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Resumo:  O Ambulatório de Dermatologia Sanitária da Secretaria da Saúde do
Rio Grande do Sul tem aproveitado o dia 1º de dezembro – Dia Mundial da Luta
Contra a AIDS – para intensificar o atendimento de seu Centro de Testagem e
Aconselhamento. Para verificar o perfil da população atendida neste dia, avaliamos,
além da prevalência de infecção por HIV e Sífilis, algumas variáveis demográficas e
de exposição (risco). Quatro pessoas entre as 89 testadas tiveram o resultado do
teste HIV positivo e quatro tiveram o teste para sífilis reagente. A análise das outras
variáveis estudadas mostrou que esta Campanha anual parece atingir seus objeti-
vos: testar uma população que não viria fazer o teste sem este motivo – pessoas
jovens que, na sua maioria, consideravam-se em muito baixo risco. Apesar da baixa
prevalência encontrada de infecção por HIV e Sífilis, esta Campanha é importante,
pois abre a possibilidade de descobrir estas infecções precocemente e abre a opor-
tunidade de contato com as informações e o aconselhamento relativos às Doenças
Sexualmente Transmissíveis e à Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.

Palavras-Chave:  HIV; Testagem; Avaliação; Campanha de prevenção.

Introdução

O dia 1º de dezembro – Dia Mundial da Luta Contra a AIDS – tem-se
caracterizado não só como um dia de protestos e reivindicações, mas tam-
bém, como um dia privilegiado para fazer trabalhos de prevenção – uma vez
que as pessoas estão mais permeáveis à causa. O Ambulatório de
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Dermatologia Sanitária (ADS-SES/RS) tem aproveitado, nos últimos anos,
este dia para intensificar o atendimento de seu Centro de Testagem e
Aconselhamento (CTA), oferecendo palestras de aconselhamento sobre DST
e AIDS em horários ampliados, de forma a atender até 100 pessoas em ape-
nas um dia. Com a possibilidade atual de, ao diagnosticar precocemente a
infecção por HIV, monitorar e tratar com presteza o indivíduo infectado – de
forma a manter o equilíbrio imunológico e prevenir com eficiência as infec-
ções oportunistas – vem-se incentivando o teste para quem “está na dúvida”.

O CTA do ADS-SES/RS é o Centro de Testagem mais antigo do Brasil,
criado em 1989, e tem uma longa experiência em aconselhamento e diagnós-
tico de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (DST/AIDS). A rotina de funcionamento é diária e
atende a uma demanda em torno de 30 indivíduos para testar ou receber os
resultados dos testes. No ano de 2000 (até julho), foram realizados 1252 tes-
tes anti-HIV no CTA do ADS, com uma prevalência de infecção de 13,9% (174
testes positivos). Entretanto, somente 95 indivíduos (54,6% dos que tiveram
teste positivo) vieram receber o resultado do teste. Dos 1078 indivíduos que
tiveram teste negativo, 754 (69,9%) voltaram ao ADS. Das 95 pessoas que
tiveram o teste positivo e vieram saber o resultado, sessenta e nove (72,6%)
eram do sexo masculino – a maioria deles tinha entre 30 e 49 anos de idade
(33 – 47,8%) e 21 (30,4%) tinham menos de 29 anos. As mulheres com diag-
nóstico de soropositividade que retornaram para receber o resultado do teste
foram 26 (27,4%) e a maioria delas – 18 (69,2%) – tinham menos de 29 anos
de idade. A forma de transmissão mais freqüente para os homens foi a rela-
ção sexual heterossexual (26 indivíduos – 37,7%), seguida da relação sexual
homossexual (20 – 29,9%) e de 11 indivíduos (16,0%) que eram usuários de
drogas injetáveis (UDI) . Entre as mulheres, quase todas relataram terem-se
contaminado por relação sexual heterossexual – sendo que a maioria (24 –
92,3%) tinha parceiro fixo e apenas uma relatou ser UDI (Rio Grande do Sul,
[2001?]).

