de testagem ser disponibilizada integralmente, demonstrou que a maioria dos sujeitos não 

possuía conhecimento sobre o autoteste a priori (Hoyos et al., 2018). Porém, mesmo 

sendo escassa a informação disponibilizada a respeito dessa nova tecnologia, o autoteste 

foi reconhecido como uma opção valiosa de testagem, principalmente entre HSH, 

apresentando um alto potencial na promoção da testagem para o HIV entre essa população 

(Hoyos et al., 2018). 

Conforme relataram Victor, José e Pedro: 

 

“Não, não tinha nenhuma informação. Nem tinha ouvido falar de 

alguém ter feito antes. Então, foi a primeira vez que me dispus a fazer. 

Não tinha nenhuma referência. Ai eu peguei o kit, o kit tinha todas as 

informações, todas as instruções. Bem detalhado, tinha vídeos 

autoexplicativos. Que eu assisti antes. Foi bem ilustrativo. Não tive 

dúvidas, de como fazer, né.” Victor (realizou teste HIV anteriormente, 

orientação sexual assumida publicamente e autoteste positivo) 

 

“Eu acho que tinha que ser mais divulgado.” José (realizou teste HIV 

anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e autoteste 

negativo) 

 

“(...) E, às vezes, as pessoas não vão atrás porque não tem informação. 

As pessoas se sentiriam mais seguras tendo um teste que elas mesmas 

fazem. Porque vai que minha família tem preconceito com a minha 

opção. Aí eles não vão apoiar eu fazer o teste. Só que eu tendo um teste 

que eu posso fazer eu mesmo, eu ficaria mais seguro. Então eu 
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recomendo.” Pedro (nunca havia realizado teste de HIV, orientação 

sexual assumida publicamente e autoteste negativo) 

 

Atenção especial deve ser dada à disseminação de informações sobre essa 

nova tecnologia diagnóstica no Brasil, de modo a permitir que possa ser acessada, em 

condições de igualdade. De fato, isso nem sempre ocorre quando da implantação de novas 

ações em saúde. Em uma pesquisa australiana, realizada com HSH, após o início da 

disponibilização do autoteste naquele país, Dean et al. (2019) relataram que mais da 

metade dos participantes do estudo nunca haviam recebido informações a respeito do 

autoteste, a despeito de sua adoção naquela localidade (Dean et al., 2019). 

Uma vantagem ressaltada pelos participantes do presente estudo, em relação 

ao autoteste, quando comparado a testes sorológicos convencionais, diz respeito à 

dificuldade encontrada para o acesso ao teste em serviços de saúde. Muitos relataram que 

os horários de funcionamento do procedimento, nesses locais, se constituíam em barreira 

importante na busca do conhecimento sobre seu status sorológico.  

 

“(...) Agora eles tão fazendo dois dias na semana. Eles mudaram. E já 

era meio difícil porque os horários que são feitos são horários 

comerciais. E pra quem trabalha é horrível. E agora que são só dois 

dias na semana é mais complicado... Acho que a pior coisa é não ter 

no final de semana.” Caio (realizou teste HIV anteriormente, orientação 

sexual não assumida publicamente e autoteste negativo) 

 

“Tem muito tempo isso. Foi em Porto Alegre. Eu achei ruim porque 

tinha 3 horários possíveis por dia. Ai eu não podia.” Camilo (realizou 

teste HIV anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e 

autoteste negativo) 

 

“(...) Ainda mais em São Paulo que ninguém tem tempo sobrando. Pra 

você fazer um exame tem que ficar horas esperando. Não é todo mundo 

que tem essa disponibilidade. De repente ela pode não contar pra um 



77 
 

profissional, mas um familiar ou algum amigo que venha dar um 

suporte e conheça realmente aquela pessoa.” Victor (realizou teste 

HIV anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e 

autoteste positivo) 

 

Tal obstáculo também foi referido em outros estudos. Segundo uma revisão 

sistemática que avaliou 15 estudos conduzidos na África subsaariana, o horário 

habitualmente restrito de funcionamento dos serviços de saúde constitui importante 

barreira para o acesso à testagem para o HIV (Nnko et al., 2019). Ainda, a forma como a 

organização dos serviços é estruturada, a necessidade de longa espera pelo resultado do 

diagnóstico, que usualmente ocorre, e a perda de privacidade, constituem impedimentos 

relevantes para a testagem. Dessa forma, reconhece-se que a disponibilidade de testes, a 

localização dos serviços de saúde, a adequação e a organização dos serviços 

desempenham um papel importante para a facilitação do acesso à testagem para HIV 

(Nnko et al., 2019). Nesse aspecto, o autoteste pode ser entendido como uma adesão 

benéfica às tecnologias de testagem anteriormente disponíveis, visto ser mais acessível, 

uma vez que o teste pode ser realizado em local e horário convenientes ao indivíduo que 

o utiliza. 

É importante frisar que alguns de nossos entrevistados afirmaram certa 

dificuldade na realização do teste sorológico convencional para o HIV em serviços 

especializados na prevenção e tratamento do HIV, mesmo durante o horário habitual de 

funcionamento do serviço. 

 

“(...) Teve uma situação que eu fui fazer teste em um CTA perto da 

minha casa. Aí eu fui de manhã, e eles começaram a me enrolar pra 

fazer o atendimento. Não lembro o que eles tinham falado, mas tavam 

me enrolando pra fazer. Que agora tava cheio, tava vazio. Eu falei: 

"gente, pelo amor de Deus, é um teste. Quanto menos vocês 

dificultarem, a gente reduz mais os danos. Então, simplifica a coisa. 

Não neguem um negócio que tem aí. É um teste, pra eu tá aqui fazendo 

também é difícil pra mim, eu também tenho vergonha, também fico sem 

jeito. Quando eu chego quero fazer e ir pra minha casa, só isso. Não 
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dificulta o que já é difícil".” Otávio (realizou teste HIV anteriormente, 

orientação sexual assumida publicamente e autoteste positivo) 

 

“(...) Já tive num SAE também, que todas as vezes que eu ia lá fazer 

teste de HIV nunca tinha gente pra fazer teste.” João (realizou teste 

HIV anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e 

autoteste negativo) 

 

Conforme explicitado, a despeito da disponibilidade do teste de HIV na rede 

de atenção à saúde, alguns de nossos depoentes relataram que não tinham acesso à 

testagem devido a fatores operacionais dos serviços. Para que resultados positivos na 

prevenção de novas infecções sejam alcançados, além da disponibilidade de ferramentas, 

especialmente os indivíduos de grupos vulneráveis devem ter garantia de acesso a elas no 

momento de necessidade. 

O acesso a serviços de saúde de boa qualidade pode ser considerado um 

direito humano primordial para a obtenção de resultados promissores no processo de 

melhoria do cuidado em saúde. No entanto, iniquidades no acesso a esses serviços 

continuam sendo um problema corrente, principalmente em se tratando de populações 

marginalizadas (Ma et al., 2017). Para que as ações em saúde sejam eficazes e seus 

resultados benéficos sejam efetivamente alcançados, os serviços, tecnologias e 

ferramentas de saúde precisam ser acessíveis, devem atender às necessidades de cada 

indivíduo, os serviços de saúde devem estar disponíveis em horários estendidos, e os 

recursos devem estar disponíveis em localizações convenientes (Ma et al., 2017). 

O autoteste traz ainda outras vantagens na percepção de nossos entrevistados. 

Permitiria que fossem evitadas experiências negativas por eles vividas na interação com 

alguns profissionais em determinados serviços de saúde, razão pela qual não se sentiam 

à vontade em frequentar tais ambientes para realizar a testagem.  

 

“UBS e hospital eu evito. Né? Porque, às vezes, eu encontro 

preconceito e discriminação dentro da própria unidade de saúde. Eu já 

presenciei, não comigo, mas com pessoas que eu estava fazendo 
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testagem na UBS. Eu vi a forma como trataram a outra pessoa e eu 

acabei desistindo de fazer na UBS.” João (realizou teste HIV 

anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e autoteste 

negativo) 

 

“Olha, é meio chato. Porque você tá em uma situação vulnerável ali, e 

acho que as pessoas que estão ali pra prestar serviço não estão 

preparadas. Eu levei uma bronca também, não sei se a moça era 

psicóloga ou enfermeira, lógico eu tive relação sem preservativo. Mas, 

eu tomei uma bronca e eu nunca mais volto lá. Vou fazer teste em outros 

locais ou eu uso autoteste que eu faço na minha casa sem ninguém 

saber.” Ben (realizou teste HIV anteriormente, orientação sexual 

assumida publicamente e autoteste negativo) 

 

Além da disponibilidade propriamente dita do teste, a forma como os usuários 

são acolhidos nos serviços de saúde influencia diretamente na procura pela testagem e 

outras ferramentas de prevenção. A partir do momento em que determinado indivíduo 

tenha algum tipo de direito violado, seja vítima ou testemunha de alguma situação de 

estigma ou discriminação em ambientes de saúde, o acesso ao cuidado em saúde e 

estratégias preventivas serão prejudicados. 

No início da epidemia da infecção pelo HIV, as implicações sociais da 

discriminação e do estigma direcionadas a PVHA foram caraterizadas como a terceira 

fase da epidemia. E mesmo com o desenvolvimento e a ampliação do uso da TARV, bem 

como com a maior propagação de informações a respeito do HIV/aids, que vem ocorrendo 

nos últimos anos, ainda se vê a necessidade do combate ao estigma e discriminação 

relacionados à infecção. Nesse sentido, o estigma associado à infecção continua sendo 

um dos maiores desafios da epidemia do HIV (Chambers et al., 2015). 

Segundo Goffman (1963), o termo estigma descreve a “situação do indivíduo 

que é desqualificado para a plena aceitação social”. Ainda, de acordo com esse autor, 

estigma poderia ser caracterizado em três tipos diferentes: “diferenças físicas, 

deficiências de caráter percebidas, e estigma relacionado à raça, religião ou 

nacionalidade” (Goffman, 1963). Desde então, o estigma vem sendo estudado e 
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associado a diferentes situações de saúde, como por exemplo doenças mentais, câncer e 

outras infecções sexualmente transmissíveis. No entanto, o estigma relacionado ao HIV 

é um dos mais estudados (Chambers et al., 2015). Nesse contexto, alguns aspectos 

importantes de serem destacados são os valores morais atribuídos à infecção pelo HIV, o 

modo de transmissão do HIV, as populações impactadas, e a convergência entre o estigma 

relacionado ao HIV e outras formas de marginalização social (Chambers et al., 2015). 

Segundo Stangl et al. (2019), o medo da infecção, o medo do impacto 

econômico que possa estar entrelaçado a uma doença crônica e o medo de uma menor 

longevidade, bem como de uma menor produtividade relacionados ao HIV/aids, são 

fortalecidos  por leis que criminalizam o HIV, o não cumprimento de leis protetivas 

focadas a populações vulneráveis, e a não disponibilidade de ferramentas gratuitas de 

prevenção da infecção.  

O estigma, a discriminação e o preconceito experimentado no ambiente dos 

serviços de saúde já foram amplamente evidenciados em artigos científicos (Chambers et 

al., 2015; Lorenc et al., 2011; Yuyaraj et al., 2020). Reconhece-se que o estigma 

relacionado ao HIV está associado à existência de desigualdades estruturais e que pode 

ser agravado em populações socialmente marginalizadas (como HSH, profissionais do 

sexo, pessoas transgênero, usuários de drogas injetáveis), pelo desrespeito dos 

profissionais a comportamentos dos usuários dos serviços, suas práticas sexuais, ou, por 

vezes, em decorrência de sua própria identidade ou características sociodemográficas 

(Yuyaraj et al., 2020).  

