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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho acadêmico propõe inicialmente uma reflexão sobre a definição de saúde, 

considerando os seus determinantes e condicionantes, além de pensá-la a partir de dois projetos 

que se caracterizam como o privatista e o universal. Será apresentado também, um estudo sobre 

o Programa Nacional de DST/HIV/AIDS/Hepatites Virais, bem como, sobre a política pública 

voltada para o combate da epidemia em questão. O trabalho monográfico construirá uma análise 

sobre o espaço da sala de espera, na qual será levantada uma discussão a respeito da 

discriminação sofrida pelos soropositivos, possibilitando entender esse espaço como um meio 

para democratizar informações, de forma a enfrentar a violação dos direitos das pessoas que 

vivem com HIV/AIDS. Fará parte desse estudo, um relato de experiência que se obteve durante 

a realização do estágio supervisionado em Serviço Social, no campo da saúde, especificamente, 

no Programa Municipal DST/HIV/AIDS/Hepatites Virais. 
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SUMARY 

 

 

The present academic work initially proposes a reflection on the definition of health, 

considering its determinants and constraints, in addition to thinking it from two projects that 

are characterized as the privatist and the universal. It will also present a study on the National 

STD / HIV / AIDS / Viral Hepatitis Program, as well as on the public policy aimed at combating 

the epidemic in question. The monographic work will construct an analysis of the space in the 

waiting room, in which a discussion will be raised about the discrimination suffered by HIV-

positive people, making it possible to understand this space as a means to democratize 

information in order to face the violation of the rights of the people who living with HIV / 

AIDS. This study will be part of an experience report that was obtained during the Supervised 

Internship in Social Work, in the health field, specifically in the Municipal STD / HIV / AIDS 

/ Viral Hepatitis Program. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho “INTERVENÇÃO EM SALA DE ESPERA: enfrentando a 

violação dos direitos das pessoas que vivem com HIV/AIDS”, foi construído a partir da 

implementação do Projeto de Intervenção realizado durante o estágio supervisionado do curso 

de Serviço Social. Assim, este projeto vem trazer informações pertinentes a respeito dos direitos 

civis, políticos e sociais das pessoas que vivem com esta infecção/doença, bem como, discutir 

a sala de espera como um espaço de intervenção, na qual possibilita o acesso aos direitos, 

serviços e tratamentos e busca fortalecer a autonomia e cidadania dessas pessoas.  

Nesse contexto, há que se destacar as vivências dos pacientes soropositivos que 

cotidianamente passam por situações difíceis de caráter emocional e social que acaba 

desmotivando-os para enfrentarem a doença no que se refere a adesão ao tratamento 

antirretroviral, bem como, as relações sociais, familiares e afetivas. Além disso, a AIDS 

continua sendo uma doença estigmatizante e lastreada de preconceito e discriminação.  

Assim, o trabalho que se realiza frente a essas demandas, deve dispor de uma visão 

social abrangente, de forma a construir possibilidades, desenvolver potencialidades, a fim de 

diminuir a vulnerabilidade dos infectados frente à doença e à sociedade, sendo preciso também, 

facilitar o acesso ao serviço público e a informação, de forma, a promover a inserção na 

sociedade àqueles que são vistos, por muitos, como meros recebedores de favores.  

A partir dessa análise, o estudo revela muitos questionamentos e aponta algumas 

reflexões como:  

 A sala de espera pode ser considerada um espaço de socialização de informações 

sobre direitos?  

 Como a intervenção na sala de espera possibilita a construção da cidadania do 

paciente com HIV/AIDS?  

 O debate sobre a violação dos direitos implica na participação política e social 

das pessoas que vivem com HIV/AIDS?  

 Somente a informação a respeito da prevenção e contágio é suficiente para 

promoção da qualidade de vida do paciente?  

 Deve-se dar ênfase à discriminação nas ações de enfrentamento da violação de 

direitos dos portadores?   

 Quais danos a discriminação pode causar nas pessoas que vivem com 

HIV/AIDS? 
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 Até que ponto a discriminação e a estigmatização afetam a vida das pessoas 

infectadas/doentes?  

 O debate sobre os direitos humanos torna-se essencial ao lidar com a 

problemática da violação de direitos das pessoas que vivem com HIV/AIDS? 

Sendo assim, a presente monografia visa trabalhar uma questão especialmente “cara” 

para as pessoas que vivem com HIV/AIDS e sociedade em geral, visto que a mesma, mostra-se 

como instrumento para propiciar/despertar o conhecimento sobre os direitos dessas pessoas e 

ao mesmo tempo, provoca uma reflexão a respeito das diferentes demandas econômicas e 

sociais que estão presentes nas vidas desse público em questão.  

Nota-se que as realidades desses indivíduos abarcam risco e vulnerabilidade social que 

requer maior atenção por parte da sociedade como um todo e, principalmente, dos profissionais 

que lhes prestam atendimentos, como orientações sobre seus direitos, que envolvem, muitas 

vezes, previdência, assistência social, saúde, educação, habitação e trabalho, conforme 

destacado no Projeto de Intervenção, realizado no semestre passado (2017.1), no Programa 

Municipal DST/AIDS, enquanto estagiária do Serviço Social, em que foi detectado a 

necessidade de proporcionar aos pacientes informações a respeito dos seus direitos.  

Através da realização do referido Projeto na Sala de Espera, tornou-se necessário 

pensar o quanto é importante uma intervenção que democratiza e socializa as informações e 

que faz pensar no tripé da Seguridade Social (saúde, assistência e previdência), bem como, na 

participação social, sendo esta última, uma forma de construção de autonomia daqueles que se 

sentem, muitas vezes, abandonados enquanto sujeitos de direitos, como o caso das pessoas que 

vivem com HIV/AIDS. Por isso, é essencial possibilitá-los a ampliar o controle da sua vida 

social e política, provocando transformações significativas.  