No Brasil, em 1984, 71% dos casos notificados eram referentes a ho-
mens de orientação homo/bissexual. Progressivamente, observou-se a redu-
ção da participação dessa subcategoria de prevalência, que em 1999/2000 é
de 16%. Essa tendência pode ser observada em todas as regiões do Brasil. O
aumento de casos por via heterossexual fez-se acompanhar de uma expres-
siva participação das mulheres no perfil epidemiológico da doença, constata-
da na progressiva redução da razão de sexo (homens/mulheres) entre todas
as categorias de exposição – de 24:1 (1985) para 2:1 (1999/2000). Desde o
início da epidemia, o grupo etário mais atingido, em ambos os sexos, tem sido
de 20 a 39 anos, perfazendo 70% do total de casos de AIDS notificados até
03/06/2000. A transmissão sangüínea do HIV em hemofílicos e em indivíduos
que receberam transfusão de sangue, segmento populacional intensamente
atingido no início da epidemia, vem apresentando um importante declínio ao
longo da última década e meia. Essas subcategorias representavam 62,5%
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da categoria de exposição sangüínea, em 1984, e 0,9% em 1999/2000. Em
1984, 37% dos casos de AIDS por transmissão sangüínea eram atribuídos ao
compartilhamento de agulhas e seringas no uso de drogas injetáveis. Essa
subcategoria, em 1999/2000, já representava 99% das ocorrências por trans-
missão sangüínea (Boletim Epidemiológico AIDS, 2001).

A população que freqüenta o CTA rotineiramente já foi estudada em
mais de uma ocasião, entretanto, a clientela específica do dia 1° de dezembro
ainda não tinha o perfil conhecido. Da mesma forma, não tínhamos muita
noção da efetividade dos meios de divulgação deste trabalho.

Metodologia

Com o objetivo de verificar o perfil da população atendida no CTA no Dia
Mundial da Luta Contra a AIDS, avaliamos algumas variáveis que considera-
mos importantes. Além das variáveis demográficas e das prevalências de
infecção por HIV e Sífilis, medimos: a freqüência de testes anteriores, o tipo
de exposição (risco), o porquê da escolha deste dia para fazer o teste e como
soube das atividades da Campanha no CTA do ADS. Perguntamos também a
respeito do uso da camisinha, que todos sabem ser uma barreira bastante
eficaz da transmissão de DST e AIDS. Entretanto, o fato destas pessoas te-
rem vindo testar-se demonstra que provavelmente o preservativo não foi usa-
do sistematicamente. Por isso também observamos as justificativas feitas
para o uso ou não do preservativo – já que todos os indivíduos consideravam
ter-se exposto a algum risco.

Todas as 89 pessoas que participaram das atividades do “Dia” foram
convidadas a participar da pesquisa. O consentimento foi verbal e todos dis-
puseram-se a responder às perguntas. Um pequeno questionário foi aplicado
individualmente e com a privacidade mantida durante a coleta de sangue.
Nenhum indivíduo foi identificado pelo nome – como é a rotina do CTA – todos
receberam apenas uma senha.

Resultados

Quatro (04) pessoas, entre as 89 testadas, tiveram resultado positivo ao
teste de HIV e quatro (04) pessoas tiveram resultado reagente ao teste de
VDRL – nenhuma delas teve os dois testes com resultado positivo simulta-
neamente (Quadro 1).

 A distribuição das variáveis demográficas mostrou um perfil mais ou
menos esperado. A distribuição por sexo ficou perfeitamente equilibrada, a
maioria da população era jovem – com uma concentração maior na faixa-
etária de 20 – 39 anos de idade e, em termos de escolaridade, a distribuição
foi razoavelmente equilibrada (Quadro 2).
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Quadro 1  – Resultados dos testes para infecção por HIV e sífilis

VARIÁVEL (n=89) FREQÜÊNCIA PROPORÇÃO
RESULTADO DO TESTE ANTI-HIV
Positivo 4 4,5%
Negativo 85 95,5%
RESULTADO DO TESTE VDRL
Positivo 4 4,5%
Negativo 85 95,5%

Quadro 2  – Distribuição das variáveis demográficas na população estudada

VARIÁVEL (n=89) FREQÜÊNCIA PROPORÇÃO
SEXO
Masculino 44 49,4%
Feminino 45 50,6%
FAIXA ETÁRIA
Menos de 20 anos 12 13,5%
20 – 29 anos 33 37,1%
30 – 39 anos 22 24,7%
40 – 49 anos 13 14,6%
50 anos ou mais 9 10,1%
ESCOLARIDADE
Até a 4ª Série 20 22,5%
Até a 8ª Série 17 19,1%
Ensino Médio incompleto 12 13,5%
Ensino Médio completo 22 24,7%
Superior incompleto 12 13,5%
Superior completo 6 6,7%

A maioria das pessoas estava fazendo o teste pela primeira vez, entre-
tanto, 27% já tinham feito o teste antes. A grande maioria (89%) dos indiví-
duos testados considerou que a exposição ao vírus HIV havia sido sexual e
quatro pessoas resolveram testar-se apesar de considerar que não haviam
tido exposição nenhuma. A maioria também respondeu que escolheu o dia 1°
de dezembro para fazer o teste porque “criou coragem por causa da campa-
nha” ou “pela facilidade dos horários”. Dentre as pessoas que participaram da
campanha, 53% souberam das atividades programadas para o dia no próprio
ADS – “informados pessoalmente durante a semana anterior (29%); “porque
vi os cartazes espalhados pelo ADS”; “porque havia visto a faixa colocada na
frente do ADS” foram as justificativas apresentadas. Tanto a faixa quanto os
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cartazes haviam sido confeccionados por alguns dos funcionários do ADS
que participaram da campanha.