Nesse contexto, abre-se espaço para múltiplas violações de direitos, 

externadas na atitude de profissionais da saúde, movidas por inaceitáveis juízos de 

valores, tais como recusa ou negligência no atendimento, tratamento diferenciado e 

discriminatório à PVHA ou a membros de populações vulneráveis, revelação não 

autorizada do resultado de teste sorológico para o HIV ou outras IST, ou mesmo abuso 

verbal (Yuyaraj et al., 2020). Sem dúvida, o medo da vivência de qualquer uma das 

situações anteriormente citadas edifica barreiras no acesso das populações vulneráveis 

aos serviços de saúde e, até mesmo, a falta de confiança nos profissionais. Conforme 

ressaltado por Yuyaraj et al. (2020), a vivência de experiências negativas como essas 

podem, além disso, ser compartilhadas no seio das comunidades, podendo amplificar 

ainda mais as barreiras de acesso aos serviços. 
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Além disso, o estigma pode estar associado a ansiedade, depressão, 

pensamentos suicidas, e baixa qualidade de vida. Ainda, o estigma relacionado ao HIV 

interfere na procura ou não dos cuidados em saúde, bem como na adesão ao tratamento 

antirretroviral (Chambers et al., 2015). Desse modo, o estigma vinculado ao HIV constitui 

uma importante barreira na prevenção da transmissão do vírus. A antecipação do estigma, 

medo da divulgação do status sorológico, vergonha, e vivências de discriminação nos 

serviços de saúde ou em outros ambientes, podem interferir na tomada de decisão 

associadas a atividades de prevenção (Chambers et al., 2015). Nesse sentido, a percepção 

do estigma por parte da comunidade gay e da cultura ou sociedade como um todo pode 

ser entendida uma barreira para a testagem (Lorenc et al., 2011). 

Em contraste, as experiências positivas relatadas por alguns de nossos 

entrevistados, em eventos anteriores, nos quais procuraram serviços para a realização de 

testagem convencional para o HIV, podem ter papel importante na incorporação da 

testagem repetida como estratégia de prevenção combinada. Assim, por exemplo, narram 

João e Victor: 

 

“(...) Fui super bem acolhido. O pessoal super atencioso. Realizei 

minha testagem normal, eles conversaram, tiraram minhas dúvidas.” 

João (realizou teste HIV anteriormente, orientação sexual assumida 

publicamente e autoteste negativo) 

 

“Foi bom. Eu era sempre muito bem atendido. Desde a recepção até 

fila de espera, na sala de espera. Ambiente bem tranquilo, calmo. Eu 

sempre fui muito bem acolhido nesse sentido.” Victor (realizou teste 

HIV anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e 

autoteste positivo) 

 

 

Sabe-se que um dos fatores primordiais para a realização da testagem para o 

HIV é a influência exercida por profissionais da saúde em sua interação com os que a 

procuram em serviços de saúde. Segundo detalharam Adebayo e colaboradores (2020), 

acerca das estratégias de testagem em serviços nos Estados Unidos da América, os 
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profissionais promovem a realização da testagem quando explicam aos interessados no 

teste todo o processo diagnóstico, com eles dialogam de forma respeitosa e amigável e 

evitam comentários ou atitudes julgadoras ou preconceituosas. Uma interação positiva 

entre usuários de serviços de saúde e profissionais contribuiu, também, para o 

gerenciamento de vivências do estigma, bem como para a promoção de testagem regular 

(Adebayo et al., 2020). Dessa forma, pode-se entender que o vínculo dos usuários com os 

serviços de saúde e equipes de profissionais é importante para um melhor acesso ao 

cuidado e ferramentas de saúde. Ainda, o reconhecimento das necessidades individuais 

desses usuários pelos profissionais de saúde constitui um poderoso elemento que compõe 

o acesso. 

 

Por outro lado, no que se refere ao acesso à testagem, alguns HSH 

entrevistados neste estudo ressaltaram em seus depoimentos, que ele poderia ser 

ampliado, ao se adotar essa nova tecnologia diagnóstica, beneficiando particularmente os 

indivíduos que têm receio em frequentar ambientes que realizam testes de HIV 

convencionais.  

 

“(...) E o mais interessante de tudo isso é, por exemplo, eu não preciso 

ir até o local pra pegar (o kit), qualquer pessoa pode pegar pra mim. 

Então, o fantástico é isso, quer dizer, não me obriga a ir até um local 

pra pegar um autoteste. E a discrição também. Você pega uma 

sacolinha preta sem nada, sem adesivo. E ninguém vai nem imaginar o 

que tem dentro daquela sacola. Eu posso pedir pra um amigo, um 

familiar, seja qualquer pessoa. Que eu sei que a pessoa não vai ser 

barrada e eu sei que vou conseguir fazer meu teste com mais sigilo e 

tranquilo possível.” João (realizou teste HIV anteriormente, orientação 

sexual assumida publicamente e autoteste negativo) 

 

De fato, o autoteste anti-HIV vem sendo reconhecido como ferramenta 

bastante útil para reduzir barreiras de acesso ao teste, relacionadas ao estigma, receio de 

quebra de privacidade, e dificuldades múltiplas de acesso aos serviços de saúde, 

especialmente para as populações mais vulneráveis. Assim, por exemplo, Witzel e 

colaboradores (2021) identificaram, em estudo realizado com pessoas transgêneros 
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(homens e mulheres) do Reino Unido, que a preferência pelo autoteste, externada por essa 

população, estava associada à inacessibilidade e inadequação de determinados serviços 

de saúde no manejo do cuidado a pessoas trans. De acordo com os participantes do estudo, 

as principais barreiras identificadas à testagem convencional estiveram relacionadas à 

falta de habilidade dos profissionais para atender as demandas do grupo, falta de empatia, 

e à própria forma de organização do serviço, que determinam com que não se sintam 

acolhidos nos serviços de saúde especializados (Witzel et al., 2021). Nessas 

circunstâncias, o autoteste é percebido como uma opção viável e mais conveniente. 

Analogamente, em uma síntese da literatura conduzida em 2018, com artigos 

publicados nas Américas, África, Europa, Ásia e Oceania, apontou-se que o  autoteste foi 

reconhecido como capaz de reduzir entraves no acesso à testagem, ao promover o direito 

à privacidade e à confidencialidade; de possibilitar o empoderamento do indivíduo que 

está realizando seu próprio teste, proporcionando-lhe um sentimento de controle do 

processo, e de reduzir a necessidade de comparecimento a serviços de saúde, evitando, 

consequentemente, o sentimento de desconforto gerado nesse ambiente e relatado por 

muitos (Campbell et al., 2018). 

Finalmente, até mesmo entre os participantes de nosso estudo, que testaram 

positivo ao autoteste, houve relatos de benefícios do emprego dessa abordagem 

diagnóstica. Ao receberem o diagnóstico reagente para o HIV, apesar do medo e da 

surpresa em se defrontar com um resultado aparentemente inesperado, alguns relataram 

terem sido bem recebidos e acolhidos no serviço de saúde no qual se vincularam para 

realizar o teste confirmatório e, subsequentemente, iniciar o tratamento antirretroviral.  

 

“Eu fiz, no dia seguinte eu vim aqui, a gente retestou. Eu confesso que 

fiquei bastante surpreso com o jeito que foi caminhando as coisas, até 

porque eu dependo muito mais do serviço privado de saúde do que o 

público. E quando eu fui melhor atendido do que no privado, e a 

agilidade que foi tomada as decisões, o caminho a seguir, como foi 

feito, as conexões entre a equipe. Porque eu tinha assistente social, 

administrativo, médico e enfermeiro. Foi tudo tão bem orquestrado que 

me surpreendeu. E isso foi muito positivo. Só que foi aqui. Eu tive que 

vir aqui mostrar a minha cara. Não é fácil. E imagino pra quem não 
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tenha essa coragem, não sei bem qual é a palavra, mas é difícil. Eu 

brinco que até entrar aqui é tenebroso, porque tem logo uma placa lá 

falando de teste. Você já tá atestando que tá vindo por um motivo não 

legal. Mas o pós e até agora, tô há 6 ou 8 meses, funciona muito bem.” 

Mário (realizou teste HIV anteriormente, orientação sexual assumida 

publicamente e autoteste positivo) 

 

“Eu vim pra cá, eu fiz no meu trabalho, num horário que não tinha 

ninguém, aí eu vim pra cá logo depois. Aí, eu cheguei aqui, o pessoal 

já vai dando todo o respaldo, vai encaminhando a gente pra conversar 

com equipe daqui, aí eles perguntam se tomei alguma vacina, alguma 

medicação, tudo pra afunilar e verem se realmente é aquilo. Aí passei 

o dia fazendo cadastro, encaminhamento de exame. Passei o dia todo 

aqui. Com a equipe dando todo o suporte. Explicando como é hoje em 

dia, que não é mais o que muita gente coloca, aquela visão. Pessoal 

aqui muito capacitado pra lidar com o paciente. Então foi um 

conforto.” Otávio (realizou teste HIV anteriormente, orientação sexual 

assumida publicamente e autoteste positivo). 

 

Por se tratar do contexto de uma pesquisa, é possível que o acesso aos serviços 

de saúde para a realização do teste confirmatório e sua posterior vinculação a ambulatório 

especializado para o seguimento clínico e início do tratamento antirretroviral tenha sido 

facilitado àqueles que obtiveram resultado positivo ao autoteste. Uma vez incorporada 

essa nova tecnologia diagnóstica como política pública no âmbito do SUS, será 

fundamental garantir que o exercício do direito a acessar e realizar o autoteste, em 

condições adequadas de privacidade e confidencialidade, se traduza igualmente no direito 

à vinculação aos serviços para o tratamento, de modo a poder desfrutar de um melhor 

nível de saúde física e mental, como estabelecido no PIDES, em seu artigo 12. Conforme 

relatado por Chipungu et al. (2017) na Zâmbia, a vinculação e o início do tratamento 

antirretroviral, em tempo hábil, após um resultado positivo para o HIV, revelado por 

autoteste, é um fator que carece de particular atenção. Por ser executado fora dos serviços 

de saúde e não se seguir, imediatamente, de notificação compulsória aos agentes de saúde 

pública, a continuidade de oferta do cuidado ao sujeito passa a depender, em alguma 
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medida, da iniciativa do próprio indivíduo. Nesse caso, reforçam os autores, a 

disponibilidade de apoio social (por parte de familiares e/ou amigos) e de profissionais 

de saúde torna-se fundamental (Chipungu et al., 2017). 

Em nossa síntese interpretativa, podemos afirmar que a segunda categoria que 

emergiu das falas dos entrevistados – O acesso ao autoteste – igualmente remete a um 

conjunto de direitos humanos aplicados à saúde, dentre os quais podemos citar o direito 

à informação. O direito à informação esteve recorrente nos discursos de nossos 

entrevistados, no que tange, principalmente, às informações sobre a testagem anti-HIV 

(quais tipos de testes estão disponíveis, onde se pode ter acesso ao teste, se o teste é 

oferecido gratuitamente ou não) e, mais particularmente, às informações relativas ao 

autoteste anti-HIV em fluido oral, que, por ser uma nova tecnologia, não era conhecido 

por muitos.  

Nesse sentido, pode-se entender que há violação do direito à informação, 

visto que alguns sujeitos referiram não ter conhecimento sobre a existência das diversas 

modalidades diagnósticas e de como acessá-las. Em relação ao autoteste em si, que lhes 

foi ofertado no âmbito desta pesquisa, parte significativa de nossos entrevistados afirmou 

que as informações fornecidas na bula do kit de autoteste, no site do projeto AHA-SP, 

bem como as informações fornecidas pelos profissionais que entregaram os kits foram 

claras, objetivas e suficientes para a realização do teste de forma consciente. Nesse caso, 

pode-se dizer que o autoteste lhes promoveu o direito à informação.  

Outro direito que pode ser desvelado, a partir das falas dos participantes, foi 

o direito à saúde, no que se refere ao seu componente acessibilidade. Conforme elucidado 

no Comentário Geral Nº 14 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a 

acessibilidade é constituída por quatro dimensões, sendo elas sobrepostas, são elas:  1) 

não discriminação, 2) acessibilidade física, 3) acessibilidade econômica e 4) 

acessibilidade a informação (ONU, 2020). No presente estudo, a acessibilidade 

econômica não pôde ser avaliada pelo fato de os autotestes terem sido distribuídos 

gratuitamente, e a acessibilidade física tampouco foi estudada. Assim, destacamos a 

relação do autoteste com as demais duas dimensões da acessibilidade: no que se refere à 

não discriminação, o autoteste foi significado nos discursos dos entrevistados como 

promotor de direitos, visto que esse tipo de teste parece ter oferecido proteção aos 

usuários, no que se refere à não vivência de discriminação e estigma recorrentes em 

serviços de saúde. Adicionalmente, quanto à dimensão da acessibilidade à informação, 
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como anteriormente citado, informações sobre a testagem foram promovidas na presente 

pesquisa. No entanto, no momento em que ser der a ampliação da oferta de autotestagem 

no SUS, há necessidade de que o conhecimento acerca dessa tecnologia diagnóstica e sua 

disponibilidade sejam amplamente difundidos. 

