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RESUMO  

Esta pesquisa exploratória, de natureza qualitativa, versa sobre a perceção do risco ao VIH 

(vírus da imunodeficiência humana), na prática de sexo anal sem preservativo e de forma 

deliberada, o bareback, por homens que têm sexo com homens da Área Metropolitana de 

Lisboa. Têm como objetivos aferir os conhecimentos e uso dos métodos de prevenção 

adotados por estes homens face ao VIH, descrevendo o uso dos serviços de saúde para 

informação, prevenção e rastreio do VIH para compreender os motivos que lhes levam a tal 

prática sexual. Foram realizadas 21 entrevistas online com homens gays da Área 

Metropolitana de Lisboa, maiores de 18 anos, seronegativos, que praticaram sexo bareback 

no último ano (2020) e que adotam algum tipo de intervenção biomédica e/ou 

comportamental. Os dados revelam que as motivações para a prática de sexo sem 

preservativo decorrem da busca por um maior prazer sexual. Para isto, buscam por 

informações fidedignas sobre as formas de transmissão ao VIH, além terem acesso aos 

serviços de saúde para prevenção e rastreio. A escolha do método de prevenção ao VIH 

decorre dessa literacia em saúde aliado a atributos específicos dos parceiros sexuais. Por meio 

da análise do discurso, foi verificado uma diferença de perceção de risco daqueles que utilizam 

a PrEP (profilaxia pré-exposição) como forma de prevenção ao VIH: há uma maior liberdade 

sexual, um discurso de sexo seguro alinhado com o atual estágio da epidemia, uma maior 

vigilância com a saúde e um relaxamento do uso do preservativo. Entretanto, para os que não 

utilizam este método, veem aqueles como mais expostos ao risco, além de terem uma 

perceção que a PrEP é um substituto do preservativo. São recomendadas uma maior 

intervenção no campo da comunicação em saúde pelo Governo e pelas organizações da 

sociedade civil portuguesas de forma a construir um novo discurso social, não culpabilizante, 

e mais abrangente sobre prevenção ao VIH, utilizando para isto a ideia de prevenção 

combinada.  

 

Palavras-chave: VIH; Bareback; Risco; Prevenção combinada  
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ABSTRACT  

This exploratory and qualitative study focuses on the perception of HIV (human 

immunodeficiency virus) risk in condomless and deliberate anal sex, bareback, among men 

who have sex with men in the Lisbon Metropolitan Area. Its objectives are to measure the 

knowledge and use of prevention strategies adopted by these men against HIV; to describe 

the use of health services for HIV information, prevention, and screening; and to understand 

the reasons that lead them to engage in this sexual practice. 21 online interviews were 

conducted with gay men from the Lisbon Metropolitan Area, over 18 years old, HIV-negative, 

who had bareback sex in the last year (2020) and who adopt some type of biomedical and/or 

behavioral intervention. The data reveals that the motivations for practicing condomless sex 

stems from the seeking of greater sexual pleasure. In order to do this, they search for reliable 

information about ways of HIV transmission, in addition to having access to health services 

for prevention and screening. The decision to select a method for HIV prevention derives from 

this health literacy allied to specific attributes of their sexual partners. Through the discourse 

analysis, a difference in risk perception was verified for those who use PrEP (pre-exposure 

prophylaxis) as a method of HIV prevention: there is greater sexual freedom, a safe sex 

discourse in accordance with the current stage of the epidemic, greater vigilance towards 

health, and a decrease of condom use. However, for those who do not use this method, they 

see those as being more exposed to risk, as well as perceiving PrEP as a substitute for 

condoms. Greater intervention in the field of health communication by the Portuguese 

government and civil society organizations is recommended to build a new, non-blaming, and 

more comprehensive social discourse on HIV prevention, by using the notion of combined 

prevention. 

 

Key-words: HIV; Bareback; Risk; Combined prevention 
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Tu que buscas companhia 

E eu que busco quem quiser 

Ser o fim desta energia 

Ser um corpo de prazer 

Ser o fim de mais um dia 

(António Variações – Canção do Engate. Anjo da Guarda, 1982) 
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INTRODUÇÃO 

Com o aparecimento no início da década de 1980, o vírus da imunodeficiência humana (VIH) 

agente etiológico da síndrome da imunodeficiência adquirida (Sida) provocou não somente a 

morte de milhares pessoas nas décadas finais do século XX, como também profundos 

impactos sociais, culturais e comportamentais, sobretudo nas sociedades ocidentais até a 

atualidade. 

Um dos principais impactos sociais da crise do VIH/Sida no mundo ocidental foi a 

responsabilização e culpabilização da infeção a indivíduos historicamente marginalizados 

nomeadamente, os homossexuais, que ainda sofrem com o estigma sexual associado a 

transmissão do VIH à sua sexualidade e nas relações sexuais.   

A difusão do preservativo na emergência da Sida reconfigurou a forma como os homens que 

têm sexo com homens (HSH) se relacionam. Apoiado pelo discurso científico, o modelo 

preventivo hegemónico implementou como uma política o uso consistente do preservativo e 

a redução do número de parceiros sexuais como algo análogo à monogamia heterossexual 

(Felberg, 2011).  

Apesar de o preservativo continuar a ser um modelo de prevenção eficaz, não é o único. 

Atualmente discute-se que a prevenção efetiva ao VIH/Sida requer uma combinação de 

estratégias de intervenção comportamental, biomédica e estrutural (Dourado, McCarthy, 

Reddy, Calazans, e Grunskin, 2015). Esse debate tem apontado para um número crescente de 

indivíduos e grupos em que a “fadiga” do preservativo pode levá-los a buscarem diferentes 

alternativas de prevenção que sejam mais adequadas às suas práticas sexuais e aos seus 

estilos de vida (Terto Junior, 2015).   

Assim, esta investigação visa aprofundar uma prática sexual, o barebacking, jargão utilizado 

pela comunidade gay desde os anos 1990, iniciado nos rodeios norte-americanos, até a 

atualidade de forma análoga para designar a prática de sexo anal sem preservativo (da Silva, 

2009). Atualmente o termo não é uma definição consensual e homogénea de sua tradução, 

por ser multifacetado e trazer controvérsias em defini-lo tanto “dentro” como “fora” da 

comunidade gay, assim como no campo científico enquanto objeto de estudo.  
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Inscrita no Mestrado em Sociedade, Risco e Saúde, esta pesquisa teve como ponto de partida 

a insuficiência de estudos acerca do referido objeto de investigação em Portugal. Propõe-se, 

assim, buscar um maior aprofundamento sobre a presente temática abordando os fatores de 

perceção e o controlo de risco, direcionando para um debate mais atual e realístico sobre as 

formas de prevenir o VIH nesta população. Portanto, o estudo teve a seguinte pergunta de 

partida: “De que forma homens que têm sexo com homens, da Área Metropolitana de Lisboa, 

percebem o risco de infeção por VIH em prática de sexo sem preservativo, o bareback?”  

Partindo da revisão de literatura sobre as novas tecnologias de prevenção como cerne para 

compreender a perceção do risco sobre o VIH/Sida na população de HSH e entendendo que a 

procura por um sexo sem preservativo deve pressupor um conhecimento considerável sobre 

as formas de transmissão e prevenção ao vírus, o objetivo desta investigação é conhecer como 

estes homens percebem o risco de infeção ao VIH na Área Metropolitana de Lisboa em prática 

de sexo sem preservativo, o bareback.  Para alcançar este objetivo, este trabalho dividir-se-á 

da seguinte forma, a saber:  

A primeira parte composta de 03 capítulos inclui a revisão de literatura que suporta o desenho 

e a realização da pesquisa. Com o objetivo de trazer um enquadramento teórico sobre o 

objeto de estudo, inicia-se com o enquadramento epidemiológico do VIH/Sida, abordando 

alguns aspetos históricos do seu surgimento e qual o estado atual da epidemia em Portugal, 

buscando dar ênfase a outros trabalhos na área sobre comportamentos sexuais de HSH. Esta 

primeira parte privilegia, também, com um capítulo dedicado a uma compreensão 

interdisciplinar do risco, com foco nas ciências sociais e na epidemiologia; e um terceiro 

capítulo será dedicado ao barebacking na comunidade gay estadunidense, onde teve a sua 

génese.  

A segunda parte é dedicada a descrição das opções metodológicas que foram adotadas na 

produção deste trabalho. De natureza qualitativa, a pesquisa utilizou a entrevista como 

método de recolha de dados e contou com a colaboração de organizações voltadas para 

defesa de pessoas LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trangénero e Intersexo) em Portugal. 

Contamos com a divulgação do inquérito por entrevista através do site do Dezanove.pt e da 

ILGA Portugal para atingir possíveis participantes elegíveis para o estudo; e contamos com um 

apoio a investigação através do CheckPointLX na complementação destes participantes, por 
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meio de um recrutamento feito na Lisbon MSM Cohort1, um estudo observacional realizado 

Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto em parceria com o CheckPointLX. Foram 

realizadas 21 entrevistas online durante os meses de abril a junho de 2021, com participantes2 

residentes na Área Metropolitana de Lisboa (AML).  

A terceira parte deste trabalho é dedicada a análise e discussão dos dados, que será feito por 

meio da análise do discurso coadunado com a revisão de literatura pertinente. E por fim, serão 

apresentadas as considerações finais que sumariza os principais elementos deste trabalho e 

reflexões para investigações futuras sobre esta temática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1ISPUP (2021) Lisbon MSM Cohort. Retirado de: https://ispup.up.pt/coorte/lisbon-msm-cohort/   
2 Ver Anexo II – Tabela de Interlocutores  
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1. ENQUADRAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DO VIH/SIDA 

A pandemia de Sida iniciou-se nos anos 1980 e é marcado como um dos maiores desafios 

sanitários do século XX (Cunha-Oliveira, 2018). A tese mais aceita sobre a origem do VIH 

decorre de uma circulação de um antecessor do vírus que conhecemos hoje, o vírus da 

imunodeficiência símia (VIS), decorrente da sua passagem para humanos, no sudoeste dos 

Camarões (Cunha-Oliveira, 2018), provocado por perturbações ambientais3.  

Com o advento da evolução tecnológica que fomentou a facilidade de trânsito e interação 

entre diferentes civilizações, além da liberalização de hábitos e práticas sexuais, não demorou 

muito para que esta se tornasse numa pandemia, transpondo grupos, classes sociais e faixas 

etárias. A pandemia de Sida começou em um tempo de aumento da tolerância cultural e 

diminuição das restrições sexuais, o que possibilitou o contacto sexual com múltiplos 

parceiros e o acesso ao consumo de drogas intravenosas que rapidamente se espalharam em 

comunidades onde tais práticas eram prevalentes, numa altura em que as pessoas não sabiam 

que esses seus comportamentos poderiam pô-las em risco de vida (Cunha-Oliveira, 2018). 

Em 1981 casos raros de pneumonia infeciosa oportunista por imunodeficiência foram 

notificados pelo Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e no Morbidity and 

Mortality Weekly Report (MMWR) (Cunha-Oliveira, 2018) dos Estados Unidos da América 

(EUA). O elo comum entre esses casos é que ocorreram em jovens homossexuais masculinos 

sem doença anterior preexistente. Em menos de um mês, os casos aumentaram rapidamente 

e o MMWR notificou mais 26 casos de homossexuais masculinos de Nova Iorque e da 

Califórnia, que apresentavam para além da Sida, uma outra manifestação de doença, o 

sarcoma de Kaposi4 (Cunha-Oliveira, 2018). 

Os medias norte-americanos divulgaram estes casos de Sida como sendo um “cancro gay”, 

“peste gay” e uma “síndrome gay” ao associar a homossexualidade às manifestações de 

doenças decorrentes daquele período, de forma a denotar como uma doença seletiva que 

tinha como fator de risco a “promiscuidade homossexual”. Isto era traduzido pelo número de 

parceiros sexuais diferentes e por outros elementos da vivência homossexual, como os 

                                                             
3  Revista Piauí (2020). O Elefante Negro: que doenças a floresta esconde? Retirado de: 
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-elefante-negro/ 
4 A doença uma espécie de cancro que atinge vasos sanguíneos e linfáticos, causando vermelhidão na pele.  
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espaços de socialização das saunas, onde muitas foram fechadas por perseguição do próprio 

CDC (Veloso, 2001, p.58).  

Para Susan Sontag (1989), o surgimento de doenças em larga escala evidencia a finitude do 

ser humano frente a ameaças invisíveis que precisam ser combatidas. A autora entende que 

no caso da Sida, criou condições favoráveis para o reforço a outros tipos de metáforas, pois a 

doença circunscreve como uma questão médica, social e política. Dessa forma, as notícias 

sobre a Sida conduziam a sociedade, recetora da informação, a construir o estigma por base 

em uma linguagem figurada de relação clara com o analogismo, no caso da “peste gay” à Sida 

e homossexuais.  

A autora ainda traça paralelos entre a Sida e a sífilis, que embora sejam infeções distintas, tem 

as suas similaridades por serem causadas por microrganismos, com via de transmissão por 

contacto sexual e não sexual, mas com a perceção social que recai somente pela via sexual, 

de forma a culpabilizar e gerar reprovação. Sontag (1989) ainda entende que traçar este 

paralelo com outras epidemias é uma forma de percebermos o campo discursivo que as 

circunscrevem, de forma a entender que as metáforas que são utilizadas nestas epidemias 

não são para determinar controlos epidemiológicos, mas sim, controlos discursivos.  

Portanto, diferentes grupos sociais vieram juntar-se aos primeiros bodes expiatórios da Sida, 

com fatores de risco mutualmente exclusivos, como os usuários de drogas injetáveis (UDI - 

heroína), haitianos e hemofílicos, que ficaram conhecidos como o “Clube dos quatro H” 

(Cunha-Oliveira, 2018). Partia-se da ideia de que somente estes indivíduos tinham 

determinadas características e comportamentos que os colocavam em risco, criando uma 

barreira invisível que dividiam o “eu”, uma sociedade saudável e os “outros”, uma minoria 

doente.  

A construção dessa barreira invisível para separar os saudáveis dos doentes, era decorrente 

das características que a Sida despertava tanto para a sociedade - como para a comunidade 

científica - sendo uma doença nova que se apresentava como infeciosa, incurável e mortal 

(Rocha, 2019) e que somente afligia determinados grupos.  

Assim, a Sida passou a ser uma doença abstrata que afligia os “outros”. A ideia do “outro” ser 

algo distante e indesejável não é algo novo, pois faz parte de uma construção histórico-social 



 

6  

 

de um processo de estigma, discriminação e de negação desses indivíduos no meio social 

(Rocha, 2019).  

Vemos em Goffman (1988, p.5), que o estigma é um atributo profundamente depreciativo e 

que “a sociedade estabelece os meios de categorizar as pessoas e o total de atributos 

considerados como comuns e naturais para os membros de cada uma dessas categorias”, ou 

seja, o indivíduo estigmatizado possui dois tipos de identidade social: uma real e outra virtual. 

Aquela é caracterizada como um conjunto de atributos que um indivíduo prova possuir; e esta 

é caracterizada por algo que é imputado pelos normais, de algo que o estranho deveria 

possuir.  

O que Goffman (1988) aduz é que o estigma em relação a um indivíduo surge quando há uma 

relação incongruente entre os atributos e os estereótipos eleito por aqueles que definem as 

normas sociais e que não é causado pela existência de um atributo em si desse indivíduo. 

Portanto, os ditos “normais” criam estereótipos distintos dos atributos de determinado 

indivíduo, fomentando o processo de estigmatização no imaginário social. A identidade 

deteriorada é provocada por uma ação social e é um mal que que deve ser combatido.  

De acordo com o autor (Goffman, 1988) nada mais é do que uma ideologia criada pelo grupo 

dos normais para justificar a inferioridade das pessoas com um atributo criado por elas para 

ter um controlo sobre um suposto mal que aquele indivíduo representa, equacionando que 

alguém com estigma não é digno de humanidade.   

No caso da Sida, o estigma sexual foi o primeiro a tornar-se visível pelo impacto que causou 

principalmente nas sociedades ocidentais, em populações cuja práticas e identidades sexuais 

iam contra a cultura hegemónica, já que a Sida estava relacionada a homossexualidade e 

relações sexuais (Rocha, 2019). Cultura esta de construção judaico-cristã, que de um lado 

divida uma sociedade heteronormativa, branca e fundamentalmente religiosa, e do outro 

indivíduos estigmatizados por esta sociedade em diferentes marcadores sociais (cor da pele, 

orientação sexual, identidade de género e etc.) que logo passaram a adquirir uma outra 

marca, a serologia positiva para o VIH, sendo os homossexuais os primeiros a sentirem o 

impacto do duplo estigma a eles associados (Rocha, 2019).  
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O que parecia ser uma doença confinada a determinados grupos de risco, que “os cidadãos 

de bem” classificavam como uma ameaça, desmoronou em 1983 quando também foi 

descoberto a transmissão de VIH por meio da transfusão de sangue e nas relações 

heterossexuais. Enquanto a Sida nos homossexuais era considerada um “flagelo divino”, a 

doença espalhava-se rapidamente entre os homossexuais dos EUA e Europa (Veloso, 2001, p. 

59), tendo a sacralidade da família e do casamento corroída pelo próprio preconceito que 

pregavam, já que os casos entre os heterossexuais decorriam de transmissão sexual de 

homens que mantinham relações bissexuais.  

1.1. UMA EPIDEMIA NÃO TÃO NOVA    

Muito foi superado em relação aos chamados “grupos de risco”, pois foi verificado ao longo 

da história da epidemia que não tratava-se de um grupo de pessoas que contribuíam para a 

disseminação do VIH, devido a mudança do perfil epidemiológico pelos heterossexuais, 

sobretudo, mulheres. O termo que muito foi utilizado como indicador de comportamentos 

como fatores preponderantes de risco, de cunho de culpabilização individual, e atualmente 

utiliza-se uma análise mais ampla sobre os indivíduos afetados pelo VIH/Sida, as chamadas 

populações-chave5.  

O VIH é uma infeção que não tem cura, mas tem tratamento e prevenção. O tratamento dá-

se por meio da administração de medicamentos antirretrovirais (ARVs) que impedem o VIH 

de usarem as células de CD4 para se copiarem. Assim, o uso contínuo do tratamento reduz a 

carga viral 6  progressivamente e recupera a quantidade necessária de CD4 para a sua 

recuperação, tornando o indivíduo indetetável7. É correto afirmar que ser indetetável (I) é ser 

intransmissível (I) (UNAIDS, 2017), portanto I=I.  

Já em termos de prevenção, existem variadas opções, como o preservativo, gel lubrificante, a 

Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) 8 , Profilaxia Pós-Exposição (PPE) 9 , o tratamento como 

prevenção (TcP) 10 , a testagem regular, circuncisão masculina voluntária e a informação. 

Estratégias como o “testar e tratar” contribuem para o controlo da epidemia, pois conhecendo 

                                                             
5 Ver Apêndice I – Glossário. 
6 Ver Apêndice I – Glossário.  
7 Ver Apêndice I – Glossário.  
8 Ver Apêndice I – Glossário. 
9 Ver Apêndice I – Glossário.  
10 Ver Apêndice I – Glossário. 
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o estatuto serológico11 para o VIH contribui para adoção de comportamentos sexuais mais 

seguros (Nodin, Carballo-Diéguez e Leal, 2015). 

1.2. VIH EM PORTUGAL  

O primeiro caso de Sida detetado em território português foi em 1983, dois anos após o 

primeiro caso notificado pelo CDC nos EUA. Casos anteriores teriam sidos observados na 

enfermaria de Doenças Infeciosas e Medicina Tropical do Hospital Egas Moniz desde 1979 

ocorridos em homossexuais (Cunha-Oliveira, 2018).  

