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IMPLEMENTAÇÃO DA PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO (PrEP) AO HIV:  

 

UM PROJETO DEMONSTRATIVO 

 

Q1 - Inclusão 

 

Módulo A – 6 questões 

Módulo B – 6 questões 

Módulo C – 9 questões 

Módulo D – 20 questões (com os 3 parceiros) 

TOTAL:41 
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CASI Inclusão  

MÓDULO A         

 1.    Você acha que a PrEP previne a infecção por HIV? 

Considere que o número 10 significa que a PrEP previne a infecção todo o tempo, 1 significa  que 

ela não previne nada e 5 significa que ela previne a metade do tempo.         

 

 

 1         2  3      4  5   6      7       8  9  10 

Não previne            Previne metade do tempo                  Previne todo tempo    

       

Não sei     

 Prefiro não responder     

2.       Em qual horário você pretende tomar a PrEP? 

 Manhã     

 Tarde     

 Noite     

 Varia   

 Não sei   

 Prefiro não responder     

3. As pessoas podem ter pensamentos e sentimentos diferentes sobre o HIV.    Pense nos últimos 

4 dias e indique em quantos dias a afirmação foi verdadeira para você:    

Indique quantos dias 

 

Pensamentos 

0 dia 

Nunca 

1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 

Todos os 

dias 

Prefiro não 

responder 

Eu pensei sobre o HIV       

Pensei que poderia me 

proteger de pegar o HIV 

      

Me preocupei com o HIV       

Pensei que eu pegaria o HIV       

Eu senti medo de pegar o HIV       
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4. Que tipo de relacionamento (ou parceria) você tem no momento? Marque todas as que se 

aplicam.  

 Casado com mulher  

 Com mulher, porém não casado.  

 Casado com um homem  

 Com homem, porém não sou casado.  

 Casado com travesti, transgênero ou transexual  

 Com travesti, transgênero ou transexual, mas não casado 

 Não sou casado e nem tenho companheiro (a)  

 Prefiro não responder  

5. Com quem você mora? Marque todas as que se aplicam.  

 Sozinho 

 Com um parceiro(a)  

 Com parentes (pais, irmão, ou outros)  

 Com pessoa(s) que não é (são) meu(s) parceiro(s) nem parente(s)  

 Não tenho lar fixo  

 Prefiro não responder 

6. Você se considera um profissional do sexo?  

 Sim 

 Não 

 Prefiro não responder 

MÓDULO B         

1. Nos últimos 3 meses, você bebeu 5 ou mais doses de álcool durante um período de 

aproximadamente duas horas? Uma dose é o equivalente a uma lata de cerveja/copo de chopp, 

OU um cálice de vinho OU uma dose (30 ml) de um destilado (vodka, whisky, cachaça, licor, 

tequila, etc).  

 Sim 

 Não 

 Prefiro não responder     
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2.   Nos últimos 3 meses, você usou algum dos seguintes itens para ficar “alto” / “chapado”? 

Marque todos os que se aplicam.   

  Maconha 

 Cola de sapateiro, éter, clorofórmio, "cheirinho da loló", lança-perfume 

 “Poppers”     

 Cocaína em pó     

 Crack 

 Pasta de coca   

 Anfetaminas (moderadores de apetite, ritalina)   

 Tranqüilizantes (Valium®, Frontal®, Lexotam®,  Rivotril®, Diazepam, Rohypnol,barbitúricos)     

 Cetamina, GHB 

 Ecstasy (MDMA) 

 Alucinógenos ("Chá de cogumelo", LSD, ácido)    

 Viagra, Levitra, Cialis ou Pramil   

 Heroína/Metadona 

 Morfina/codeína/petidina/Dolantina®/Tylex®/Paco®  

 Eu não fiz uso dessas substâncias nos últimos 3 meses 

 Eu nunca fiz uso dessas substâncias     

 Prefiro não responder     

3.   Você usou alguma das substâncias acima de forma injetável?  "Injetável" significa que você ou 

alguém injeta a droga em suas veias, músculos ou sob a pele.      

  Sim , nos últimos 3 meses 

 Sim, há mais de 3 meses 

  Não     

 Prefiro não responder        

4.   Nos últimos 3 meses, você usou agulhas para tratamento com hormônios (por exemplo, 

testosterona, estrogênio) ou aplicações com finalidade estética (por exemplo, silicone, botox).         