A partir da Constituição Federal Brasileira, de 1988, acontece uma reestruturação do 

Sistema Nacional de Saúde (SNS), o qual propõe a saúde como um direito de todos e de 

responsabilidade do Estado, compreendida a partir dos princípios de universalidade, equidade 

e integralidade. Diante disso, salientamos que os estudos levantados nesse trabalho buscam 

trazer uma reflexão sobre esta realidade, não como uma simples informação, visto que, é preciso 

enxergar a saúde como dimensão de direito problematizando, assim, seus determinantes. Nessa 

perspectiva, vale destacar a autora Vasconcelos (1997), enfatizando que só há reflexão, quando 

se possibilita uma análise e desvendamento da situação, por meio de estímulos, capazes de 

capturar, na medida do possível, a realidade social e com isso poder participar das 

transformações dessa realidade, enquanto ser histórico.   
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Portanto, analisar o ambiente de sala de espera enquanto um meio para intervenção, 

capaz de enfrentar a violação dos direitos das pessoas que vivem com HIV/AIDS é possibilitar 

também a ampliação do acesso aos serviços de saúde, propondo compreensões importantes e 

necessárias que garantam expandir os direitos sociais, na medida em que se compromete com 

a cidadania e, consequentemente, com o avanço da qualidade de vida das pessoas em questão,  

no que diz respeito aos seus direitos, bem como, sua dignidade que, na maioria das vezes, estão 

ausentes de suas vidas. 

Com o referido trabalho busca-se o desenvolvimento de reflexões pertinentes sobre a 

sala de espera enquanto instrumento para garantir cidadania e qualidade de vida, a partir do 

conhecimento dos direitos das pessoas que vivem com HIV/AIDS. Além disso, esta procura 

identificar os direitos civis, políticos e sociais das pessoas que vivem com HIV/AIDS, bem 

como, destacar suas violações, sendo apresentado os limites de cidadania que a violação dos 

direitos das pessoas que vivem com HIV/AIDS provoca, distinguindo, assim, a intervenção no 

espaço da sala de espera e o processo de educação em saúde. Este trabalho monográfico seguiu, 

desta forma, o seguinte percurso metodológico:  

a) Foi elaborado a partir de pesquisas bibliográficas de livros, artigos e outros trabalhos 

acadêmicos que abrangem o tema na qual direciona o referido estudo;  

b) Além do levantamento bibliográfico, o trabalho também conta com a contribuição 

dos resultados obtidos no Projeto de Intervenção, como citado anteriormente. Este Projeto de 

Intervenção em questão, foi efetivado em 4 (quatro) etapas na sala de espera da instituição em 

que era feito o estágio supervisionado em Serviço Social, ou seja, no CDIP II, no qual foram 

abordados assuntos diversos, como informações sobre a promoção à saúde, prevenção, direitos 

sociais e os cuidados com a alimentação, especialmente, no momento mais crítico do 

tratamento. Um trabalho interventivo, desenvolvido de forma dinâmica e criativa, com 

utilização de cartazes e folders.  

c) Durante sua realização, houve a participação de um total de 60 usuários da referida 

Unidade de Saúde, sendo que, no primeiro encontro, onde abordamos o tema referente a 

“Qualidade de vida com vistas a promoção da saúde”, quando foram levantas questões como a 

prevenção e adesão, estavam presentes 18 participantes. No segundo encontro, a partir da 

abordagem sobre “os cuidados com a alimentação”, trabalhamos com 12 pacientes do CDIP II 

que se encontravam na Sala de Espera. Finalizando o Projeto de Intervenção destacamos um 

tema particularmente especial, pois tratava-se das orientações sobre “os direitos das pessoas 

que vivem com HIV/AIDS”, que contou com a presença de 14 (quatorze) participantes. 
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Nos dois primeiros encontros verificamos que os pacientes permaneceram atentos as 

informações repassadas, mas no último encontro, estes não só acompanharam atentamente os 

assuntos expostos, como, interagiram de forma diferenciada à medida que avançávamos na 

exposição. Seus relatos destacam esse interesse pelo assunto dos “direitos” e foram registrados 

em relatórios, onde verificamos a necessidade da população em buscar informações que dizem 

respeito aos direitos das pessoas que vivem com HIV/AIDS.  

Portanto, o projeto realizado, teve como objetivo garantir ao usuário, no espaço da sala 

de espera, o acesso a informação e orientação para a promoção de uma melhor qualidade de 

vida aos pacientes do Programa Municipal DST/AIDS. Além disso, este visava possibilitar 

conhecimentos sobre os direitos sociais, de forma clara e concreta, ampliando a democratização 

das informações e as diversas formas de acessar estes direitos.  

Para dar sustentação teórica ao debate que apresentamos nesta monografia, recorremos 

a referenciais teóricos como, Marshall (1967); Iamamoto (2008); BRASIL (2001); Buss (2000); 

Paiva (2002); Teixeira e Veloso (2006); Castro (2016); Galvão (2000), Netto (1990); Bravo 

(1996), entre outros, que nos permitiram dividir a monografia em 04 (quatro) capítulos.  

No primeiro capítulo, intitulado “A POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL, A 

PARTIR DOS ANOS 90 E A IMPORTÂNCIA DA CRIAÇÃO DO PROGRAMA 

NACIONAL DE DST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS”, abordaremos o contexto da 

Política de Saúde no Brasil, levando em conta sua concepção a partir da Constituição de 1988. 

Faremos assim, uma discussão a respeito dos dois projetos de saúde que vivem em permanente 

tensão (Reforma Sanitária/SUS e Projeto Privatista) e, além disso, faremos a caracterização da 

saúde, que deixa de ser vista apenas como ausência de doença e incorpora as determinações 

sociais, para enfim, concebê-la. Por fim, destacaremos o Programa Nacional de DST/AIDS 

desde sua criação, bem como, seu importante papel no enfrentamento da epidemia de 

HIV/AIDS no Brasil. 