Portugal acompanhou as tendências de países em que a distribuição da medicação 

antirretroviral é garantida com 100% de coparticipação do Estado. Em 1992, as pessoas 

doentes de Sida e a viver com o VIH são isentas das taxas moderadoras do Serviço Nacional 

de Saúde (SNS) (Cunha-Oliveira, 2018) e recebem gratuitamente os ARVs. Some-se a isto, a 

PPE foi adotada como prevenção em casos de exposição sexual de risco e a PrEP em 2017 

como um programa de acesso precoce de forma limitada, que divide espaço com o uso 

informal da medicação por falta de uma resposta adequada do SNS12.  

Se formos observar entre os anos de 1983 e 2019, foram notificados 61.443 casos de VIH em 

Portugal, dos quais 22.835 foram casos de Sida e 15.213 óbitos. Dentre os anos de infeção em 

Portugal, o de 1999 foi onde atingiu o maior valor anual de casos, num total de 3358 

confirmados. A partir de então, o país tem visto uma tendência de decrescimento de novas 

infeções nos números anuais, decrescimento este de 47% entre 2009 e 2018 e de 67% se 

comparamos entre 1999 e 2018. Apesar da gradativa redução, Portugal ainda possui uma das 

maiores taxas anuais de diagnóstico da União Europeia (Ministério da Saúde, 2020).   

Os fatores que levaram ao decrescimento dos casos a partir de 1999 decorreu a partir da 

implementação do Plano Estratégico de 2001-2003, em que os números de infeção começam 

a decrescer já a partir dos anos 2000, aliado a oferta gratuita de medicamentos com 100% de 

                                                             
11 Ver Apêndice I – Glossário  
12 GAT (2019). Posição pública e Comunicado do GAT – Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) para o VIH em Portugal. 
Retirado de: https://www.gatportugal.org/noticias/posicao-publica-e-comunicado-do-gat-profilaxia-
preexposicao-prep-para-o-vih-em-portugal_117  

https://www.gatportugal.org/noticias/posicao-publica-e-comunicado-do-gat-profilaxia-preexposicao-prep-para-o-vih-em-portugal_117
https://www.gatportugal.org/noticias/posicao-publica-e-comunicado-do-gat-profilaxia-preexposicao-prep-para-o-vih-em-portugal_117


 

9  

 

coparticipação do Estado, a declaração compulsória, descriminalização do consumo de 

drogas, além de outros fatores que complementam este resultado.  

No que concebe o ano de 2019, foram notificados 778 casos de infeção por VIH em Portugal, 

o que corresponde a uma taxa13 de 7.6 casos para cada 100.000 habitantes em indivíduos com 

idade igual ou superior a 15 anos. As infeções ocorreram maioritariamente em homens 

(n=539) se comparado com as mulheres (n=239) e 64.4% dos diagnósticos situaram-se em 

idades entre os 25 e 49 anos  (Ministério da Saúde, 2020).  

No tocante a distribuição dos casos por grupos de exposição ao vírus, em 749 dos casos 

notificados em 2019 era sabido o modo de transmissão da infeção (heterossexual, HSH ou 

UDI). Destes 749 casos, 729 ocorreram por contatos sexuais de risco (97,3%), em que 57.8% 

(n=433/749) foram por exposição heterossexual (homens e mulheres) e 39.5% (n=296/749) 

em exposição em HSH. O restante dos casos em 2.7% (n=16/749) correspondiam aos UDI, 

portanto por contato não sexual (Ministério da Saúde, 2020).  

A respeito da exposição ao VIH em homens portugueses de idade igual ou superior a 15 anos 

(n=539), a distribuição por contato sexual de risco (heterossexual ou HSH) ocorre ligeiramente 

maior em HSH (n=296) se comparado aos heterossexuais (n=212), em que a presença da 

infeção em HSH é em idades mais jovens (entre os 25 e 39 anos) se comparado aos homens 

heterossexuais (entre 40 e 59 anos), no qual a idade mediana para homens HSH é de 30 anos 

e para homens heterossexuais é de 38 anos (Ministério da Saúde, 2020).  

A AML é a área metropolitana mais populosa de Portugal (NUTS III) e a segunda em região 

mais populosa (NUTS II), sendo composta por 18 municípios14 agrupados em duas sub-regiões: 

a Grande Lisboa e a Península de Setúbal15.Se formos distribuir os casos por região (NUTS II), 

a AML tem a maior proporção dos casos (n=391/775 16 ) em 50,3% e é maior taxa de 

diagnósticos com 13.7 casos para cada 100.000 habitantes. O distrito de Lisboa possui a taxa 

                                                             
13 O presente relatório consta uma limitação, já que os novos casos não são taxas de incidência, mas sim taxas 
de diagnóstico, pois considera como tal tanto os casos de infeção recentes como os casos de infeção que ocorreu 
há vários anos.  
14 Lisboa, Oeiras, Cascais, Sintra, Amadora, Odivelas, Loures, Mafra, Vila Franca de Xira, Almada, Sesimbra, Seixal, 
Barreiro, Moita, Montijo, Alcochete, Palmela e Setúbal.   
15 AML – Lisboa. Retirado de: https://www.aml.pt/index.php  
16  775 dos 778 correspondem ao Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo, Algarve, Região 
Autônoma dos Açores, Região Autônoma da Madeira e residência no estrangeiro.  
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mais elevada do país, de 15.5 casos para cada 100.000 habitantes, seguido do distrito de Faro 

com 13.5 casos para cada 100.000 habitantes e Portalegre com 7.7 casos para cada 100.000 

habitantes (Ministério da Saúde, 2020).  

Se considerarmos os casos de VIH na AML entre 1983 e 2019, os dados revelam que esta 

região ocupa 50,2% de toda a infeção de VIH no país. O distrito de Lisboa é a zona com a maior 

taxa de novos casos no período observado (Ministério da Saúde, 2020).  Entre os anos de 2014 

e 2018, 7 cidades das 10 cidades portuguesas signatárias da Declaração de Paris17 já atingiram 

o primeiro 90% dos casos diagnosticados. Ocorre que existe uma diferença entre a epidemia 

nas localidades, aliado com o atraso nas notificações, que acaba por trazer dados com valores 

estimados. 

Dessa forma, as cidades que compõe a AML e que são signatárias da Declaração de Paris, o 

número de novos casos no período observado (2014-2018) e a forma mais frequente de 

transmissão são: Almada com 191 casos com 58,1% de transmissão em heterossexuais; 

Amadora com 300 casos e 77,7% em heterossexuais; Cascais com 267 casos e 63,7% em 

heterossexuais; Lisboa com 908 casos e 61,1% em HSH: Loures com 247 casos e 65,2% em 

heterossexuais; Odivelas com 171 casos e 71,9% em heterossexuais; Oeiras com 115 casos e 

48,7% em HSH; e Sintra com 554 casos e 72,8% em heterossexuais (Ministério da Saúde, 2020)  

Os municípios de Lisboa e Oeiras são os que compõem uma maior prevalência de VIH na 

população HSH na AML. Portanto, necessita de uma melhor compreensão sobre as práticas 

sexuais e a utilização dos métodos de prevenção desta população e os seus estilos de vida nos 

grandes centros urbanos.  

1.2.1. COMPORTAMENTOS SEXUAIS DE HSH EM PORTUGAL  

No estudo feito em Portugal por Nodin, Carballo-Diéguez e Leal (2015) que avalia os 

comportamentos sexuais de risco masculinos, verifica-se que os HSH têm comportamentos 

                                                             
17 A Declaração de Paris de 2014, lançada no dia mundial de luta contra a Sida, reúne uma iniciativa das “cidades 
nas vidas rápidas para acabar com a epidemia de VIH” uma rede mundial de cidades em parceria com quatro 
principais entidades: IAPAC, ONUSIDA, UN-HABITAT e a Cidade de Paris. As cidades signatárias comprometem-
se acabar com a epidemia de VIH em seu território até 2030 e em 2020 atingirem a meta 90-90-90, dos quais 
90% das pessoas que vivem com VIH sejam conhecedoras do seu diagnóstico, 90% dos diagnosticados estejam 
em tratamento antirretroviral e 90% das pessoas em tratamento apresentem, sustentadamente, carga viral 
suprimida (Ministério da Saúde, 2017).  



 

11  

 

sexuais de risco associado a consumo de substâncias diversas e utilizam a internet para a 

busca de parceiros sexuais.  No entanto, os homossexuais apresentam níveis mais elevados 

de testagem ao VIH se comparado com homens heterossexuais e bissexuais, predominam no 

uso de algum dos métodos de prevenção e apresentam mais comportamentos preventivos se 

comparado às outras duas orientações sexuais. Dentre os comportamentos preventivos 

citado no estudo mencionam-se estratégias comportamentais a fim de mitigar a infeção ao 

VIH, mas que não necessariamente são eficazes, como o coito interrompido no sexo sem 

preservativo; evitar escovar a gengiva para não ocorrer lesões no sexo oral; e outras 

estratégias já difundidas como diminuição do número de parceiros sexuais enquanto 

estratégia de redução de risco.  

Entretanto, Nodin, Carballo-Diéguez e Leal (2015) mencionam que apesar de uma maior 

adesão à testagem e maior preocupação com a prevenção, os homossexuais apresentam taxas 

mais elevadas de infeção por VIH. O que sugere como reflexão que há falhas estratégias ao 

nível de prevenção nesta população em Portugal.  

Já no estudo de Maia (2012), revela que as práticas sexuais de risco são mais frequentes em 

populações que sentem-se mais oprimidas, no que toca aos direitos civis, liberdade sexual e 

visibilidade. Não obstante, a autora aduz que as mensagens de prevenção nestas populações 

são mais bem aceitas e interiorizadas caso sejam emitidas por esses grupos, pois há uma 

sensação de pertencimento e/ou identificação. Neste caso, as políticas de saúde para 

campanhas de prevenção devem ter uma maior participação da população LGBTI portuguesa.  
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2. A EPISTEMOLOGIA DO RISCO 

Encontramos em Pierre-Charles Pradier (2004, citado em Mendes, 2015) uma melhor 

definição sobre a origem histórica da palavra risco. Em sua obra, o autor enumera duas 

correntes teóricas usualmente utilizadas relativas à génese da palavra risco: a tese náutica e 

a tese modernista proposta por Giddens (1992) e Luhmann (1993).  

A tese náutica tem como ponto de partida de que a palavra risco origina do latim resecare 

(ressecar) e que teria evoluido para o latim popular de resecum (que corta) associando-se ao 

ao “risco que corre uma mercadoria ao mar” provocado pelo corte do “recife” nos navios 

(Pradier 2004, citado em Mendes, 2015, p. 16). Já a tese moderna dos autores sociólogos, 

partem do ponto sobre o desenvolvimento do capitalismo primitivo, com a expansão 

comercial, das comercio transatlântico e da reforma religiosa (Pradier, 2004 cidado em 

Mendes, 2015).  

Ocorre que o primeiro registo da palavra risco ocorreu no final da Idade Média, em 1193 em 

Itália, antecedendo as duas teses. Para Pradier (2004, citado em Mendes, 2015) o conceito de 

risco estava associado à atividade militar e ao ato voluntário de correr perigo por parte dos 

cavaleiros e dos heróis, presente na literatura.  

Já em Spink (2019), a autora aduz que a palavra risco entra em uso com a associação à vida 

marítima no período de expansão ultramar como principal atividade comercial europeia e com 

a associação do risco ao perigo e a incerteza de obstáculos (hazard), que expressava a 

cosmovisão daquela época do futuro ser passível de controlo e possibilidade de ocorrência. 

Com a transição para o período Moderno, a difusão da palavra risco correu em diversos 

territórios Europeus e passa a adquirir sentido de possibilidade, probabilidade, positividade e 

negatividade, e permitiu, particularmente, a inserção do sentido de incerteza de resultados 

que poderiam ser favoráveis ou desfavoráveis. Com as diversas cosmovisões de diferentes 

épocas, o risco passa a herdar sentidos de diferentes palavras para representar as relações 

complexas entre pessoas e os seus destinos (Spink, 2019).  

Após o apogeu da aplicação do risco em diferentes contextos até o século XVIII, tanto a palavra 

como o conceito de risco têm o seu declínio durante o século XIX. Presente no século 



 

13  

 

positivista de Auguste Comte, o risco é afastado do conceito associado como algo 

indeterminado e desconhecido face a um futuro que não dava espaço a esta conotação 

(Mendes, 2015).  

Já no século XX, é verificado que a palavra risco assume um vasto significado polissémico e 

passa a ser aplicado sob diversos campos do conhecimento científico e marca o seu percurso 

epistémico, metodológico e operacional (Mendes, 2015) para dar sentido à vida cotidiana e 

as novas conformações do risco na sociedade reflexiva (Spink, 2019).  

2.1. PANORAMA DA SOCIOLOGIA DO RISCO    

Dada uma breve introdução sobre os variados significados que o risco passa a assumir em 

diferentes contextos e épocas, cabe especificar a abordagem analítica das ciências sociais na 

compreensão do fenómeno. Para Mendes (2015), o olhar sociológico sobre o risco 

contextualiza-o à conjuntura social, seja por meio das atividades pessoais, de grupos ou de 

comunidades. A este olhar, importa considerar as desigualdades sociais associadas ao risco e 

à forma de como as sociedades contemporâneas diferenciam socialmente uma população em 

risco e uma população vulnerável, ou seja, “o risco não é como um “fato” a ser compreendido, 

quantificado e gerenciado, mas algo construído socialmente (…) que não podem deixar de 

lado fatores subjetivos - éticos, morais e culturais – que interferem nas opções dos indivíduos” 

(Castiel, 2010, p. 159).  

A proposta mais abrangente de análise da temática dentro das ciências sociais é da Deborah 

Lupton (1999), que identificou três principais correntes teóricas de análise sociológica sobre 

o risco, designadamente a perspetiva da sociedade de risco, a cultural/simbólica e da 

governabilidade.  

A primeira corrente teórica, a perspetiva sobre a sociedade de risco recebeu a atenção voltada 

pelas contribuições de Ulrich Beck e Anthony Giddens, por transformarem substancialmente 

o debate sobre riscos, trazendo a temática ambiental e tecnológica como centro de análise 

para compreender as sociedades contemporâneas (Guivant, 1998).  

Já a perspetiva cultural/simbólica do risco é trabalhada por Mary Douglas. Apesar de não ter 

a mesma atenção que a corrente anterior, tem a sua importância na análise da antropologia 
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cultural sobre o risco. Segundo Lupton (1999), em Douglas os riscos são parte de uma 

compreensão e práticas culturais compartilhada por indivíduos baseada em expectativas e 

responsabilidades sociais, ou seja, crenças culturais pré-estabelecidas ajudam as pessoas a 

entenderem a noção de risco e, portanto, são ações partilhadas dentro de uma comunidade.    

Já perspetiva de governabilidade é trazida por Michel Foucault, que não escreve 

extensamente sobre o risco, mas foi incorporado as suas ideias a despeito de como as 

sociedades modernas são organizadas e controladas de certa maneira que convidam a 

participação voluntária dos seus cidadãos. Portanto, a discussão trazida por outros autores é 

a discussão do papel desempenhado pelo risco na regulação das sociedades modernas, 

descrita como neoliberais (Lupton, 1999).  

Outro autor que apresenta semelhanças com as teorias de Lupton é Ortwin Renn (2008 citado 

em Mendes, 2015), mas que traz uma análise mais crítica da sociologia do risco, que são a 

teoria da escolha racional onde o próprio Renn situa-se; a teoria crítica de Jürgen Habermans; 

a teoria dos sistemas de Luhmann; e a teoria da amplificação social do risco.  

A teoria da escolha racional parte da ação do comportamento individual como um 

comportamento racional com um objetivo de otimização e um maior bem-estar. Este 

comportamento racional parte de decisões tomadas que seguem três passos: a geração de 

opções, a avaliação de consequências e a seleção da melhor opção. Esta teoria se relaciona 

com a análise quantitativa e agregadora do risco (Renn, 2008 citado em Mendes, 2015).  

Quanto à corrente crítica de Habermas, parte da teoria da ação comunicativa e de 

competências comunicativas, que busca propor uma abordagem normativa e crítica do 

capitalismo avançado. Para o autor, os riscos exigem uma gestão e uma intervenção 

eminentemente política, pois partem de um fenómeno dominante. Assim, as decisões 

políticas que condicionam as pessoas, baseiam-se no exercício do poder e não na equidade 

social, produzindo desigualdade frente aos riscos. Habermas (1987;1984) acredita que só os 

movimentos sociais podem reivindicar exigências políticas, uma vez que a comunicação social 

não cumpre o papel social de mediadores e formadores do cidadão, a partir da convocação 

de peritos (Mendes, 2015).  
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Já a teoria da amplificação social pressupõe que os impactos sociais e económicos são frutos 

da combinação de processos psicológicos, sociais, institucionais e culturais de um 

acontecimento adverso (Mendes, 2015).  

Veremos a seguir de forma mais detalhada a teoria da sociedade de risco e a dos sistemas, 

sendo as principais expositoras sobre a sociologia do risco.  

2.2. SOCIEDADE DE RISCO  

O risco traduz-se como uma realidade de ameaça ou a uma ameaça a realidade conservada 

silenciosamente. Se não houvesse essa ameaça, a ordem continuaria a subsistir, ou seja, a 

realidade correria normalmente, de forma que o risco estabeleceria a diferença entre o 

passado e o futuro (De Giorgi, 2008).  

O ponto de partida da teoria de Ulrich Beck (1992) sobre a ideia de uma “sociedade de risco” 

é a da modernidade reflexiva. Para o autor, o desenvolvimento científico e industrial são um 

conjunto de riscos que não podem ser medidos de forma espacial ou temporal. O risco é um 

estado intermediário entre a segurança e a destruição, e a determinação do pensamento e 

ação sobre os riscos é a perceção destes. Portanto, o risco no passado perde força para se 

constituir e determinar o presente, e o futuro (não existente) é fruto a construção do 

presente. Dessa forma, podemos entender que os riscos são sempre em escala local e globais, 

interligados que assumem uma dimensão planetária (Mendes, 2015; Guivant, 2016).  

Para Guivant (1998), a diferença entre as sociedades altamente industrializadas e as 

sociedades de classes, fruto do início da modernidade, é que os riscos não são efeitos 

colaterais do progresso industrial, mas parte constituinte deste, de forma a ameaçar a vida no 

planeta, sendo dessa forma, diferente no que diz respeito as suas fontes e abrangências.  

Assim, as sociedades industriais são consideradas fontes de autodestruição, quando 

pensamos que constantemente produzem novos riscos de caráter global. Beck (1992) propõe 

pensar que assim como as riquezas, os riscos também são objetos de distribuição. A diferença 

entre elas é que aquele ocorre como uma distribuição de bens materiais, propriedade e 

educação, e este ocorre como uma distribuição de males. Sendo assim, o risco é considerado 

transversal a toda e qualquer classe social e que segue a desigualdade de classes e da posição 

na escala social, com uma lógica distributiva diferente. Possuem como característica a difícil 
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precisão de serem medidos e de serem percebidos, o que traz como consequência a sua alta 

gravidade (Guivant, 1998).  Como exemplo, podemos citar a epidemia de Sida, o aquecimento 

global, a toxidade de alimentos, que antes eram ações que ocorriam de forma hierárquica por 

base no poder aquisitivo, depois passam a assumir um caráter mais democrático, ou seja, “a 

sociedade de risco significa o fim do outro como categoria social” (idem, p. 16).  

