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Código de Identificação: __________________________________Data: ___-___-______(dd-mm-aaaa) 

 

ENTREVISTADOR: Leia e explique o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de Pré-Triagem do Estudo de 

Implementação da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) ao HIV: Um Projeto Demonstrativo (PrEP Brasil). 

ENTREVISTADOR: “Agora você irá responder um pequeno questionário no computador/tablet. Se você tiver alguma 

dúvida, estou aqui para ajudar”.  Encaminhe o voluntário ao computador ou entregue o tablet que contém a 

pesquisa sobre aceitabilidade, conhecimento e eficácia de métodos biomédicos de prevenção do HIV. Quando o 

voluntário concluir a realização da pesquisa, dê seguimento à entrevista. 

 
 Pesquisa sobre aceitabilidade, conhecimento e eficácia de métodos biomédicos de prevenção do HIV (auto 

preenchido) 

 
Nestas primeiras perguntas, estamos interessados no quanto as pessoas tem conhecimento e consideram eficazes 
as estratégias de prevenção do HIV. Por favor, responda sinceramente, sabendo que não existe resposta certa ou 
errada. 
 
Até o momento de responder este questionário...  
 

1. ... você já tinha ouvido falar em camisinha/ preservativo para prevenir a infecção por HIV?  

 Sim (vá para a questão 2) 

 Não (vá para a questão 3) 

 

2. ...você acha que a camisinha/ preservativo pode funcionar para proteger você do HIV? 

   Sim 

   Não 

   Não sei 

 

3. ... você já tinha ouvido falar em PrEP para prevenir a infecção por HIV? PrEP é a Profilaxia Pré-Exposição, ou 

seja, o uso de medicação diariamente para prevenir o HIV.  

 Sim (vá para a questão 4) 

 Não (vá para questão 5) 

 

4. ... você acha que a PrEP pode funcionar para proteger você do HIV? 

   Sim 

   Não 

   Não sei 

 

5. ... você já tinha ouvido falar em PEP para prevenir a infecção por HIV? PEP é a Profilaxia Pós-Exposição, ou 

seja, o uso de medicação após uma situação de risco sexual para prevenir o HIV . 

 Sim (vá para a questão 6) 

 Não (vá para a questão 7) 

 

6. ... você acha que a PEP pode funcionar para proteger você do HIV? 

   Sim 

   Não 

   Não sei 
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7. ... você já tinha ouvido falar em microbicidas para prevenir a infecção por HIV? Microbicidas são cremes ou 

géis utilizados no ânus durante a relação sexual para prevenir o HIV. 

 Sim (pule para a questão 8) 

 Não (pule para a questão 9) 

 

8. ...  você acha que os microbicidas podem funcionar para proteger você do HIV? 

   Sim 

   Não 

   Não sei 

 

9. ... você já tinha ouvido falar em circuncisão/ “cirurgia de fimose” para prevenir a infecção por HIV?  

 Sim (pule para a questão 10) 

 Não (pule para a questão 11) 

 

10. ...você acha que a circuncisão/ “cirurgia de fimose” pode funcionar para proteger você do HIV? 

   Sim 

   Não 

   Não sei 

 

11. ...você já tinha ouvido falar em autotestagem domiciliar para prevenir o HIV? Autotestagem domiciliar é 

você mesmo fazer o teste do HIV em casa, da mesma forma que se faz o teste de gravidez.  

 Sim (pule para a questão 12) 

 Não (finaliza este bloco) 
 

12. ...você acha que a autotestagem domiciliar pode funcionar para proteger você HIV? 

   Sim 

   Não 

   Não sei 

 

Qual seria seu interesse em utilizar cada uma das medidas abaixo para se prevenir do HIV, caso todas elas fossem 
igualmente disponíveis no SUS? Marque um X na alternativa que descreve seu interesse. 

 Nenhum 
interesse 

Pouco 
interesse 

Algum 
interesse 

Muito 
interesse 

7 Camisinha/preservativo      

8. Uso diário de medicação - PrEP     

9. Uso de medicação após situação de risco-PEP     

10. Uso de creme/gel durante a relação sexual     

11. Circuncisão/”Cirurgia de Fimose”     

12. Autotestagem domiciliar (Teste do HIV em Casa)     

 
 
 
 

Por favor, marque abaixo qual das práticas sexuais você acha que existe maior ou menor risco para 
você se infectar pelo HIV: 
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  Nenhum Risco Baixo risco Médio Risco Alto risco 

Sexo anal 
insertivo sem 
camisinha 
(colocar seu 
pênis no ânus 
de outra pessoa) 

        

Sexo anal 
receptivo sem 
camisinha (o 
pênis de outra 
pessoa é 
colocado no seu 
ânus) 
  

        

 Sexo oral sem 
camisinha com 
ejaculação (o 
pênis de outra 
pessoa é 
colocado em 
sua boca e 
ocorre 
ejaculação) 
  

        

  
 
 
Agora vamos falar apenas sobre o uso de PrEP- Profilaxia pré-exposição. A PrEP consiste em tomar 1 comprimido de 
Truvada, um medicamento antirretroviral, todos os dias para diminuir o risco de infecção por HIV. 
 