Além disso, podemos destacar os relatos de nossos entrevistados acerca da 

acessibilidade aos serviços de saúde para a realização da testagem. No contexto da 

testagem convencional, a acessibilidade comprometida não permitia o pleno exercício do 

direito à saúde. Vários de nossos entrevistados ressaltaram a inadequação dos horários de 

atendimento de oferta de testagem anti-HIV em serviços de saúde na realidade que 

vivenciavam. Ainda, alguns afirmaram que até mesmo em horários regulares, 

estabelecidos para o funcionamento dos serviços, enfrentaram dificuldade de acesso à 

testagem. A alternativa do autoteste, em contrapartida, foi significada por parte de nossos 

entrevistados, como instrumento de promoção da acessibilidade ao afirmarem a maior 

facilidade em realizar a testagem por meio desse insumo diagnóstico. Com esse método, 

poderiam realizar o teste em local e horário de sua preferência e sem a necessidade de por 

sua privacidade e anonimato em risco.  

No que diz respeito ao direito à igualdade e não discriminação, pelas falas dos 

sujeitos podemos entender que esse direito foi percebido, por vezes, como violado, no 

contexto da testagem convencional em serviços de saúde. Apesar de o serviço de saúde 

ser um ambiente em que a diversidade deveria ser respeitada e o cuidado de saúde, para 

ser eficaz, deveria ser empático, pelos discursos apresentados podemos entender que nem 

sempre tais preceitos eram respeitados. Em se tratando de populações vulneráveis, como 

é o caso de HSH, é preciso lhes garantir amplo acolhimento e oportunidade de escuta, de 

modo a efetivar o estabelecimento de relação dialógica que lhes possibilite prestar um 

cuidado em saúde adequado, em ambiente seguro e de confiança recíproca, 

potencializando, assim, a vinculação do indivíduo ao serviço. Nesse contexto, mais uma 

vez, o autoteste pode ser percebido como promotor de direitos, ao permitir que fossem 

evitadas situações de tratamento discriminatório, usualmente vivenciadas em serviços de 

saúde. 

Quanto ao direito à tomada informada de decisão, pode-se inferir que esteve 

violado, no âmbito da testagem convencional para o HIV, visto que muitos entrevistados 

afirmaram não ter conhecimento de locais onde poderiam ter acesso à testagem para o 

HIV, bem como outras ferramentas de prevenção. Dessa forma, percebe-se improvável 
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que o indivíduo possa ter autonomia sobre sua própria saúde e escolher onde e como 

conhecer seu status sorológico, se não tiver acesso às informações necessárias para tal. 

De modo a não permitir que seja perpetuada tal condição, entendemos ser essencial 

garantir que informações acerca da disponibilidade de oferta de testagem, em suas 

diversas modalidades, sejam amplamente difundidas quando da incorporação do autoteste 

como estratégia pública de diagnóstico e prevenção combinada. 

O direito à privacidade e à confidencialidade, analogamente, mostrou-se 

protegido e promovido com a autotestagem. Conforme evidenciado nas falas dos sujeitos 

da pesquisa, como o autoteste, no âmbito do estudo AHA-SP, não requeria, 

necessariamente, ser retirado pelo próprio indivíduo que iria realizar a testagem, podendo 

esse apenas informar os dados necessários para que uma pessoa de sua confiança retirasse 

o kit no local escolhido, esse tipo de teste foi visto como promotor da confidencialidade 

e privacidade. Além disso, a natureza anônima, na qual ninguém saberia da realização da 

autotestagem, foi outro aspecto apontado que beneficiaria a privacidade dos sujeitos.  

Finalmente, o direito ao usufruto dos benefícios do progresso científico e suas 

aplicações foi apontado por alguns participantes da pesquisa como violado, já que a 

informação a respeito da existência do autoteste era insuficiente, limitando o acesso a essa 

inovação diagnóstica. No entanto, vale lembrar que, no momento da realização das 

entrevistas deste estudo, o autoteste ainda não era distribuído amplamente nos serviços 

do SUS. 

 

5.2.3 Confiança/desconfiança no autoteste 

 

Na categoria Confiança/desconfiança no autoteste agruparam-se os 

depoimentos que narraram o medo dos participantes do estudo em realizar o autoteste de 

forma incorreta, levando à obtenção de um resultado equivocado; os relatos de crença de 

que testes em que se utiliza sangue são mais fidedignos do que aqueles que usam saliva; 

e a desconfiança no resultado advindo do autoteste, sendo, nesse caso, necessária a 

realização de outro teste para a comprovação do resultado. Em contraste, também nessa 

categoria estão incluídos os depoimentos dos entrevistados que destacaram sua confiança 

no autoteste e no resultado com ele obtido.  
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Assim, por exemplo, Ben, Dante e Aldo relataram ter tido receio de terem 

realizado o autoteste de forma indevida e, por isso, terem obtido um resultado incorreto, 

apesar de ter tido acesso às informações disponíveis na bula do kit de testagem e no 

website do projeto AHA-SP.  

 

“Eu fiquei com medo de dar errado. De eu fazer algo errado. É bem 

explicativo. Mas, eu, por exemplo, tinha lá que eu vi que tinha que 

passar uma vez em cima e uma vez embaixo. Eu comecei a passar antes 

de ler aquela parte. Eu passei duas vezes em cima e duas vezes 

embaixo. Aí eu falei: “já não vai dar certo”.” Bem (realizou teste HIV 

anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e autoteste 

negativo) 

 

“(...) Quando saiu o resultado positivo eu fiquei meio em dúvida, "será 

que deu positivo porque eu errei, ou porque realmente era positivo?". 

Então eu fiquei um pouco com esse receio.” Dante (realizou teste HIV 

anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e autoteste 

positivo) 

 

“Eu fiquei na dúvida de qual lado usar. Quando você tem um resultado 

positivo você fica na dúvida se fez corretamente. Aí, você torce para 

que tenha feito algo errado. Aí, fiquei na dúvida se tinha passado 

corretamente ou suficiente. Mas, de resto foi tranquilo.” Aldo (realizou 

teste HIV anteriormente, orientação sexual não assumida publicamente 

e autoteste positivo) 

 

Tal preocupação foi, igualmente, evidenciada em outros estudos. Ao 

avaliarem HSH que realizaram o autoteste no Reino Unido, Flowers e colaboradores 

(2017) apontaram certo receio por parte dos participantes da pesquisa, quanto à sua 

capacidade de entendimento de como realizar o autoteste sozinho, a depender de sua 

escolaridade (Flowers et al., 2017). Segundo os autores, falhas no conhecimento sobre 

aspectos relacionados à saúde sexual, traduzidas em insuficiente percepção de risco e 
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desconhecimento sobre ferramentas de prevenção, bem como dúvidas em relação à 

interpretação correta do resultado do autoteste foram reconhecidos com barreiras à 

autotestagem (Flowers et al., 2017). 

Analogamente, em estudo conduzido na Nigeria, destacou-se que, 

principalmente em países em desenvolvimento, o nível de educação influencia o 

entendimento de como utilizar o autoteste. Pensando nisso, a utilização de vídeos 

explicativos e o uso de fotos na bula do autoteste seriam bons recursos a serem utilizados, 

a fim de mitigar esse problema (Dirisu et al., 2020). No presente estudo, conforme citado 

anteriormente, um vídeo explicativo no site da pesquisa AHA-SP foi disponibilizado a 

todos os participantes, para garantir que fossem compartilhadas adequadamente as 

instruções de como realizar o teste. Outra opção, levantada pela Organização Mundial da 

Saúde com essa finalidade, é dispor de profissionais treinados, capazes de instruir os 

usuários do teste no passo-a-passo de como executá-lo, enquanto o indivíduo o realiza 

(Dirisu et al., 2020). 

Vale, ainda, ressaltar a possibilidade de que, em caso de o autoteste se mostrar 

reagente para o HIV, o resultado vir a ser desacreditado pelo usuário, colocando a 

acurácia dessa modalidade de testagem em dúvida num primeiro momento. Em relação a 

esse aspecto, Freeman e colaboradores (2018) descreveram que HSH que realizaram o 

autoteste para o HIV nos Estados Unidos da América demonstraram maior confiança em 

seu resultado quando negativo, em comparação a quando o resultado fora positivo 

(Freeman et al., 2018). Os entrevistados desse estudo manifestaram dúvida se o teste 

realmente revelara o seu real status sorológico, face à certa incerteza se o autoteste era 

realmente acurado ou se tinham realizado a testagem corretamente, visto que não 

contaram com a presença de um profissional de saúde ao seu lado durante o procedimento 

(Freeman et al., 2018). No que tange ao último aspecto, apesar de o autoteste apresentar 

como vantagem a possibilidade de maior privacidade e, muitas vezes, maior segurança 

por ser realizado sem a presença de terceiros, os achados dessa pesquisa apontaram que 

alguns HSH sentiram insegurança no resultado do autoteste justamente por terem feito 

sem a ajuda de algum profissional.  

De modo semelhante, entre nossos entrevistados, também se verificou certa 

apreensão quanto à confiabilidade dos resultados apresentados pelo autoteste. Alguns 

expuseram, em suas narrativas, apreensão quanto à necessidade de realizar outro tipo de 

teste para comprovar se o resultado do autoteste era realmente confiável ou, até mesmo, 
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implicitamente, a necessidade de contar com a presença de um profissional de saúde que 

pudesse confirmar a interpretação do resultado.  

 

“(...) É legal pelo anonimato. OK, lindo e maravilhoso. Só que eu vou 

dar o exemplo do meu ex-namorado: que o dele deu negativo e mesmo 

assim ele não se sentiu seguro e confortável com o resultado e foi atrás 

de 50 milhões de outros testes. Não acreditou. Porque faltou justamente 

esse embasamento de alguém que falasse: “olha, negativo é negativo e 

positivo é positivo”.” Mário (realizou teste HIV anteriormente, 

orientação sexual assumida publicamente e autoteste positivo) 

 

“(...) E, depois que saiu o resultado, eu fiquei no receio ainda. Aí eu já 

fui no CRT fazer o teste e deu negativo também, tá tudo certo. Agora 

eu posso falar que o teste dá certo.” Arthur (realizou teste HIV 

anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e autoteste 

negativo) 

 

Segundo Figueroa et al. (2015), estudos realizados com pessoas que fizeram 

o autoteste na ausência de supervisão, comumente apontam dúvidas dos participantes 

sobre a acurácia do teste e/ou possíveis erros cometidos na sua execução que poderiam 

comprometer o resultado (Figueroa et al., 2015). Os autores ressaltaram, contudo, que 

tais preocupações podem ser superadas com a disponibilização de serviços de 

aconselhamento, suporte e esclarecimento de dúvidas. Nesse contexto, vale ressaltar que, 

em nossa pesquisa, tomamos o cuidado de ofertar uma hotline (Disk Aids) para os 

participantes do estudo, na qual poderiam esclarecer, pelo telefone, eventuais dúvidas e 

buscar o suporte necessário. No entanto, nenhum dos participantes informou ter buscado 

a ajuda dessa ferramenta.   

De modo análogo, em estudo realizado com HSH em Hong Kong, Chang et 

al. (2021) ofertaram autotestes de forma online, e enviaram os kits de testagem aos 

interessados pelo correio. Além disso, ofereceram aconselhamento pré-teste e pós-teste 

por meio de chat online em tempo real para aqueles HSH que se dispuseram a realizar a 

autotestagem (Chan et al., 2021). Um ponto positivo dessa estratégia foi que, em caso de 

resultado positivo, o participante da pesquisa era encaminhado a um serviço onde 
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realizaria o tratamento, e em caso de resultado negativo, o sujeito o HSH era orientado 

sobre práticas preventivas e sobre a janela imunológica. Sabe-se que o conceito de janela 

imunológica não é totalmente difundido e pode influenciar diretamente na tomada de 

decisão por parte de HSH ao negociarem o uso de ferramentas preventivas durante 

práticas sexuais. Além disso, a não compreensão da janela imunológica pode resultar em 

diagnóstico tardio da infecção por HIV. Segundo os participantes do estudo supracitado 

(Chan et al., 2021), o aconselhamento online foi fundamental para melhor entendimento 

sobre situações de risco, janela imunológica e diminuição do medo de realizar a testagem.   