O risco surge como uma noção central para a compreensão da sociedade em que vivemos, 

“no sentido de uma teoria social e de um diagnóstico de cultura, o conceito de sociedade de 

risco designa um estágio da modernidade em que começam a tomar corpo as ameaças 

produzidas até então no caminho da sociedade industrial” (Beck, 1997, p.17). Para o autor o 

processo de industrialização é indissociável do processo de produção de risco, pois 

constituem-se ameaças para as pessoas e o meio ambiente, em consequência do 

desenvolvimento científico industrial que expõe os indivíduos a riscos e a inúmeras 

modalidades de contaminação (Beck, 1997).  

O autor ressalta também sobre a necessidade de diferenciar o risco (objetivo) e perceção de 

risco (subjetivo). Este último, acarreta uma perceção imagética do risco no mundo e o 

indivíduo passa a enxergar o mundo como um risco. Portanto, o risco é um fenômeno 

socialmente construído (Beck, 1997), nos quais algumas pessoas têm a capacidade maior de 

discernir o risco do que outras, demonstrando essencialmente um jogo de poder.  

Apesar do destaque teórico que Ulrich Beck assume sobre a temática dos riscos, Anthony 

Giddens assume uma postura menos dramática que o teórico anterior. Ao tratar sobre a 

questão dos riscos na modernidade, Giddens (1990; 1991) especifica que os riscos da alta 

modernidade, são novos riscos, de caráter manufaturado oriundo do próprio 

desenvolvimento científico, em oposição aos riscos naturais. Estes riscos possuem igualmente 

um caráter destrutivo e que quando ocorressem, seriam difíceis de preveni-los.  

Partindo desta ideia de especificidade dos riscos atuais, estaríamos na estimação dos riscos 

pelos leigos e pelos peritos. Dessa forma, Guivant (1998) entende que cotidianamente os 

leigos têm contacto com o conhecimento dos peritos dos quais desconhecem, a medida em 

que este conhecimento passa a ser acessível, contando com recursos apropriados. Assim, 

Giddens (1998 citado em Guivant, 1998) entende que a estimação desses riscos é 
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imponderável por parte dos leigos e dos peritos, de forma que evidencia que a sociedade de 

risco é essencialmente preocupada com os riscos e com a segurança. 

De Giorgi (2008) afirma que a segurança é a condição positivada do risco, ou seja, o risco, ao 

contrário, é considerado um valor negativo. O risco, portanto, deve ser minimizado e tratado 

através de medidas de segurança. Entretanto, o quanto que o risco é suficientemente seguro? 

O autor entende que quanto mais se aumentam as medidas de segurança, mais se 

incrementam os riscos.  

Isso faz com o que os leigos, no seu cotidiano, passem a reapropriarem os conhecimentos dos 

peritos, transformando e reinterpretando estes conhecimentos tanto nos espaços de 

intimidade, como nos espaços políticos. Dessa forma, Guivant (1998) observa que as decisões 

que os indivíduos passam a tomar em suas vidas frente ao risco, como a escolha da melhor 

dieta ou qual o melhor tratamento médico, converte o corpo em um fenómeno de opções e 

escolhas; e a este processo de construção biográfica do sujeito, é o Giddens chama de 

reflexividade.  

Em todas as culturas, as práticas sociais são rotineiramente alteradas à luz de descobertas 

sucessivas que passam a informá-las. Mas somente na era da modernidade a revisão da 

convenção é radicalizada para se aplicar (em princípio) a todos os aspetos da vida humana, 

inclusive à intervenção tecnológica no mundo (Giddens, 1991, p. 39). 

Já Salvatore La Mendola (2005) entende que a modernidade nasce a partir da gênesis do risco, 

devendo ser compreendida como um enfrentamento do perigo na busca de um objetivo. Para 

o autor, é necessário pensar o perigo como “uma condição iminentemente da vida individual 

e social, e que faz parte do conjunto de fatores que se interpõem entre as ações dos agentes 

e a tentativa de alcançar resultados desejados explícita ou implicitamente” (idem, 2005, p. 59)  

Neste sentido, Luhmann (1990; 1993 citado em Mendes, 2015) apresenta uma teoria distinta 

de Ulrich Beck ao introduzir a ideia de sistema no mundo social, enquanto um sistema 

complexo, em que a noção de perigo é atribuída a um fator externo de difícil controlo e que 

podem afetar determinadas populações. Assim, a noção de perigo tende a ser substituída pelo 

risco, em que os danos são consequências de decisões deliberadas pelos atores sociais, não 

sendo caracterizado como falta de segurança.    
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A partir dessa noção, o autor entende que exige uma racionalidade mais propensa ao risco, 

que só seria possível dentro de um regime de confiança, e que esta última é oriunda dos 

sistemas das sociedades modernas (política, economia, ciência) e na capacidade destes de 

criarem condições de estabilidade de risco dentro dos limites específicos, baseado na noção 

de responsabilidade e cálculos precisos e fiáveis, sendo, só assim, possível através da 

cooperação social (Mendes, 2015).  

 

Luhmann ainda alerta que a nível comunicacional há uma falha entre os que participam das 

decisões (peritos), que detém o poder de definir quais são os riscos e quais as melhores 

estratégias para preveni-los, além de deter o poder de definir quem está em risco, quem pode 

e deve ser intervencionado; e os que não participam (leigos), sofrem as consequências das 

decisões tomadas, que podem resultar num menor nível de confiança no sistema dentro de 

uma dada sociedade. Dessa forma, entende-se que a melhoria dos canais de comunicação 

pode reduzir as assimetrias e desigualdade de poder entre os leigos e peritos, já que os peritos 

reforçam-se na ideia de biopoder (Mendes, 2015).  

Por fim, de Giorgi (2008, p.44) define que “a construção paradoxal do risco nasce do fato de 

que o risco é uma construção da comunicação social que não apenas constrói, mas quanto 

mais o trata, mais o aumenta”. Acrescenta-se que o risco é tratado como uma temática da 

comunicação social e não como a sua presumida objetividade. Como por exemplo, as 

discussões sobre o caso da Sida nos anos 1980 e 1990, em que a amplificação do risco não o 

torna menor, ao contrário, torna-o um perigo, em resultado de decisões tomada pelos peritos.  

2.3. O RISCO PARA A SAÚDE PÚBLICA  

A epidemiologia sofreu diferentes significados a depender da era e do paradigma elucidativo 

das doenças. Atualmente, seu conceito pode ser definido como “o estudo da distribuição e 

dos determinantes dos estados de saúde ou eventos de populações específicas, e a aplicação 

deste estudo no controlo dos problemas de saúde” (Last, 2008, p. 77). 

Pereira e Veiga (2014, p.131) salienta que “a premissa subjacente à epidemiologia é a de que 

a doença, o mal-estar e a falta de saúde não se distribuem de forma aleatória pela população. 
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Cada ser humano apresenta um conjunto de características que predispõem ou o protegem 

de uma variedade de patologias”.  

A epidemiologia fornece à Saúde Pública a possibilidade de quantificar a amplitude do 

binómio exposição-doença em seres humanos, ou seja, os problemas de saúde das 

populações e assim alterar o risco através de um processo de intervenção. Assim, o risco é, 

portanto, uma forma de compreender e medir a probabilidade de ocorrência de agravos à 

saúde (Castiel, Guilam e Ferreira, 2010).   

Entendendo que a saúde para a Organização Mundial da Saúde (OMS) é uma situação de 

perfeito bem-estar físico, social e mental, Porto (2007), entende que definir e adotar os 

conceitos de risco à saúde é preciso que se tenha uma compreensão ampliada sobre a 

matéria:  

(...) ressignificar a relação entre homem e natureza para além da instrumentalização de um 

mundo natural visto em boa parte pela ciência e pela saúde pública, ora como uma fonte de 

recursos passiva e inesgotável, ora como um mundo selvagem repleto de riscos de doenças e 

mortes que precisa ser domesticado (Porto, 2007, p. 81). 

Porto (2007) problematiza tal premissa da OMS, pois entende que esta visão ignora as 

inúmeras fases de adaptações e transformações pela qual todo ser humano passa ao longo da 

vida (do nascimento até a morte), além de ignorar situações e esforços de superação das 

vulnerabilidades sociais enquanto medida de variações dos ciclos da vida. Ademais, o autor 

ainda acrescenta que existem vários indicadores importantes referentes à saúde humana, 

como esperança de vida, longevidade, taxas de mortalidade infantil, acesso aos serviços de 

saúde e saneamento, e que estes referenciais utilizados de forma isolada não conseguem 

traduzir a complexidade do fenômeno que produzem. 

A respeito do risco à saúde, o autor entende que “viver sem risco é não viver neste mundo, já 

que só o que não está vivo pode morrer só o que possui algo pode perder, e só quem tem 

liberdade de escolha pode interferir no próprio destino” (Porto, 2007, p. 92). Pelo caráter 

polissêmico da palavra risco, como mencionado anteriormente, o autor entende que o risco 

tem um significado abrangente para o campo ambiental e da saúde pública: 
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Em linhas gerais, o conceito de risco a saúde possui duas noções subjacentes. Uma é existência 

de um perigo ou ameaça real para a saúde; outra é a chance deste perigo se efetivar. Essa 

compreensão é reconhecida nas ciências do risco através da fórmula em que o risco é 

operacionalmente definido como um produto de um perigo ou potencialmente de dano e a 

chance ou probabilidade de este perigo se realizar no futuro (Porto, 2007, p.96). 

Já Luiz e Cohn (2006) identificam três vertentes na literatura relacionado ao risco e saúde, mas 

cabe mencionar apenas a primeira vertente: o risco individual trata do cálculo do risco pessoal 

a partir de estudos epidemiológicos e estatísticas vitais. O risco individual está associado a 

características pessoais, como histórico familiar, hábitos, estilos de vida, entre outros, de 

modo a intervir na redução da mortalidade através do estímulo da mudança de 

comportamento tido como de risco. Para o risco individual por exemplo, a intervenção faz-se 

na mudança do estilo de vida individual, e não em medidas de âmbito estrutural que 

proporcione o bem-estar das pessoas (idem, 2006).  

Face ao saber objetivo que a biomedicina e a epidemiologia detêm sobre o corpo humano, é 

determinado quais são os corpos que supõem estar em risco e quais são os comportamentos 

que são considerados de risco. Dessa forma, expressam o que os indivíduos devem ou não 

fazer para evitarem ou minimizarem o risco, sendo a determinação do risco central para a 

posição dominante como ciências prestigiadas na avaliação dos riscos (Mendes, 2002).  

A avaliação do risco e as opções individuais passam a ser centrais para a compreensão dos 

estilos de vida dos sujeitos pela saúde pública, de forma a aconselhá-los sobre a prevenção de 

ameaças a saúde quando há fatores de risco associados a determinados comportamentos que 

podem ser modificados, com objetivo de promover conhecimentos sobre potenciais perigos 

ao estilo de vida e motivá-los a promoção da saúde e nos programas de educação para a saúde 

(Mendes, 2002)  

Sandra Caponi (2003, p.67) entende que ao afirmar que o bem-estar é um valor, 

automaticamente tudo aquilo que axioma, inscrever-se-á em um espaço de normalidade e 

inevitavelmente desqualificará “como um reverso patológico e doentio tudo aquilo que se 

apresente como perigoso indesejado ou que simplesmente é considerado como um mal”. Ou 

seja, a maior dificuldade da definição de saúde da OMS não se deve ao seu caráter subjetivo, 

que acredita ser inseparável ao de bem-estar, mas sim o que pode significar esse caráter em 
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termos de legitimação de “estratégias de controle e de exclusão de tudo aquilo que 

consideramos fora do normal, indesejado ou perigoso” (idem, 2003, p. 67).  

Assim, ao associar conceitos de moralidade versus saúde, agrega-se também os conceitos de 

anomalia e patologia, de modo que qualquer inconstância destes conceitos será considerada 

como patológico. Desse modo, o discurso médico de bem-estar, sem a devida 

questionamento ocupa: 

(…) o lugar do discurso jurídico e tudo aquilo que consideramos perigoso torna-se objeto de 

uma intervenção que já não se baseia na pretensão de proteger a sociedade desses sujeitos 

indesejáveis, mas ao contrário, se baseia na certeza de que esta intervenção persegue um 

objetivo altruísta, seja o caso da recuperação das pessoas ou da prevenção dos riscos. (Caponi, 

2003, p.68). 

Para  Castiel (2004, p. 617) classifica a epidemiologia como um campo disciplinar cuja primazia 

está na atenção do seu objeto de estudo com os critérios baseados no “individualismo 

metodológico”, que busca a relação entre os indivíduos, as doenças e os riscos 

correspondentes, excluindo assim as interações socioculturais, utilizando para tanto a análise 

dos estilos de vida que é “ligado a esfera privada, da responsabilidade dos indivíduos, 

colocando em termos de escolhas comportamentais” para o controlo dos riscos. 

A ideia de promoção da saúde enquanto dispositivo político de regulação adota estratégias 

políticas que podem ser analisadas sob duas vertentes, sendo uma conservadora e outra 

libertária. Aquela visa “direcionar indivíduos a assumirem a responsabilidade por sua saúde, 

ao assim fazerem, reduzirem o peso financeiro na assistência de saúde”; e esta “atuaria como 

estratégia para criar mudanças na relação entre cidadãos e Estado, pela enfase em políticas 

públicas e ação intersectorial, ou ainda, (...) constituir-se numa perspetiva libertária que busca 

mudanças sociais mais profundas (Castiel, 2004, p.617). Ademais, o Castiel (1999, p.20) ainda 

entende que a promoção de saúde apresenta-se como um importante instrumento de 

biopolítica de disseminação de informações sobre o risco com “posturas moralizantes de 

busca e manutenção de retidão e pureza e de evitação de máculas que corrompam o estado 

perfeito de saúde”.  

A biopolítica trata sobre a “população como problema político, como problema a um só tempo 

científico e político, como problema biológico e como problema de poder” (Foucault, 2005). 
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A biopolítica buscará estados de equilíbrio da vida humana através de mecanismos que 

possam intervir os eventos inerentes ao grupo social. Dessa forma, haverá uma regulação do 

corpo através de um sistema de normatização sobre as condutas, através de um binômio 

disciplina e regulação, que é empregue pelos detentores do saber. 

A norma é o que pode tanto se aplicar a um corpo que se quer disciplinar quanto a uma 

população que se quer regulamentar (...) e a (...) sociedade de normalização não é, pois, uma 

sociedade disciplinar generalizada cujas instituições disciplinares teriam se alastrado [...] é 

uma sociedade em que se cruzam (...) a norma da disciplina e a norma da regulamentação 

(Foucault, 2005, p. 302). 

Foi introduzido um novo significado moral pelos discursos produzidos pela saúde pública e da 

promoção a saúde sobre o risco. Foi esboçado uma distinção moral entre aqueles que estão 

em risco e aqueles que são um risco para os outros, ou seja, um mal que advém de uma causa 

externa, fora do controlo do sujeito, e aquelas causadas por ele próprio (Mendes, 2002). A 

autora ainda afirma que os discursos relativos ao estilo de vida vêm da noção de que os 

perigos para a saúde estão fora do controlo do sujeito, entretanto, este discurso centra-se na 

responsabilidade dos sujeitos em evitarem os riscos e cuidarem da saúde como um maior bem 

seu fosse.  

Ainda em Mendes (2002), a autora afirma que os sujeitos são categorizados em grupos de 

risco constantemente, baseado em marcadores sociais como raça, classe social, identidade 

sexual, os comportamentos sexuais ou o seu estado de saúde. Dessa forma, as definições de 

riscos servem como uma arma política de culpabilização de minorias estigmatizadas, de forma 

a identificar o eu e o outro. A autora afirma que há uma distinção entre a culpabilização da 

vítima, enquanto estratégia que funciona num determinado contexto e a culpabilização de 

um inimigo, que é utilizado noutros, sendo a saúde pública presente nos dois contextos a 

utilizar o risco para manter uma coesão social.   

Para Nogueira (2003) a medicina promotora, utilizando os canais de comunicação em massa, 

busca promover e incentivar de forma generalizada, novas atitudes em relação a saúde, 

dispensando, muitas vezes, a figura do médico e transformado em pregação a adoção de 

hábitos mais saudáveis, de modo a transferir a responsabilidade para o indivíduo de como 

este cuida do seu corpo e consequentemente da sua saúde. O autor ainda entende que a 
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pesquisa epidemiológica contribui muitas vezes para um julgamento moral sobre o 

comportamento humano, diante de condutas caracterizadas como de risco, de modo que 

condutas moralmente tidas como saudáveis e responsáveis são apontadas como o oposto de 

condutas de risco.  

Mendes (2002) põe em questão, portanto, que o risco surge como termo que tem penetrado 

nos domínios da vida social com um objetivo final de moralizar e politizar os perigos inerentes 

à vida humana. Dessa forma, a questão apresentada é se estamos a uma redução da vida 

social às dimensões biológicas ou há uma (re)socialização destes aspetos biológicos? 

2.4. A PERCEÇÃO DO RISCO  

De acordo com Mendes (2015) a construção social do risco baseia-se em relações entre o 

perigo, o público e o conhecimento dos peritos. Para além desse conhecimento, o 

conhecimento subjetivo e pessoal permite valorar os domínios do risco, modelando a 

perceção sobre o mesmo.  

Segundo o autor, considera-se que há fatores psicológicos, sociais e culturais que influenciam 

na perceção sobre o risco, seja por atitudes e julgamentos intuitivos ou de processos 

psicológicos não mediados pela experiência do perigo (Mendes, 2015). Além disso, a 

informação passa a ser um processo fundamental para a construção social do risco, sendo a 

importância atribuída a ele dado pela comunicação que condiciona a perceção dos indivíduos 

no meio social.   

Dessa forma, o grau de perceção é atribuído de acordo com as experiências e histórias 

pessoais de uma dada comunidade, que é influenciada pelo tipo de amostragem e pelo nível 

de conhecimento ou no acesso à informação. Mendes (2015) afirma ainda que há distinção 

dos autores quanto a perceção do risco, a tomada de decisão e a adoção de estratégias de 

mitigação, não existindo uma relação direta entre elas.  

Assim, Mendes (2015) entende que existem fatores como a negatividade, a crença fatalista 

diante uma situação de risco ou catástrofe ou a capacidade e predisposição de viver e lidar 

com o risco, que pode ser motivada pela familiaridade enquanto fonte de risco. Portanto, cabe 

indagar quais são os fatores que estão na construção social do risco dentre um grupo social, 
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qual a capacidade desse grupo de lidar com o risco e quais os mecanismos para a criação de 

cognitivos de segurança.  

No caso do VIH, Nodim, Carballo-Diéguez e Leal (2015) chamam a atenção para a perceção de 

vulnerabilidade como um processo de iniciação e manutenção de comportamentos sexuais 

face a probabilidade de ocorrência de uma infeção conjugada a avaliação da sua severidade e 

eficácia percecionada face a um comportamento protetor. No caso da perceção de risco, esta 

configura como uma perda de algo valioso ao indivíduo, o que os autores entendem como o 

risco percecionado face a perda da proteção a saúde através da probabilidade de ocorrência 

de infeção por VIH. Uma perceção de risco baixa condiciona um comportamento sexual mais 

arriscado.  
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3. O BAREBACKING SEX 

Encontramos no estudo de Michel Shernoff (2005) intitulado “The Sociology of Barebacking” 

a primeira vez que o termo barebacking apareceu como definição de prática sexual sem 

preservativo, na edição de 1997 da revista POZ Magazine18 , com um artigo escrito pelo 

escritor e ativista sobre VIH/Sida, Stephen Gendin, intitulado “My turn: Riding bareback”, no 

qual Gendin descreve a sensação de não utilizar o preservativo durante a prática de sexo anal 

com outros homens seropositivos:  

(…) The physical sensation is much better. The connection feels closer and more intimate. The 

sharing of cum on the physical level heightens the sense of sharing on the emotional and 

spiritual planes. Then there’s the satisfaction of knowing that seroconverting has its 

advantages (…) It’s a tasty revenge. There’s even something empowering about the idea of 

sharing someone else’s HIV (Gendin, 1997). 19 

Ferberg (2011) menciona que a segunda metade da década de 1990 ganha a atenção dos 

medias e os “barebackers” passam a ser considerados rebeldes por parte de gays ativistas e 

agentes de saúde pública. Estes ativistas colaboravam com agentes de saúde pública 

nalgumas cidades americanas com a intensão de erradicar a prática de sexo sem preservativo. 

