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  RESULTADOS  
 

A Profilaxia Pós-Exposição (PEP) consiste no uso de 

antirretrovirais após um possível contato com o Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV), e estudos têm 

demonstrado sua alta eficácia. Em contrapartida, o avanço 

tecnológico possibilitou a expansão e facilitou o acesso às 

mídias sexuais explícitas (MSE), que pode ser considerado 

um risco para infecção pelo HIV.

 OBJETIVO  

O trabalho tem como objetivo analisar o conhecimento e 

percepções dos consumidores de MSE sobre a PEP para o 

HIV. 
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Diante do estudo faz-se necessário a ampliação de 
serviços de disponibilização da PEP, assim como o 
fortalecimento da educação em saúde, reforçando a 
importância de outras medidas que evitem risco de 
infecção pelo HIV, tais como o uso de preservativo. 
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CONCLUSÃO 

Estudo descritivo, 

transversal, online. 

Macroprojeto: Influência 

do consumo de mídias 

sexuais explícitas nas 

práticas de risco ao 

HIV/Aids: survey online no 

território nacional. 

População: homens e 

mulheres, com idade a 

partir dos 18 anos, 

residente no estado do 

Piauí. 

Período de coleta: abril a 

setembro de 2020. 
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