Quadro 3  – Distribuição das variáveis de exposição e motivações para fazer
o teste na população estudada

VARIÁVEL (n=89) FREQÜÊNCIA PROPORÇÃO
TIPO DE EXPOSIÇÃO
Sexual 79 89,0
Uso de drogas 2 2,2
Transfusão zero –
Acidental 2 2,2
Nenhuma 4 4,4
Outra 2 2,2
JÁ FEZ O TESTE ANTES
Sim 24 27,0%
Não 65 73,0%
QUANTAS VEZES
Nenhuma 65 73,0%
Uma vez 18 20,2%
Mais de uma vez 6 6,7%

HÁ QUANTO TEMPO (ultima vez)
Menos de 1 ano 9 10,0%
Dois anos 7 7,9%
Três anos 3 3,4%
Quatro anos 2 2,2%
Cinco anos 3 3,4%
Não se aplica 65 73,0%

PORQUE VEIO FAZER O TESTE HOJE
Criou coragem com a campanha 25 28,1%
Pela facilidade dos horários 27 30,3%
Veio acompanhar alguém 9 10,1%
Exposição recente 11 12,4%
Por casualidade 14 15,7%
Outro motivo 3 3,3%

COMO SOUBE DA CAMPANHA
Por outra pessoa (amigo, familiar etc.) 8 9,0%
Propaganda na Imprensa 26 29,2%
Faixa e cartazes no ADS 7 7,9%
Informado pessoalmente no ADS 26 29,2%
Veio consultar por outro motivo 8 9,0%
Já havia participado em outros anos 1 1,1%
Não sabia – viria mesmo fazer o teste 13 14,6%
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Quanto ao uso de camisinha verificamos, mais uma vez, que a maioria
das pessoas “não usa” (26%) ou usa “às vezes” (48%). As justificativas para
fazer o teste de quem usa sempre ou de quem não usa nunca encontram-se
no quadro abaixo:

Quadro 4  – Justificativas apresentadas por alguns participantes do estudo à
respeito do uso ou não da camisinha

VARIÁVEL FREQÜÊNCIA PROPORÇÃO
QUEM USA SEMPRE ... (n = 23)
Camisinha arrebentou 7 30,4%
Só não usou uma vez 4 17,4%
Passou a usar depois de um “susto” 1 4,3%
Ex-marido não era confiável 1 4,3%
Marido era UDI – morreu assassinado 1 4,3%
Não confiança no último exame 1 4,3%
Tem um irmão com AIDS 1 4,3%
Desde que sabe-se infectado por HIV 1 4,3%
Como método anticoncepcional 1 4,3%
Veio fazer o teste para “liberar” o uso 1 4,3%
com o parceiro fixo

Não fez comentários 1 4,3%

QUEM NÃO USA NUNCA ... (n = 23)
É viúva 1 4,3%
Marido morreu recentemente de AIDS 1 4,3%
Veio fazer o teste por solicitação da 1 4,3%
clínica para usuários de drogas

Teve relação com alguém que morreu 1 4,3%
de AIDS

Parceira é infectada 1 4,3%
Não fez comentários 18 78,3%

Como foram poucos os indivíduos com teste positivo para HIV e Sífilis,
não foi possível realizar análises estatísticas para avaliação de fatores de
risco. Isto aconteceu porque a amostragem foi insuficiente para testes de
associação e efeito e por uma questão ética – entre tão poucos indivíduos,
ficaria fácil identificar características individuais se estratificássemos a amos-
tra. Entretanto, é possível descrever a distribuição da amostra segundo algu-
mas características e o resultado do teste anti-HIV:

1. Dos quatro indivíduos que tiveram o teste positivo, dois eram do sexo
feminino e dois do masculino.
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2. Dois indivíduos já tinham feito o teste antes e dois ainda não tinham
feito.

3. Todos os indivíduos com teste positivo relataram exposição sexual ao
vírus.

4. Três dos quatro indivíduos vieram fazer o teste no dia da campanha
porque “criaram coragem por causa da campanha”.

5. Dois dos quatro indivíduos responderam que usavam camisinha sem-
pre (um deles já conhecia sua sorologia positiva) e dois responderam que não
usavam nunca.