 

Cabe destacar adicionalmente que em alguns discursos de nossos 

entrevistados identificamos manifestação explícita de confiança no autoteste e nos 

resultados oriundos desse tipo de testagem. Assim, por exemplo, Breno e Dante 

mostraram-se confiantes, ressaltando sua aceitabilidade: 

 

“Porque é um teste fidedigno. Então, eu acho que se adequa. É rápido, 

preciso e fidedigno.” Breno (nunca havia realizado teste de HIV, 

orientação sexual não assumida publicamente e autoteste positivo) 

 

“Acho que sim. Eles fazem aqui [unidade de saúde] agora, sem ser de 

sangue. É um sinal de que é eficiente. A única diferença é que eu faço 

em casa.” Dante (realizou teste HIV anteriormente, orientação sexual 

assumida publicamente e autoteste positivo) 

 

Nesse aspecto, é possível afirmar que, embora ainda existam inseguranças a 

respeito do autoteste, alguns autores destacam que essa inovação tecnológica em saúde 

exibe alta aceitabilidade e promissores benefícios, principalmente no que tange a 

populações vulneráveis. Espera-se que a expansão crescente do uso dessa tecnologia de 

testagem permita uma melhor compreensão de suas nuances (tanto positivas como 

negativas) possibilitando, assim, seu melhor emprego (Freeman et al., 2018). A forte 

aceitabilidade do autoteste entre HSH reforça a projeção de uma crescente utilização 

dessa modalidade de testagem por essa população. Dessa forma, pode-se inferir, também, 
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que sua progressiva popularização irá acarretar a mudança de políticas e práticas de 

prevenção do HIV (Flowers et al., 2017). 

Por outro lado, um aspecto particular, que pode determinar insegurança 

quanto à acurácia do autoteste utilizado em nossa pesquisa, é relacionado a certo receio 

quanto ao fato de ser executado em amostra de saliva e não com sangue.  

 

“Eu peguei dois. Aí eu fiz o outro pra saber como ia ser. Porque a gente 

fica pensando “será que tá certo?”. Porque tudo que tem sangue a 

gente acredita, agora, sem sangue... Então eu fiz de novo e vi que tava 

tudo OK, então não tenho o que reclamar.” José (realizou teste HIV 

anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e autoteste 

negativo) 

 

“Eu fiquei pensando assim: “será que dá pra descobrir realmente só 

com a saliva?”.” Ben (realizou teste HIV anteriormente, orientação 

sexual assumida publicamente e autoteste negativo) 

 

“(...) “poxa, mas é um teste de saliva”, “mas é um teste novo”, “será 

mesmo?”, “talvez não”. Daí, eu decidi fazer pra confirmar mesmo, o 

de sangue, né (...).” Victor (realizou teste HIV anteriormente, 

orientação sexual assumida publicamente e autoteste positivo) 

 

Esse aspecto guarda em si uma aparente contradição, igualmente descrita no 

estudo de Freeman e colaboradores (2018). Se por um lado, o autoteste realizado com 

amostra sanguínea é considerado de mais difícil utilização, os usuários manifestaram crer 

que seu resultado é mais confiável, se comparado ao do autoteste em fluido oral (Freeman 

et al., 2018).  Em outras palavras, o autoteste em fluido oral seria mais simples de ser 

realizado sem a ajuda de um profissional de saúde e, portanto, em certa medida, mais 

vantajoso, porém, o teste sanguíneo seria mais acurado. Em contrapartida, diferentes 

estudos demonstraram que o autoteste em fluido oral é preferível ao realizado com 
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amostra sanguínea, na perspectiva não só de HSH, como também da população geral. Em 

tais relatos, o autoteste em fluido oral é descrito como altamente aceitável, devido ao fato 

de ser mais fácil de executar, ser indolor, bem como de se mostrar benéfico quando 

utilizado em contexto de apoio de amigos ou de pessoas de confiança (Freeman et al., 

2018; Figueroa et al., 2015). 

Por outro lado, vale ressaltar a constatação de Dirisu et al. (2020) de ter 

havido má interpretação, entre alguns dos entrevistados, em seu estudo, sobre o 

significado do uso do fluido oral para a realização do autoteste. Alguns participantes 

tiveram o entendimento de que como a saliva estava sendo utilizada para realizar um teste 

anti-HIV, ela também seria um possível veículo de transmissão do vírus. Assim, é 

relevante salientar a necessidade de prover informações claras com o intuito de dirimir 

eventuais dúvidas que os usuários do teste venham a externar (Dirisu et al., 2020). 

Outro aspecto discutido por nossos entrevistados como relevante foi o fato de 

se poderem combinar testes para a detecção da infecção por HIV e de outras infecções de 

transmissão sexual, como hepatite B, hepatite C e sífilis, quando se utilizam testes 

sorológicos realizados em serviços de saúde. Todavia, Camilo externou a opinião de que 

os tipos de testagem não se excluem. Ao contrário, complementam-se, sendo, portanto, 

importante agregar o autoteste como mais uma opção diagnóstica, de modo a vir a atender 

às diversas necessidades apresentadas. 

 

“(...) Mas as duas opções são muito importantes. Depende do caso. Sei 

lá, teste de sangue eu acredito que seja mais preciso que esse, não tenho 

certeza. Não engloba todas as doenças, não sei se tem pra outras. Tem 

isso, a vantagem do presencial é que você consegue testar tudo de uma 

vez. Mas HIV é o que mais preocupa, então, é muito importante ter as 

duas vias.” Camilo (realizou teste HIV anteriormente, orientação 

sexual assumida publicamente e autoteste negativo) 

 

Do ponto de vista de saúde pública, deve-se ressaltar, contudo, que enquanto 

o autoteste para o HIV encontrar-se em fase de implementação, deve-se seguir 

incentivando os usuários do teste a realizarem testagem, também, para outras IST. Em 

realidade, Tan e colaboradores (2020) demonstraram, em estudo conduzido em 
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Singapura, que a popularização e consequente expansão na utilização do autoteste anti-

HIV, acarretaria a redução da testagem de outras infecções sexualmente transmissíveis 

(Tan et al., 20121). Outra possibilidade para evitar o possível risco da diminuição da 

procura pela testagem de outras IST, seria o desenvolvimento de autotestes para os demais 

agravos de transmissão sexual, como a como sífilis, hepatite B e C.  

Nesse contexto, conforme anteriormente mencionado, deve-se assumir que 

uma ferramenta diagnóstica, de fato, não exclui a outra; ao contrário, se complementam. 

Como apontado em dois estudos realizados nos Estados Unidos da América e na 

Austrália, os participantes, indagados acerca de suas preferências em relação aos métodos 

de testagem para o HIV, afirmaram que se beneficiariam com uma grande variedade de 

opções (Frye et al., 2018; Leitinger et al., 2021). Declararam, ainda, que a depender do 

momento de suas vidas, a escolha pelo método de testagem poderia mudar (Frye et al., 

2018). 

No que diz respeito ao referencial dos Direitos Humanos, podemos destacar, 

em síntese interpretativa, que a categoria analítica Confiança/desconfiança no 

autoteste, emergente dos discursos de nossos entrevistados, remete ao direito à 

informação, ao direito à tomada informada de decisão e ao direito à saúde, em seu 

elemento de aceitabilidade. 

O direito à informação, apesar de protegido no âmbito de nossa pesquisa, deve 

ser promovido com maior ênfase, ao se incorporar o autoteste como estratégia diagnóstica 

em saúde pública, visto que, mesmo com as informações disponibilizadas pela pesquisa 

AHA-SP, alguns participantes do nosso estudo afirmaram terem dúvida se tinham 

realizado o autoteste corretamente, não terem total confiança no resultado oriundo do 

autoteste e não saberem se um teste realizado com saliva seria realmente acurado. Assim, 

na ampliação da implementação do autoteste, coloca-se a necessidade de maior difusão 

dessas informações, de modo a garantir que essa inovação tecnológica em saúde venha 

efetivamente representar uma ferramenta de exercício de direitos.  

No âmbito do direito à tomada informada de decisão, é fundamental que 

informações a respeito da qualidade, acurácia e eficácia do autoteste (ambos, em fluido 

oral como em punção digital) sejam difundidas, especialmente a populações vulneráveis 

e indivíduos que não frequentam os serviços de saúde, para que possam tomar decisões 

relacionadas à sua saúde de forma consciente. Nessa tarefa, a parceria com membros da 
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comunidade vulnerável, equipes de estratégia Saúde da Família, e com organizações não 

governamentais (ONG) ligadas às demandas de HSH seria essencial.  

Quanto à aceitabilidade, por meio dos discursos de nossos entrevistados 

podemos interpretar que o autoteste é uma tecnologia bastante aceitável, sendo, portanto, 

capaz de promover e proteger o direito à saúde.  

5.2.4 Sentimentos e percepções decorrentes da testagem 

 

Finalmente, na categoria Sentimentos e percepções decorrentes da 

testagem, buscamos destacar as falas que apresentavam representações relacionadas à 

vivência da autotestagem; aos significados negativos e positivos atribuídos pelos 

participantes a esse tipo de teste; à apreensão que antecede a testagem e ao medo do 

enfrentamento do resultado; à crença de que um resultado positivo revelado pelo autoteste 

poderia ser mais difícil para alguns indivíduos do que para outros; à preocupação de que 

muitas pessoas não procurariam um serviço de saúde para dar seguimento ao seu cuidado 

e buscar iniciar o tratamento antirretroviral caso reconhecessem sua soropositividade pelo 

autoteste; e, finalmente, à experiência individual de ter um resultado reagente para o HIV 

desvelado pela autotestagem.  

Quanto às percepções e vivências da autotestagem, alguns de nossos 

entrevistados consideraram positiva sua experiência com esse tipo de teste tendo afirmado 

sentirem-se seguros e confortáveis. Além disso, a comodidade foi outro ponto 

considerado benéfico pelos indivíduos entrevistados. Segundo eles, o fato de poderem 

realizar o teste no domicílio (ou em outro local em que se sentissem confortáveis), em 

horário de sua escolha e obterem o resultado rapidamente, foi considerado bastante 

positivo.  

 

“Por mim, foi muito bom. Porque eu fiquei ali em um local digamos, 

meu lugar preferido, que é a minha casa. Não tinha ninguém ali do meu 

lado, estava só eu e eu mesmo.” João (realizou teste HIV anteriormente, 

orientação sexual assumida publicamente e autoteste negativo) 
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“Pra mim a principal vantagem é a comodidade que você pode fazer 

em casa, a hora que você quiser, quando você se sentir 

psicologicamente preparado pra isso. Então, pra mim, a parte boa foi 

isso. Eu não ter que ir a um posto só pra fazer isso. Eu posso tá um dia 

em casa e fazer. Acho que essa é a principal vantagem.” Fábio (realizou 

teste HIV anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e 

autoteste negativo) 

 

“Ah, porque é um teste que eu podia fazer em casa, não tinha aquela 

questão de vir ao centro, ser furado, mais invasivo. Comparado com 

esse que é menos invasivo.” Breno (nunca tinha realizado teste HIV, 

orientação sexual não assumida publicamente e autoteste positivo) 

 

“Sei lá. A gente se sente mais confortável. Do que ir até um lugar e 

fazer o teste. É uma coisa mais prática. Acho que a palavra certa é 

prática.” Pedro (nunca tinha realizado teste HIV, orientação sexual 

assumida publicamente e autoteste negativo) 

 

Tal sentimento foi compartilhado com os descritos por HSH negros e 

mulheres trans, avaliados em 2018 nos Estados Unidos da América. Para esses, a 

autotestagem lhes permitiria realizar o teste em casa e isso acarretaria maior economia de 

tempo (Frye et al., 2018). Com essa modalidade de teste, não seria mais necessário fazer 

vários deslocamentos até o serviço de saúde. Além disso, o resultado do teste estaria 

disponível em apenas alguns minutos, permitindo que os usuários não mais precisariam 

esperar dias até que o resultado fosse emitido e tivessem que retornar ao serviço de saúde 

para recebê-lo. A flexibilidade em relação aos horários foi, também, destacada entre os 

HSH entrevistados por Zhang e colaboradores (2021), já que muitos deles trabalhavam 

de segunda à sexta-feira, o que conflitava com os horários de funcionamento dos serviços 

de saúde (Zhang et al., 2021). 

Ademais, outro fator associado ao autoteste, por nossos entrevistados, foi o 

sentimento de segurança que gera.  
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“É maravilhoso, porque é gratuito, é sigiloso, é seguro. Não tem 

porque não oferecer pra população.” José (realizou teste HIV 

anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e autoteste 

negativo) 

 

“Prático, seguro comigo mesmo. Não que eu tivesse seguro com você 

ou outro profissional da saúde, mas acho que fazer sozinho é bom 

também. Uma experiência boa.” Diego (nunca tinha realizado teste 

HIV, orientação sexual não assumida publicamente e autoteste 

negativo) 

 

“É muito simples, eu fiz na hora. Meu resultado saiu em 5 minutos. 