No segundo capítulo, cujo título é “O PROGRAMA MUNICIPAL 

DST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E A 

PERSPECTIVA DA SUPERAÇÃO DO ESTIGMA E DA DISCRIMINAÇÃO 

PRESENTES NA SOCIEDADE”, destacaremos a criação do Programa Municipal de 

DST/AIDS, bem como, suas ações, propostas e objetivos, sem deixar de considerar a 

importância desse Programa frente ao quadro crescente da AIDS no município e região. Logo, 

serão levantadas também, questões a respeito da atuação do Serviço Social na relação com a 

demanda trazida pelas pessoas acometidas pela infecção e/ou doença e, com isso, faremos uma 
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análise sobre a discriminação e o estigma, por trazerem graves consequências à vida social das 

pessoas que vivem com HIV/AIDS. 

Em seguida, no terceiro capítulo, “A SALA DE ESPERA COMO INSTRUMENTO 

DE ENFRENTAMENTO DOS PROCESSOS DE EXCLUSÃO DAS PESSOAS QUE 

VIVEM COM HIV/AIDS”, refletiremos sobre a sala de espera e o que a mesma possibilita, a 

partir da socialização da informação sobre os direitos das pessoas que vivem com HIV/AIDS, 

para compreendermos como a falta de acesso à informação, pode interferir na participação 

social dessas pessoas e no enfrentamento de situações de violação de direitos existentes.  

E, finalizando o referido capítulo, apresentaremos como ocorreu o processo de 

experiência vivenciada durante o período de estágio em Serviço Social na Instituição CDIP, 

que nos possibilitou a construção desse trabalho monográfico. A abordagem da experiência será 

feita de forma analítica e crítica, propondo discutir - a partir de um referencial teórico pertinente, 

bem como, dos relatos das pessoas que participaram do Projeto de Intervenção intitulado 

“Intervenção na Sala de Espera garantindo cidadania e qualidade de vida aos pacientes do 

Programa Municipal DST/AIDS” - essa realidade densa e permeada por resistências internas 

(institucionais) e externas (sociedade).  

Neste sentido, a partir do alcance do conhecimento adquirido através da intervenção 

ocorrida no estágio supervisionado em Serviço Social, realizada no Programa Municipal 

DST/AIDS e por meio de pesquisas bibliográficas capazes de desenvolver com mais 

profundidade o tema em estudo, foi possível construir um trabalho acadêmico que vai ao 

encontro dos objetivos nele proposto.  
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1. A POLÍTICA DE SAÚDE NO BRASIL, A PARTIR DOS ANOS 90 E A 

IMPORTÂNCIA DA CRIAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE 

DST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS. 

 

 

A Constituição Federal de 1988 traz o conceito de seguridade, substituindo a 

concepção clássica de seguro, até então vigente e passando a considerar saúde, previdência 

social e assistência social, como os pilares da Seguridade Social no Brasil. 

Sendo assim, a saúde ao ser vista como dever do Estado e, portanto, universal, revela 

uma iniciativa de desmercantilização da mesma. No entanto, é preciso considerar que há no 

Brasil, mesmo com o SUS universal, a presença de um sistema de saúde dual (público e privado) 

com vinculações institucionais distintas. Há também um grande desafio na implementação 

desse novo status de saúde, já que a exclusão e a desigualdade imperam na realidade social 

brasileira. 

As políticas de descentralização e financiamento público do setor de saúde têm sido 

apoiadas e fortalecidas pela sociedade civil, de forma a assegurar sua responsabilização, 

respeitando a gestão das três esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal), em respeito à 

Lei 8.080/90, que cria o Sistema Único de Saúde. 

Por esta razão, na esteira do processo de descentralização, verifica-se que desde a 

metade da década de 1980, o Estado vem investindo no combate ao HIV/AIDS e outras DST, 

viabilizando por meio dos programas nacional, estaduais e municipais, a necessidade de 

combater essa epidemia e melhorar as condições de tratamento das pessoas que vivem com as 

mesmas. 

Este será o ponto que abordaremos nos tópicos a seguir. 

  

 

1.1. Entendendo a Política de Saúde no Brasil, a partir dos anos 90. 

 

 
Desde a década de 1970, a sociedade contemporânea tem vivido uma crise global, que 

trouxe possibilidades reais de retrocesso social, manifestando-se por meio de dois projetos 

societários antagônicos: o da sociedade articulada sobre uma democracia restrita que diminui 

os direitos sociais e políticos e o de uma sociedade fundada na democracia de massas com 

ampla participação social conjugando as instituições parlamentares e os sistemas partidários 
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com uma rede de organização de base, como, os sindicatos, as comissões de fábrica, as 

organizações profissionais e de bairros, os movimentos sociais urbanos e rurais (NETTO, 

1990). 

Esses projetos societários afetam diversas políticas sociais, como por exemplo, a 

política de saúde, onde podemos destacar dois projetos antagônicos, o da Reforma Sanitária e 

o da Saúde Privatista.  

O primeiro diz respeito ao Sistema Único de Saúde (SUS), construído na década de 

1980, na qual traz como preocupação central a atuação do Estado na sociedade no que diz 

respeito às políticas sociais e, por conseguinte, as de saúde, na forma de Estado democrático e 

de direito. Pode-se se destacar como analisa Bravo (1996), alguns significativos aspectos como 

a democratização do acesso, a universalização das ações, a descentralização dos serviços, a 

melhoria da qualidade dos serviços com adoção de um novo modelo assistencial pautado na 

integralidade e equidade das ações. Baseia-se, portanto, na saúde como direito de todos e dever 

do Estado. 

Nesse sentido, o Projeto da Reforma Sanitária, se constitui como uma relação 

diferenciada do Estado e sociedade. Este projeto, a partir da instalação de conselhos e 

conferências fortalece a presença de novos sujeitos sociais na construção e formulação da 

política de saúde.  