  Sim     

 Não    →     (IR PARA MODULO C)     

 Prefiro não responder    →     (IR PARA MODULO C)     
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5.  Nos últimos 3 meses, com que frequência você usou uma agulha após alguém tê-la usado ou 

possivelmente tê‐la usado, para tratamento com hormônios ou aplicações com finalidade 

estética?         

  O tempo todo, isto é, todas às vezes   

  Quase todas às vezes     

 Mais da metade das vezes     

 Cerca da metade das vezes  

 Menos da metade das vezes 

 Quase nenhuma vez 

 Nunca    →     (IR PARA MODULO C) 

 Prefiro não responder    →     (IR PARA MODULO C)     

 6.   Alguma das pessoas de quem você usou agulhas emprestadas era HIV positiva ou você 

desconhecia o resultado? 

  Sim     

  Não     

  Prefiro não responder  

 

MÓDULO C         

         

Vamos falar agora sobre parceiro(s) homens, mulheres, travestis, transgêneros ou transexuais 

que você teve nos últimos 3 meses.    Por favor, inclua cada parceiro em APENAS uma categoria.     

     

Para esta pesquisa, “relações sexuais/sexo” incluem sexo anal, oral ou vaginal.     

Sexo NÃO inclui atividades tais como sexo por telefone, sexo por internet, sexo através do 

webcam, masturbação mútua ou beijos que não incluam contato genital.      

Considere parceiro (a)s sexuais NÃO FIXOS aqueles com quem você só teve relações sexuais uma 

ou mais vezes e parceiro (a) sexual FIXO aqueles com quem você tem um relacionamento 

emocional e sexual com regularidade (namorado(a), esposo(a), ou o seu parceiro (a) de toda  

uma vida).  Para todas essas perguntas, quando você não souber a resposta exata, por favor, dê 

um número aproximado.    
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1.   Nos últimos três meses quantos parceiros sexuais você teve?    

  

     Homens (ESTE NÚMERO É Q1)    

    Travestis, transgêneros, transexuais (ESTE  NÚMERO É Q2)   

    Mulheres (ESTE NÚMERO É Q3)     

  Não tive parceiros     

  Prefiro não responder     

 (SE A RESPOSTA FOR “NÃO TIVER PARCEIROS OU PREFIRO NAO RESPONDER” PARA PERGUNTA 1,  

VÁ A PERGUNTA 5 e 6 e DEPOS FINALIZAR QUESTIONÁRIO) ( Se a resposta for apenas parceiros do 

sexo feminino – mulheres – vá para a pergunta 3) 

     

2.   Dos (Q1+ Q2) parceiro(a)s homens, travestis, transgêneros, transexuais quantos eram...?    

Inclua somente aqueles que você tem certeza.    

 HIV positivos (Número): _____ 

 HIV negativos(Número): _____ 

 HIV desconhecido(Número):_____ 

 Prefiro não responder         

3. Qual é o seu papel sexual com outros homens, transgêneros ou transexuais?         

 Insertivo (a) ("Eu penetro")     

  Receptivo (a) ("Eu sou penetrado (a)")     

  Versátil ("Eu penetro e sou penetrado (a)")     

 Prefiro não responder     

4.   Quando um parceiro diz ser HIV positivo, como isso influencia o que você faz sexualmente com 

ele?     

 Não teria relações sexuais com ele  

 Estaria menos propenso a fazer sexo com ele 

 Não iria afetar minha decisão de fazer sexo com ele 

 Estaria mais propenso a fazer sexo com ele 

 Com certeza gostaria de fazer sexo com ele 

 Prefiro não responder     
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5. Você costuma conversar sobre seu resultado do teste HIV com seus parceiros sexuais? 

 Sim 

 Não IR para questão 7 

 Às vezes 

 Prefiro não responder 

6.   Quando você costuma contar para seus parceiros/as que você é HIV-negativo?   

 Antes de seu primeiro encontro sexual     

  Depois do seu primeiro encontro sexual     

  Depois de alguns encontros sexuais     

  Depois de muitos encontros sexuais     

  Depende do parceiro   

  Prefiro não responder     

7.   Na última semana, com que frequência você fez sexo anal com homens, travestis, transgêneros 

ou transexuais?      