Então, é 5 minutos que você tira do seu dia pra cuidar de você e da sua 

saúde. (...) Mas, eu me senti muito seguro, muito simples, muito fácil. 

Não precisa tirar sangue. E é bem prático.” Júlio (nunca tinha realizado 

teste HIV, orientação sexual assumida publicamente e autoteste 

negativo) 

 

“(...) Agora foi fácil, relativamente fácil, tranquilo de executar o teste. 

Ele é muito simples. Ai eu obtive o resultado. Essa foi a minha 

experiência. Ciente do que eu tava passando e as consequências 

daquilo. (...) Eu iria fazer o autoteste. Pela praticidade, oportunidade 

da pessoa fazer num local reservado, tranquilo. Onde ela consiga ter 

esse resultado, refletir. E procurar depois o profissional pra fazer o 

teste convencional.” Victor (realizou teste HIV anteriormente, 

orientação sexual assumida publicamente e autoteste positivo) 

Percepção semelhante foi descrita entre HSH no Reino Unido (Jaspal 2018). 

Ao lado disso, os participantes do estudo apontaram o autoteste como uma oportunidade 

de assumir, autonomamente, o controle do momento do diagnóstico, ao permitir que a 

testagem se realize no momento escolhido, ou seja, quando cada um se sentir psicológica 

e emocionalmente preparado para receber o resultado o que, muitas vezes, não acontece 

quando o teste é realizado em serviços de saúde (Jaspal 2018). 
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Nesse aspecto, o autoteste poderia ser entendido como um instrumento de 

promoção e proteção de direitos, identificados como violados nas circunstâncias habituais 

da testagem convencional, em que os indivíduos têm seu status sorológico revelado na 

presença de terceiros (nesse caso, junto a profissionais da saúde). 

Além disso, em conformidade com os discursos apresentados, segundo Zhang 

e colaboradores (2021), o autoteste foi entendido como uma tecnologia simples e prática 

de ser utilizada, além da particularidade de que a leitura do resultado foi clara. Esse 

resultado também está em conformidade com o relato de Witzel e colaboradores (2019) 

em que, em sua pesquisa, a maioria dos sujeitos estudados considerou a execução do 

autoteste fácil, que as instruções fornecidas eram claras, e que a leitura do resultado era 

simples.  

 

Outro aspecto que vale ser ressaltado é que o apoio emocional pode ser 

imprescindível para alguns HSH. No entanto, o clima vivenciado dentro dos serviços de 

testagem pode contribuir para a manutenção da ansiedade e apreensão da testagem. Como 

disse Caio: 

 

“Olha, eu acho que a diferença de realizar sozinho e realizar no CTA, 

apesar de você ter o apoio psicológico, ainda me sinto mais calmo 

fazendo autoteste porque tava fazendo em casa. Então, o CTA tem 

apoio, mas o clima lá é pesado. Teve vezes que tava esperando teste e 

teve pessoa que saia chorando. Ai é um clima muito pesado. E aquele 

momento de espera que você faz lá é meio tenso. Mesmo que você não 

tenha transado nos últimos dois anos, não adianta, você fica nervoso. 

Em casa eu me sinto mais calmo. É mais tranquilo. Então, enquanto 

espero resultado eu escuto música, tô fazendo outras coisas. Tô 

sozinho, mas não sei se isso funciona pra outras pessoas. Talvez 

precisem de apoio psicológico na hora, não sei. Eu me sinto melhor 

fazendo o teste em casa. É mais íntimo, eu sinto que minha privacidade 

tá mais resguardada. Porque tô sozinho, no meu quarto.” Caio 

(realizou teste HIV anteriormente, orientação sexual não assumida 

publicamente e autoteste negativo) 
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Segundo vários HSH estudados nos Estados Unidos da América em 2015, o 

sentimento de ansiedade, vivenciado durante a testagem, era intensificado nos serviços 

de saúde, por serem identificados nesses ambientes como indivíduos que tinham 

apresentado alguma exposição de risco e que, em função disso, estariam buscando 

testagem para IST (Frye et al., 2015). Ademais, ressentiam da falta de privacidade nesses 

locais, motivo pelo qual evitavam se testar com maior frequência. Nesse aspecto, o 

autoteste era visto como uma oportunidade de realizar a testagem sem experimentar medo 

e ansiedade de ter sua privacidade violada (Frye et al., 2015). 

Além disso, sigilo e privacidade foram necessidades percebidas como 

contempladas com a autotestagem.   

 

“Foi bem confortável. Porque eu tava na minha casa, sozinho. É, acho 

que uma palavra que define é confortável e confiante. Porque eu tava 

fazendo sem ninguém saber.” Ben (realizou teste HIV anteriormente, 

orientação sexual assumida publicamente e AT negativo) 

 

De fato, muitos HSH percebem que o autoteste proporciona maior 

privacidade e possibilita evitar sentimentos de vergonha e constrangimento sentidos tanto 

no comparecimento aos serviços de saúde como na divulgação do resultado do teste. De 

fato, muitos relatam se sentirem julgados enquanto estão na sala de espera das clínicas de 

testagem. Segundo Lippman et al. (2015) , muitos HSH afirmaram que, com a privacidade 

conferida pelo autoteste, passariam a se testar com maior frequência. Assim, aqueles que 

referem preferir o autoteste como método de testagem, destacam a praticidade e a 

confidencialidade proporcionados pelo autoteste como sua principal vantagem em relação 

à testagem convencional. (Dirisu et al., 2020; Figueroa et al., 2015; Flowers et al., 2017; 

Freeman et al., 2018; Frye et al., 2015; Frye et al., 2018; Jaspal, 2018; Leitinger et al., 

2021; Lippman et al., 2015; Liu et al., 2019; Okoboi et al., 2019; Tan et al., 2021; Witzel 

et al., 2019; Zhang et al., 2021) Adicionalmente, para aqueles HSH em que a orientação 

sexual não é assumida publicamente, o autoteste foi apontado como o método mais 

acessível devido ao receio por eles expresso de serem vistos por conhecidos em clínicas 

de testagem para IST e, de alguma forma, terem sua orientação sexual divulgada (Liu et 

al., 2019). 
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Outro ponto destacado é a tensão e apreensão decorrentes do momento 

anterior e/ou durante a testagem para o HIV. 

 

“(...) Lógico que dá aquela agonia, aquela angústia. Que enquanto 

você não ver terminar o teste, e você ver que deu negativo, você não 

sossega.” João (realizou teste HIV anteriormente, orientação sexual 

assumida publicamente e autoteste negativo) 

 

“Fora o “cagaço”, eu falei “agora é comigo mesmo”. Medo e ao 

mesmo tempo tive muita coragem de fazer.” Carlos (realizou teste HIV 

anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e autoteste 

negativo) 

 

“(...) Toda vez que a gente vai fazer um teste, por conta do estigma da 

doença, mesmo eu tendo plena consciência do que é, da epidemia, da 

história da epidemia, sempre dá um frio na barriga. E isso é 

indescritível. Mesmo eu tendo consciência, sempre dá um frio na 

barriga. Mas, agora eu já sei que isso faz parte, e eu não sei se eu vou 

conseguir fugir disso. Mesmo sabendo pelo modo que eu vivo, a minha 

sexualidade, as chances são bem baixas. Mas, sempre dá um frio na 

barriga.” Fábio (realizou teste HIV anteriormente, orientação sexual 

assumida publicamente e autoteste negativo) 

 

“(...) Muita gente fica com aquele medo. Eu, no começo, tinha muito 

receio de fazer o teste e dar alguma coisa, dar positivo. Hoje em dia 

não, já tenho outro tipo de pensamento. Até oriento meus amigos a irem 

comigo. Como fiz com a minha amiga, pegar o autoteste.” Arthur 

(realizou teste HIV anteriormente, orientação sexual assumida 

publicamente e autoteste negativo) 
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“Eu tive um pouco de medo do resultado. Mas, eu acho que foi bom. É 

uma experiência que todo mundo deveria ter. Pelo menos a gente que 

se relaciona com pessoas que a gente não conhece.” Diego (nunca 

tinha realizado teste HIV, orientação sexual não assumida publicamente 

e autoteste negativo) 

 

“Foi tranquilo. É tenso, acho que sempre fazer o teste é tenso, 

independente das circunstâncias. Você pode nunca ter feito nada, você 

vai fazer o teste e você vai ficar tenso. Mas, no geral, foi tranquilo.” 

Otávio (realizou teste HIV anteriormente, orientação sexual assumida 

publicamente e autoteste positivo) 

 

“(...) A princípio a gente fica um pouco apreensivo né, porque você 

nunca espera que dê resultado positivo pro HIV.” Victor (realizou teste 

HIV anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e 

autoteste positivo) 

 

Muitos indivíduos referem que a ansiedade relacionada à espera do resultado 

também está presente no caso do autoteste, mesmo que seja realizado privadamente. Um 

participante da pesquisa qualitativa realizada por Frye e colaboradores (2015) nos Estados 

Unidos da América referiu medo do resultado e certa inquietação por realizar o teste em 

casa sozinho, uma vez que, caso o resultado desse positivo não teria possibilidade de 

compartilhar com outra pessoa. Em outro estudo dos mesmos autores, publicado em 2018, 

e que também entrevistou HSH, a maioria dos sujeitos igualmente referiu medo e 

ansiedade ao serem perguntados qual o primeiro pensamento que tinham a respeito da 

testagem para o HIV, após realizarem o autoteste. Isso demonstra que os sentimentos 

vivenciados por esses indivíduos podem ser muito semelhantes, independentemente do 

método de testagem que utilizem (Frye et al., 2018). 

A ansiedade nesse contexto parece se manifestar independentemente do 

resultado do autoteste, ocorrendo em indivíduos que apresentam resultado reagente e não 

reagente para o HIV. No entanto, segundo Liu et al. (2019), sua ocorrência tende a se 
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reduzir quanto maior for a frequência da testagem, e também, com a disponibilidade de 

aconselhamento, conduzido por profissional de saúde empático e preparado.  

Ainda, esse medo e ansiedade relacionados a testagem podem ser justificados 

pela forma como o viver com HIV/aids é significado na sociedade. Segundo revisão da 

literatura realizada em 2020, viver com HIV/aids pode ser associado à morte e sofrimento 

tanto físicos como psicológicos (Stefaisk et al., 2021). Além disso, quando um indivíduo 

se depara com um diagnóstico positivo, ele vivencia sentimentos de ansiedade em relação 

a possibilidade da perda da saúde, da família, do trabalho e dos planos futuros. Ademais, 

os sentimentos provenientes da testagem podem ser motivados pelo medo do preconceito 

e distanciamento de pessoas queridas (Stefaisk et al., 2021). 

Segundo Pantelic, Sprague & Stangl, 2019, o estigma internalizado 

relacionado à infecção por HIV acontece quando uma PVHA ratifica comportamentos 

negativos relacionados ao HIV e os admite como dirigidos a si mesmos. Ele é 

determinado por sentimentos de vergonha, culpa e inutilidade. Além da influência 

negativa na qualidade de vida de PVHA, o estigma internalizado relacionado à infecção 

ainda tem importantes desdobramentos no que se refere a práticas sexuais e tomadas de 

decisão. Assim, por exemplo, reconhece-se que esse tipo de estigma está associado com 

maior frequência de transmissão de infecções sexualmente transmissíveis, pior adesão ao 

tratamento antirretroviral, bem como maior dificuldade na negociação do uso de 

preservativo e outras ferramentas preventivas (Pantelic, Sprague & Stangl, 2019).  

Ao lado disso, há a preocupação da reação pessoal, em caso de realizar o 

autoteste e obter o resultado reagente. Segundo os entrevistados, alguns indivíduos 

poderiam não estar suficientemente preparados para receber esse resultado na ausência 

de profissionais da saúde, com consequências incontornáveis. Nesse aspecto, José e 

Carlos disseram: 

 

“(...) Então, eu acho que se hoje eu tivesse um teste positivo na minha 

mão eu não ia querer me suicidar. Porque, hoje, a gente tem 

informação. Então, é por isso que eu falo que eu tenho a mente aberta 

pra tudo. Lógico que eu ia ficar abalado, mas eu não sei se outras 

pessoas teriam essa mesma situação que eu tenho de relevar e seguir a 
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vida.” José (realizou teste HIV anteriormente, orientação sexual 

assumida publicamente e autoteste negativo) 

 

“(...) Porque tem pessoas que são mais fracas. Porque a gente tem esse 

medo, querendo ou não sempre tem. Hoje eu acho que me sinto mais 

forte pra encarar. Mas se fosse há 10 ou 15 atrás não sei o que faria. 