Já o Projeto de Saúde Privatista articula-se ao mercado, tendo como principal objetivo 

a contenção de gastos, por meio da política de ajuste, bem como, a focalização e 

descentralização do poder central, em um sentido inverso do preconizado no SUS. Com isso, 

percebe-se que o fundamento central do SUS, que consiste na universalização dos direitos 

provoca tensão aos formuladores da saúde voltada ao mercado.  

As estratégias de saúde privatista se desdobram em parcerias sociais, com 

refilantropização, possibilitando a desprofissionalização, onde faz-se uso de agentes cuidadores 

para realizarem atividades profissionais.  

Podemos analisar que a disputa entre os dois projetos de saúde, existentes na década 

de 1990 continua presente nos tempos atuais. Propostas de fortalecimento da Reforma Sanitária 

existem, porém há que se questionar a falta de vontade política para financiamentos capazes de 

viabilizá-la. Percebe-se então, a continuidade das políticas focais, falta de financiamentos e 

democratização do acesso, não viabilização da Seguridade Social, bem como, a articulação com 

o mercado, constituindo assim uma relação público-privado questionável.  

A saúde, desde sua origem, aqui delimitado nos anos de 1930, foi vista de forma 

mercantil, sempre ligada ao mundo do trabalho, sem com isso, deixar de ser discriminadora, 
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visto que não foi concebida igualmente para todos1. A origem do setor privado da saúde no 

Brasil se concebeu após o Golpe Militar, onde há uma reunificação dos IAPS, na qual os 

serviços de saúde eram contemplados pela compra de serviços de terceiros. O Estado por sua 

vez, gerenciava esses Institutos, formados por empregados e empregadores, sendo estes 

responsáveis pela contribuição ao financiamento do setor privado de saúde brasileiro. 

Sabemos que com a Constituição Federal de 1988, a Seguridade Social composta pelo 

tripé Saúde, Assistência e Previdência, representa um grande avanço na efetivação dos direitos 

sociais no território brasileiro, com destaque para o capítulo “Da Ordem Social”, representando 

a afirmação da extensão de direitos sociais no Brasil, em conformidade com as transformações 

políticas e sociais que a sociedade brasileira vinha passando, onde a partir dessa conjuntura o 

entendimento de Seguridade Social tem, no que concerne à saúde, a seguinte premissa básica, 

no Art.196, da Constituição Federal Brasileira: 

 

 
A defesa da saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de 
doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 2008, p.16) 

 
 

 
Tal preceito é complementado pela Lei 8.080/90, estabelecendo os princípios e 

diretrizes para a saúde em nosso país em seu artigo 2º: “A saúde é um direito fundamental do 

ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”, e 

afirmando em seu Art.3° que:  

 

 
A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, 

a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 
essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social 

e econômica do País. (BRASIL, 2016) 

 
 

 

Com a criação do SUS também foram definidos os papéis das esferas governamentais 

na busca da efetivação da saúde, onde o município tornou-se o responsável imediato pelo 

                                              
1 Assim se afirmavam as CAPS (Caixas de Aposentadorias e Pensões) previstas na Lei Eloy Chaves, bem como, 

os IAPS (Institutos de Aposentadorias e Pensões) na década de 1930, para a população inserida no mercado de 
trabalho formal.  
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atendimento das necessidades básicas. Assim, explicita Henrique Hoffmann Monteiro Castro 

(2005): 

 

Nesse âmbito, estabeleceu-se uma divisão de tarefas no que tange ao 
fornecimento de medicamentos, de maneira que o sistema básico de saúde 

fica a cargo dos Municípios (medicamentos básicos), o fornecimento de 

medicamentos classificados como extraordinários compete à União e os 
medicamentos ditos excepcionais são fornecidos pelos Estados. Percebe-

se, claramente, a composição de um sistema único, que segue uma diretriz 

clara de descentralização, com direção única em cada esfera de governo 
(CASTRO, 2005 apud BRASIL, 2014). 

 
 

 
Podemos assim, destacar que com o desenvolvimento da era capitalista o direito a 

saúde vem sendo requisitado, por diversos setores da população, desde as primeiras décadas do 

século XX, ainda que limitada, considerando sua definição, nos dizeres de Castro (2005), onde 

saúde: 

 

Corresponde a um conjunto de preceitos higiênicos referentes aos cuidados 
em relação às funções orgânicas e à prevenção das doenças. [...] Em outras 

palavras, saúde significa estado normal e funcionamento correto de todos 

os órgãos do corpo humano [...], sendo os medicamentos os responsáveis 
pelo restabelecimento das funções de um organismo eventualmente 

debilitado (CASTRO, 2005 apud BRASIL, 2014). 

 

 

Desde 1948 que a Organização Mundial de Saúde (OMS) define a saúde como “um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de infecções e 

enfermidades ou invalidez” (JUNIOR, 2004, p.15). 

A partir disso, a saúde é considerada como um direito fundamental do ser humano e 

deve ser garantida sem levar em conta raça, religião, ideologia ou classe socioeconômica. 

Diante disso, Gouveia (1960 apud MEDICINA TROPICAL, 2009) destaca a saúde como, “um 

valor coletivo, um bem de todos, devendo cada um gozá-la individualmente, sem prejuízo de 

outrem e, solidariamente, com todos”. 

Ao fazer uma comparação da saúde de hoje com a saúde do passado, pode-se concluir 

que está última era vista de forma funcional, no qual há um bom desempenho das funções vitais, 

onde considera-se a força física e um perfeito equilíbrio mental. Analisando a saúde hoje, apoia-

se ao fato da mesma ser vista sob uma dimensão mais abrangente, passando a considerar não 
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apenas o indivíduo, como fim em si mesmo, e sim, relacionando-a também ao trabalho e com 

a comunidade. 