 Eu não fiz sexo anal na última semana     

  Uma vez     

  Duas vezes     

  Entre 3 e 6 vezes     

  Diariamente     

  Mais de uma vez por dia     

  Prefiro não responder     

8.   Você fez alguma coisa para tentar reduzir o risco de pegar o HIV nos últimos 3 meses?   

 Sim     

  Não     IR para Modulo D 

  Não sei     

  Prefiro não responder    IR para Modulo D 
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9.   Qual(is) das opções seguintes você usou para reduzir o seu risco de pegar o HIV?         

Marque todas as que se aplicam.      

 Evitei sexo anal 

 Evitei sexo vaginal     

 Evitei sexo oral     

 Eu usei camisinha 

 Fui o parceiro (a) insertivo (a) no sexo anal com homens, travestis, transgêneros e 

transexuais     

 Evitei que meu parceiro (a) ejaculasse em meu reto/ânus     

 Evitei que meu parceiro (a) ejaculasse em minha boca     

 Perguntei ao meu parceiro (a) se já havia feito o teste anti‐HIV e o seu resultado     

 Informei o resultado do meu teste anti-HIV     

 Escolhi fazer sexo com ele/a somente porque eu o/a conhecia bem     

 Escolhi fazer sexo com ele/a somente devido ao lugar em que o/a conheci     

 Nenhuma das opções acima     

 Prefiro não responder     

MÓDULO D         

( Responder para cada parceiro)     

Vamos falar agora sobre seus últimos três parceiros(a)s sexuais nos últimos três meses.    

Lembrese de que para esta pesquisa, “relações sexuais/sexo” incluem sexo anal, oral ou 

vaginal.     

Sexo NÃO inclui atividades como sexo por telefone, sexo por internet, sexo através do webcam, 

masturbação mútua ou beijos que não incluam contato genital.     

    

 Considere parceiro (a)s sexuais NÃO FIXOS aqueles com quem você só tem relações sexuais uma 

ou mais vezes e parceiro (a) sexual FIXO aqueles com quem você tem um relacionamento 

emocional e sexual com regularidade (namorado(a), esposo(a), ou o seu parceiro (a) de toda  

uma vida).   
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1.   Pense na última pessoa com quem você fez sexo nos últimos 3 meses.   Esta pessoa é seu/sua 

parceiro (a) mais recente.   As perguntas que se seguem serão sobre esta pessoa. Vamos 

considerar que este parceiro será identificado como “Parceiro A”.  

  Parceiro A 

 Eu não tive parceiro nos últimos 3 meses → FINALIZAR A ENTREVISTA     

2.   Pense na penúltima pessoa com quem você fez sexo nos últimos 3 meses. Esta pessoa é 

seu/sua segundo (a) parceiro (a) mais recente.  As perguntas que se seguem serão sobre esta 

pessoa. Vamos considerar que este parceiro será identificado como “Parceiro B”. 

 Parceiro B 

  Eu não tive outro (a)s parceiro (a)s nos últimos 3 meses  → IR PARA (PERGUNTA  4     

 

3.   Pense na pessoa com quem você fez sexo antes da penúltima nos últimos 3 meses. Esta pessoa 

é seu/sua terceiro (a) parceiro (a) mais recente. As perguntas que se seguem serão sobre esta 

pessoa. Vamos considerar que este parceiro será identificado como “Parceiro C”. 

 Parceiro C 

  Eu não tive outro (a)s parceiro (a)s  nos últimos 3 meses  →    IR PARA  PERGUNTA  4   

 

PARCEIRO A / B / C 

Nós temos algumas perguntas sobre seus parceiros. Por favor, responda da melhor forma 

possível.    