Ia chorar e não ia acreditar. Porque eu me sinto na obrigação de não 

ter. Minha família toda esperava isso, me viam como uma bicha louca.” 

Carlos (realizou teste HIV anteriormente, orientação sexual assumida 

publicamente e autoteste negativo) 

 

Preocupações semelhantes foram relatadas em estudo realizado em Uganda 

em 2019, cujos entrevistados apontaram receio de que os indivíduos que apresentassem 

resultado positivo ao autoteste pudessem sofrer algum dano, devido à falta de 

aconselhamento profissional presencial, bem como dúvidas acerca de que modo poderiam 

ser vinculados a serviços de saúde para realizar o tratamento. Os participantes dessa 

pesquisa demonstraram, ainda, apreensão de que as pessoas que se revelassem 

sororreagentes não aceitassem o diagnóstico e, eventualmente, viessem a cometer 

suicídio, dado que não teriam suporte psicológico no momento da revelação do resultado 

do teste (Okoboi et al., 2019). Analogamente, na pesquisa conduzida por Liu et al (2019) 

na China, alguns participantes cujos autotestes resultaram positivos, experimentaram 

sentimentos como depressão, falta de esperança e pensamentos suicidas. Entretanto, lhes 

foi disponibilizada linha telefônica para que pudessem receber suporte e informações 

sobre a realização do teste confirmatório e, consequentemente, início do tratamento 

antirretroviral.  

 

Frye e colaboradores (2015), por sua vez, destacaram que vários participantes 

de sua pesquisa, conduzida nos Estados Unidos da América, demonstraram apreensão 

quanto ao que aconteceria caso o autoteste apontasse resultado positivo e estivessem 

sozinhos, sem suporte ou alguém com quem pudessem conversar. Porém, um entrevistado 

destacou sua preferência pelo autoteste justamente pelo fato de poder tomar 

conhecimento do resultado positivo quando estivesse sozinho (Frye et al., 2015). 
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Percebemos, assim, que para cada indivíduo e dependendo do momento que 

cada um está vivendo, um método diferente de testagem poderá ser mais aceitável. Ainda, 

em relação à experiência de ter um resultado reagente com o autoteste, os entrevistados 

do presente estudo afirmaram ter sido uma situação difícil, mas que tiveram suporte 

profissional adequado quando procuraram os serviços de saúde recomendados para a 

realização do teste confirmatório e início do tratamento.  

 

“Embaraçoso, difícil. O mais difícil foi contar pro meu ex-namorado. 

Foi bem difícil. Porque o dele deu negativo em todos os testes. E o mais 

difícil era o que viria depois. Como eu faria, me adaptaria. E eu sofro 

muito por antecipação. Então, eu acho que não tava querendo o agora, 

tava querendo saber o daqui a pouco. E isso foi, é embaraçoso até 

agora. Mas, eu acho que o suporte que eu tive, era o “a gente vai fazer 

dessa forma”, “é assim que funciona”, e me explicar, mostrar, seguir. 

Me trouxe mais coisas boas que um diagnóstico ruim.  E eu vejo essas 

mudanças hoje. (...) Tenho N coisas que foram positivas graças a um 

resultado que não é tão positivo assim.” Mário (realizou teste HIV 

anteriormente, orientação sexual assumida publicamente e autoteste 

positivo) 

 

“Aquela mesma tensão de quando fazia das outras vezes. E a tensão foi 

muito maior porque, logo no começo, o teste aponta, bem no começo. 

Então, se a tensão tava mil foi pra um milhão. É inevitável. Não tem 

como você falar que acha que é negativo. Dá uma tensão maior. Acho 

que a tensão pra fazer o teste sempre vai existir, por mais que a pessoa 

não tenha se relacionado com ninguém. Ela vai fazer e vai dar aquele 

medinho. Tem gente que acha que pega até com beijo né.” Otávio 

(realizou teste HIV anteriormente, orientação sexual assumida 

publicamente e autoteste positivo) 

 

A procura por suporte e apoio de profissionais da saúde é o principal motivo 

para a procura dos serviços de saúde por indivíduos que testaram positivo em um 

autoteste. O apoio desses profissionais é fundamental aos HSH e seus parceiros, além da 



105 
 

necessidade de incentivar a maior frequência da testagem e oferecer ferramentas de 

prevenção e serviços específicos (Witzel et al., 2017). Conforme descrito, em recente 

estudo chinês, alguns HSH participantes afirmaram que as informações fornecidas pelos 

profissionais de saúde sobre o resultado, estratégias de prevenção e orientações sobre o 

tratamento foram fundamentais (Zhang et al., 2021). Destacamos, assim, que o 

acolhimento empático dos indivíduos que procurarem os serviços de saúde para a 

realização do teste confirmatório é de crucial importância para que o indivíduo venha a 

apresentar boa adesão ao serviço e ao tratamento.  

Em nossa amostra, Mário enfatizou que a presença e suporte de amigos e/ou 

companheiros tinha sido fundamental para a aceitação do diagnóstico.  

 

“(...) Mas, voltando à pergunta, se eu não tivesse um companheiro 

muito bom, uma vontade de tá aqui pra fazer certo o negócio, eu não 

taria aqui hoje.” Mário (realizou teste HIV anteriormente, orientação 

sexual assumida publicamente e autoteste positivo) 

 

A esse respeito, muitos HSH defendem que o autoteste deve ser realizado na 

presença de amigos ou pessoas de sua confiança. Assim, entendemos que uma forma 

efetiva para aumentar a utilização e conhecimento do autoteste seria treinar pares para 

instruir sistematicamente outros HSH sobre o autoteste, como utilizá-lo e o que fazer em 

caso de positividade. Essa estratégia, de fato, já se demonstrou eficaz na redução de 

comportamentos sexuais de risco, e de uso de álcool e outras drogas em estudo pregresso 

(Frye et al., 2015). 

Devemos ressaltar, também, que a presença e, até mesmo, o apoio de outras 

pessoas que vivem com HIV/aids é um fator positivo no suporte de um indivíduo recém 

diagnosticado, conforme mencionado por Dante: 

 

“(...) Aí, fiz o autoteste e apareceu o resultado positivo. Aí, vem aquele 

susto. Não sabia o que fazer. Fiquei um tempo parado pensando o que 

ia fazer. Aí, na hora contatei um amigo que eu sei que ele também é 

soropositivo. Aí liguei pra esse amigo e falei “preciso falar com você 
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urgente”. E aí eu fui falar com ele e ele meio que me ajudou e me disse 

o que tinha que fazer (...).” Dante (realizou teste HIV anteriormente, 

orientação sexual assumida publicamente e autoteste positivo) 

 

Assim, podemos entender que o apoio de pares é ainda mais essencial no caso 

de populações vulneráveis, como HSH. Tendo o suporte de uma pessoa de seu círculo, 

que já passou por determinada experiência, traz confiança ao indivíduo e, 

consequentemente, ao autoteste. Segundo Zhang et al. (2021), os participantes tendiam a 

escolher o autoteste, caso algum amigo também tivesse sido diagnosticado por meio desse 

método. O compartilhamento desse relato fazia com que atentassem mais à própria 

vulnerabilidade à infecção e acreditassem na acurácia do autoteste em revelar um 

resultado positivo (Zhang et al., 2021). 

Por fim, alguns de nossos entrevistados demonstraram preocupação quanto à 

forma pela qual se daria a vinculação aos serviços de saúde após realizarem o autoteste, 

na eventualidade de resultado reagente. Segundo esses, a atitude de procurar 

espontaneamente um serviço de saúde para a confirmação do resultado e iniciar o 

tratamento, se necessário, pode ter sido a exceção, acreditando que muitos não teriam tal 

comportamento após um resultado positivo.  

 

“Mas, eu volto a dizer, eu sou um caso único, e eu não sei se aquelas 

pessoas que pegaram no Largo do Arouche e deram positivo, se 

procuraram algum centro pra fazer um acompanhamento.” Mário 

(realizou teste HIV anteriormente, orientação sexual assumida 

publicamente e autoteste positivo) 

 

“Olha, é prático. Mas eu tive uma cabeça diferente por conhecer 

alguém que já era positivo e tinha uma vida normal. Meio que já tinha 

tirado o preconceito e o medo. Do que poderia acontecer comigo. Mas, 

eu penso que talvez uma outra pessoa poderia ter uma reação 

diferente. Talvez tentar suicídio ou alguma coisa assim. Apesar que eu 

vi que tinha vários canais pra contato. Pra auxiliar essa pessoa nesse 



107 
 

momento.” Dante (realizou teste HIV anteriormente, orientação sexual 

assumida publicamente e autoteste positivo) 

 

Aldo deixou claro que, para ele, uma importante vantagem da autotestagem 

seria a de alertar o indivíduo positivo para a necessidade de procurar um serviço de saúde.  

 

“Ela é adequada se existe algum apontamento, algo irregular. Eu vejo 

que ele é equiparado com um teste de gravidez de farmácia. Que você 

quer identificar, não quer se expor, e algo rápido. O autoteste é algo 

rápido, não precisa coletar sangue. Pra mim é interessante por isso. Se 

tiver alguma alteração você procura o médico.” Aldo (realizou teste 

HIV anteriormente, orientação sexual não assumida publicamente e 

autoteste positivo) 

 

Para garantir, contudo, que o autoteste efetivamente cumpra seu papel na 

prevenção combinada e na continuidade do cuidado a pessoas que vivem com HIV, é 

importante destacar a necessidade de promover intervenções de educação em saúde a fim 

de que os usuários do teste sejam sensibilizados sobre a importância de realizarem o teste 

confirmatório e, caso este resulte positivo, de buscarem vincular-se a serviços de saúde 

para que possam aderir à TARV e se beneficiar do tratamento. Nesse processo, têm-se 

mostrado benéfica a estratégia a envolver pares (previamente treinados) como agentes de 

vinculação em auxílio daqueles cujo autoteste resultar positivo, ou de prevenção para os 

que apresentarem resultado negativo (Okoboi et al., 2019). 

Cabe ressaltar que a vinculação aos serviços de saúde e a adesão à TARV 

constituem os principais desafios relacionados ao autoteste na cascata do cuidado a 

pessoas que vivem com HIV.  Segundo Frye et al. (2015), pessoas que tiveram sua 

infecção diagnosticada por meio do autoteste ou em unidades móveis de testagem nos 

Estados Unidos da América apresentaram menor probabilidade de iniciarem a TARV do 

que as que testadas como positivas em hospitais e clínicas de testagem. Da mesma forma, 

Walensky e colaboradores (2011) observaram que indivíduos assintomáticos, que não 

tinham o costume de frequentar serviços de saúde, e que receberam o diagnóstico de 
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infecção pelo HIV com o autoteste, tiveram menor probabilidade de iniciar o tratamento, 

se comparados àqueles sintomáticos ou que já tinham o hábito de frequentar serviços 

especializados. Não obstante sejam reconhecidas tais dificuldades, verificou-se, por outro 

lado, que os indivíduos que receberam um resultado reagente para o HIV pelo autoteste 

e possuíam suporte social, tiveram maior probabilidade de procurarem o teste 

confirmatório e o tratamento em serviços de saúde (Frye et al., 2015). Conclui-se, 

portanto, que a verificação da efetividade do autoteste não deve se limitar a avaliar a 

realização da testagem em si, mas também, em buscar aferir seu impacto na vinculação 

dos soropositivos aos serviços de saúde e em garantir sua adesão ao tratamento. 

É importante observar, no entanto, que a avaliação da vinculação ao 

tratamento de pessoas que receberam o resultado reagente para o HIV, por meio de 

autoteste não é simples. Segundo Choko et al. (2020), isso se dá devido à natureza privada 

desse tipo de testagem. Em outras palavras, os principais desafios a serem enfrentados na 

aferição da efetividade do autoteste em representar uma adequada forma de entrada ao 

contínuo do cuidado de pessoas vivendo com HIV envolvem: a dificuldade em 

contabilizar os kits de autoteste utilizados, pois, em muitos casos, o indivíduo com 

resultado positivo não informa ao serviço de saúde que já havia realizado o autoteste 

previamente; a dificuldade no acompanhamento da retenção desses indivíduos; a falta de 

informatização adequada dos registros de saúde; bem como a ineficiência, muitas vezes, 

do sistema de referência e contra referência . Em contrapartida, salientam os autores que 

algumas ações poderiam minimizar essa perda, tais como, a possibilidade de oferta de 

início do tratamento antirretroviral em serviços de saúde localizados em áreas onde ocorre 

a distribuição de kits de autoteste, a inclusão de questionamentos a respeito da realização 

de autotestes nos formulários clínicos utilizados em serviços de cuidado a pessoas que 

vivem com HIV, bem como a utilização de ferramentas digitais (sites, aplicativos e 

hotlines) para fornecer informações a respeito da importância da vinculação e adesão à 

TARV (Choko et al., 2020). 