Foram introduzidos fiscais da saúde, como uma polícia do sexo fossem, nas avenidas 

comerciais da cidade onde aconteciam prática de sexo entre homens. Nesse sentido, os 

“barebackers”, criaram uma oposição, pois viam estas medidas preventivas como agressivas, 

ao ponto em que passaram a fazer festas privativas em suas próprias casas. A opinião pública 

divergia entre aqueles que condenavam a prática como um comportamento autodestrutivo e 

outros que apontavam que o fenômeno era resultado da reação às mensagens absolutistas 

de prevenção ao VIH (idem, 2011).   

                                                             
18 A revista POZ Magazine é dedicada a saúde de pessoas seropositivas. O próprio nome POZ é um jargão gay 
utilizado para se referir a estas pessoas. O artigo de Stephen Gendin (1997) pode ser encontrado no site da 
revista em: https://www.poz.com/article/Riding-Bareback-12394-5736#search-query=bareback  
19 A sensação física é muito melhor. A conexão parece mais próxima e íntima. A troca de esperma no nível físico 
aumenta o senso de troca nos planos emocional e espiritual. Então, há a satisfação de se saber que a 
soroconversão tem as suas vantagens (…) é uma vingança saborosa. Existe algo empoderador sobre a ideia de 
compartilhar o VIH com outra pessoa (tradução livre).  

https://www.poz.com/article/Riding-Bareback-12394-5736#search-query=bareback
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Shernoff (2005) chama a atenção para esta questão, concluindo que os níveis de aprovação e 

desaprovação em relação ao barebacking varia de acordo com o contexto que onde é 

praticado e a população que o pratica:  

If the individuals are married heterosexuals, there is little or no social disapproval for not using 

condoms during vaginal or anal intercourse. When the partners are unmarried but 

romantically involved heterosexuals, there's more social censure, but it is relatively mild. When 

unmarried heterosexuals who are not romantically involved, don't use a condom, there's more 

social censure and disapproval, even when the woman is employing other methods of birth 

control. The highest level of social disapproval for barebacking is when it occurs between gay 

mens, but the degree of censure varies greatly according to the situation20 (Shernoff, 2005, 

p.33).  

Nos estudos de Shernoff (2006) a definição de barebacking, refere-se a homens que 

intencionalmente engatam em uma relação sexual anal sem preservativo. A prática distingue-

se quando o sexo desprotegido ocorre por falta de planeamento de medidas preventivas ou 

por acidente. O termo serve tanto para pessoas VIH negativas e positivas que praticam sexo 

anal intencionalmente sem preservativo com homens que não são o parceiro principal, com 

alguém com quem vive ou vê com frequência ou com quem o indivíduo sente um 

compromisso especial. Para o autor, o bareback nada mais é do que um sexo natural.  

(…) barebacking represents a conscious, firm decision to forgo condoms and, despite the 

dangers, unapologetically revel in the pleasure of doing it raw. (…)  barebackers themselves 

define it as both premeditation and eroticization of unprotected anal sex (Dean, 2008, p. 81)21.  

Para Dean (2008), o barebacker tornou-se uma nova identidade sexual porque esta prática 

contrairia as normas da comunidade gay que foram estabelecidas e que dominou a primeira 

                                                             
20  Se os indivíduos são heterossexuais casados, não há o mínimo de desaprovação social por não usarem 
preservativo durante intercurso vaginal ou anal. Quando os parceiros heterossexuais não são casados, mas 
amorosamente envolvidos, há uma censura social, mas é relativamente leve. Quando heterossexuais não 
casados, que não são amorosamente envolvidos e não usam preservativo, há uma maior censura social e 
desaprovação, mesmo quando a mulher adota outros métodos de controlo de natalidade. O maior nível de 
desaprovação para o barebacking é quando ocorre entre homens gays, mas o grau de censura varia 
consideravelmente de acordo com a situação (tradução livre)   
21 O "barebacking" representa uma decisão consciente e firme de renunciar aos preservativos e, apesar dos 
perigos, revela-se, sem desculpas, o prazer de fazer no pelo. Os próprios barebackers definem-no como 
premeditação e erotização do sexo anal desprotegido (tradução livre).  
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década da epidemia, ou seja, a ideia de que sexo anal entre homens deveria ser por meio de 

um sexo seguro, com preservativo. O bareback representa, portanto, uma resistência não 

apenas as normas heterossexuais, mas também às normas gay.  

Já para Santos (2004), o barebacking para além de ser popularmente utilizado nos EUA como 

sinónimo de sexo sem preservativo, é também utilizado para definir uma pequena subcultura 

de homens que frequentam festas, websites, e que adotam identidades focadas em sensação 

de fazer sexo sem preservativo.  

A novidade dessa prática é a ideia de intencionalidade, ou seja, voluntária e consentida, de 

participar de uma prática sexual que envolve risco e prazer ou um prazer de viver o risco 

(Santos, 2004). Não obstante, aqueles que o praticam justificam como um direito à liberdade 

de escolha individual e um direito ao prazer; em contrapartida existe a noção de que às 

pessoas são bem informadas dos riscos que estão correndo. O autor aduz que pensar o 

barebacking nada mais é do que uma forma contemporânea de politizar o não uso do 

preservativo no sexo anal e trazê-lo para o discurso.  

A questão de controvérsia dessa prática sexual está na ideia sobre liberdade do indivíduo 

decidir o que fazer com o seu corpo.  Ou seja, de um lado há corpos que buscam por prazeres 

sexuais num contexto de restrição de suas liberdades num cenário de VIH/Sida; do outro 

temos todo um conjunto de saberes e práticas em saúde que referem a esta liberdade como 

uma ameaça ao corpo coletivo. Esse conjunto de práticas e saberes em saúde no campo da 

prevenção ao VIH cria patologias, criminaliza e marginaliza essa prática recorrendo a 

metáforas como desejo de morte, assassinato e suicídio (Santos, 2004) - assim como foram as 

metáforas atribuído a Sida: uma doença que vem com uma sentença de morte, conforme 

Sontag (1989).  

Vale aqui ressaltar que a prática teve a sua origem com pessoas seropositivas que relatavam 

o facto de estarem a praticar sexo sem preservativo, mas isto não indicava que fosse uma 

prática exclusiva destes. A problemática em questão é o estigma associado ao sexo anal entre 

homens e por ter sido primeiramente relatado por pessoas seropositivas, que ocorreram em 

um contexto em que o preservativo era o método à prevenção mais difundido e não se tinham 

estudos concretos sobre a transmissibilidade de VIH com o uso dos ARVs.   
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Some-se a isto, a internet foi um grande oásis dessas homossexualidades pois foi o sítio onde 

o discurso do bareback desaguou e as comunidades virtuais aglutinaram-se em torno da troca 

de palavras, experiências, imagens e fotografias (Dean, 2008).  

No artigo de Halkits e Parsons (2003) revela que a ocorrência de sexo bareback em HSH ocorre 

mais em homens VIH positivo à negativos ou com serologia desconhecida. O estudo ainda 

descreve uma correlação entre masculinidade e aparência física no sexo como um fenômeno 

cultural dominante na comunidade gay. Para as pessoas VIH positivas do estudo, elas afirmam 

que o bareback fornece uma afirmação da sua condição física e maior atratividade com os 

seus parceiros sexuais, criando assim uma experiência de intimidade e pertencimento.  

Dean (2008) afirma que os barebackers eram comprometidos com a ideia de não fazerem 

seroconversão, portanto, o sexo sem preservativo ocorria com outros homens em que 

compartilham o mesmo estatuto serológico. Para o autor, este princípio criou condições para 

entender essas relações sexuais moldadas pelo estatuto serológico como sendo relações de 

respeito, comunidade e parentesco. Não somente ao que diz respeito a prevenção às doenças, 

como na escolha de ter parceiros VIH positivos, em que criavam um senso de camaradagem 

naqueles os anos 1980, que eram tratados como párias.  

Para Dean (2008), a noção de uma comunidade imaginada não é suficiente para compreender 

o fenómeno bareback como um todo. A respeito desse modo de comunidade por meio do 

barebacking, recorremos em Brancaleone (2008) a revisitação do conceito de comunidade por 

Ferdinand Tönnies.  

Para Brancaleone (2008), Tönnies comunga a noção aristotélica do homem como animal 

gregário, que por meio das vontades naturais formariam a união, uma característica da 

comunidade (gemeinschaft). Quando estas vontades naturais, orgânicas, transcendem por 

meio de outros ideais, partindo para representações artificiais sobre o homem e o mundo ao 

seu redor, manifesta-se uma vontade arbitrária. A união das vontades humanas arbitrárias é 

o que Tönnies chama de sociedade (gesellschaft). Assim, as relações comunitárias são 

pautadas por uma vida social em conjunto, íntima interior e exclusiva, ao contrário das 

relações societárias que se constituíam justamente como a sociabilidade do domínio público 

e das relações exteriores (Tönnies, 1942:45 citado em Brancaleone, 2008).  
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A partir desse conceito, podemos pensar que o barebacking encontrou condições possíveis de 

ser difundido pelo mundo da internet com a criação desses espaços comunitários de troca 

com simbologia próprias e específicas de uma subcultura. Dessa forma, Dean (2008) afirma 

que o barebacking atravessa diferentes gerações e demografias, e que não pode ser explicado 

por referência a um senso de invulnerabilidade de gerações mais jovens ou da ignorância da 

Sida nos anos 1980. O fenómeno não somente conecta essas gerações como envolve gerações 

diferentes com uma estrutura de parentesco mínima, com replicação ao invés da reprodução, 

de matriz heterossexual.  

Portanto, entendemos que Silva (2012) traduz a noção mais atual sobre a reflexão acerca do 

barebacking. Para o autor as justificações para o “engate” com recurso ao barebacking 

ocorreu em um primeiro momento sobre uma forma de resistência ao discurso normativo de 

sexo seguro. Entretanto, embora seja compreendido na literatura científica como sexo anal 

desprotegido de forma deliberada, atualmente o seu significado abrange qualquer tipo de 

sexo anal desprotegido, independente se há ou não parceria fixa, intencionalidade do ato ou 

mesmo vínculo serológico dos parceiros sexuais. Dessa forma, o autor entende que não faz 

mais sentido pensar esta prática como uma resistência as normas de saúde pública, pois ela 

não ocorre da mesma forma em que foi trazida no contexto onde surgiu. Por conseguinte, o 

autor entende que a generalização do termo aponta para a necessidade outras formas de 

entendimento e prática.   

3.1. O SEXO SEGURO COMO UM DISPOSITIVO 

O conceito de poder disciplinar desenvolvido por Michel Foucault é relacionado com o 

desenvolvimento do capitalismo e da sociedade burguesa, através de um processo de 

normalização social. Este poder baseia-se na intervenção e transformação social por meio da 

normatização, que não visa excluir indivíduos na sociedade, mas sim, classificá-los e corrigi-

los (Miskolci, 2005). A partir desse contexto podemos entender a homossexualidade visto 

como um uma sexualidade periférica se comparado à heterossexualidade.  

Conforme Foucault (2005), antes do século XVII havia uma maior tolerância com o ilícito, o 

obsceno e a decência em relação ao sexo, portanto, mais livre. A partir do momento que o 

desenvolvimento do capitalismo coincide com a emergência da burguesa, insere-se o sexo 

nessa nova ordem social. Neste processo, passa por uma reformulação que o autor chama de 
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dispositivos da sexualidade,  que leva a homossexualidade a ser classificada como uma doença 

e/ou perversão. O corpo disciplinado passa a configurar aos interesses do progresso e do 

desenvolvimento social, utilizado para fins de procriação, enquanto o corpo não reprodutivo 

é considerado um desvio a estes interesses sociais.   

Neste sentido, Ferlberg (2011) afirma que a partir desse dispositivo da sexualidade, institui-se 

uma norma heterossexual baseada no modelo familiar composto por um macho, uma fêmea 

e a sua prole. Assim, este momento é caracterizado por um modelo universal e situa a 

homossexualidade como um desvio deste. Este padrão normativo passa a ser chamado de 

heteronormatividade já no fim do século XX.   

À esta sociedade disciplinar soma-se a uma outra durante o século XVIII, que ao invés de 

direcionar ao corpo-máquina, passa a ser direcionado ao corpo-espécie. É um processo de 

mudança do controlo sobre a vida, que antes era exercido através do poder disciplinador na 

população, símbolo do controlo soberano sobre a morte passar a configurar uma nova técnica 

de sujeição desses corpos através de uma gestão calculista da vida, que pode ser entendido 

por biopolítica. A esta biopolítica, exercida agora por meio de um biopoder nada mais é como 

a mudança do poder sobre o indivíduo que passa a ser exercido sobre um grupo (Idem, 2011). 

A biopolítica trata a “população como problema político, como problema a um só tempo 

científico e político, como problema biológico e como problema de poder” (Foucault, 2005). 

A biopolítica buscará estados de equilíbrio da vida humana através de mecanismos que 

possam intervir os eventos inerentes ao grupo social. Dessa forma, haverá uma regulação do 

corpo através de um sistema de normatização sobre as condutas, através de um binômio 

disciplina e regulação, que é impregnado pelos detentores do saber. 

A norma é o que pode tanto se aplicar a um corpo que se quer disciplinar quanto a 

uma população que se quer regulamentar (...) e a (...) sociedade de normalização não 

é, pois, uma sociedade disciplinar generalizada cujas instituições disciplinares teriam 

se alastrado [...] é uma sociedade em que se cruzam (...) a norma da disciplina e a 

norma da regulamentação (Foucault, 2005, p. 302). 

Com o surgimento do corpo-espécie, observa-se a passagem das técnicas de governo das 

populações, nas quais constituiu-se em uma biopolítica que tem como objetivo a segurança.  
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Neste sentido, ao pensarmos no modelo preventivo de resposta ao VIH/Sida, deve-se 

considerá-lo como um instrumento biopolítico. O sexo seguro foi uma criação da comunidade 

gay estadunidense com o objetivo de divulgar um conjunto de práticas e cuidados em saúde 

sexual de forma a diminuir ou evitar a transmissão da infeção pelo VIH. Dessa forma, o modelo 

de sexo seguro foi incorporado como política governamental e comunitárias como difusor 

para todos os outros segmentos de orientação sexual (De Paula e Lago, 2009). Em especial, a 

homossexual de forma a estimular e adotar o uso consistente do preservativo em todas as 

relações sexuais.  

Em Perlongher (1987), a Sida foi um dispositivo de controlo de corpos perversos, que 

transformou os homossexuais em figuras assépticas e questiona o uso do preservativo no 

excerto “a introdução de uma fina película de látex entre os lascivos órgãos pode talvez 

adquirir, para além do terapêutico, algum valor simbólico – a maneira de uma inscrição que 

marcasse, no turbilhão dos fluxos, a presença transparente da lei” (idem, p.75-76)  

Dessa forma, ao associarmos o biopoder às práticas sexuais entre homens, compreendemos 

que a sexualidade tornou-se um campo estratégico e capital, pois é um comportamento 

corporal, que depende do controlo disciplinar, individual, sob forma de vigilância contínua 

(Foucault, 2005). Portanto, tanto a sexualidade quanto as práticas interessam ao binómio 

indivíduo e população, alvos deste biopoder, sobretudo quando a sexualidade individual está 

relacionada a procriação e ao VIH/Sida.  

O discurso do sexo seguro ganhou forças no início da epidemia de VIH/Sida, pois tratava-se de 

um dispositivo de controlo das relações sexuais através do uso do preservativo, enquanto uma 

aposta eficaz e de fácil acesso e uso para evitar a transmissão do VIH nas populações-chave. 

Entretanto, ao focarmos somente neste dispositivo como método único de prevenção, este 

torna-se uma norma a ser seguida, criando um binómio de sexo com preservativo é seguro 

versus o sexo sem preservativo é inseguro, é desprotegido, visto pela ótica da disciplina 

higiénica como um desvio de uma conduta socialmente aceitável que reforça a figura 

estigmatizada do homossexual lascivo, de sexualidade periférica, “mantendo-o dentro de um 

imaginário biopolítico da coletividade sob ameaça” (Miskolci, 2009, p. 137). 

De acordo com Felberg (2011) as políticas de saúde de prevenção e tratamento de VIH atuais 

não se encaixam mais na perspetiva sobre o que foi relatado sobre o barebacking, como já 
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dito anteriormente. Além disso, a inserção das estratégias de “testar e tratar” e a prevenção 

combinada22, mudou a forma de pensar a prevenção para as populações-chave. A este último, 

cabe mencionar que é uma abordagem que define a combinação de intervenções biomédicas, 

comportamentais e estruturais desenhada para as necessidades de específicas de pessoas e 

comunidades a respeito da prevenção ao VIH.  

Dessa forma, diferentes métodos de prevenção já provaram a sua eficácia quando trabalhados 

de forma isolada, entretanto nenhum método tem a habilidade de parar a epidemia de VIH 

quando utilizado sozinho. Pessoas expostas ao risco de VIH precisam estar cientes do risco 

para aprenderem a se proteger e de terem os meios para tal, ou seja, precisam ter o poder de 

tomar decisões informadas sobre as opções de prevenção do VIH e receber apoio para as suas 

escolhas (UNAIDS, 2015c), sendo necessário uma inserção desta estratégia de forma a melhor 

percecionarem os riscos a que estão expostos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Ver Apêndice I – Glossário  
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4. QUESTÃO NORTEADORA E OBJETIVOS DA INVESTIGAÇÃO  

Esta investigação tem por base a seguinte pergunta de partida: “De que forma os homens 

que têm sexo com homens, da Área Metropolitana de Lisboa, percecionam o risco de 

infeção em prática de sexo sem preservativo, o bareback? Sendo objetivo geral decorrente 

da pergunta de partida e os objetivos específicos relacionados diretamente do objetivo 

geral, de modo a detalhar o processo necessário para a sua realização. Neste sentido, foi 

traçado como objetivo geral: conhecer a forma de como homens que têm sexo com homens 

da Área Metropolitana de Lisboa percecionam o risco de infeção por VIH em prática de sexo 

sem preservativo, o bareback. Quanto aos objetivos específicos foram os seguintes: 

a) Compreender quais os motivos que levam os homens que têm sexo com homens a 

praticarem o bareback;  

b) Aferir quais os conhecimentos que homens que praticam bareback têm sobre risco 

de infeção por VIH e a sua influência nos seus comportamentos sexuais de risco;  

c) Verificar se o uso de novas tecnologias de prevenção tem implicações na perceção 

do risco de infeção pelo VIH por parte dos homens que praticam bareback.  

d) Descrever a utilização dos serviços de saúde para informação, prevenção e rastreio 

de VIH por parte dos homens que praticam bareback.  

4.1. TIPO DE ESTUDO  

Levando em consideração o problema de investigação delineado, orientamos o método de 

pesquisa para uma abordagem qualitativa no que diz respeito a neutralidade axiológica 

segundo Max Weber (2006), que busca elaborar resultados sem intermédios, sobretudo, 

objetivos, de forma a compreender melhor o fenómeno social do presente estudo.     