4.   Qual das opções abaixo melhor descreve A/B/C?      

Parceiro A Parceiro B Parceiro C 

Amigo (a) para transa     Amigo (a) para transa     Amigo (a) para transa     

Parceiro (a) casual  Parceiro (a) casual  Parceiro (a) casual  

Cliente  Cliente    Cliente 

Parceiro (a) fixo (a)            Parceiro (a) fixo (a)         Parceiro (a) fixo (a)           

Cônjuge/companheiro Cônjuge/companheiro Cônjuge/companheiro 

Não sei     Não sei     Não sei     

Prefiro não responder     Prefiro não responder     Prefiro não responder     
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Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

5.   Há quanto tempo você conhecia A/B/C antes de fazerem sexo pela primeira vez?  

Parceiro A Parceiro B Parceiro C 

Minutos: ________   Minutos: ________     Minutos: ________     

Horas: ________     Horas: ________     Horas: ________     

Dias: ________     Dias: ________     Dias: ________     

Semanas: ________     Semanas: ________     Semanas: ________     

Meses: ________     Meses: ________     Meses: ________     

Anos: ________     Anos: ________     Anos: ________     

Não sei     Não sei     Não sei     

Prefiro não responder     Prefiro não responder     Prefiro não responder     

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

 

6.   Com que sexo A/B/C nasceu?         

Parceiro A Parceiro B Parceiro C 

Masculino     Masculino     Masculino     

Feminino Feminino Feminino 

Não sei     Não sei     Não sei     

Prefiro não responder     Prefiro não responder     Prefiro não responder     

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

 

7.   Qual a faixa etária de A/B/C? 

Parceiro A Parceiro B Parceiro C 

<18 anos <18 anos <18 anos 

18-24 anos 18-24 anos 18-24 anos 

25-34 anos 25-34 anos 25-34 anos 

35- 49 anos 35- 49 anos 35- 49 anos 

50 anos ou mais 50 anos ou mais 50 anos ou mais 

Não sei Não sei Não sei 
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Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

    

8.   A/B/C sabe que você é HIV-negativo?         

Parceiro A Parceiro B Parceiro C 

Sim     Sim    Sim    

Não    Não   Não   

Não sei      Não sei      Não sei      

Prefiro não responder  Prefiro não responder Prefiro não responder 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

        

9.   A/B/C já teve algum resultado positivo para o teste anti‐HIV?     

Parceiro A Parceiro B Parceiro C 

Sim     Sim Sim 

Não, seu teste mais recente deu 
negativo       

Não, seu teste mais recente deu 
negativo       

Não, seu teste mais recente deu 
negativo       

Não, ele/ela nunca fez um teste 
anti‐HIV     

Não, ele/ela nunca fez um teste 
anti‐HIV     

Não, ele/ela nunca fez um teste 
anti‐HIV     

Não sei      Não sei      Não sei      

Prefiro não responder  Não sei      Não sei      

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

    

10.   A/B/C está fazendo a PrEP?   

Parceiro A Parceiro B Parceiro C 

Sim     Sim    Sim    

Não    Não   Não   

Não sei      Não sei      Não sei      

Prefiro não responder  Prefiro não responder Prefiro não responder 

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
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Para todas as próximas perguntas, quando você não souber a resposta exata, por favor, dê um 

número aproximado.     

11.   Nos últimos 3 meses, quantas vezes o pênis de A/B/C, esteve no seu ânus (A/B/C,penetrou 

você)?     

Parceiro A Parceiro B Parceiro C 

Número de vezes _________  Número de vezes _________  Número de vezes _________  

Nenhuma (IR PARA PERGUNTA 15)    Nenhuma (IR PARA PERGUNTA 15)    Nenhuma (IR PARA PERGUNTA 15)       

Não se aplica (mulher, transexual 

operada (IR PARA PERGUNTA 15)     

Não se aplica (mulher, transexual 

operada (IR PARA PERGUNTA 15)     

Não se aplica (mulher, transexual 

operada (IR PARA PERGUNTA 15)     

Prefiro não responder (IR PARA 

PERGUNTA 15)    

Prefiro não responder         (IR PARA 

PERGUNTA 15)   

Prefiro não responder         (IR PARA 

PERGUNTA 15)  

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

 

12.   Das vezes em que A/B/C penetrou você, quantas vezes ele/a usou camisinha?   

Parceiro A Parceiro B Parceiro C 

Número de vezes _________  Número de vezes _________  Número de vezes _________  

Nenhuma (IR PARA PERGUNTA 14)    Nenhuma (IR PARA PERGUNTA 14)    Nenhuma (IR PARA PERGUNTA 14)       