 

De forma compreensiva quanto ao referencial dos direitos humanos, podemos 

dizer que as falas descritas na categoria – Sentimentos e percepções decorrentes da 

testagem – apresentam significados em que o direito à saúde em seu componente de 

aceitabilidade foi promovido e protegido. Na voz de participantes do estudo, o autoteste 

era seguro, simples de utilizar, prático, e capaz de promover e proteger a privacidade dos 
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usuários. Considerando-se, no entanto, que conforme apontado nos discursos de nossos 

entrevistados, o autoteste pode não ser aceitável para todos, seria importante sublinhar 

que esse novo método de testagem deve ser compreendido como uma alternativa 

complementar e não substitutiva aos testes convencionais. Como o principal objetivo a 

ser alcançado em saúde pública é o aumento da oferta de possibilidades de diagnóstico 

aos que desconhecem seu status sorológico, quanto maior o arsenal de ferramentas e 

tecnologias disponíveis, maior será a probabilidade desse objetivo ser alcançado, 

respeitando as necessidades e escolhas de cada indivíduo. 

Na percepção de nossos entrevistados, o direito à privacidade e à 

confidencialidade foi, igualmente, promovido e protegido pelo autoteste. Em suas falas 

apontaram que esse é um tipo de testagem com o qual sentem sua privacidade respeitada 

e não expressaram medo de ter a confidencialidade do seu resultado quebrada. Além 

disso, os participantes do estudo parecem compreender o autoteste como promotor do 

direito à igualdade e à não discriminação, por sua característica de prescindir da 

necessidade de frequentar uma clínica de testagem, onde poderiam ser reconhecidos por 

outras pessoas e, assim, sofrer algum tipo de estigma ou discriminação, sentimento por 

eles traduzido ao expressarem o medo e apreensão vividos no momento da testagem 

convencional.  

Adicionalmente, pode-se afirmar que o direito a usufruir os benefícios do 

progresso científico e suas aplicações foi promovido, não só pela disponibilização do 

autoteste (através da pesquisa AHA-SP), quando essa tecnologia ainda era nova no Brasil, 

mas também pelo acesso aos serviços de saúde, acolhimento e tratamento de qualidade, 

apontados nos discursos dos entrevistados que tiveram resultado reagente ao autoteste. 

Embora não explicitamente evidenciado nos discursos de nossos 

entrevistados, há uma preocupação demonstrada em pesquisas citadas anteriormente 

(Walensky et al., 2011; Frye et al., 2105) quanto ao risco de o autoteste vir a limitar o 

pleno exercício do direito à saúde, no que se refere ao acesso ao tratamento antirretroviral, 

visto que a vinculação aos serviços de saúde pode ser mais difícil quando a 

soropositividade é identificada por meio de autoteste. A falta de informação e o medo de 

sofrerem algum tipo de preconceito poderia, a princípio, afastar esses indivíduos do 

tratamento. A principal forma de evitar que isso ocorra é promover o amplo acesso ao 

necessário contínuo do cuidado, por meio de informação. Assim, é preciso que a 

informação correta alcance os indivíduos em maior condição de vulnerabilidade, que não 
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frequentam os serviços de saúde, não possuem o hábito de realizar testagem convencional 

e que serão, portanto, beneficiados com o acesso ao autoteste. 

Finalmente, cabe destacar que outros relevantes direitos, elencados no 

referencial dos direitos humanos aplicados à saúde, tais como os componentes 

disponibilidade e qualidade do direito à saúde, bem como o direito à participação, e à 

accountability, cuja avaliação teria sido importante na implementação de uma tecnologia 

de autocuidado, como é o caso do autoteste, não puderam ser analisados neste estudo, por 

não terem sido mencionados explícita ou implicitamente nos discursos de nossos 

entrevistados. 

No tocante ao direito à participação, isso pode ser justificado pelo fato do 

acesso ao autoteste neste estudo ter se dado no contexto de uma pesquisa realizada 

previamente à introdução dessa modalidade diagnóstica em políticas públicas 

relacionadas a HIV/aids. Entretanto, é importante ressaltar que esse direito deverá ser 

garantido no momento da formulação da política pública, envolvendo membros das 

populações mais vulneráveis à infecção e pessoas vivendo com HIV nas etapas de 

desenvolvimento, implementação e avaliação das estratégias de utilização dessa nova 

modalidade de testagem.  

Quanto aos componentes do direito à saúde (disponibilidade e qualidade), não 

era objetivo do estudo examiná-los, dado que o autoteste foi utilizado em situação de 

pesquisa, ambiente no qual foi disponibilizado gratuitamente a todos os participantes e 

em condições padronizadas, seguindo-se o protocolo de investigação proposto.  

Por fim, quanto à accountability, entendemos que a avaliação da realização 

desse direito não se aplica ao presente estudo, já que a prestação de contas quanto à 

proteção ou promoção, ou eventual violação dos direitos humanos, por parte de gestores 

de saúde pública ou governantes, somente será pertinente após a adoção do autoteste 

como nova modalidade diagnóstica em políticas públicas de saúde.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conduzimos o presente estudo, com o objetivo de analisar, na perspectiva dos 

direitos humanos, os significados atribuídos ao autoteste anti-HIV em fluido oral por 

homens que fazem sexo com homens residentes no município de São Paulo. Em 

entrevistas semiestruturadas individuais, foram obtidos depoimentos de 18 HSH que 

haviam realizado o autoteste anti-HIV em fluido oral, distribuído no município de São 

Paulo no contexto da pesquisa A Hora é Agora - SP. Nossa amostra foi composta por 

participantes com idades entre 20 e 42 anos, de alta escolaridade e que, em sua grande 

maioria, estava empregada. Em sua maior parte, declararam-se homossexuais, com a 

orientação sexual assumida publicamente e, significativamente, narravam ter vivenciado 

algum tipo de preconceito, estigma ou discriminação ao longo da vida.  

Adotando uma abordagem qualitativa, analisamos as falas de nossos 

entrevistados pela técnica de análise de conteúdo de Bardin, buscando apreender suas 

percepções em relação ao autoteste anti-HIV e os significados por eles atribuídos a essa 

nova tecnologia diagnóstica. A partir de sucessivas reaproximações aos depoimentos 

coletados, procuramos identificar sentidos e significados mais amplos a eles subjacentes 

que, articulados ao referencial teórico dos Direitos Humanos Aplicados à Saúde, 

pudessem conduzir à análise interpretativa das potencialidades e limitações do autoteste 

na promoção, proteção e realização dos direitos humanos a sujeitos pertencentes a 

populações vulneráveis e com dificuldade de acesso a políticas públicas, no caso do 

presente estudo, HSH. 

De nossa aproximação às falas, emergiram de forma significativa elementos 

que agrupamos em quatro categorias: Motivação para a realização do autoteste, Acesso 

ao autoteste, Confiança/desconfiança no autoteste, e Sentimentos e percepções 

decorrentes da testagem. De um modo geral, as motivações para a realização da 

autotestagem incluíram: o hábito de realizar testagem para o HIV com frequência, o medo 

de estarem infectados pelo HIV, a percepção da testagem como estratégia de prevenção, 

o desejo de experimentarem uma nova tecnologia diagnóstica (o autoteste) e a praticidade 

do autoteste. 

Na categoria “Acesso ao autoteste” destacaram-se os discursos que 

discorriam sobre o acesso à informação; ao autoteste propriamente dito, de como realizá-
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lo, e à autopercepção de risco; sobre o acesso ao autoteste no ambiente externo aos 

serviços de saúde, destacando-se a flexibilidade de dias e horários para a obtenção do kit 

de teste, possibilitando sua melhor adequação às necessidades e disponibilidades 

individuais; bem como o acolhimento ofertado aos HSH que procuravam essa modalidade 

de testagem e a vinculação aos serviços, ofertada aos sujeitos que testaram positivo para 

o HIV pelo autoteste.  

No que concerne à confiança/desconfiança no autoteste, despertou nossa 

atenção a diversidade de significados atribuídos ao teste por nossos entrevistados, pois 

enquanto alguns afirmaram confiar no teste, outros declararam terem tido medo de terem 

incorrido em algum erro durante a autotestagem, levando à obtenção de um resultado 

incorreto. Outros, ainda, manifestaram incerteza sem relação à acurácia do autoteste, 

colocando em questão que testes que utilizassem sangue seriam mais acurados do que 

aqueles baseados em testagem de saliva, além da necessidade de se realizar testes 

confirmatórios após o autoteste.  

Sentimentos e percepções relacionados à vivência da autotestagem em si 

foram também descritos e  merecem destaque, tais como a apreensão e medo sentidos ao 

realizar um teste anti-HIV, o receio de que alguns indivíduos talvez não estejam 

preparados para receber um resultado positivo na ausência de um profissional capacitado, 

o temor de que alguns HSH provavelmente não procurariam um serviço de saúde para ter 

o resultado da autotestagem confirmado e, consequentemente, iniciar o tratamento 

antirretroviral, e as experiências de terem recebido um resultado reagente ao realizarem 

o autoteste.  

Em seu conjunto, as narrativas obtidas permitiram perceber diversas 

potencialidades e algumas limitações do autoteste anti-HIV em promover, proteger e 

contribuir para o pleno exercício de direitos humanos para homens que fazem sexo com 

homens.  

Destaca-se, ainda, que como qualquer outra pesquisa, esta também contém 

limitações que carecem de reconhecimento. Um possível entrave apresentado no presente 

estudo foi a seleção dos participantes. Como a pesquisa foi exclusivamente ofertada a 

participantes do AHA-SP, foram obtidos depoimentos de apenas um subconjunto de HSH 

da cidade de São Paulo. Para se dar escuta a HSH de modo mais geral, seria necessário 

ouvir outros segmentos não contemplados no presente estudo. 
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Ainda, conforme exposto nas falas de nossos entrevistados, há limitações na 

possibilidade de o autoteste promover, proteger e contribuir para a realização plena de 

direitos, que precisam ser mitigadas por meio de políticas e ações públicas, para que esse 

potencial venha a ser integralmente atendido. Tais limitações deverão merecer especial 

atenção, buscando-se equacioná-las na implementação da distribuição do autoteste no 

âmbito do SUS. 

Assim, pode-se expor que o direito à informação foi promovido e protegido 

no que se refere às informações disponibilizadas pela pesquisa AHA-SP, na bula do kit 

de autotestagem e no vídeo apresentado no website da pesquisa, já que grande parte dos 

participantes declararam facilidade em entendê-las. No entanto, percebe-se que 

informações sobre a acurácia do autoteste, principalmente aquele realizado com saliva, 

devem ser disponibilizadas mais amplamente. Somente dessa forma HSH e outros grupos 

vulneráveis terão confiança nessa testagem e a utilizarão com maior frequência. Além 

disso, quanto à informação da tecnologia autoteste anti-HIV como forma geral, constata-

se que esse direito foi violado, já que diversos entrevistados referiram nunca terem tido 

informações a respeito, anteriormente ao projeto AHA-SP.  

Vale ressaltar que apenas através do autoconhecimento e do acesso a 

informações simples e fidedignas, indivíduos em situação de vulnerabilidade poderão 

procurar e acessar ferramentas disponíveis a eles e escolherem as que mais se adequam 

as suas necessidades de acordo com as suas prioridades. Dessa forma, entendemos que o 

direito à tomada de decisão informada deve ser ainda mais promovido e protegido.  

Ainda, a vinculação dos indivíduos que se revelam sorrorreagentes e seu 

acesso à TARV deve ser promovido de forma mais precisa. Como verificamos nos 

resultados, dos 27 participantes cujos autotestes resultaram positivos na pesquisa AHA-

SP, foi possível localizar apenas 12 que estavam matriculados em um serviço de saúde e 

que realizavam o tratamento antirretroviral. Apesar desses indivíduos terem afirmado que 

aderiam ao tratamento e terem sido bem acolhidos nos serviços de saúde, vale lembrar 

que uma intervenção de testagem efetiva não se esgota na realização do teste, mas sim, 

na vinculação dos indivíduos testados sororreagentes ao tratamento apropriado e aos 

serviços de saúde. 