 A investigação com esta natureza “consiste em um conjunto de práticas materiais 

interpretativas que tornam o mundo visível” (Creswell, 2014 p. 49). É conduzida este tipo 

de investigação quando é preciso ouvir as vozes, dar poder aos indivíduos em poderem 

compartilhar as suas histórias e minimizar as relações de poder entre pesquisador e 

participantes de um estudo (Creswell, 2014). Assim, esta investigação foi orientada sob a 

égide de uma revisão bibliográfica e o uso de entrevistas como instrumento de coleta de 

dados com pessoas que tiveram proximidade com a problemática em questão (Gil, 2002).  



 

34  

 

4.2. INQUÉRITO POR ENTREVISTA  

Recorremos como método de recolha de dados o inquérito por entrevista, pois “busca a 

objetividade, ou seja, a captação do real, sem contaminações indesejáveis nem por parte 

do pesquisador nem por fatores externos que possam modificar aquele real” (Haguette, 

2010 p.81). A captação da objetividade é inatingível buscando-se uma aproximação. Para 

isto, será necessário levar em conta o retrato do informante e as correspondências se é uma 

realidade objetiva ou factual, bem como a realidade subjetiva e a sua animosidade (Hagette, 

2010). As possíveis omissões que podem ser levadas pela realidade subjetiva e a 

animosidade do entrevistado será levado em conta mediante comparação entre 

entrevistas. Gil (2002) aconselha registar as reações do entrevistado às perguntas que serão 

feitas que podem ser de grande utilidade para análise da qualidade dos dados. Uma das 

técnicas utilizada para recolha de dados será a entrevista por meio de um guião de 

perguntas semiestruturado que irá integrar uma “lista de pontos ou tópicos previamente 

estabelecidos de acordo com a problemática central” (Haguette, 2010, p.81). 

4.3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS   

Os estudos de campo requerem a utilização de variados instrumentos de pesquisa (Gil, 2002), 

a saber: por meio de um formulário de participação23 online criado na plataforma Google 

Forms, foi compartilhado com as organizações que prestaram apoio à investigação, 

nomeadamente o site Dezanove.pt e as organizações ILGA Portugal e CheckPointLX. O 

formulário contém uma breve descrição no que consiste a pesquisa e um espaço para que o 

participante respondesse alguns aspetos sociodemográfico e deixar algum tipo de contacto.  

O intuito do formulário de participação é que pudesse captar potenciais participantes através 

do sistema bola de neve (Burgess, 2001). Entendemos que esta técnica de recolha de dados 

tem a vantagem de atingir grupos de difícil acesso, por ser um processo econômico e para 

estudo de questões delicadas e de âmbito privado. Além disso, os participantes poderiam 

compartilhar o formulário com os seus pares, de forma a atingir o objetivo preterido.  

                                                             
23 Ver em Anexos I – Formulário de Participação   
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Contamos com a utilização de um guião de perguntas24 que foi elaborado de acordo com os 

objetivos da investigação e dividido em três blocos. O primeiro bloco de perguntas refere-se 

aos conhecimentos sobre o risco de infeção por VIH, que coaduna com os objetivos específicos 

“b” e “c” de aferir a literacia em saúde dos entrevistados e a implicação nos seus 

comportamentos sexuais e na perceção de risco; o segundo bloco de perguntas refere-se à 

experiência na prática sexual de bareback, que correspondem aos objetivos específicos “a” e 

“c”, de forma a compreendermos as motivações que levam a prática sexual, como também 

como o risco é percecionado para aqueles participantes que utilizam ou já utilizaram algum 

método de prevenção por ARVs; e o terceiro bloco de perguntas refere-se ao acesso e 

utilização dos serviços de saúde de tratamento e prevenção ao VIH na AML, de forma a 

atender o objetivo específico “d”.  Dessa forma, o uso desses instrumentos de coletas de 

dados e aliado com os instrumentos para pesquisa, alcançaríamos a proposta do objetivo 

geral.  

4.4. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

1) As entrevistas estavam previstas para ocorrer de forma presencial dentro da AML. 

Entretanto, como no mês de abril de 2021 o país ainda se encontrava em fase de 

desconfinamento 25  e durante um período de vacinação 26 , com algumas medidas de 

restrição de circulação em vigor na altura, as entrevistas presenciais acabaram sendo 

prejudicadas, sendo necessárias readaptá-las para o modo remoto (online). Dessa forma, 

todas as entrevistas foram realizadas por meio da plataforma Zoom e gravadas somente em 

áudio por meio de um gravador externo. Essa mudança prejudicou a compreensão de 

alguns aspetos relatados pelos participantes durante a entrevista e foi verificado na 

dificuldade de transcrição dessas informações.  

2) Além das limitações operacionais, houve limitações relativas à natureza do próprio 

estudo. Por se tratar de uma pesquisa que incide sobre a intimidade sexual, defrontamo-

nos em questões sensíveis e éticas de pesquisa em seres humanos. Portanto, estas questões 

                                                             
24 Ver Anexos IV – Guião de Perguntas. 
25 Portugal (2021). Comunicado do Concelho de Ministros de 15 de abril 2021. Retirado de: 
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=414  
26  Público (2021). Portugal soma máximo diário de 120 mil vacinas e ultrapassa as 2,5 milhões de doses 
administradas. Retirado de: https://www.publico.pt/2021/04/17/sociedade/noticia/covid19-vacinacao-quase-
170-mil-professores-funcionarios-escolas-comeca-sabado-1958944  

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/governo/comunicado-de-conselho-de-ministros?i=414
https://www.publico.pt/2021/04/17/sociedade/noticia/covid19-vacinacao-quase-170-mil-professores-funcionarios-escolas-comeca-sabado-1958944
https://www.publico.pt/2021/04/17/sociedade/noticia/covid19-vacinacao-quase-170-mil-professores-funcionarios-escolas-comeca-sabado-1958944
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acarretam uma dose de subjetividade no modo como cada um interpreta e perceciona a 

linguagem utilizada na interação que se estabelece na entrevista, durante a qual 

entrevistado e entrevistador interpretam subjetivamente a situação.  

4.5. ANÁLISE DOS DADOS 

 As entrevistas foram analisadas por meio da análise do discurso. “Ao usar a análise do 

discurso como método de análise, estamos procurando ir além do que se diz., do que fica 

na superfície das evidências.” (Vianna e Barros, 2003, p. 58). Para condicionar este modelo 

de análise, será classificado e categorizado o material do objeto de estudo de forma a traçar 

os procedimentos de leitura, com a utilização de marcas discursivas que serão destacadas 

na análise, e que serão fundamentadas para a busca de respostas que constituem o 

problema da investigação. Os fragmentos discursivos que serão destacados será trabalhado 

com algumas finalidades analíticas, como a explicação com os aspetos estudados, projeção 

do discurso para além dos assuntos tratados em cada enfoque e verificar se o tema pode 

constituir uma discussão específica (Chaves, 2016).  

4.6. PROTEÇÃO DE DADOS 

Por se tratar de investigação que envolve seres humanos, foi preciso levar alguns aspetos 

éticos presente em investigação em ciências sociais (Bryman, 2012), a saber:  

O dano dos participantes com relação a manter os cuidados éticos de confidencialidade e 

anonimato de forma que os indivíduos não serão identificados. Por se tratar de um trabalho 

sob uma temática sensível, pelo que foi salvaguardado todos os procedimentos que visam 

assegurar o anonimato dos participantes, nomeadamente a utilização de pseudónimos 

conforme sugere Bryman (2012) para a publicação dos resultados. A fim de prever eventuais 

danos e riscos para a investigação, foi necessário a assinatura de um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)27 aos participantes para que pudesse garantir que 

todos saibam quais os propósitos do estudo e que a participação era voluntária. Segundo 

Bryman (2012) o consentimento informado parte do princípio de que os participantes 

devem receber o tanto de informações para uma tomada de decisão sobre a vontade ou 

                                                             
27 Ver Anexos III – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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não de ingressar a pesquisa de forma voluntária. Dessa forma, aos participantes que 

responderam ao formulário de participação, foi reforçando o comprometimento do 

investigador com os aspetos éticos e a proteção dos dados de identificação destes 

participantes através de um e-mail de primeiro contacto e ao início de cada entrevista.  
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5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS   

Serão apresentadas a seguir a caracterização sociodemográfica dos entrevistados que 

voluntariamente se propuseram a participar da entrevista online e que preencheram o 

formulário de participação.   

Os perfis etários dos participantes situam-se entre os 20 e 40 anos29. Trata-se de intervalos 

etários correspondentes a uma população adulta em idade sexualmente ativa e no qual há 

uma maior exposição ao VIH, conforme relatado anteriormente no primeiro capítulo. Os 

entrevistados também responderam a outras questões a nível demográfico, como o estado 

civil, escolaridade e orientação sexual30 para que pudéssemos perceber o perfil da população 

HSH que participou no estudo.   

No tocante ao estado civil, alguns homens solteiros, perante a capacidade civil da Lei, 

relataram que estariam envolvidos em relacionamentos amorosos com outros homens; 

alguns estariam em relacionamentos monogâmicos; outros em relacionamento aberto (os 

parceiros envolvidos concordam em ter ralações sexuais com terceiros sem que seja 

considerado uma infidelidade).  

Os três entrevistados que declararam serem casados, possuem arranjos diferentes de 

matrimónio, em que estavam casados perante a Lei, mas um deles têm um relacionamento 

aberto, o outro encontra-se apartado do cônjuge por conta da distância geográfica em 

decorrência dos estudos; e o terceiro definiu o seu matrimónio como poliamoroso, ou seja, os 

cônjuges acordaram que poderiam ter outros parceiros amorosos e sexuais. 

Quanto à escolaridade, que corresponde ao último grau obtido, observa-se que 19 dos 21 

possui ensino superior completo. Este dado seria um indicador para percebermos o grau de 

escolaridade e a literacia em saúde para o VIH/Sida, o que não se revelou como concomitantes 

nas entrevistas, como será visto mais adiante.  

Relativamente à orientação sexual, todos os participantes autodeclararam-se como 

homossexuais, ou seja, que sentem atração amorosa, afetiva e sexual por outra pessoa do 

                                                             
29 Ver Apêndice II – Tabela 01  
30 Ver Apêndice II – Tabela 02  



 

39  

 

mesmo sexo e que compartilham a mesma identidade sexual e social com base nestas 

atrações.  

Os entrevistados dividem-se em concelhos distintos da AML31, sendo 17 dos 21 entrevistados 

são residentes do concelho de Lisboa e os 04 restantes noutros quatro concelhos, Amadora, 

Barreiro, Loures e Oeiras, respetivamente. Era expectável que a maioria dos entrevistados 

fossem residentes de Lisboa por ser a capital do país e pelo apoio à presente investigação 

partir de associações que se encontram naquele concelho.  

5.1. CONHECIMENTOS ACERCA DA INFEÇÃO POR VIH/SIDA   

De forma a atender a um dos objetivos específicos da investigação, foram feitas perguntas no 

primeiro bloco do Guião de perguntas acerca dos conhecimentos sobre o risco de infeção por 

VIH. As perguntas tinham como intuito aferir a literacia em saúde dos entrevistados e verificar 

se os seus discursos dialogam com o atual contexto da epidemia, nomeadamente os avanços 

nas formas de prevenção e tratamento. Apresentamos a seguir algumas das questões que 

consideramos mais relevantes deste bloco, dando ênfase ao discurso dos entrevistados. 

Sendo a primeira pergunta “O que o senhor entende por VIH e Sida?”. Um dos entrevistados 

respondeu do seguinte modo: 

 

(…) é o vírus da imunodeficiência humana, o VIH, e pode causar a Sida. Portanto a Sida destrói 

basicamente o sistema imunitário e, pronto, propicia o desenvolvimento de infeções e coisas 

assim; e, portanto, como sendo imunitário fica mais sensível, depois fica mais difícil de 

recuperar qualquer problema que se possa a vir desenvolver. Portanto, é uma coisa um 

bocado simples mas complexo em simultâneo, e tem vindo a ser bastante estudado só que 

ainda não existe uma cura, existe, portanto, uma prevenção, o PrEP – aquilo o que eu faço – 

e existe para quem depois contrai o vírus do VIH para não chegar a ter Sida, e existe uma 

medicação que é o PPE, a pós-exposição, em que já existem muitos antirretrovirais no 

mercado para a conta em um porcento de qualidade de vida normal e saudável e que o vírus 

se torna mesmo até indetetável e intransmissível. (“Dinis”, 30 anos).  

 

Observa-se que o discurso do “Dinis” está o mais próximo do contexto epidemiológico do VIH 

                                                             
31 Ver Apêndice II – Tabela 03  
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no mundo, no qual menciona as tecnologias de prevenção e tratamento por ARVs e a 

Declaração de I=I. Dentre os outros entrevistados, somente “Simão”, “Eugénio” e “Mónio” 

mencionam a questão da intransmissibilidade para quem é seropositivo e indetetável. 

“Mendes” (28 anos) entende que:  

 

Infelizmente é uma patologia que não tem cura, mas que, no entanto, existem tratamentos 

para impedir que a patologia como… o PPE ou PrEP de forma a não proliferar ou não 

exacerbar a patologia (…).  

 

Por seu lado, “Duarte” (31 anos) considera que 

 

(…) neste momento já é uma doença crónica e não deixa que o doente, pronto, se trate e 

não uma verdadeira doença terminal ou uma doença verdadeiramente ruim.  

 

A questão sobre o estigma do VIH continua a estar ligada à comunidade homossexual: 

 

É claramente alguma coisa, uma patologia que está muito relacionada à comunidade 

homossexual. Isto sem dúvida” (“Mendes, 28 anos”)  

 

(…) apesar de não ser mais o que foi, ainda vivemos um estigma nosso e um medo enquanto 

parte dessa comunidade gigante em fazer parte desses indicativos, acho eu. Mas ao mesmo 

tempo, hoje em dia, a gente já vive uma realidade com tratamentos e com possibilidades que 

fazem com que o HIV/Aids seja o completo oposto do que foi nos anos 80, anos 90 e começo 

dos anos 2000.” (“Filipe”, 30 anos).  

Alguns dos entrevistados acredita que a confusão entre os termos VIH e Sida é fruto de um 

processo de estigma, em que ter o VIH e ter a Sida são coisas diferentes e que nem os 

profissionais de saúde estariam imunes esta confusão: 

  

(…) já ouvi pessoas médicas que também falavam “ah, você pode pegar Sida” ou “ah não, 

você não pega Sida, você pega o VIH e se não tem tratamento (…)”. Tipo, talvez médicos ou 

pessoal médico sanitário que não é focado nessa área de sistema imunológico ou mesmo 

que não tenham um grande interesse podem confundir… (“Afonso”, 26 anos). 

  



 

41  

 

Também há quem refira o fator geracional: 

 

(…) as pessoas de 30 a 40 anos, pessoas da minha geração – que posso assim dizer- 

há ainda um certo preconceito com o HIV/Aids. E uma associação direta com a Aids. 

Até se você tiver a minha idade e começar a ficar magro, “olha, já ficou aidético” é o 

comentário (“Sebastião”, 33 anos).  

 

Tal sucederia porque “(…) viram amigos e pessoas próximas morrer e acho que mais 

ou menos na minha faixa etária há alguma consciência sobre isso.” (“Simão”, 30 

anos).  

 

Os entrevistados foram questionados sobre as fontes de informação que buscam sobre o 

VIH/Sida e o qual a opinião sobre a informação encontrada. Esquematizamos de forma em 

que estes respondiam a mais de uma fonte32. 

A respeito destes dados, verificamos que os entrevistados procuram maioritariamente fontes 

em sites oficiais, como do Ministério da Saúde, ou que contenham algum teor científico. Outra 

principal fonte foi por meio de organizações da sociedade civil, neste caso, o CheckPointLX, o 

que era esperado já que boa parte dos entrevistados foram recrutados pela própria 

organização. Sobre a perceção a respeito das informações encontradas, todos afirmaram que, 

no geral, era clara e acessível e que em caso de dúvidas buscavam esclarecê-las pela internet 

ou em organizações, sempre com preocupação de verificar se as fontes são credíveis.  

 

Não acho que haja opinião a ter, é só informação, são factos. A informação que vejo 

disseminada ao público-alvo, normalmente, é ajustada à pessoa que não tem um background 

ou que não tem informação científica, clínica ou especializada. A informação para mim que 

é passada ou disseminada é clara, é concisa e é adequada ou adaptada ao leitor. (“Conrado”, 

30 anos).  

 

Há informação boa, há informação má, há informação verídica, há informação fake ou não 

verídica apoiada no conhecimento científico, apoiada no empírico… por aí adiante. Há muita 
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informação, mas acredito que para nos salvaguardamos, se assim quisermos, o mais fácil é ir 

as organizações que são autorizadas, não é? E buscar a informação mais fidedigna. Acho que 

é mais fácil, pelo menos ficamos com segurança. (“Joaquim”, 29 anos) 

 

Eu acho que a informação do CheckpointLx seja clara e acessível, sim, obviamente. 

Depende sempre do profissional que nos atende, não é? Não deixa de ser uma questão de 

comunicação, mas sempre houve uma abordagem muito aberta para perguntar se eu 

tinha dúvidas, identificar se eu tinha dúvidas que não sabia que tinha e esclarecê-las. 

Portanto, sim. (“William”, 29 anos).  

 

Dado este panorama, buscou-se então aferir os conhecimentos dos entrevistados e a forma 

como percecionam o risco de infeção por VIH. Dessa forma, dividimos os participantes em 

dois grupos: os que usam ou já usaram intervenção biomédicas por meio de ARVs e os que 

não usam ou nunca usaram33.  

Dessa forma, também foi perguntado aos participantes “Desde que iniciou a sua atividade 

sexual para o atual momento, qual a sua perceção sobre o risco de infeção por VIH? Sente-se 

hoje mais confortável ou ainda há um medo do risco da infeção?”. As respostas foram 

divididas entre os usuários de PrEP, os que já fizeram uso da PPE e os que nunca usaram um 

ou outro.  

Os que recorreram ao PrEP relataram que o seu uso modificou a perceção que existia antes 

da tomada da medicação, que era uma realidade de medo. Após o seu uso passaram a sentir 

uma maior liberdade sexual, mas tal não significa que se arrisquem mais, pelo contrário, 

passaram a ter uma maior consciência dos riscos e veem o recurso à medicação como um 

“alívio” por saberem que há uma proteção contra a exposição ao VIH, como também trouxe 

um “relaxamento” ao uso do preservativo:  

 

Olha… eu não tenho medo nenhum. A primeira vez que eu fui fazer um teste de HIV, (…) logo 

em seguida eu tive uma palestra dentro do hospital. E foi uma palestra assim que eu quase 

saí de lá chorando de medo. Nossa… ela botou um terror na minha cabeça que eu… “uma, 

uma relação sem preservativo pode acabar com sua vida”. Sabe? Aquelas coisas. E naquela 
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época não existe a PrEP, né? E eu lembro que saí do hospital, que eu fiquei com tanto medo 

de que eu fiquei uns dois, três dias esperando o resultado, assim, com muito medo. Hoje em 

dia depois do PrEP, eu confio demais. Mas eu confio assim… MUITO. Primeiro porque eu 

preciso ter muita disciplina em tomar o comprimido diariamente e eu tenho que confiar na 

medicina. Agora, é óbvio que… eu confio demais, entendeu? Não tenho medo nenhum de 

um dia eu pegar [o HIV]. (“Eugénio”, 38 anos) 

 
O meu primeiro contato com a Aids foi depois que meu professor de artes, que era um 

homossexual assumido foi sequestrado e quase morto por ser gay e a diretora meu colégio 

fez com que crianças de 12… pré-adolescência, sei lá, fizessem um trabalho sobre HiV/Aids. 