Torna-se essencial dar maior atenção ao lado psíquico da saúde, já que vivemos em 

uma época de grandes transformações sociais, em que a vida mostra-se muito mais agitada e 

conflituosa. Diante disso, o equilíbrio é algo a ser alcançado, para se ter a mente e o corpo 

saudável, ou seja, a saúde acaba por representar um bem-estar social (saúde social) que de 

acordo com BRASIL (2009): 

 
 

[...] traduz-se na alegria de viver, no bem-estar físico, psíquico e 

econômico do indivíduo, relacionado a sua família e ao meio em que vive. 
Ela não se revela na cota de imposto de renda, no cadastro bancário, no 

gozo da propriedade e no privilégio de prerrogativas político-sociais.2 

(BRASIL, 2009) 
 

 

Podemos com isso analisar que a saúde além de acesso aos meios e oferecimento de 

medicações necessárias, se caracteriza também pelo completo bem-estar físico e mental do 

cidadão e não apenas com a ausência de doença, tornando-se então necessário a redefinição do 

papel do Estado ao enfrentamento das questões inerentes a saúde, como preconizou a Reforma 

Sanitária, onde através da mesma foi possível discutir um novo modelo de saúde para o Brasil, 

passando a ser um direito garantido a todos. 

A seguir abordaremos o contexto da Política Nacional de DST/AIDS, bem como sua 

ampliação e formas de enfrentamento da epidemia da AIDS no Brasil. 

 

 

1.2. A criação da Política Nacional de DST/AIDS no Brasil como resposta as necessidades 

sociais. 

 

 
A Política Nacional de DST/AIDS se faz presente a partir da redefinição do papel do 

Estado, sendo possível construir estratégias para o enfrentamento desta epidemia.  

A referida política pública é expressa pelo conjunto das diretrizes e referenciais ético-

legais adotado pelo Estado para fazer frente a um problema ou a uma demanda que a sociedade 

                                              
2 “Em pleno Séc. XXI, de uma noção antiga de saúde, estática e formal, chega-se, agora, a uma outra noção de 

saúde, dinâmico-social e socioeconômica, como resposta do indivíduo às condições do meio onde vive, resposta 

esta que deve ser analisada sob três planos ou dimensões: saúde física, saúde mental e saúde social. ” Ver: 
http://cemi.com.pt/2016/03/04/conceito-de-saude-segundo-oms-who/. 
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lhe apresenta, cabendo o mesmo definir seu caráter, suas responsabilidades, seu plano de ação 

e programas, a fim de buscar o equacionamento dessa demanda. (BRASIL, 1999, p. 60) 

Ressalta-se que as condições que o país vivencia em níveis econômico, político e social 

relaciona-se com as políticas sociais que emergiram na primeira metade do século XIX, por 

causa do pauperismo na Europa Ocidental. Estas são vistas como mecanismos de manutenção 

da força de trabalho, em alguns momentos e, em outros momentos, como conquistas dos 

trabalhadores ou como doação das elites dominantes e ainda como instrumento de garantia do 

aumento da riqueza ou dos direitos do cidadão (FALEIROS, 2008, p.8). 

Sendo assim, a política social vem se expandindo na medida em que se funda como 

estratégicas essenciais para o enfrentamento das manifestações da questão social presente na 

sociedade capitalista atualmente. A política pública elaborada para o enfrentamento da questão 

social, muitas vezes, ocorre de forma deficitária, não abrangendo todos os aspectos da vida 

humana, vistas em sua constituição como imparcial, focalizada e fragmentada.   

 

 

Se nas sociedades antigas a exclusão não se consistia em um problema, 
hoje ela assim se torna, também porque a era da modernidade nasce sob o 

signo da igualdade e firma-se no nível do discurso, com o projeto da 
democracia, da cidadania e da justiça social. Entretanto, são projetos que 

se tornam vazios de sentido, na medida em que na prática os modelos 

econômicos e sistemas políticos percorreram caminhos questionáveis, 
dando sustentação de fato para o nascimento e o fortalecimento da 

exclusão, por meio de estágios situados na (des) organização do trabalho, 

na inexistência de políticas públicas nas áreas de emprego, previdência, 
educação, saúde, habitação e saneamento e, finalmente, no espaço mesmo 

da vida social. (BEZERRA, 1995, p.18). 

 

 

No enfrentamento da epidemia da AIDS, a política social manifesta-se com a 

intervenção estatal através de programas e/ou serviços que visam o controle desta epidemia na 

perspectiva de que “[...] saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos” 

(BRASIL, 1988). 

Os programas assistenciais como é o caso do Programa Nacional de combate a AIDS 

são mobilizados pelo Estado como contraponto às reivindicações do proletariado, bem como, 

por uma necessidade conjuntural, a saber, o avanço da epidemia no Brasil e no mundo. Busca-

se através desses programas neutralizarem manifestações de oposição, ter o apoio passivo ao 

modelo político e, também, privilegiar o trabalho assistencial em lugar da luta reivindicatória. 

Utiliza-se a assistência como meio de regular o conflito social em nome da ordem e da 
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segurança nacional, tornando-se a questão social, como “pano” de fundo para a instalação 

desses programas.  

 

 
Contudo na prática essa perspectiva utilizada pelo Estado na redução de 

riscos inerentes a saúde é bastante contraditória, visto que a real 
conjuntura na sociedade capitalista reflete a lógica e o princípio do custo-

benefício, do mercado, dos modos de reprodução, propondo um governo 

que se subordine à orientação econômica segundo os interesses do capital, 
do ajuste fiscal e estrutural, atendendo aos interesses internacionais, que 

estipulam tetos financeiros para despesas federais em saúde, que opta pela 
privatização/terceirização e propõe a “reforma do Estado” na ótica 

neoliberal (SILVA, 2004 apud ROCHA, 2005, p. 3) 

 
 

 
O crescimento das políticas de saúde em relação ao HIV/AIDS no Brasil, se deu de 

diversas formas e com diferentes grupos sociais, isto porque a epidemia começava a ser vista 

como uma doença de risco e surgiram as mobilizações na tentativa de controlá-la. 