Prefiro não responder (IR PARA 

PERGUNTA 15)  

Prefiro não responder         (IR PARA 

PERGUNTA 15)   

Prefiro não responder         (IR PARA 

PERGUNTA 15)  

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

   

  13.   Das vezes em que ele usou camisinha, quantas vezes ela rompeu ou saiu?      

Parceiro A Parceiro B Parceiro C 

Número de vezes _________  Número de vezes _________  Número de vezes _________  

Nenhuma (IR PARA PERGUNTA 15)    Nenhuma (IR PARA PERGUNTA 15)    Nenhuma (IR PARA PERGUNTA 15)       

Prefiro não responder (IR PARA 

PERGUNTA 15)   

Prefiro não responder         (IR PARA 

PERGUNTA 15)   

Prefiro não responder         (IR PARA 

PERGUNTA 15)  

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
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14.  Das vezes em que A/B/C penetrou você (sexo anal) SEM camisinha (ou quando a camisinha 

rompeu ou saiu), quantas vezes esse/a parceiro/a ejaculou dentro de você?      

Parceiro A Parceiro B Parceiro C 

Número de vezes _________  Número de vezes _________   Número de vezes _________  

Nenhuma  Nenhuma  Nenhuma  

Prefiro não responder  Prefiro não responder          Prefiro não responder           

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

   

 

15.   Nos últimos 3 meses, quantas vezes o seu pênis esteve na vagina ou no ânus de 

A/B/C (você penetrou)?         

Parceiro A Parceiro B Parceiro C 

Número de vezes _________  Número de vezes _________  Número de vezes _________  

Nenhuma (IR PARA PERGUNTA 19)    Nenhuma (IR PARA PERGUNTA 19)    Nenhuma (IR PARA PERGUNTA 19)       

Prefiro não responder (IR PARA 

PERGUNTA 19)   

Prefiro não responder         (IR PARA 

PERGUNTA 19)   

Prefiro não responder         (IR PARA 

PERGUNTA 19)  

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

 

16.   Das vezes em que você penetrou A/B/C , quantas vezes você usou camisinha?    

Parceiro A Parceiro B Parceiro C 

Número de vezes _________  Número de vezes _________  Número de vezes _________  

Nenhuma (IR PARA PERGUNTA 18)    Nenhuma (IR PARA PERGUNTA 18)    Nenhuma (IR PARA PERGUNTA 18)       

Prefiro não responder  Prefiro não responder          Prefiro não responder          

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
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17.   Das vezes em que você usou camisinha quando você penetrou A/B/C, quantas vezes ela 

rompeu ou saiu?         

Parceiro A Parceiro B Parceiro C 

Número de vezes _________  Número de vezes _________  Número de vezes _________  

Nenhuma  Nenhuma    Nenhuma      

Prefiro não responder  Prefiro não responder          Prefiro não  

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

 

18.   Das vezes em que você penetrou A/B/C SEM camisinha (ou quando a camisinha rompeu ou 

saiu), quantas vezes você ejaculou dentro deste/a parceiro/a?     

Parceiro A Parceiro B Parceiro C 

Número de vezes _________  Número de vezes _________  Número de vezes _________  

Nenhuma  Nenhuma  Nenhuma  

Prefiro não responder Prefiro não responder        Prefiro não responder           

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

 

19.   Nas vezes em que você fez sexo oral com A/B/C eles ejacularam em sua boca?     

Parceiro A Parceiro B Parceiro C 

Sim Sim Sim 

Não Não Não 

Não se aplica (mulher, transexual 

operada  

Não se aplica (mulher, transexual 

operada  

Não se aplica (mulher, transexual 

operada  

Prefiro não responder  Prefiro não responder  Prefiro não responder  

Não se aplica Não se aplica Não se aplica 
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20. Marque com quais parceiros... 

 Parceiro A Parceiro B Parceiro C Nenhum 

Você consumiu bebida alcoólica antes 

ou durante o sexo  

    

Você usou alguma droga antes ou 

durante o sexo  

    

Você recebeu dinheiro, drogas, comida 

ou um lugar para ficar em troca de 

sexo  

    

Você ofereceu dinheiro, drogas, 

comida ou um lugar para ficar, em 

troca de sexo  

    

 

Obrigada/FIM 