HIV/Aids não, sobre Aids. A gente fez um trabalho sobre Aids (…) A minha perceção era de 

uma pessoa que eu estava fazendo uma atividade [escolar] que iria me matar, e que eu tinha 

que tomar aquele tesão e aquela vontade de fazer sexo iria me matar, porque aquilo iria me 

matar. Porque aquela doença que eu ia pegar por conta da atividade sexual que eu fazia ia 

me matar versus hoje em dia eu ser uma pessoa que, enfim, eu me considero uma pessoa 

com conhecimento, faço as minhas proteções, faço as minhas profilaxias, então é oposto. 

(…). Hoje em dia fazer sexo para mim é o oposto disso, é o mais correto que você deve fazer 

na sua vida. Desenvolver uma atividade sexual que te liberte e que te dê prazer a você a 

pessoa com quem você está junto. (“Filipe”, 30 anos) 

 

Olha, eu vou ser bem sincero. Antes eu de eu fazer PrEP, assim… na época em que, na 

verdade, eu era solteiro, eu era dessas pessoas. Eu não pensava no assunto. Eu não… eu 

acredito que eu dei muita sorte, a minha vida era uma roleta russa…, mas, depois que eu 

comecei a fazer [a PrEP], eu passei a ser… pelo menos observar mais os parceiros, é…. ter um 

critério, um filtro melhor, tirar algumas situações de risco… da minha… nesse aspeto mudou. 

(“Gonçalo”, 26 anos) 

 

Acho que existe, há uma grande diferença antes da PrEP e depois da PrEP. Acho que antes 

da PrEP havia muito… muito receio. Pelo menos falo por mim, sempre tomei os cuidados 

todos, sempre me testei com muita frequência de três em três meses. Mesmo usando 

proteção, era um assunto que me preocupava bastante. E depois da PrEP tem que se testar, 

não é? Com os exames obrigatórios, mas acho que a PrEP criou algum… relaxamento nesse 

assunto. Não estou a dar um carater valorativo, não acho que é bom ou mal, mas acho que 

relaxou nesse aspeto. Apesar de haver as outras doenças sexualmente transmissíveis, mas 
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acho que a maior parte como as outras se curam com facilidade e tenho ideia de que o HIV 

é o elefante na sala. (“Simão”, 30 anos).  

 

No caso dos entrevistados que já utilizaram a PPE, a perceção é diferente do anterior. Percebe-se que 

apesar de terem informações sobre a transmissão do vírus, há ainda um certo receio de um dia 

poderem se infetar e que a busca por relações estáveis/monogâmicas diminuiria esse medo:    

A minha perceção de risco de ser infetado foca em um comportamento sexual. Depois, 

provavelmente, a pessoa com quem eu estou. Se assim for de algum nível, se assim 

quisermos. Depois, provavelmente, o contexto de vida, de objetos, de partilha de 

experiências. Houve uma vez que fiquei de facto com medo de comportamento sexual e até 

tava protegido, eu não fiz nada, mas como de repente mais paranoia do que outra coisa, 

porque a outra pessoa era bastante… ativa sexualmente com diversas pessoas e bateu esse 

medo de “ah, será que apanhei alguma coisa? Não, ok. (…).” (“Joaquim”, 29 anos) 

(…) Sim, há sempre um receio, porque é uma infeção que persiste, é uma infeção para a vida 

e então diria que há que haver bastante cuidado, porque é uma situação não reversível. 

(“Conrado”, 30 anos)  

 

Quanto aos entrevistados que nunca usaram nenhum dos ARVs, têm conhecimentos dos riscos de 

infeção, mas podem fazer uma avaliação desse risco quando vão se relacionar com algum parceiro 

sexual; nesse caso, consideram uma “equação” baseada no histórico sexual do parceiro, 

nomeadamente a carga viral, tipo de atividade sexual e, partir daí, decidem se se adotam ou não algum 

tipo de medicação protetiva, e que isto seria provado num estreitamento da relação sexual aliado com 

a testagem:    

 

É um risco que existe, particularmente nas relações desprotegidas e dependendo se o nosso 

parceiro é monogâmico ou poligâmico, se é positivo ou se é negativo, se faz ou não faz a 

medicação e se tem ou não as cargas virais controladas. E depois as práticas, pronto, há 

práticas de maior risco e práticas de menor risco… e pronto.  Eu acho que… à medida que, 

pronto, fui crescendo e fui lendo mais sobre as coisas e informando-me, a perceção do risco 

de infeção é menor do que a que eu tinha. Eu já sabia na altura da escola que não se pegava 

com partilha de objetos, por abraços, pronto. Eu já sabia disso, mas a prática sexual 

desprotegia eu via inicialmente de grande risco, de um simples contacto, sei lá, do pénis… da 
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boca com o pénis era suficiente para a transmissão e, pronto, com o tempo aquilo que eu fui 

lendo…foi quando percebi que não é assim que funciona, não é? (“Duarte”, 31 anos)  

 

Muito, há muito receio, ou seja, eu acho que se calhar quanto maior a perceção maior o 

receio. Apesar de estarmos bastante informados de como é a transmissão… bem porque aqui 

estamos a falar só mesmo específico do HIV, não é? Pois, porque há as outras. Mas a minha 

resposta é essa quanto maior a perceção maior o desconforto, digamos assim. Pelo menos 

numa fase inicial em que não sabemos se o ciclo está fechado, quando eu digo “ciclo 

fechado” é estou só eu e a outra pessoa então tudo o que houver não vai sair deste ciclo, 

agora enquanto não estivemos, por assim dizer, cada um… no papel o quê que está neste 

ciclo há um desconforto, sim, grande.” (“Vasco”, 32 anos).  

 

Dessa forma, questionamos os entrevistados sobre “qual é a sua opinião sobre discurso acerca 

da necessidade do uso do preservativo? Acha que existem meios alternativos de prevenção? 

Se sim, quais?” de forma a verificar a perceção sobre o evoluir da epidemia de VIH e as 

tecnologias de prevenção. Separamos uma tabela com os métodos de prevenção mais 

mencionados34.  

 

Todos os participantes mencionaram a PrEP como sendo um método complementar de 

prevenção para além do preservativo, o que evidencia que está bem difundido no imaginário 

coletivo da comunidade gay portuguesa, mesmo que ainda traga um tom questionador entre 

alguns entrevistados, sobre a eficácia da PrEP ou por esta não prevenir contra as outras ISTs, 

assim como faz o preservativo. Seguindo a ordem decrescente, os entrevistados mencionaram 

a abstinência como um método de prevenção acima mesmo da PPE, o que revela que há ainda, 

dentro de um recorte específico, uma ideia que não fazer sexo é se prevenir, fruto de 

campanhas de prevenção à Sida dos anos 1980 e 1990 e de dádiva de sangue. Somente dois 

participantes (grupo PrEP) mencionaram a informação como sendo um método de prevenção, 

baseada na ideia de tomar decisões mais informadas. Por fim, acreditamos que os 

depoimentos a seguir trazem um questionamento relevante, pois acreditam que a forma de 

como está sendo feita a comunicação sobre prevenção não dialoga com o atual estágio da 

epidemia no país:  
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(…) a forma como é falado e a forma como é exposto isso na média e pelos profissionais da 

saúde, eu acho que está defasado na questão da forma de como se expressar e falar. Porque 

eu acho que… aliás, há muitos profissionais da saúde que não sabem o que que é PrEP. E 

assim, quem trabalha diretamente com essa população e que sabe o que é, já tem um 

discursinho melhor. Mas a grande maioria tem uma fala que já é fora de moda, fora de 

contexto. (…) é porque talvez seja mais uma… falta de empatia de entender que aquilo faz 

parte do prazer da pessoa. Eu acho que tem outros tipos de abordagens. (“Gonçalo”, 26 anos) 

Eu acho que a camada médica do discurso deve ser levadas em consideração, mas a camada 

médica tem que tirar toda a essa camada de preconceito cristão e histórico do que foi o 

HIV/Aids para o que é hoje em dia. A informação deve ser muito focada em questões da 

medicina e não em questões morais, sociais e religiosos. (“Filipe”, 30 anos)  

5.2. AS MOTIVAÇÕES SOBRE A PRÁTICA DE BAREBACKING  

No segundo bloco de questões, procurámos entender a experiência e prática sexual dos 

entrevistados. De forma a atingir um dos objetivos específicos a respeito das motivações que 

levam à prática de barebacking, separamos algumas perguntas do guião. Anteriormente foi 

questionado sobre o discurso acerca da necessidade do preservativo. Assim, iniciamos este 

tópico, perguntando sobre “qual é a importância de usar preservativo na relação sexual?” 

Vejamos:  

 

Eu acredito que tudo é muito conversa com o parceiro. A primeira coisa é deixar os tabus de 

lado e é uma coisa importante conversar com a pessoa “olha, eu tomo PrEP, eu sempre faço 

exames, eu faço isso, está tudo em dia, está tudo negativo” acho que é importante ter essa 

conversa com o parceiro…  (“Fernão”, 30 anos) 

 

Eu acho muito importante. O que eu acho mais importante nas relações sexuais é o 

consentimento. Uma coisa que eu aprendi é, agora quando vejo para trás, das poucas 

vezes que tive sexo bareback que não foi consensual. E isso eu acho que é errado. Se eu 

uso ou não o preservativo, sempre que for consensual, para mim está bem. Eu sou numa 

mais de pensar mais nisso, não tanto se é bom ou mau usar, cada um sabe o que faz com 

o corpo, mas só que é importante existir um consenso prévio das pessoas que estão em 

volta desse relacionamento. Mas eu, por mim, de primeira, uso de preservativo sempre e 
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depois entra as circunstâncias de maior confiança e tal e aí estou aberto ao uso e não uso 

dele. (“Afonso”, 26 anos) 

 

Já outros participantes acreditam que o uso do preservativo deve acontecer em relações sexuais 

casuais e, quando há uma sensação de confiança no parceiro, pode haver uma abdicação do 

preservativo por meio do conhecimento do estatuto serológico, em outras palavras, adotam 

comportamentos de serotriagem35.  

 

Acho que quando é uma relação sexual ou casual que por algum motivo o casal não se 

entender ser monogâmico, diria que a utilização do preservativo é uma forma de nos 

protegermos a nós e aos outros. (“Simão”, 30 anos) 

 

É, portanto, quando não se tem o resultado das análises ou quando se é uma pessoa que 

não se conhece ou que se conhece a pouco ou que é a primeira com que se está ainda é 

essencial, de facto é. Sem um documento com os resultados em que cada um possa 

mostrar ao outro, por mais que se confie um no outro não há nada como isso (…). (“Vasco”, 

32 anos)  

 

(…) Para avançar para a penetração, acho que é arriscado demais. Mas agora também… 

era preciso também que tu fosse fazer um teste e viesse negativo e quando conhecesse a 

tua vida sexual mais ou menos e soubesse que… ok, esse teste tem uma janela temporal 

de 03 meses, nos últimos 03 meses provavelmente não tivesse nenhum comportamento 

arriscado… eu a mesma coisa… e depois tu viras a dizer “ah, eu tenho um teste negativo” 

e eu “ah, eu também tenho um teste negativo, então bora” Acho que a maior parte das 

pessoas já não tem paciência para o trabalho que se tem que ter feito (…). (“Joaquim”, 29 

anos) 

 

Destacamos o testemunho do “Dinis” que rebate esta questão sobre o risco de praticar sexo 

sem preservativo em relações casuais, referindo que: 

 

(…) há sempre riscos associados. Tendo em conta que o pior de todas é o VIH e eu já tomo 

a prevenção, as outras é um risco que vai estar sempre associado (…).  
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Por seu turno, “Gonçalo” refere:   

 

   Eu vejo que o prazer não pode tirar a sua paz.  

Ainda sobre a importância do uso do preservativo, perguntamos aos entrevistados se “acha 

que deve ser usado em toda e qualquer relação sexual ou somente em algumas? Porquê?” e 

notamos que há uma diferença de ideias entre aqueles que confiam a saúde a outra pessoa, 

por base num critério subjetivo de confiança ou pautar em relações 

monogâmicas/exclusividade como um dispositivo de segurança. Enquanto que noutros 

discursos, pensam que é uma responsabilidade compartilhada e que o diálogo e a informação 

devem modelar essa relação:  

Dependendo do contexto, da pessoa, em contextos gerais não se arrisca… pronto utiliza-se 

preservativo. Em contextos de relação de longo prazo, que as pessoas se conheçam bem e 

que haja um nível de confiança – e não é confiança de gosto muito dele, confio muito nele - 

é a confiança de confiar a minha saúde. É uma confiança diferente. Estou a confiar a minha 

saúde. (“Joaquim”, 29 anos)  

 

Acho que o preservativo é uma escolha quando as pessoas têm conhecimento sobre o papel 

desse preservativo. Preservativo é uma escolha consensual de todas as pessoas que 

participam de atividade sexual. Ou seja, ele não é necessário, ele não é obrigatório, ele é um 

elemento que essas pessoas munidas de informação - ou seja é necessário que essa 

informação seja acessível a elas e que elas saibam, que tenham elementos suficientes para a 

tomar a decisão (…). Essa é uma decisão também tomada em conjunto com a outra ou com 

as outras pessoas com quem você se relaciona na sua atividade sexual. (“Filipe”, 30 anos)  

 

Dessa forma, buscamos destrinçar a ideia de se fazer sexo sem preservativo, de forma a 

entender como o prazer sexual é posto em causa. Assim, questionámos os entrevistados sobre 

a eventual relação na sua vida sexual entre a busca do prazer sexual e o uso do preservativo. 

Todos os participantes relataram que existe uma diferença no prazer sexual quando não usam 

preservativo, entretanto alguns optam por ter este prazer em toda e qualquer relação sexual, 

outros em algumas ou em caso em que haja algum tipo de relação prévia ou de confiança com 

o parceiro sexual. Além disso o prazer sexual da prática envolve outros significados, como o 

fetiche na ejaculação masculina provocado pela sensação de prazer: 
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Eu não uso, é a minha relação [com o preservativo]. (...) há um contacto mais direto, pele 

com pele, carne com carne, como havia já dito. A partir dai, a pratica sexual com preservativo 

eu noto em mim que há um decréscimo de nível de prazer (…) para mim o sexo é considerado 

um ato de prazer, é uma coisa que não tem que ser obrigatoriamente romântica, pode ser 

uma coisa divertida, uma coisa para desfrutares e usufruíres tal como ir ao cinema (…) deve 

ser desfrutada na sua plenitude e para mim para ser desfrutada na sua plenitude tem que 

ser desfrutada sem preservativo, enquanto ativo, para ter a sensação real.” (“Dinis”, 30 anos)  

 

O bareback para mim é muito importante na vida sexual. Eu sou mais um fetichista por isso. 

Então sempre que vou buscar alguma coisa com alguém, eu sempre penso nisso. Não sei… é 

um dos meus principais fetiches. Pele com pele. Gosto da sensação e do sémen. Muito. Essas 

duas coisas pra mim aliadas é o bareback. Eu gosto de uma coisa de sentir a pele com pele e 

o sémen. (“Eugénio, 38 anos)  

 

O prazer sexual envolve uma proibição e um medo que eu carreguei durante a fase mais 

sexual da minha vida (…) foi a fase da descoberta sexual na adolescência e início da fase 

adulta; de descobertas, novas práticas e novas experiências e que hoje eu me permito vivê-

las. E o meu prazer sexual envolve não só a não utilização do preservativo enquanto prazer 

tátil, enquanto prazer físico, mas também enquanto prazer segmental de como se fosse uma 

transgressão aquilo que eu estou fazendo. Uma transgressão que hoje eu me permito por 

conta de outras tecnologias, remédios e etc. Eu vejo como uma transgressão… enquanto 

prazer. (“Filipe”, 30 anos)  

 

O preservativo é utilizado conforme o nível de segurança que acredito ter com a pessoa e 

não pelo prazer sexual. A condicionante principal não é o prazer sexual tal que o preservativo 

reduz quer no sexo anal recetivo quer inceptivo, por isso prevalece aqui a mesmo a questão 

de segurança face a infeção de HIV principalmente, mas também de acessório como outras 

infeções sexualmente transmissíveis que não são nada agradáveis de as receber, nem de as 

passar. (“Conrado”, 30 anos)  

 

Eu acho que o preservativo diminui realmente o prazer sexual, mas pronto. Acho que se 

num quadro de uma relação estável, lá está. Num quadro de uma relação casual, acho que 

é uma balança, uma equação que temos que por e se calhar diminui um bocadinho do 

prazer…, mas preservar a saúde. Num quadro antes da PrEP, com a PrEP entendo, mas 
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pronto. Há outras doenças, são fáceis de se curas, mas… com a PrEP tenho uma opinião 

mais dúbia, mas diria que se tiver que aconselhar alguém que seja próximo, diria para usar 

o preservativo. (“Simão”, 30 anos)  

 

Percebemos nos depoimentos que há uma diferença percetível entre prazer e risco daqueles 

usam e os que não usam a PrEP. E aqueles que não a usam, justificam o facto que esta não os 

protegerem contra todas as ISTs e moralizam o discurso entre aqueles que utilizam e optam 

por praticar sexo sem preservativo. Perpassa uma ideia de que os que usam a PrEP estão mais 

expostos aos riscos ou por não estarem em relações estáveis/monogâmicas a fim de reduzi-

los, enquanto estes afirmam que é um risco associado, mas que pode ser remediado:  

 

Lá está, não é só o VIH que é um IST, existem mais e, portanto, há sempre risco associados 

como disse-lhe há um bocado – a não ser que estejamos cobertos de latex do início ao fim- 

há sempre riscos associados. Se existem riscos associados mesmo com sexo oral, então 

arriscamos, mas depois, pronto. Como também lhe disse a pouco, ano passado eu apanhei 

sífilis, mas lá está, são as restantes IST e são as que tem tratamento para se curar. Portanto, 

se apanhas clamídia, faz um antibiótico assim forte e depois aquilo passa. Sífilis faz uma 

injeção de penicilina caso não sejas alérgico e também passa. Portanto é uma coisa que tu 

contrais, mas é como uma constipação, como a gripe. Apanhas, ficas doentes, mas depois 

tomas a medicação e deixas de estar doente. A única que não deixas de estar doente, lá está 

é o VIH e não chegas a ficar doente porque toma prevenção. Mas sim, há sempre risco 

associados.” (“Dinis”, 30 anos)  

 

É um risco que depende da prática sexual. Ao invés de analisar se o risco é baixo, alto, 

elevado, baixíssimo…. Eu acho que é um risco existente. E saber da existência desse e o tipo 

de prática que eu vou ter, eu consigo definir o que que eu vou fazer com relação a isso. Eu 

tenho que reconhecer a existência dele, porque é muito comum ouvir, sei lá “ai, mas como 

assim você faz sexo sem preservativo? Você não tem medo de pegar gonorreia?” e eu 

pergunto “qual foi o último pau que você chupou com preservativo?” porque você se expôs 

a gonorreia da mesma forma com que eu me expus. (“Filipe”, 30 anos).  
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5.3. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  

Por fim, de forma a atingir o último objetivo específico a respeito da utilização dos serviços de 

saúde, reunimos quais os serviços que os entrevistados mais utilizam e a sua perceção na 

utilização e acesso a estes serviços36.  