Por favor, leia as alternativas abaixo e marque um X naquela que melhor descreve sua opinião. 

 Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não concordo 
nem discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

1.Eu estaria  disposto a usar PrEP para 
me prevenir da infecção por HIV. 

     

2.Eu tomaria um comprimido antes e 
outro depois do sexo se isso prevenisse 
a infecção por HIV. 

     

3.Eu tomaria um comprimido por dia se 
isso prevenisse a infecção por HIV. 

     

4.Eu usaria PrEP mesmo que tivesse 
que pagar por ela. 

     

5. Eu nunca vou precisar tomar PrEP.      
6. Eu usaria PrEP se ela estivesse 
disponível no SUS. 

     

7. Eu usaria PrEP mesmo que ela não 
fosse 100% eficaz. 

     

8.Eu deixaria de usar camisinha se 
usasse PrEP. 

     

9.Eu tomaria PrEP mesmo que tivesse 
que me testar regularmente para o HIV.  

     

10.Eu ficaria envergonhado por usar 
PrEP. 
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11.Eu ficaria ansioso/nervoso por usar 
PrEP. 

     

12.Se eu usasse PrEP, eu gostaria que 
meu(s) parceiro(s) soubesse(m). 

     

13.Eu ficaria mais liberado para ter um 
maior número de parceiros sexuais se 
usasse PrEP. 

     

14.Eu dividiria meus compridos com 
pessoas que precisassem de PrEP. 

     

15.Eu venderia meus comprimidos para 
pessoas que precisassem de PrEP. 

     

16. Eu teria menos medo de contrair 
HIV se usasse PREP. 

     

17.Eu não tomaria PREP por ter medo 
dos efeitos colaterais. 

     

18.Eu acredito que meus amigos mais 
próximos usariam PREP. 

     

19.Eu acredito que sofreria críticas ou 
rejeição se usasse PREP. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA 

 

Orientações ao entrevistador: Esta entrevista será 

realizada após a conclusão da pesquisa sobre 

aceitabilidade, conhecimento e eficácia de métodos 

biomédicos de prevenção do HIV pelo voluntário. O 

objetivo desta entrevista é identificar potenciais 

candidatos ao estudo PrEP Brasil. Àqueles 

voluntários que atenderem, inicialmente, aos 

critérios de inclusão e tiverem desejo de participar 

do estudo, devem ser encaminhados/agendados 

para os procedimentos de triagem. A entrevista, 

também, identifica possíveis casos de infecção 

aguda, com indicação de coleta de sangue 

complementar para realização de exame de carga 

viral do HIV. 

 

 

1. Qual a razão da sua vinda aqui hoje? 

 Vim fazer teste de HIV 

 Vim buscar PEP 

 Vim buscar atendimento médico 

 Vim participar do PrEP Brasil (responder 1.a) 

 Vim participar de outro projeto 

1.a) O que o motivou a participar do PrEP 
Brasil? 

 Fui encaminhado por profissional de 

saúde 

 Decisão própria após tomar 

conhecimento do estudo por amigos e/ou 

material de divulgação do estudo e/ ou 

recrutador do estudo 

2. Esta é a primeira vez que você foi entrevistado 

por alguém aqui para participar deste estudo? 

 Sim 

 Não 

 Não sei 

 

3. Qual é a sua idade?  

 

           ANOS 

 < 18     ENTREVISTADOR:  "Obrigado pelo 
interesse, mas no momento, você não é 



Questionário Pre Triagem PrEP Brasil, versão de 14 de janeiro de 2014, modificado em 06 de fevereiro de 2014, modificado em 
09 de junho de 2014.                                                                                                                                               Página 5 de 8 

 

elegível para o estudo PrEP Brasil. Dar 
seguimento a entrevista para identificar risco 
de infecção viral aguda no item 22" 

 >=18 

 

4. Qual o seu sexo ao nascimento?  

 Feminino  ENTREVISTADOR:  "Obrigado 
pelo interesse. No momento, você não é 
elegível para o estudo PrEP Brasil. Dar 
seguimento a entrevista para identificar risco 
para infecção viral aguda no item 22".  

