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A ideia de gestão de risco 

 A ideia de gestão de risco compreende o reconhecimento de 
que as pessoas fazem escolhas baseadas na análise dos 
ganhos e perdas envolvidos em cada decisão. Considera 
também que simultaneamente é feita uma avaliação do que é 
aceitável pelo sujeito em uma situação concreta de um 
momento específico da vida. 

 Trata-se assim de assumir que os processos decisórios, nas 
diferentes esferas, incluem riscos, já que não se pode ter um 
controle total da realidade; além disso, implica considerar que 
toda decisão traz implícita a escolha daquilo que se acha 
possível perder ou renunciar. 

 Trata-se igualmente de assumir que os processos decisórios 
ocorrem em contextos que impõem constrangimentos e/ou 
possibilitam escolhas         tensão entre agência X estrutura; 
gestão de risco X vulnerabilidade. 

Barbosa e Villela, 2013 



A ideia de gestão de risco 

 A ideia de gestão de risco no enfrentamento da infecção 
pelo HIV transmitida sexualmente se relaciona à 
ampliação dos recursos preventivos e ao reconhecimento 
dos diferentes arranjos/práticas sexuais possíveis para 
reduzir os riscos de transmissão (recoloca a sexualidade 
como dimensão central para a prevenção).  

 Neste cenário, é central a análise que os sujeitos fazem:  

 dos riscos em relação à AIDS e da necessidade/interesse de 
proteção;  

 das informações que dispõem sobre cada estratégia preventiva;  

 dos custos associados a cada uma e da capacidade de acionar um 
complexo conjunto de referências no momento da relação sexual; 

 dos outros riscos implicados na circunstância em que se dá a 
prática sexual (Terto, 2013) 

 Dos valores e significados atribuídos às diferentes práticas 
sexuais. 

Barbosa e Villela, 2013 



Gestão de risco(s) 

 Sexo e sexualidade são dimensões articuladas a 
várias esferas importantes para a constituição da 
subjetividade.  

 A gestão de risco para a prevenção do HIV supõe 
uma escolha racional dos sujeitos sobre o modo de 
ter “prazer sexual” que possibilite menor risco de 
infecção. Ao mesmo tempo, a análise dos riscos 
necessariamente contempla os riscos pessoais, 
afetivos e subjetivos, e os benefícios esperados 
nestes mesmos âmbitos.  

 momentos da vida, situações, interações, pessoas, 
significados das práticas, do contato com o 
esperma, do uso do preservativo 

Barbosa e Villela, 2013; 

Vasconcelos, 2013 
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Estratégia Proteção contra o HIV Proteção de Gravidez  Estimativa de uso Brasil  

(População geral) 

Citação (ano e 

autor) 

Sexo oral sem proteção Diminuição do risco em 35 vezes 

quando comparado ao sexo anal  

Sexo oral receptivo = 0.04% entre HSH*  

100%   Sexo oral com último 

parceiro (sem 

referência à proteção): 

H=45% e M=41%  

*Baggaley et al, 

2010 

**Barbosa et al, 

2009 

Sexo anal sem 

proteção  

Aumento do risco em 18 a 20 vezes 

quando comparado ao sexo vaginal *, **, 

*** 

Probabilidade de transmissão: 1,69% 

por contato anal receptivo** 

Próximo a 100% Sexo anal com último 

parceiro (sem 

referência à proteção): 

H=23% e M=16% 

**** 

*Grulich et al, 

2010; 

**Boily et al, 

2009; 

***Baggaley et al, 

2010 

****Barbosa et al, 

2009 

Coito interrompido no 

sexo vaginal 

Provável diminuição do risco, faltam 

estudos conclusivos *, **, *** 

Efetividade de uso  

Falha: varia de 14% a 

24% **** 

Uso atual***** 

Mulheres não unidas: 

1,0% 

Mulheres unidas: 2,1% 

*Jones et al, 2009; 

**Rogow et al, 

1995; 

***Richters, 1994; 

****Kost et al, 

2008 

*****MS, 2008 

Coito interrompido no 

sexo anal 

Provável redução do risco, faltam 

estudos conclusivos *, **, ***. 

Probabilidade de transmissão: 0,65% 

por contato anal receptivo entre 

HSH**** 

100%   Não foi encontrado dado 

a esse respeito 

*Jones et al, 2009; 

**Rogow et al, 

1995; 

***Richters, 1994; 

****Jin et al, 2010 

Diafragma e capuz 

cervical 

Provável diminuição do risco, sem 

estudos até o momento * 

Efetividade de uso do 

diafragma 

Falha: 2,6% a 20% ** 

Uso atual*** 

Mulheres não unidas: 

0,0% 

Mulheres unidas: 0,0% 

*Gollub et al, 

2012; 

**MS, 2002 

*** MS, 2008 

Contracepção 

hormonal: oral e 

injetáveis  

Provável aumento do risco para as 

mulheres com uso de injetáveis com 

prosgestágenos *, ** 

Efetividade de uso  

Falha: 7% e 9% 

respectivamente ***  

Uso atual ACO**** 

Mulheres não unidas: 

24,7% 

Mulheres unidas: 30,3% 

Uso atual injetável 

Mulheres não unidas: 

4,5% 

Mulheres unidas: 4,0% 

*Heffron et al., 

2012 

**Morrison et al, 

2012 

***Kost et al, 2008 

****MS, 2008 

EXEMPLO a partir de Barbosa e Villela, 2013: 

Alternativas para gestão de risco(s) em relações heterossexuais 
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Algumas sugestões e vários desafios 

 Na produção de conhecimento: 

 Incorporar nas pesquisas informação sobre: 1) práticas sexuais; 2) 
alternativas utilizadas para a gestão de risco;  

 Recuperar o sexo e a sexualidade no debate sobre prevenção;  

 Incorporar a noção de gestão hierarquizada de riscos como 
estratégia programática (suporte normativo e treinamento, 
entre outros);       

 Garantir acesso a meios de prevenção (inclusive a biomédica);  

 Circunstâncias específicas como o sexo comercial, o sexo 
transacional, ou a vivência de situação de violência 
pressupõem estratégias distintas para gerenciamento dos 
riscos; 

 Desenvolver políticas e ações voltadas para o enfrentamento 
do estigma associado ao HIV, para que as pessoas não temam 
o diagnóstico, assumam o resultado positivo, iniciem 
tratamento em tempo oportuno e possam se beneficiar dos 
efeitos preventivos da redução da carga viral. 

Barbosa e Villela, 2013 
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