Observamos nos dados apresentados acima que os entrevistados utilizam mais os serviços de 

saúde sem fins lucrativos, nomeadamente as organizações que trabalham com a prevenção 

ao VIH; e em segundo lugar o serviço público do SNS, em que muitos utilizam por conta das 

análises que são feitas por lá para a retirada da PrEP. Entretanto, percebemos que o serviço 

público por mais importância que tenha, acaba por não ser um lugar de acolhimento para 

população LGBTI a depender do tipo de serviço que façam por lá, sobretudo quando relaciona-

se a resolver questões para o tratamento de ISTs – é capaz de ser um sítio hostil. Assim, 

acabam por buscar organizações sem fins lucrativos que promovem um espaço para o diálogo 

sem julgamentos.  

O GAT tem um cuidado muito melhor… por exemplo, se for para tomar uma vacina de 

hepatite, eu tomo no GAT. Eles têm todo o cuidado, sabem com quem estão lidando, sabem 

falar, tem o vocabulário certo, não tem julgamentos, nada. Estão para ajudar e dar um 

apoio. No hospital é bem mais técnico. Apesar dos médicos de lá serem maravilhosos, os 

que julgam conversam com você numa boa. Até porque a maior parte do público ali é LGBT. 

Agora se eu for as urgências, aí… uma vez eu fui as urgências e peguei [o atendimento] a 

minha médica da PrEP e foi ótimo. Mas eu já fui as urgências e peguei médicos bem 

preconceituosos. Tipo “ah não, da próxima vez só com preservativo”. Quando você vai no 

GAT eles não perguntam do porquê você fez sem preservativo. Você pode fazer ou não 

fazer. É o livre arbítrio. São questões que, se eu ouço, eu tenho vontade de ignorar.” 

(“Eugénio”, 38 anos) 

 

(…) Já apanhei gonorreia e tive que ir a um centro de saúde levar um injetável. Opah, apanhei 

isto há dois anos e apanhei isto este ano. Há dois anos, um homem porreiro, tudo na boa, 

está-se bem, sabes pra que isto serve, sabes porque estás a tomar isto, tipo, informações 

impecáveis. Este ano tive que dar uma chapada na senhora porque ela mais uma vez 

começou-me a dar na cabeça e em vez de nos clicar, só me chamava de burro por não saber 

                                                             
36 Ver Apêndice V – Tabela 07 
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aquilo o que não sabia: “agora mais uma vez o menino vem aqui e não sabes pra o que que 

é” e eu “estou aqui para perguntar e você explicar. Se você sabe, passa-me a informação.”  

(“Mendes”, 28 anos) 

 

Serviço público, para mim, é sempre uma experiência de julgamento, de moralismo e de 

burocracia. Entretanto, de uma logística que funciona. Marca horário, faz exame, tudo 

resolvido, a médica me liga no horário, tudo certo. Funciona em termos logísticos e 

administrativos, mas acho que existe um julgamento moral nesse processo gigantesco. No 

CheckpointLx existe uma relação mais acolhedora. (“Filipe”, 30 anos) 

 

Perguntamos aos entrevistados se sofreram algum constrangimento por parte dos profissionais da 

saúde na utilização dos serviços. Esta pergunta foi respondida por um número reduzido de 

entrevistados, em que de facto foi verificado como um constrangimento na prestação dos cuidados à 

saúde, entretanto não souberam explicar do porquê que ocorre estes constrangimentos.  

 

Teve uma dessas médicas, que era uma dessas médicas substitutas que me atendeu pela 

primeira vez, ela quando foi a primeira consulta, ela confundiu os exames e disse que eu 

estava com… - não lembro a doença, mas foi uma doença séria- e eu fiquei muito preocupado 

na hora, durante a consulta. Fiquei muito nervoso. Falou que eu tinha que entrar em contacto 

com os parceiros recentes para informar, que eu já tinha que tomar um medicamento ali na 

hora. Aí ela chamou o enfermeiro, para já tomar o medicamento. Era um antibiótico. E na 

hora de chamar o enfermeiro, ele veio, preparou tudo e ela disse assim “agora acompanha 

o – não lembro o nome- Cláudio para aquela sala” e na hora eu disse “eu não sou o Cláudio, 

eu sou o “Lobato””. Ela “a sério? Deixa eu ver aqui. Ah, peço desculpa. Tudo isso que a gente 

conversou desde o início da consulta era de outro paciente” eu fiquei em choque. Saber que… 

primeiro pelo erro gravíssimo, que ela viu o exame da pessoa errada. De eu quase tomar um 

medicamento que não era devido, pois eu não tinha nada e no final para piorar toda a 

situação, quando eu saio da sala –eu não tinha nada, felizmente, estava tudo bem- ela vem 

atrás de mim e na sala de espera ela fala “ah o próximo paciente, o Cláudio (não lembro o 

nome) pode entrar na sala”. Então alem de todo o estresse que eu passei, ela expos o 

paciente para mim. Eu sabia todo o histórico dele, a pessoa que eu vi entrando, eu vi quem 

era e sabia todos os problemas. (“Martim”, 32 anos) 

 

Sim, no privado. Nunca no público. Os constrangimentos que me apercebi no privado foi de 

a patologia levou a ida ao privado, e de ter sido quase que tratada como um “é bem feito. É 
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um castigo pela atividade sexual que tiveste.” (“Conrado”, 30 anos) 

 

Eu tive a sensação de que o enfermeiro foi super grosseiro, principalmente para aplicar a 

vacina. Eu fiquei uma semana com muita dor. Foi de uma maneira muito bruta. E com relação 

ao hospital, é com a senhora que fica na receção. Ela sempre joga meu documento no balcão. 

Ela joga mesmo. E isso é uma coisa que eu tenho uma impressão mais… não ta muito ligada 

a sexualidade. Está mais ligado mesmo a nacionalidade, de eu ser brasileiro do que qualquer 

outra coisa. (“Fernão”, 30 anos) 

Relativo a perceção dos entrevistados sobre algum tipo de campanha governamental ou de 

associação comunitárias sobre o VIH no concelho em que residem. Todos os entrevistados 

disseram desconhecer qualquer campanha, mas três entrevistados comentaram iniciativas de 

décadas anteriores a respeito do uso do preservativo. Já ao nível de associações comunitárias, 

percebem mais as campanhas internamente dentro daquelas estruturas ou em alguns centros 

de saúde, mas que não sabiam relatar qual o conteúdo dessas campanhas.  

Por fim, todos os entrevistados relataram que faziam rastreio de VIH com certa frequência, 

sendo os que estão em PrEP, a cada 03 meses, salvo quando “nesse período de 03 meses, eu 

acabo fazendo uma ou duas vezes quando eu pego uma IST” (“Eugénio, 38 anos) e aos que 

não estão em PrEP, a frequência do rastreio é a cada 06 meses. Percebemos que existe uma 

boa adesão a testagem entre os entrevistados. A ideia das ISTs versus PrEP parece ser uma 

questão controversa, pois há um discurso moral sobre o uso deste ARV sem o preservativo, 

porém não é levado em conta a existência de um acompanhamento clínico trimestral e um 

rastreio individual caso esses Utentes achem necessário, além da maioria dessas infeções 

sexuais serem tratáveis. Os participantes desta pesquisa que têm uma relação monogâmica, 

não viam a necessidade de testarem-se sempre ou não viam a sua relação como algo passível 

de risco.   

Assim, de forma a encerrar esta última parte, perguntamos aos entrevistados se “o seu 

comportamento perante a sua atividade sexual implica algum tipo de risco? Se sim, qual ou 

quais? Indique, na sua opinião, quais os riscos maiores e os menores.”. As respostas não foram 

unânimes, evidenciando práticas e perceções distintas: 
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Ok. Eu tenho um namorado, há a possibilidade de nós contruirmos uma relação não 

monogâmica. Foi a primeira coisa que se acordou desde que começamos a namorar. Mas até 

agora não foi necessário ativar essa forma, portanto nesse momento não tenho nenhum 

comportamento de risco. (“Joaquim”, 29 anos)  

 

Nesse momento faço bareback com meu parceiro… e, portanto, temos uma relação fechada 

e implica em risco e é um risco baixo, mas que não é negligenciável. Atualmente, na minha 

situação…bem, a prática de sexo oral é menor… a prática de sexo anal é maior…. estou com 

um só parceiro. No geral, é baixa. (“Duarte”, 31 anos) 

 

(…) Vou dizer que sim porque de vez em quando faço sem preservativo e por essas razões é 

porque quero o PrEP. Não vou dizer que não, mas se for tá a acontecer sei que teria o PrEP e 

não tenciono usá-lo como substituto [do preservativo], mas complementar. É só mais uma 

salvaguarda para quando uma estupidez acontecer. Sem usar a PrEP aumenta o risco 

exponencialmente o risco de contração do HIV. Mas como disse-lhe, não é a única patologia. 

De todos o HIV é de todos que não tem cura e potencial de desenvolvimento para Sida, que 

é uma patologia grave. O PrEP melhoria o risco.  (“Mendes”, 28 anos) 

 

Sim. Tenho riscos sim. Se tem risco, mas também tem riscos de ir à rua, quando atravessa a 

estrada. As vezes a infeção sexual tem o preconceito maior em viver em sociedades como 

Portugal e Espanha, tão católica… são enfermidades que tem tratamento e solução. Então, 

claro, tem risco e precisamos cuidar dos nossos corpos. Não acho que tem que existir essa 

questão de pânico, parecer que vai acabar o mundo porque pegou uma sífilis. Sim, temos 

que ter cuidado, melhor não ter sífilis nunca na vida, mas também existe tratamentos. Você 

se cuida, toma as precauções e mesmo tendo precauções, você pode ter. O risco está, eu sou 

consciente disso, mas temos que conviver com isso também. Não vou deixar sair de casa se 

caso um carro me atropela, ou se a pessoa pega gonorreia e sífilis. (“Afonso”, 26 anos).  

Podemos trazer a discussão que as novas tecnologias de prevenção por uso de ARVs 

reorientaram a forma de como os HSH percebem e se relacionam com o risco. O VIH deixou 

de ser uma sombra e criou condições possíveis para viver uma vida sexual mais livre. Esta 

liberdade não significa que estes homens não conhecem os riscos que correm ao praticarem 

sexo sem preservativo, mas percecionarem ao ponto de criarem estratégias individuais que 
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tem um impacto no coletivo, como uma maior adesão a testagem ou conversa com o parceiro 

para adoção de estratégias de serotriagem, por exemplo.  
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Partimos para a discussão dos dados para compreender a pergunta de partida deste estudo, 

os objetivos de investigação propostos e as problemáticas levantadas. Portanto, a pergunta 

de partida “de que forma homens que têm sexo com homens, na Área Metropolitana de 

Lisboa, percecionam o risco de infeção por VIH em prática de sexo sem preservativo, o 

bareback?”, identificamos que quanto maior a perceção de risco, maior será a apresentação 

comportamentos sexuais mais protetivos, mesmo que estejam num contexto de prática que 

envolve riscos associados.   

Neste sentido, quando perguntados aos entrevistados no primeiro bloco a fim de aferir a 

perceção sobre as formas de transmissão do VIH, encontramos que a forma de transmissão 

do VIH já é bem difundida dentro da comunidade homossexual e que eles sabem aceder a 

estas informações, sempre em busca de informações fidedignas por meio de sites oficiais e/ou 

científicas. A evolução tecnocientífica passou a moldar a forma de como estes homens 

relacionam-se com os seus parceiros sexuais, em decorrência do decréscimo de mortalidade 

por Sida, melhora na qualidade de vida daqueles que vivem com o VIH, e a inserção das novas 

tecnologias de prevenção por ARVs como métodos preventivos mitigou o estigma do VIH 

nesta população.   

Entretanto, não verificamos no grupo de informantes que quanto maior a escolaridade, maior 

a perceção do risco. Tivemos perfis demasiado diferente de interlocutores, onde os menos 

escolarizados possuíam uma literacia de saúde superior a aqueles que o são mais. O que 

percebemos é que o acesso a PrEP possibilitou a inserção de práticas de prevenção e de 

autocuidado e uma maior vigilância com a saúde. Encontramos também que as exposições ao 

risco de VIH podem ser de caráter transitório ao longo da vida, e que a PrEP pode ser 

definidora a depender da prática do indivíduo e o contexto em que está inserido.  

No caso dos participantes que não fazem o uso da PrEP, foi verificado que estes passam a 

adotar estratégias de cunho comportamental como estratégia de redução de danos, que 

podem ocorrer de forma documentada através de análise em conjunto com o parceiro ou de 

forma tácita, por meio de critérios subjetivos de confiança. Grundy-Bowers, Hardy e McKeown 

(2015) chama atenção a esta questão, onde homens podem desenvolver estratégias 
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sofisticadas de prevenção baseada no conhecimento considerável de prevenção ao VIH que 

eles considerem o bareback ocorreria de forma mais segura. Portanto, a serotriagem ocorre 

neste sentido com pouca ou nenhuma comunicação verbal com o parceiro sexual.  

Ao fim do primeiro bloco, verificamos que a maioria dos participantes desconhecem outros 

métodos de prevenção ao VIH para além do preservativo e da PrEP. Percebemos que há uma 

dicotomia sobre o uso destes métodos, como se a PrEP viesse para substituir o preservativo. 

Assim, verificamos que a falta de programas estruturais que visem a adoção de estratégias   

como a prevenção combinada de forma a reforçar a proteção máxima da transmissão do VIH 

em relações sexuais anais e as de alto risco, deve ocorrer com o uso correto da PrEP com o 

preservativo (GAT, 2019).  

No segundo bloco de perguntas, foi traçado o objetivo das motivações que levam a prática de 

bareback. Verificamos que as motivações decorrem sobre a busca do prazer sexual, por um 

sexo mais natural como foi verificado nos estudos de Felberg (2011) e Shernoff (2006). Este 

prazer pode estar associado a atributos específicos dos parceiros que influenciem nesta 

decisão (Grundy-Bowers, Hardy e Mckeown, 2015) ou por pertencerem a minorias sexuais 

(Maia, 2012). Entretanto, Mendes (2002) afirma que desde o advento da Sida que o 

comportamento sexual foi colonizado pelo discurso do risco, de forma a relocá-lo na 

construção sobre os desejos sexuais. E isto foi verificado através dos discursos de alguns dos 

entrevistados que não fazem o uso da PrEP, pois esta busca pelo prazer dá-se de forma 

normativa, com o tradicional discurso de sexo seguro, de disciplinarização do corpo.  

No último bloco do guião, buscamos atingir o objetivo sobre a utilização dos serviços de saúde 

por parte dos entrevistados. Encontramos que a o serviço de saúde público, apesar da 

importância como sistema de proteção a saúde portuguesa, possui barreiras no acesso tanto 

a testagem como para o uso medicina preventiva no caso das ISTs. Assim como no estudo de 

Dias et al (2012), investigações apontam para a dificuldade da população LGBTI recorrerem a 

estes sítios em decorrência da discriminação e do estigma.  

Não obstante, apesar das barreiras no acesso ao serviço público, foi verificado uma adesão a 

testagem por todos os participantes, que acabam por utilizar as associações comunitárias por 

sentirem-se menos julgados pelas suas práticas sexuais. Este é um resultado positivo, já que 

os estudos revelam que a conhecer o estatuto serológico para o VIH pode resultar numa 
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diminuição significativa dos comportamentos sexuais de risco (Dias et al, 2012), sendo um 

número superior se comparado a percentagem do inquérito EMIS (2010) que indicam que 

45,9% dos HSH realizaram a testagem para as ISTs naquele ano em Portugal. O que pode 

indicar uma maior conduta ao rastreio ao longo dos anos.  

No que compete as limitações do estudo, podemos afirmar que a composição de participantes 

oriundos dos apoios das associações comunitárias pode ter tido impacto na composição dos 

grupos de informantes encontrados, pois reuniam indivíduos com um maior acesso a 

informação e prevenção, o que pode ter produzido um viés nos resultados no tocante a 

utilização dos serviços de saúde, seja por meio do uso da PrEP, seja pela preferência no uso 

da destas associações para o rastreio de VIH.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Vimos que a PrEP traz uma nova narrativa para a saúde pública, em que o peso histórico que 

o preservativo carrega passa a dividir o espaço a prevenção junto aos medicamentos utilizados 

para tratar pessoas com o VIH. A PrEP tira os homossexuais da sombra da Sida e vem trazer 

uma segurança tanto a nível individual quanto coletivo que nunca houve anteriormente. 

Entretanto, é preciso percebermos aonde que o discurso de prevenção da saúde pública 

portuguesa está a falhar, pois o fator de risco à infeção do VIH é a desigualdade, o preconceito, 

o estigma e as barreiras que impedem as pessoas de testarem-se, de tratarem-se e de 

poderem viver plenamente os seus direitos sexuais.  

É urgente que o Governo português adote estratégias de prevenção ao VIH que sejam 

prioritárias às populações vulneráveis e tão acessíveis quanto a medicina curativa. Para isto, 

é preciso produzir novos discursos de saúde, investir em recursos humanos nos serviços de 

saúde e possibilitar a participação popular no diálogo para a criação de políticas públicas. 

Percebemos que as organizações da sociedade civil têm um papel fundamental na resposta à 

epidemia em Portugal, por trabalharem de forma específica com as populações-chave, 

entretanto não podem ser o único meio de acesso a literacia em saúde, prevenção e 

tratamento a saúde destas populações.  

A inserção do conceito de prevenção combinada na saúde pública portuguesa é necessária, 

pois é preciso possibilitar as populações-chave o direito de tomar decisões mais assertivas 

para a proteção a saúde e este diálogo precisa ocorrer sem a camada moral que ronda a 

atividade sexual, entendendo a necessidade dos Utentes. Não obstante, o preservativo ainda 

continua a ser o método de prevenção mais eficaz ao VIH, e a PrEP e a PPE são aliados a esta 

prevenção, sendo métodos que não é para toda gente e nem toda gente precisam deles, mas 

é necessário que essa máxima seja percebida para aqueles que optem ou não em utilizar esses 

métodos de prevenção de acordo com os seus estilos de vida sexual.  

Mesmo com as limitações ao estudo, consideramos que esta investigação conseguiu 

apresentar uma evolução nesta temática, trazendo descobertas originais sobre a perceção de 

risco ao VIH em Portugal, alinhado com o atual estado da epidemia com a inserção das 

tecnologias de prevenção, estratégia de testar e tratar e de prevenção combinada. 
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Destacamos que as pesquisas em saúde se confrontam com determinantes estruturais, 

organizacionais, sociais e profissionais em que novos atores estão a emergir como forma de 

ações alternativas que possibilitam a dinâmica cultural da saúde, além de fomentarem a 

consciência do direito à participação deliberativa (Carapinheiro, 2014; 2010).  

Dessa forma, pesquisas futuras serão necessárias para dar continuidade a esta temática em 

Portugal, sendo necessário o reforço da academia, das organizações da sociedade civil e do 

Governo na produção e efetivação de políticas públicas para as populações-chave, para que 

assim possamos alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas até 

2030: acabar com a transmissão de VIH e alcançar o zero estigma no acesso aos serviços de 

saúde.  
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ANEXO I – FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO ONLINE 

 

                  

 

Formulário de participação -  Investigação de Mestrado 
 

𝗧𝗶 ́혁혂𝗹𝗼 𝗱𝗼 𝗲혀혁혂𝗱𝗼: A perceção de risco em prática de sexo 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑏𝑎𝑐𝑘 por homens 

que têm sexo com homens na Área Metropolitana de Lisboa. 

 
𝗘𝗻𝗾혂𝗮𝗱𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻혁𝗼: Mestrado em Sociedade, Risco e Saúde do Instituto Superior de 

Ciências      Sociais e Políticas – Universidade de Lisboa. 