 Masculino 

 

 

 

5. Você mora neste Estado? 

 Sim 

 Não --> ENTREVISTADOR:  "Obrigado pelo 
interesse. No momento, você não é elegível 
para o estudo PrEP Brasil. Dar seguimento a 
entrevista para identificar risco para infecção 
viral aguda no item 22".  

 

6. Qual das opções a seguir melhor traduz sua 

identidade sexual? 

 Heterossexual 

 Homossexual 

 Bissexual 

 Metrossexual 

 Pansexual 

 Transexual 

 Travesti 

 Transgênero 

 Assexual 

 Outros 

 Não sei 

 Não quero informar 
 

7. Qual sua cor/raça? 

 Branco 

 Preto 

 Pardo (mulato, caboclo, mameluco, cafuzo, 

etc.) 

 Indígena 

 Amarelo (origem japonesa, chinesa, coreana, 

etc.) 

 

8. Qual é o seu nível de educação?   ENTREVISTADOR, 

não leia opções em voz alta. 

 analfabeto 

 alfabetizado 

 ensino fundamental incompleto 

 ensino fundamental completo 

 ensino médio ou técnico incompleto 

 ensino médio ou técnico completo 

 ensino superior incompleto 

 ensino superior completo  

 Pós-graduação, mestrado, doutorado, etc 

 

9.Você tem um parceiro fixo? 

 Sim 

 Não 

ENTREVISTADOR: " Eu gostaria de explicar sobre PREP e saber um pouco mais sobre você.  A PrEP envolve tomar um 

comprimido por dia para ajudar diminuir o risco de infecção pelo HIV. Vou fazer algumas  perguntas e se  essa for 

uma boa opção para você, podemos discutir a PrEP e o estudo mais detalhadamente.” 

10. Você fez algum teste para HIV nos últimos 12 

meses? 

 Sim 

 Não 

 

11. A PrEP é utilizada apenas para prevenir a infecção 

por HIV. Você já teve algum resultado de teste 

positivo para o HIV? 

 Sim ENTREVISTADOR:  "Obrigado por 

responder até aqui, como você já tem a 

infecção, não é elegível para o estudo PrEP 

Brasil." 

 Não 

 

12. Qual a chance, que você acha que tem de se 

infectar pelo HIV no próximo ano?  

 0 – Nenhuma 

 Pouca chance 

 Alguma chance- 50% 

 Muita chance 

 Vou me infectar com certeza- 100% 
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13. Você fez sexo com algum homem ou travesti ou 

mulher transexual (sexo masculino ao nascimento 

com identidade de gênero feminina) nos últimos 12 

meses? 

 Sim 

 Não  ENTREVISTADOR:  "Obrigado por ter 

tido tempo para responder a essas perguntas. 

No momento, você não é elegível para o 

estudo PrEP. Dar seguimento a entrevista 

para identificar risco para infecção viral 

aguda no item 22." 

 

14. Com quantos homens ou travestis ou mulheres 

transexuais (sexo masculino ao nascimento com 

identidade de gênero feminino) você fez sexo anal 

sem preservativo (insertivo ou receptivo) nos últimos 

12 meses?  

 < 2 

 >=2 preliminarmente elegível para o estudo 

PrEP Brasil 

 

15. Você fez sexo anal com parceiros HIV-positivos nos 

últimos 12 meses? 

 Sim 

 Não  Vá para o item 17 

 Não seiVá para o item 17 

 

16. Quantas vezes você fez sexo anal com um parceiro 

HIV-positivo nos últimos 12 meses?  

 < 2 

 >=2 preliminarmente elegível para o estudo 

PrEP Brasil 

 

17. Você foi diagnosticado com sífilis, gonorréia retal 

ou clamídia retal hoje ou nos últimos 12 meses? 

 Sim preliminarmente elegível para o estudo 

PrEP Brasil 

 Não 

 

ENTREVISTADOR:  As respostas para os itens 14 OU 

16 foram ">=2" OU a resposta para o item 17 é 

"sim"? 

 Sim 

 Não  ENTREVISTADOR:  "Obrigado por ter 
tido tempo para responder a essas perguntas. 
No momento, você não é elegível para o 
estudo PrEP Brasil. Dar seguimento a 

entrevista para identificar risco para infecção 
viral aguda no item 22." 

 
ENTREVISTADOR: "O estudo PrEP Brasil vai avaliar o 
quanto o uso de PREP é útil para reduzir o risco de 
infecção por HIV entre homens que fazem sexo com 
homens e/ou travestis e/ou mulheres transexuais 
(sexo masculino ao nascimento com identidade de 
gênero feminino). Para participar dele, você precisará 
tomar a medicação diariamente, fazer alguns exames 
e consultas no centro de pesquisa." 
18. Você tem interesse em participar do estudo PrEP 

Brasil? 