Segundo Parker (1998), a primeira fase de resposta política à AIDS no Brasil começou 

em 1982 quando os primeiros casos foram notificados, estabelecendo um programa inicial de 

mobilização no Estado de São Paulo. Nessa época surgiram também as ONGs voltadas a 

prevenção, orientação e educação à saúde, já que as autoridades negavam serviços voltados a 

doença. 

As práticas de orientações e socialização de informação adquirem relevância nas ações 

de saúde, visto que estas ações não implicam somente o diagnóstico, a prescrição de cuidados 

próprios a doença, mas são processos onde o indivíduo pode dispor dos meios para a custeio e 

recuperação de sua saúde e, consequentemente a qualidade de vida. 

Parker (1998) mostra o período de 1982 a 1992 como a primeira década da epidemia 

de AIDS no Brasil, onde buscava-se definir a doença nos seus aspectos epidemiológicos, sociais 

e políticos, verificando respostas importantes na promoção de uma política emergente, capaz 

de assumir a AIDS como um problema de saúde pública. 

A AIDS não se encontra como problema de saúde apenas por causa de seu aumento e 

no número de pessoas que foram infectadas, sendo maioria em idade produtiva e pertencendo 

ao mercado de trabalho, mas também, pelas consequências que ela causa no psicológico, no 

meio social e no contexto econômico. 

De acordo como o Ministério da Saúde (BRASIL, 2012) os investimentos do Banco 

Mundial se destacam como um importante enfrentamento da Aids no Brasil, já que foram 

implantadas estratégias de controle e prevenção da epidemia, no qual passou-se a distribuir 
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medicamentos gratuitos aos soropositivos3. Vale lembrar que toda conquista nesse campo, é 

fruto das lutas sociais. 

As políticas públicas voltadas à promoção e prevenção do HIV/AIDS no Brasil tomam 

como paradigma uma abordagem da saúde que dá ênfase a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas e ao direito de cidadania, participação e controle social. 

Como mencionado anteriormente, em 1992 as políticas públicas de combate a Aids no 

Brasil mostraram-se como um marco, com a reorganização interna e articulação ampliada com 

ONGs, Estados e organismos internacionais, resultando assim, em 1993, um projeto de 

financiamento com o Banco Mundial. Segundo Galvão (2000, p. 15), “esse acordo de 

empréstimo implicou na apresentação de uma contrapartida nacional, mecanismo de coerção 

imposto pelas diretrizes do Banco que obrigou o País a alocar recursos próprios para o controle 

da epidemia”.  

Vale ressaltar, que o financiamento do Programa Nacional fazia parte tanto de planos 

estratégicos do Banco Mundial, quanto do planejamento dos formuladores da Política Nacional 

de AIDS.  

 
 

Sem negar a importância dos empréstimos do Banco Mundial para o 
fortalecimento das políticas de combate à Aids, é imprescindível sempre 

recordar que a resposta à Aids no Brasil é muito anterior ao primeiro 

projeto financiado pelo Banco. Também é preciso ressaltar que, desde a 
sua origem, ela esteve baseada em dois eixos fundamentais, que foram a 

demanda e a participação dos movimentos sociais organizados e a 

contribuição de técnicos especializados e comprometidos com a 
construção de um sistema de saúde que assegurasse o sistema universal de 

saúde para todos. A ação conjunta desses dois eixos permitiu que o 
primeiro empréstimo do Banco Mundial fosse apropriado sem que, com 

isso, o governo se afastasse de suas premissas. Ao contrário, o governo 

brasileiro aproveitou a oportunidade para lançar as bases do mais inovador 
programa de distribuição gratuita de medicamentos anti-retrovirais para os 

doentes (MONTEIRO; VILLELA, 2009, p. 16). 

 
  

 
Analisando historicamente, as políticas de enfrentamento da epidemia, mostram-se 

dentro de uma relação conflituosa entre o governo, a sociedade civil e o Banco Mundial, mas, 

apesar disso, o programa brasileiro conseguiu se sustentar e levar o país como o primeiro a 

garantir assistência através de distribuição de medicamentos aos acometidos pela AIDS, visto 

no mundo, como referência de prevenção, assistência e tratamento da doença.  

                                              
3 Soropositivo se define como a pessoa infectada pelo vírus HIV. 
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A AIDS se apresenta atualmente como uma doença que atinge os mais variados 

grupos, sejam eles mulheres, jovens, de ambos os sexos, e não mais apenas grupos de riscos4 

consagrados na década de 80. Com essa mudança de perfil dos acometidos e por acreditar que 

seu tratamento não se baseia apenas a uma intervenção médica e de medicamentos, o 

desenvolvimento de práticas voltadas a orientação e disseminação de informações pertinentes, 

se mostra como uma forma eficaz, capazes de garantir uma qualidade de vida aos pacientes.  

Portanto, a infecção do vírus HIV e o adoecimento por AIDS está vinculado não 

apenas à vontade dos indivíduos, já que também é resultado de condições sociais em que os 

soropositivos estão submetidos, tornando-os com isso, ainda mais vulneráveis em relação a 

infecção do vírus.   

As causas de problemas de saúde são diversas. O desenvolvimento do país que se dá 

de forma desigual revela a baixa resistência às doenças causadas pela má alimentação e de 

condições ruins de habitação e saneamento, que são favoráveis à propagação das principais 

doenças infecciosas e parasitárias. Assim Grisotti (1998) destaca: 

 

 

Historicamente as políticas de saúde foram reformuladas o que permitiu, 

evidenciar-se atualmente, o amplo acesso (universal e gratuito) aos 

serviços de saúde oferecidos pelo Estado brasileiro. Porém, embora o 
acesso seja universal, a qualidade dos serviços prestados é bastante 

questionada haja vista as longas filas de espera, a falta de uma linguagem, 
comportamento e percepção mais abrangente do processo saúde-doença, 

por parte dos profissionais de saúde no trato as populações de baixa renda. 