 
𝗘𝘅𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗰 ̧�̃�𝗼 𝗱𝗼 𝗲혀혁혂𝗱𝗼: O estudo tem como objetivo conhecer como homens que 

têm sexo com homens percebem o risco de infeção por VIH na Área Metropolitana 

de Lisboa em prática de sexo sem preservativo e de forma deliberada, o 𝑏𝑎𝑟𝑒𝑏𝑎𝑐𝑘. 

Neste sentido, a perceção do risco envolve os conhecimentos sobre o VIH/Sida; do 

uso e experiências das intervenções biomédicas, nomeadamente a PrEP (profilaxia 

pré-exposição) e a PPE (profilaxia pós-exposição); e das intervenções 

comportamentais, como o soroposicionamento, sorotriagem e/ou outras 

modalidades de acordo com parceiros sexuais. Esta investigação foi aprovada pelo 

Conselho Científico do ISCSP em 23 de Abril de 2021. 

 
O estudo envolve a realização de entrevistas semiestruturadas (gravadas em áudio) 

a indivíduos que cumpram os seguintes 𝗿𝗲𝗾혂𝗶혀𝗶혁𝗼혀 𝗰혂𝗺혂𝗹𝗮혁𝗶혃𝗼혀: 

A) Ter idade maior de 18 anos; 
B) Pratique sexo com homens (independente da orientação sexual); 
C) Tenha tido pelo menos uma relação sexual sem preservativo e deliberada no último 

ano; 
D) Indivíduos com estatuto serológico negativo para o VIH; 
E) Se adota ou não alguma das intervenções biomédicas e/ou 

comportamentais supracitadas; 

F) Resida na Área Metropolitana de Lisboa. 

 
Portanto, estamos a procura de homens que possam participar de uma entrevista 

online  que ocorrerá entre os meses de Abril e Junho de 2021. A participação no 
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estudo é inteiramente voluntária, não havendo lugar a qualquer tipo de 

contrapartida. A finalidade da participação prende-se unicamente a atingir o objetivo 

desta investigação. 

 
O investigador garante a 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲 e uso exclusivo dos dados recolhidos na 

entrevista para fins académicos. Não haverá divulgação de dados de identificação do 

entrevistado para assegurar o seu 𝗮𝗻𝗼𝗻𝗶𝗺𝗮혁𝗼. Os contactos, bem como as 

entrevistas, serão realizados em ambiente de privacidade. Em qualquer momento, o 

entrevistado pode desistir de participar no estudo. 

 
Abaixo, há um espaço para o participante deixar alguns dados e o contacto para 

agendar uma entrevista. (Estes dados serão encaminhados unicamente para o email 

do investigador) 

 
Agradecemos a atenção dispensada. 

 

𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐚𝐝𝐨𝐫 (𝐚)/𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫 (𝐚): Victor Lira Rocha 

𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐜 ̧�̃�𝐨: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas - Universidade de Lisboa 

Contacto:  
 

𝐎𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫 (𝐚): Professora Doutora Maria da Luz Ramos 

𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐢𝐜 ̧�̃�𝐨: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas - 

Universidade de Lisboa/CAPP 

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐨:  

 
𝗣𝗮𝗿𝗰𝗲𝗿𝗶𝗮 𝗻𝗮 𝗳𝗮혀𝗲 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗿혂혁𝗮𝗺𝗲𝗻혁𝗼 

 

𝗣𝗮𝗿𝗰𝗲𝗶𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗿혂혁𝗮𝗺𝗲𝗻혁𝗼: Miguel Rocha 

❙𝗻혀혁𝗶혁혂𝗶�̧��̃�𝗼: GAT Portugal/CheckpointLX 

𝗖𝗼𝗻혁𝗮𝗰혁𝗼:  

 
 

*Obrigatório 
 

1. Idade* 

R: __________________ 

 

2. Residência (Área Metropolitana de Lisboa) * 

 Lisboa 

 Oeiras 
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 Amadora 

 Cascais 

 Sintra  

 Mafra  

 Loures  

 Odivelas  

 Vila Franca de Xira  

 Almada  

 Seixal  

 Sesimbra  

 Setúbal  

 Barreiro  

 Moita  

 Montijo  

 Alcochete  

 Palmela 

 

3. Escolaridade (o último grau de qualificação) * 

 2º Ciclo do Ensino Básico 

 3º Ciclo do Ensino Básico obtido no ensino geral ou por percursos de dupla 

certificação 

 Ensino Secundário vocacionado para prosseguimento de estudos a nível superior 

 Ensino Secundário obtido por percursos de dupla certificação ou Ensino Secundário 

vocacionado para prosseguimento de estudos de nível superior acrescido de estágio 

profissional – mínimo de 6 meses 

 Qualificação de nível pós-secundária não superior com créditos para prosseguimento 

de estudos de nível superior 

 Licenciatura Mestrado Doutoramento 

 

 

4. Contacto (e-mail ou telemóvel) * 
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R: ____________________________ 

 

  



 

 

 

ANEXO II – TABELA DE INTERLOCUTORES 

Pseudónimo Idade 
Residência 

(AML) 
Escolaridade Orientação Sexual 

“Eugénio” 38 Anos Lisboa Licenciatura Homossexual 

“Lucídio” 28 Anos Lisboa Licenciatura Homossexual 

“Mónio” 27 Anos Loures Licenciatura Homossexual 

“Gonçalo” 26 Anos Lisboa 

Ensino secundário 
vocacionado para 
prosseguimento 

de estudos a nível 
superior 

Homossexual 

“Mendo” 28 Anos Lisboa Mestrado Homossexual 

“Aires” 26 Anos Lisboa Licenciatura Homossexual 

“Joaquim” 29 Anos Lisboa Mestrado Homossexual 

“Raimundo” 26 Anos Lisboa Licenciatura Homossexual 

“Afonso” 26 Anos Lisboa Licenciatura Homossexual 

“Sancho” 25 Anos Lisboa Mestrado Homossexual 

“Dinis” 30 Anos Lisboa Licenciatura Homossexual 

“Vasco” 32 Anos Oeiras Mestrado Homossexual 

“Duarte” 31 Anos Amadora Mestrado Homossexual 

“Sebastião” 33 Anos Lisboa Mestrado Homossexual 

“Filipe” 30 Anos Lisboa Doutoramento Homossexual 

“Lobato” 35 Anos Lisboa Licenciatura Homossexual 

“Simão” 30 Anos Lisboa Mestrado Homossexual 

“Martim” 32 Anos Lisboa Licenciatura Homossexual 

“Conrado” 30 Anos Lisboa Mestrado Homossexual 



 

 

 

 

  

  

“William” 29 Anos Lisboa Licenciatura Homossexual 

“Fernão” 30 Anos Barreiro 

Ensino secundário 
vocacionado para 
prosseguimento 

de estudos a nível 
superior 

Homossexual 



 

 

 

ANEXO III – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Título do estudo: A perceção de risco em prática de sexo bareback por homens que têm sexo com 

homens na Área Metropolitana de Lisboa. 

 

Enquadramento: Mestrado em Sociedade, Risco e Saúde do Instituto Superior de Ciências Sociais e 

Políticas – Universidade de Lisboa.  

 

Explicação do estudo: O estudo procura conhecer como homens que têm sexo com homens percebem 

o risco de infeção por VIH na Área Metropolitana de Lisboa em prática de sexo sem preservativo e de 

forma deliberada, o bareback. Neste sentido, a perceção do risco envolve os conhecimentos sobre o 

VIH/SIDA; do uso e experiências das intervenções biomédicas, nomeadamente, a PrEP (profilaxia pré-

exposição) e a PPE (profilaxia pós-exposição); e das intervenções comportamentais, como o 

soroposicionamento, serotriagem e outras modalidades de acordo com os parceiros sexuais.  O estudo 

envolve a realização de entrevistas semiestruturadas (gravadas em áudio) a indivíduos que cumpram 

os seguintes requisitos cumulativos: a) ter idade maior de 18 anos; b) pratique sexo com homens 

(independente da orientação sexual); c) tenha tido pelo menos uma relação sexual sem preservativo 

e intencional no último ano; d) indivíduos com estatuto serológico negativo para o VIH; e) adota ou 

não alguma das intervenções biomédicas ou comportamentais; f) resida na Área Metropolitana de 

Lisboa.  

 

Condições: a participação no estudo é inteiramente voluntária, não havendo lugar a qualquer tipo de 

contrapartida.  

 

Confidencialidade e anonimato: O investigador garante a confidencialidade e uso exclusivo dos dados 

recolhidos para fins académicos. Não haverá divulgação de dados de identificação do entrevistado 

para assegurar o seu anonimato. Os contactos, bem como as entrevistas, serão realizados em 



 

 

 

ambiente de privacidade. Em qualquer momento, o entrevistado pode desistir de participar no estudo. 

 

 

Investigador (a)/Entrevistador (a): Victor Lira Rocha 

Instituição: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas – Universidade de Lisboa 

Contactos: / Telef:  

 

Orientador (a): Professora Doutora Maria da Luz Ramos  

Instituição: Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas – Universidade de Lisboa/CAPP  

Contactos: / Telef:  

 

Assinatura/s de quem pede consentimento: ____________________________________________ 

 

Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me foram 

fornecidas pela pessoa que acima assina. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, 

recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito participar 

neste estudo e permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em que 

apenas serão utilizados para esta investigação e nas garantias de confidencialidade e anonimato que 

me são dadas pelo (a) investigador (a). 

 

Nome do entrevistado: ______________________________________________________________ 

 

 

Assinatura:________________________________________________ Data: _____ /_____ /______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IV – GUIÃO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADO 

 

  

 

 
 

GUIÃO DE ENTREVISTA 
 

A PERCEÇÃO DE RISCO EM PRÁTICA DE SEXO BAREBACK POR HOMENS QUE TÊM SEXO 

COM  HOMENS NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA 

 

Conhecimentos sobre risco de infeção 

A) O que o senhor entende por VIH e SIDA? 

B) Por onde o senhor busca as fontes de informação relativas a infeção por VIH? (Internet, 

amigos, parceiros sexuais, associações comunitárias, centros de saúde ou com pessoas 

que vivem com VIH?) 

C) Qual a sua opinião sobre a informação encontrada? (era clara, acessível e 

esclarecedora) 

D) Sente que fica esclarecido sobre o assunto quando acede a essas fontes ou fica 

com dúvidas? No caso de ter dúvidas, consegue esclarecê-las de algum modo? Como? 

E) Costuma falar com alguém sobre este tema? Se sim, quais os aspetos que costumam  

abordar? 

F) Desde que iniciou a sua atividade sexual para o atual momento, qual a sua perceção 

sobre o risco de infeção por VIH? 

G) Sente-se hoje mais confortável ou ainda há um medo do risco da infeção? 

H) Na sua opinião, as pessoas estão mais ou menos receosas em relação à infeção por 

VIH? Porquê? 

I) Qual é a sua opinião sobre discurso acerca da necessidade do uso do preservativo? 

Acha que existem meios alternativos de prevenção? Se sim, quais? 



 

 

 

 

Experiência/prática sexual 

J) Qual a sua orientação sexual? 

K) Atualmente o senhor está em algum relacionamento amoroso? 

L) Como foram as suas primeiras experiências sexuais? 

M) Com que idade o senhor teve relações sexuais com um homem pela primeira vez? 

N) Do início da sua atividade sexual para o atual momento, o uso do preservativo foi 

sempre constante? 

O) Nessa altura recorria a algum tipo de proteção? Se sim qual e porquê? Se não, quando 

é que começou a usar proteção? E qual? 

P) Na sua opinião qual é a importância de usar preservativo na relação sexual? 

Q) Acha que deve ser usado em toda e qualquer relação sexual ou somente em algumas? 

Porquê? 

R) A busca do prazer sexual e o uso do preservativo, como se relacionam estes dois 

aspetos na sua vida sexual? 

S) Costuma praticar sexo com outros homens sem utilizar preservativo? Porquê? 

T) Na sua opinião, se praticar sexo sem preservativo corre algum risco de contrair 

uma infeção sexualmente transmissível? Porquê? 

 Se sim, como é que caracterizaria esse risco? (elevado, médio, baixo) 

 

Acesso a prevenção e aos serviços de saúde 

U) Costuma fazer o teste de rastreio para o VIH? Com que frequência? 

V) Qual o motivo do senhor realizar a testagem? Ocorre somente após a exposição ao 

VIH? 

W) Já fez uso da PPE antes? – Relate a experiencia no uso e do serviço de saúde. 

X) Utiliza ou já utilizou a PrEP? – Relate a experiencia no uso e do serviço de saúde. 

Y) O senhor já observou alguma campanha governamental ou de associações 

comunitárias sobre o VIH no seu concelho? Qual a sua perceção sobre o conteúdo 

destas campanhas? 



 

 

 

Z) Quais serviços de saúde o senhor mais utiliza? (público, privado ou sem fins 

lucrativos?) E  por quê? 

AA) Qual a sua experiência relativa aos serviços de saúde de Lisboa? É positiva ou negativa? 

BB) Existe algum tipo de acolhimento no serviço de saúde? As informações são claras e 

precisas? 

CC) O senhor já sofreu algum tipo de impedimento no acesso desses serviços? 

DD) O senhor já sofreu algum tipo de constrangimento por parte dos profissionais 

da saúde durante a utilização do serviço? (barreiras linguísticas, socioculturais ou em 

decorrência da orientação sexual?) 

 Se sim, porque acha que ocorreram esses constrangimentos? 

EE) Na sua opinião, o seu comportamento perante a sua atividade sexual implica algum 

tipo de risco? Se sim, qual ou quais? Indique, na sua opinião, quais os riscos maiores e 

os menores. 
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APÊNDICE I - GLOSSÁRIO 

 

C 

 Carga viral: a carga viral é um termo usado para descrever a quantidade de VIH no 

sangue de uma pessoa. Quanto mais VIH a pessoa tiver no sangue, maior será a carga 

viral e mais rapidamente a contagem de células de CD4 irá decrescer, enfraquecendo 

o organismo, aumentando de risco de doenças oportunistas e de desenvolver a Sida. 

O monitoramento da carga viral aliado com a adesão a terapia antirretroviral fornece 

informação a pessoa a viver com VIH sobre o seu risco de transmissão de VIH.  

 Carga viral indetetável: Todos os testes de monitoramento de carga viral têm um nível 

de corte de deteção no qual não se pode detetar o VIH com segurança. Quando se 

atinge este limite, significa que a pessoa alcançou a carga viral indetetável, ou seja, 

que a quantidade de vírus no sangue não é possível de detetar por meio do teste que 

está sendo utilizado – não significa que o vírus não existe no organismo. Se a pessoa 

manter esse nível de carga viral indetetável por 06 meses aliado a adesão à terapia 

antirretroviral, a pessoa não tem risco de transmitir o VIH (estatuto serológico 

intransmissível). Cada país tem uma definição de corte de deteção e em Portugal o 

limite é de 20 cópias/ml de sangue.   

E 

 Estatuto serológico: é a condição serológica da pessoa após a realização de um teste 

de VIH. Saber o estatuto serológico é a melhor forma de ajudar a tomar decisões mais 

saudáveis para evitar contrair ou transmitir o VIH.  

 Estatuto serológico intransmissível: a pessoa a viver com VIH passar a estar 

intransmissível quando alcança a carga viral indetetável com adesão à terapia 

antirretroviral por 06 meses. Dessa forma, em relações sexuais sem preservativo a 

pessoa não transmite o VIH.  

 

S 

 Serotriagem:  qualquer tentativa de reduzir o risco de transmissão do VIH através da 

alteração do comportamento sexual segundo a serologia do parceiro. Mais 

comumente significa restringir o sexo anal sem preservativo a parceiros sexuais anais 

que têm a mesma serologia que a pessoa. 



 

 

 

 

P  

 Populações-chave: terminologia que veio a substituir ao longo dos anos o conceito 

epidemiológico e social de grupos de risco e de comportamento de risco. São 

populações sujeitas a leis punitivas ou políticas estigmatizantes e que têm mais 

probabilidade de exposição ao VIH. Para a OMS regional Europa, são definidos como 

populações-chave homens que têm sexo com homens (HSH), pessoas usuárias de 

drogas injetáveis (PUDI), trabalhadores do sexo e pessoas encarceradas.  

 Prevenção combinada: é um conjunto de direitos, evidencias e programas de saúde 

baseados em comunidades a promoverem uma combinação de intervenções 

biomédicas, comportamentais e estruturais de forma a atender as necessidades de 

prevenção ao VIH a comunidades específicas com maior risco de exposição ao vírus, 

com objetivo de reduzir a incidência nestas comunidades. É associado a diferentes 

métodos de prevenção ao HIV, dando ênfase a importância da prevenção as ISTs, 

consequentemente para a saúde integral das pessoas. Essas ações podem estar 

combinadas de acordo com as características individuais e o momento de vida de cada 

pessoa. 



 

APÊNDICE II – INFORMAÇÕES SOCIODEMOGRÁFICA DOS ENTREVISTADOS  

 

Tabela 01 – Intervalos etários  

Faixa etária  
20 a 30 anos 
30 a 40 anos 
Total: 

10 
11 
21 

  

 

Tabela 02 – Perfil demográfico  

Estado civil  
Casado 
Divorciado 
Solteiro 
União de facto 
Viúvo 
Total: 

3 
0 
18 
0 
0 
21 

  
Escolaridade  
Ensino Secundário 
Licenciatura 
Mestrado 
Doutoramento 
Total: 

2 
10 
8 
1 
21 

  
Orientação sexual  
Heterossexual 
Bissexual 
Homossexual 
Total:  

0 
0 
21 
21 

 

Tabela 03 – Área de residência  

Concelhos da AML    
Alcochete 
Almada 
Amadora 
Barreiro 
Cascais 
Lisboa 
Loures 
Mafra 
Moita 

0 
0 
1 
1 
0 
17 
1 
0 
0 



 

 

 

Montijo 
Odivelas 
Oeiras 
Palmela 
Seixal 
Sintra 
Sesimbra 
Setúbal 
Vila Franca de Xira  
 
Total:  

0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
 
21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE III – LITERACIA EM SAÚDE DOS ENTREVISTADOS  

 

Tabela 04 – Principais fontes de informação sobre o VIH/Sida 

Fonte de informação   

Família 4 

Área da Saúde/biológicas 3 

Sites de órgãos oficiais e/ou 

científicas 

11 

Checkpoint 11 

Escola Secundária 2 

Centros de saúde 5 

Redes sociais 3 

Investigação académica 3 

Pessoas seropositivas 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE IV – MÉTODOS DE PREVENÇÃO  

 

Tabela 05 – Uso de Intervenções biomédicas para prevenção ao VIH 

 

Intervenção biomédica por 

ARVs 

Entrevistados que fazem ou 

já fizeram a utilização 

PrEP 937 

PPE 638 

 

 

 

Tabela 06 – Principais métodos de prevenção ao VIH pelos entrevistados 

Métodos 

de 

prevenção 

ao VIH 

Número 

de 

respostas 

PrEP 21 

PPE 4 

Informação 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 08 dos 09 participantes estão em PrEP atualmente.  
38 02 dos 06 participantes que fizeram uso da PPE, estão em PrEP atualmente.  



 

 

 

APÊNDICE V- SERVIÇOS DE SAÚDE  

 

Tabela 07 – Serviços de saúde mais utilizados  

 

Serviços de Saúde  Motivos 
Público (SNS) 12 Acesso a medicamentos; Análises; 

Acessibilidade financeira 
Privado 2 Conforto; Rapidez na marcação de consultas 
Sem fins lucrativos 16 Gratuidade; Preocupação com o Utente; 

Acessibilidade geográfica; Rapidez na 
marcação de consultas; Acolhimento; 
Confiança nos profissionais; Ambiente 
seguro e sem julgamentos; Reputação; Bom 
atendimento  
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