Baseados no disposto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no 

Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, na Diretriz sobre 
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Intervenções de Autocuidado para a Saúde da Organização Mundial da Saúde, e no 

Comentário Geral no. 14 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das 

Nações Unidas destacamos o potencial do autoteste anti-HIV em contribuir para a 

promoção, proteção e realização do direito à saúde (em seus componentes de 

acessibilidade e aceitabilidade), do direito à igualdade e à não discriminação, do direito à 

informação, do direito à tomada de decisão informada, do direito à privacidade e à 

confidencialidade, e do direito ao usufruto dos benefícios do progresso científico e suas 

aplicações. 

Todavia, é importante salientar que o direito à igualdade e à não 

discriminação foi constatado no atual estudo na experiência da autotestagem. Porém, fora 

violado, segundo os entrevistados, em clínicas de testagem e em outros serviços de saúde. 

Segundo eles, o estigma, discriminação e preconceito são recorrentes ao procurarem a 

promoção do cuidado nesses locais. Ademais, evidenciou-se a violação da acessibilidade 

aos serviços de saúde por alguns HSH que se sentiam deslocados e temerosos de sofrerem 

algum tipo de violência ou desrespeito. Nesse caso, o autoteste pode ser uma tecnologia 

que possibilita a testagem aos indivíduos que podem ter conhecimento de seu status 

sorológico no próprio domicílio e acompanhados (ou não) de pessoas de sua confiança.  

Por fim, cabe observar que a vulnerabilidade de um grupo social envolve 

múltiplas violações de direitos humanos ou sua não plena realização. Assim, entendemos 

que o autoteste anti-HIV ajudaria a mitigar essa dimensão da vulnerabilidade ao 

contribuir para a promoção e a proteção de relevantes direitos humanos. Contudo, essas 

limitações devem ser analisadas para a implantação do autoteste em larga escala no SUS.  

É importante evidenciar que a partir de abril de 2019 foi iniciada a 

distribuição de autoteste anti-HIV pelo SUS no Município de São Paulo. A princípio, o 

autoteste distribuído pelo Ministério da Saúde era o que utilizava amostra de sangue 

obtida por punção de polpa digital. No entanto, desde maio de 2021 o Ministério vem 

disponibilizando o autoteste em fluido oral. Segundo a coordenadoria de IST/Aids do 

município de São Paulo, os autotestes estão disponíveis nos 27 serviços da Rede 

Municipal Especializada (RME) em IST/Aids, em locais de entretenimento, circulação e 

concentração das populações mais vulneráveis e prioritárias e, desde 2020, na Rede 

Sampa Trans (unidades de saúde integral para pessoas trans e travestis). As parcerias 

estabelecidas por meio de agentes de prevenção, RME e Coordenadoria de IST/Aids com 

proprietários de estabelecimentos frequentados por gays e outros HSH, nos quais a 
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pesquisa AHA-SP disponibilizou autoteste, permaneceram ativas com provisão de 

autotestes para distribuição pelo SUS, com ampliação do número de postos de 

distribuição no ano seguinte após o encerramento da pesquisa. Cabe destacar, que, até 

novembro de 2021, foram distribuídos mais de 129 mil autotestes no município de São 

Paulo.  

Finalmente, vale ressaltar que a disponibilidade do autoteste em si não garante 

o exercício desses direitos humanos na ausência de políticas públicas abrangentes e 

sustentáveis. Entendemos que o referencial dos Direitos Humanos aplicados à saúde se 

mostrou útil para evidenciar as potencialidades e limitações de uma nova tecnologia como 

promotora de direitos, devendo, portanto, ser igualmente incorporado, na formulação, 

implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas, programas e práticas 

em saúde.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

INFORMAÇÕES PARA O PARTICIPANTE 

 

Informações sobre a doença 

No Brasil, a prevalência da infecção pelo HIV é 22 vezes maior em homens que fazem 

sexo com homens do que na população geral. Ainda, é 18 vezes superior nessa população 

se comparada à população geral de homens e duas vezes maior do que a de outros grupos 

vulneráveis. Isso se deve a múltiplos fatores que intensificam a vulnerabilidade dessa 

população à infecção pelo vírus, como, por exemplo, os riscos biológicos devido ao sexo 

anal receptivo desprotegido, além do estigma, da homofobia, das violações aos direitos 

humanos e à violência a que essa população é frequentemente submetida em diversos 

países. Com o intuito de diminuir a vulnerabilidade de homens que fazem sexo com 

homens à infecção pelo HIV e assegurar o direito desses indivíduos ao acesso a programas 

e ações de saúde, novas tecnologias de testagem têm sido implementadas. Assim, o 

autoteste anti-HIV é uma tecnologia adicional que pode alcançar os indivíduos que, por 

diversos motivos, não têm acesso aos serviços de saúde, além de aumentar as chances e 

possibilidades de testagem para as populações vulneráveis. 

 

Informações sobre a pesquisa 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que busca analisar o processo 

de aplicação do autoteste anti-HIV em fluido oral na perspectiva de homens que fazem 

sexo com homens residentes em São Paulo. Serão convidados a participar do estudo 

HSH participantes do projeto AHA-SP, que realizaram o autoteste anti-HIV, todos com 

idade igual ou superior a 18 anos, e residentes no município de São Paulo.  

 

Procedimentos do estudo 

Neste estudo, se você concordar em participar, você participará de uma entrevista de 

duração aproxima de 60 minutos, no qual irá falar sobre sua experiência ao realizar o 

autoteste anti-HIV. Essa entrevista será gravada e posteriormente transcrita e ninguém 
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será identificado através do nome na fita. A informação registrada é confidencial, e 

ninguém mais exceto os pesquisadores principais terão acesso às fitas. 

 

Garantias do participante do estudo 

 

A sua participação neste estudo é voluntária, quer dizer que você pode recusar-se a 

participar de uma ou todas as etapas da pesquisa ou mesmo se retirar dela a qualquer 

momento, sem que este fato lhe venha causar qualquer constrangimento ou penalidade 

por parte da Instituição. Você pode a qualquer momento contatar o Conselho de Ética 

em Pesquisa (CEP) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo nos telefones (11) 2661-7585, (11) 2661-1548 e (11) 2661-1549, o CEP 

do CRT-DST/Aids (coordenador Dr Eduardo Lagonegro) no telefone (11) 5087-9837 

ou o CEP da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (secretária executiva Maria 

Beatriz Graciano Abrantes) no telefone (11) 33972464 para esclarecer qualquer dúvida 

referente ao estudo. Você não receberá nenhuma gratificação pela participação no 

estudo.  

Os resultados do estudo poderão ser publicados, mas sua identidade não será revelada.  

Você pode e deve fazer todas as perguntas que julgar necessárias antes de concordar 

em participar do estudo, assim como a qualquer momento durante a pesquisa. Se você 

tiver qualquer dúvida com relação à pesquisa poderá entrar em contato com os 

pesquisadores: Aluisio Augusto Cotrim Segurado (segurado@usp.br) e Herta de 

Oliveira Alexandre (e-mail:hertaoa@usp.br). 

 

Inconvenientes e riscos principais conhecidos até os dias atuais: Durante a pesquisa 

você poderá apresentar riscos mínimos de algum desconforto emocional, como 

desconforto ou leve ansiedade ao falar sobre a realização do autoteste.  

Benefícios esperados: Espera-se que, ao final do estudo, será possível identificar as 

nuances dessa nova ferramenta, que é o autoteste anti-HIV, e, desse modo, aperfeiçoá-

la, adequando-a para sua incorporação como política pública de saúde, de modo que 

possa contribuir para aumentar o acesso à testagem e, consequentemente, ao 

diagnóstico e tratamento precoces. 

 

 

 

mailto:hertaoa@usp.br
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu, , antes de 

dar o consentimento assinando este documento, afirmo que fui suficientemente 

informado (a) de todo o estudo e dos tratamentos que serão utilizados, os 

inconvenientes, os perigos e os eventos adversos que podem acontecer. Declaro que li 

e entendi todas as informações referentes a este estudo e que todas as minhas perguntas 

foram adequadamente respondidas pelo médico do estudo. Eu autorizo os 

pesquisadores a utilizarem os meus dados coletados em entrevista para obterem a 

informação necessária para analisar a realização do autoteste anti-HIV. Recebi uma via 

deste termo de consentimento e pelo presente consinto, voluntariamente, em participar 

deste estudo de pesquisa. 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do participante voluntário 

Localidade: Data:  

 

 

Caso o paciente não seja alfabetizado: 

Nome da testemunha  

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura da testemunha 

Localidade: Data:  

 

 

Nome do profissional responsável pelo TCLE  

 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do profissional de saúde 

Localidade: Data:  
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Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de dúvidas. Os principais investigadores são Prof. 

Aluisio Augusto Cotrim Segurado, a enfermeira Herta de Oliveira Alexandre e 

ProfªDrª Maria Rita Bertolozzi que podem ser  encontrados  no  endereço: Avenida 

Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 155   Telefone(s)2661-7143 ou 3034-1444, de 2ª a 6ª 

feira, em horário comercial (8h30 às 17h), e-mail: segurado@usp.br e 

hertaoa@usp.br. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio 

Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 2661-7585, (11) 2661-1548, (11) 2661-

1549; e-mail:  cappesq.adm@hc.fm.usp.br 

 

 

Fui suficientemente informado a respeito do estudo “O significado do autoteste 

anti-HIV em fluido oral para homens que fazem sexo com homens”. 

 

Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável (Prof. Aluisio 

Augusto Cotrim Segurado) ou pessoa por ele delegada (Herta de Oliveira 

Alexandre) sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para 

mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais desconfortos e riscos e as 

garantias. Concordo voluntariamente em participar deste estudo, assino este termo 

de consentimento e recebo uma via rubricada pelo pesquisador. 

 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do participante /representante legal      Data / /  

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

Assinatura do responsável pelo estudo Data / /  

 

 

 

mailto:segurado@usp.br
mailto:hertaoa@usp.br
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APÊNDICE II - PROJETO “O SIGNIFICADO DO AUTOTESTE ANTI-HIV EM 

FLUIDO ORAL PARA HOMENS QUE FAZEM SEXO COM HOMENS” - 

INSTRUMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA ENTREVISTA  

 

1. Nome 

(iniciais):____________________________________________________ 

2. Data de nascimento: ________________________________________________ 

3. Ocupação: _______________________________________________________ 

4. Qual sua escolaridade?          (  ) Ensino Fundamental incompleto 

(  ) Ensino Fundamental completo 

(  ) Ensino Médio incompleto 

(  ) Ensino Médio completo 

(  ) Ensino Superior incompleto 

(  ) Ensino Superior completo 

(  ) Pós Graduação 

(  ) Não quero responder 

5. Qual sua orientação sexual?  (  ) Homossexual 

(  ) Bissexual 

(  ) Heterossexual 

(  ) Transexual 

(  ) Travesti 

(  ) Outra. Qual? _________________________ 

(  ) Não quero responder 

6. Qual o seu sexo ao nascimento? (  ) Masculino (  ) Feminino 

7. Sua orientação sexual é assumida publicamente?  (  ) Sim  (  ) Não 

8. Já vivenciou alguma situação de estigma e/ou discriminação devido à sua 

orientação sexual?   (  ) Sim  (  ) Não 

9. Você já realizou algum exame para HIV na vida?  (  ) Sim  (  ) Não   

10. Se sim:  

10.1. Aonde realizou o exame? _______________________________________ 

10.2. Porque realizou o teste? _________________________________________ 

10.3. Como foi a experiência no serviço de saúde em que realizou? ____________ 

11. Quando você realizou o autoteste? ____________________________________ 

12. Como soube do autoteste? ___________________________________________ 
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PARTE II -  ROTEIRO SEMI-ESTRUTURADO 

Questão norteadora:  

Conte como foi fazer o autoteste anti-HIV de fluido oral. 

 

Questões auxiliares: 

1. Quais motivos o levaram a realizar o autoteste? 

2. O que você esperava ao realizar o autoteste? 

3. O que sentiu ao realizar o autoteste sozinho? 

4.  O autoteste lhe pareceu uma estratégia adequada para a testagem? Por que? 

5. Como foi após a realização do autoteste? Teve acesso ao serviço de saúde? 

6. Qual o teste da sua preferência? 

7. Gostaria de falar mais alguma coisa? 

 

 