(GRISOTTI, 1998, p.3) 

 

 

Torna-se necessário pensar nas diversas formas de acesso da população a saúde e 

como isso se dá, visto que, as restrições existentes, historicamente, impedem que sejam 

respeitados os direitos à qualidade de vida da qual o indivíduo possui e que não lhe é ofertado.   

Segundo Parker (1998), apesar da dimensão e do impacto da epidemia e da 

significativa política de resposta que ela gerou, poucos estudos tentaram examinar o 

desenvolvimento de políticas e programas relacionados a AIDS no Brasil. Diante disso, afirma-

se que: 

 

                                              
4 Grupos de Riscos são populações estipuladas nos anos 80 como as mais propensas a terem contato com o vírus 

e, consequentemente, virarem “portadores” de HIV/Aids, caso houvesse algum contágio com o sangue 

contaminado ou prática sexual sem nenhuma proteção (camisinha). Exemplos de grupos de riscos: homossexuais, 
haitianos, usuários de heroína, hemofílicos (os 4 Hs), etc. 
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A determinação política e o reconhecimento da extensão e da magnitude 
da epidemia impõem desafios no sentido de ampliar as ações de prevenção, 

de assistência e de fortalecimento institucional, exigindo um esforço maior 
no envolvimento dos diversos setores governamentais e não-

governamentais. (BRASIL, 1999, p. 16) 

 

  

 

É nítido que a AIDS é uma doença de grande impacto social, mas, infelizmente, ainda 

não se obteve conquistas nas suas políticas e programas capazes de romper com os desafios e 

satisfazer por completo os objetivos de controle e prevenção pretendidos em relação à epidemia. 

Segundo Brasil (1999, p. 7): 

 

  
Os principais desafios são a redução da incidência da Aids nos diferentes 

segmentos populacionais em situação de risco e vulnerabilidade; a garantia 
dos direitos de cidadania e de uma melhor qualidade de vida para as 

pessoas que vivem com o HIV e Aids; e a priorização das ações voltadas 

para as DST no país. [...] temos claro que é um dever do Estado promover 
o controle das DST e prover condições para o enfrentamento da epidemia 

de Aids em nosso país, e isso passa necessariamente pelo fortalecimento 

institucional, pela sustentabilidade e pela consolidação do controle social. 
(BRASIL, 1999, p.7) 

 

 

Entretanto, mesmo diante de muitas adversidades, pode-se afirmar algumas conquistas 

em relação as políticas públicas no enfrentamento da epidemia de AIDS no Brasil. Por isso, 

torna-se válido citar Brasil (1999), onde afirma que: 

 
 

[...] obtivemos conquistas nas políticas públicas relativas à epidemia de 

Aids no Brasil. Podemos enumerar algumas de maior destaque, como a 
adoção de um referencial ético consensual; o acesso universal aos 

medicamentos (Decreto Presidencial de 13/11/96); a criação de serviços 

específicos, como Hospital Dia, Serviços de Assistência Especializada, 
Centros de Testagem e Aconselhamento e Atendimento Domiciliar 

Terapêutico; instrumentos legais de proteção aos direitos dos afetados, tais 

como a Lei nº 9.313/96 (distribuição gratuita de medicamentos aos 
portadores de HIV e doentes de Aids); um melhor controle da transmissão 

por transfusão de sangue e hemoderivados; e a parceria com estados, 
municípios e sociedade civil. (BRASIL, 1999, p. 9) 

 

 
Assim, o próximo assunto a ser abordado, será o Programa Nacional de DST/AIDS no 

Brasil, levando em conta sua política, bem como, suas estratégias e diretrizes, que subsidiam as 

ações de saúde no âmbito das DST/AIDS. 
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1.2.1. O Programa Nacional de DST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS no Brasil a partir 

dos desdobramentos da Política Nacional. 

 

 
O Programa DST/AIDS (como popularmente é conhecido) se esforça cada vez mais 

no sentido de melhorar sua capacidade de resposta significativa para a situação da epidemia, 

considerando que o surgimento da AIDS no cenário mundial inaugurou um modelo de 

articulação entre Estado e sociedade civil, inédito até então, no enfrentamento das questões de 

saúde, caracterizado pelo estabelecimento de parcerias e pelo financiamento direto do governo 

para organizações não governamentais que já estavam atuando na área e cuja penetração nos 

meios atingidos facilitava as ações previstas (VILLELA, 1999, p.9). 

As decisões para o enfrentamento da doença, tornaram-se um desafio ao Estado 

brasileiro. Este preocupou-se em envolver a comunidade em geral, reconhecendo a demanda 

crescente (mesmo sendo ainda minoritária) e demonstrando interesse em enfraquecer a forma 

discriminatória e estigmatizante referente a doença. Teixeira (1997, p.9) analisa esse contexto 

levando em conta que a demanda surge a partir de grupos populacionais marginalizados, na sua 

prática social de luta pelos seus direitos, como se mostram os homossexuais. Em um outro 

patamar, pode-se afirmar que as ações foram coordenadas por um grupo de pessoas que lidam 

com o estigma e a discriminação e, além disso, o cenário político vigente propiciou o início das 

articulações entre o Estado e sociedade civil organizada.  

É válido ressaltar que nem todas as ações eram favoráveis ao enfrentamento da doença, 

visto que setores da própria área de saúde reagiam contrariamente, não dando importância ao 

problema das demandas minoritárias, que segundo Monteiro (2009):  

 
 

Segmentos especializados da saúde afirmavam que a Aids não satisfazia 

os critérios epidemiológicos de transcendência, magnitude e 

vulnerabilidade necessários para justificar intervenções no âmbito das 
instituições responsáveis pela saúde pública do país. (MONTEIRO, 2009, 

p.10) 

 
 

A partir de uma atuação planejada de setores da saúde pública, de movimentos, grupos, 

além de outros atores sociais, tanto de universidades, quanto de igrejas, tiveram papéis 

importantes no avanço de políticas públicas no controle da AIDS. 