 Sim  

 Não--> ENTREVISTADOR: Pule para a questão 

22 

 
 

19. Durante o estudo você precisará retornar ao 

centro de pesquisa. Para nos ajudar a manter contato, 

precisaremos do seu contato e do nome ou telefone 

de dois amigos/ familiares, que saibam como chegar 

até você. Nós nunca vamos compartilhar suas 

informações do estudo com esses familiares/amigos. 

Nós só iríamos contatá-los caso perdêssemos seu 

paradeiro, para perguntar como localizar ou passar 

uma mensagem a você. Você está disposto a 

compartilhar informações suas e de dois contatos 

seus conosco? 

 Sim 

 Não ENTREVISTADOR:  "Obrigado por ter 
tido tempo para responder a essas perguntas. 
No momento, você não é elegível para o 
estudo PrEP Brasil.” 

 

20. ENTREVISTADOR: Preencha as informações 

Participante 

Nome: 

Endereço: 

Telefone: 

Email: 

 

Contato 1 

Nome: 

Endereço: 

Telefone: 

Email: 
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Contato 2 

Nome: 

Endereço: 

Telefone: 

Email: 

 

21.ENTREVISTADOR: Caso o indivíduo recuse a 

participação no estudo, pergunte “Qual é a razão 

principal de você não estar interessado em participar 

do estudo PrEP Brasil?”  

 não quero informar  

 não tenho tempo 

 não sou de alto risco para o HIV 

 me preocupo com a minha privacidade 

 prefiro usar outros métodos de prevenção 

 não quero tomar medicamentos  

 não me importo de contrair o HIV 

 não tenho interesse em participar de um 

estudo 

 tenho medo de ter efeitos colaterais 

 

22. Nos últimos 30 dias, você lembra de ter tido 
relação sexual anal receptiva/passiva com homem 
e/ou travesti e/ou mulher transexual (sexo masculino 
ao nascimento com identidade de gênero feminino) 
sem proteção (sem camisinha), ou seja, você foi 
penetrado em seu ânus por pênis de outro 
homem/travesti ou transexual sem proteção (sem 
camisinha) nos últimos 30 dias? 

 
 Sim. Indicação de realizar coleta de amostra 

adicional de sangue para investigação de 

infecção aguda do HIV. Responder questão 

23. 

 Não. Realizará apenas teste rápido do HIV. 

Encerrar a entrevista. 

 

23. Baseado na sua resposta anterior, você tem risco 
de estar em “janela imunológica para o HIV”. Isso 
significa que o seu teste rápido do HIV pode 
apresentar um resultado “falso negativo”. Você 
gostaria de coletar uma amostra adicional de sangue 
para realizar um teste de carga viral do HIV que é um 
exame mais eficaz para identificar precocemente a 
infecção do HIV? 

 
 Sim. Vá para o item 24 

 Não. Realizará apenas teste rápido do HIV. 

Encerrar a entrevista. 

 

24. Para realizar coleta adicional de sangue para a 
carga viral do HIV, é necessário que possamos 
manter contato com você. Este teste é realizado 
num prazo máximo de 72 horas e por esta razão é 
necessário informações de contato para 
disponibilizar o resultado. Precisaremos do seu 
contato ou do nome e telefone de ao menos dois 
amigos/ familiares, que saibam como chegar até 
você. Nós nunca vamos compartilhar as 
informações desta pesquisa ou resultados de 
exames com esses familiares/amigos. Nós só 
iríamos contatá-los caso perdêssemos seu 
paradeiro, para perguntar como localizar ou 
passar uma mensagem a você. Você está disposto 
a compartilhar informações suas e de dois 
contatos seus conosco? 

        Sim. Vá para o item 25. 

        Não.  Entrevistador: “Obrigado. Você 

poderá realizar o teste rápido do HIV, se 

desejar. Porém, não poderá ser coletada 

amostra adicional para realização de carga 

viral do HIV. Este teste é realizado num prazo 

máximo de 72 horas e por esta razão é 

necessário informações de contato para 

disponibilizar o resultado”. 

 

25. ENTREVISTADOR: Preencha as informações 
 Participante 

 Nome: 

 Endereço: 

 Telefone: 

 Email: 

  

 Contato 1 

 Nome: 

 Endereço: 

 Telefone: 

 Email: 

  

 Contato 2 

 Nome: 

 Endereço: 

 Telefone: 

 Email: 
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