Discussão e conclusões

A campanha do Dia Mundial no ADS parece ter atingido uma população
que não viria fazer o teste não fosse este motivo – pessoas jovens, muitos
universitários e alguns que consideravam-se de muito baixo risco. Entretanto,
os resultados confirmaram o esperado – os indivíduos que tiveram resultado
positivo para anti-HIV tinham exposições reconhecidas.

Ainda chama a atenção a grande proporção de pessoas que fazem o
teste mais de uma vez – que ao nosso ver significa ter experimentado a pos-
sibilidade de “nova exposição” – algumas pessoas até muitas vezes. Será
que as pessoas pensam no teste como medida de prevenção da doença após
contaminação? Apesar de saberem-se em risco, as pessoas continuam se
expondo?

Outra situação que chama a atenção – mas não surpreende – é a gran-
de proporção de pessoas que usam camisinha “às vezes” (48%) e as justifi-
cativas ou as situações em que usa continuam as mesmas. Nos parece que o
“parceiro fixo” continua dando “segurança” às pessoas, além de alguns rela-
tos de uso do preservativo “até estabelecer uma relação estável” ou “quando
desconfia do parceiro”.

Apesar da baixa prevalência de infecção por HIV e Sífilis encontrada
entre as muitas pessoas testadas no dia da campanha, se comparada com a
prevalência média na rotina do CTA, consideramos que o trabalho foi válido.
Além de conhecer a situação sorológica, todas estas pessoas receberam
aconselhamento. Foram feitos dois diagnósticos de infecção por HIV em pes-
soas que nunca tinham sido testadas antes.

Consideramos que pelo menos duas afirmações feitas pela maioria das
pessoas participantes da campanha justificam a manutenção desta prática –
1) “criar coragem de vir fazer o teste por causa da campanha” e 2) “aproveitar
a facilidade dos horários e facilidade dos acessos para conseguir testar-se”.
Pode-se concluir, por conveniência, que duas condições ampliariam/facilitari-
am a busca pela testagem e aconselhamento em HIV/AIDS: quebrar as bar-
reiras de vergonha/temor em fazer o teste e melhorar a acessibilidade em
horários de disponibilização do teste.
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Campaña de test anónimo en el Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA

Resumen:  El Ambulatório de Dermatologia Sanitária de la Secretaria da Saú-
de del Rio Grande do Sul ha aprovechado el día 1º de diciembre – Día Mundial de la
Lucha Contra el SIDA – para intensificar la atención en su Centro de Test y
Aconsejamiento. Para verificar el perfil de la población atendida en ese día,
evaluamos, además de la prevalencia de infección por VIH y sífilis, algunas variables
demográficas y de exposición (riesgo). Cuatro personas entre las 89 testadas
tuvieron el resultado del test VIH positivo y cuatro tuvieron el test para sífilis reagente.
El análisis de otras variables estudiadas mostró que esa Campaña anual parece
alcanzar sus objetivos: testar una población que no haría la prueba sin ese motivo –
personas jóvenes que, en su mayoría, se consideraban de muy bajo riesgo. A pesar
de la baja prevalencia encontrada de infección por VIH y sífilis, esa Campaña es
importante, pues abre la posibilidad de descubrir esas infecciones precozmente, así
como la oportunidad de contacto con las informaciones y el aconsejamiento relativos
a las Enfermedades Sexualmente Transmisibles y a la Síndrome de la
Inmunodeficiencia Adquirida.

Palabras Clave:  VIH; Test; Evaluación; Campaña de prevención.

Campaign of anonymous testing in the world day of fight against aids

Abstract:  The Ambulatório de Dermatologia Sanitária (ADS) has been taking
advantage of the first day of December – World Day of Fight Against AIDS – to
intensify the service of the Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). To verify
the profile of the population assisted in the CTA on this day, we evaluated, besides
the infection prevalences for HIV and Syphilis, some demographic and exposition
variables (risk). Four people among the 89 tested had the result of the test as positive
HIV and four people had the test for syphilis reagent. The analysis of the other studied
variables showed that this annual campaign seems to reach its objectives: to test a
population that would not come to do the test without this reason – young people that,
in their majority were considered in very low risk. We considered that, in spite of the
low infection prevalence for HIV and Syphilis found in this population, this campaign
is important because, besides the possibility to discover these infections early, all
these people have the opportunity to receive information and advice on STD/AIDS.

Key-words:  HIV; Testing; Evaluation; Campaign of prevention.
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