Assim, em 1988 foi criado o Programa Nacional de Controle de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis e AIDS, na qual iria possibilitar, através de suas ações, o combate à doença. 
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Durante todo esse primeiro momento de elaboração de uma proposta 
brasileira de enfrentamento da epidemia, as relações entre o Programa 

Nacional e as organizações não governamentais que participavam 
ativamente para o enfrentamento da doença, eram bastante tensas, devido 

à sua característica centralizadora. Essa situação se reverte, 

posteriormente, quando as parcerias com as ONGs se consolidam. 
(MONTEIRO, 2009, p. 12) 

 

 
O país vivia um processo de redemocratização, movimentos sociais estavam 

fortalecidos e ocorreu a criação do SUS, prevista na Constituição Federal de 1988, em que a 

saúde passa a ser vista de forma mais ampla, compreendida como direito do cidadão e o Estado 

responsável pela sua garantia. 

A epidemia ainda não era tão valorizada e por conta disso o seu enfrentamento era 

restrito, com ações pontuais em algumas áreas urbanas, prioritariamente.  

Entretanto, com uma maior exposição na mídia e com a criação de ONGs de combate 

à Aids, provoca-se, neste contexto, discussões a respeito da atuação do Estado frente a epidemia 

existente, que estava se alastrando a diversos grupos sociais. Logo, as discussões por parte dos 

órgãos de saúde (Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde), bem 

como, sociedade civil a respeito do crescimento da doença, possibilitaram negociações a nível 

federal, na qual surgiram as diretrizes para um programa de controle da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida5. O setor público se viu pressionado pelos movimentos sociais a 

construir estratégias de controle da doença. 

 
 

É fato que, uma política pública expressa o conjunto das diretrizes e 
referenciais ético-legais adotados pelo Estado para fazer frente a um 

problema e/ou a uma demanda que a sociedade lhe apresenta. Cabe ao 
Estado definir seu caráter, suas responsabilidades, seu plano de ação e 

programas, a fim de buscar o equacionamento dessa demanda. (BRASIL, 

1999, p. 7) 
 

  

Portanto, é sabido que a reorganização e construção das ações, ajustando-as, 

estabelecendo e criando novos procedimentos, são etapas necessárias durante a formulação de 

uma política pública, haja visto, que novas questões surgem tanto no campo do saber técnico-

científico, quanto na prática interventiva, aonde novas estratégias são indispensáveis. 

                                              
5 A síndrome da imunodeficiência adquirida, conhecida popularmente como AIDS, é uma doença viral, até o 

presente momento incurável, que é transmitida pelo sangue, sêmen, leite materno, e fluidos vaginais de portadores 
da doença. 
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O acordo de empréstimo do Governo Brasileiro com o Banco Mundial permitiu não 

só a consolidação do Programa Nacional de DST/AIDS, mas também, fomentou o 

desenvolvimento de diversas ações de prevenção, tratamento, assistência e maior participação 

da sociedade civil.  

 
 

A implementação de ações necessárias para a prevenção e a assistência, 
bem como o estabelecimento de mecanismos de apoio que visem à redução 

da vulnerabilidade da população ao HIV/Aids e garantam os direitos de 
todas as pessoas infectadas pelo vírus, requer vontade política. (BRASIL, 

1999, p. 11) 

 

 

As políticas públicas foram formuladas, levando em conta a realidade na qual a 

epidemia se encontrava, já que, presenciava-se nesse processo uma feminilização, 

interiorização e pauperização da doença, atingindo cada vez mais as pessoas que possuem os 

seus direitos restringidos. Há, portanto, um desafio da implementação do SUS segundo Brasil 

(1999) que diz respeito a busca da: 

 

[...] integração de suas ações, a articulação intersetorial, a sustentabilidade 

das ações e programas, o fortalecimento dos espaços institucionais e a 
construção de uma política nacional de DST/Aids que envolva outros 

setores da área governamental e não-governamental, para conseguirmos 

responder às necessidades vividas e manifestadas pelo conjunto da 

sociedade, priorizando os setores mais afetados pela epidemia. (BRASIL, 

1999, p. 12) 
 

 
 

Diante disso, o problema da AIDS deve ser encarado como problema nacional e não 

apenas relacionado a área de saúde, até porque, as sistematizações das diretrizes, com ações 

norteadoras do Programa Nacional DST/AIDS, mostram-se por meio de parcerias que 

ultrapassam o setor de saúde e avançam, relacionando-se com outros setores/atores, sejam 

governamentais ou da sociedade civil, de diversas áreas. Essas ações possuem objetivos que 

foram assim destacados:  

1. Reduzir a incidência de infecção pelo HIV/AIDS e por outras DST;  

2. Ampliar o acesso ao diagnóstico, ao tratamento e à assistência, melhorando sua 

qualidade, no que se refere ao HIV/AIDS;  

3. Fortalecer as instituições públicas e privadas responsáveis pelo controle das DST 

e da AIDS.  
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E, a partir destes, outras proposições foram desdobradas, como:  

1. Promover a adoção de práticas seguras em relação as DST;  

2. Promover a garantia dos direitos fundamentais das pessoas atingidas direta ou 

indiretamente pelo HIV/AIDS;  

3. Aprimorar o sistema de vigilância epidemiológica das DST e do HIV/AIDS;  

4. Promover o acesso das pessoas com infecção pelo HIV e portadores de DST à 

assistência de qualidade;  

5. Reduzir a morbi-mortalidade decorrente das DST e da infecção pelo HIV;  

6. Assegurar a qualidade do sistema de diagnóstico laboratorial das DST e da 

infecção pelo HIV; 

7. Promover a adoção de práticas seguras relacionadas à transmissão sexual e 

parenteral do HIV; 

8. Promover a articulação com outros setores governamentais e da sociedade civil 

para o estabelecimento e fortalecimento de políticas públicas nas áreas de 

DST/AIDS e de prevenção do uso indevido de drogas. (BRASIL, 1999, p. 12) 

Esses objetivos e proposições citadas acima, norteiam as diretrizes e estratégias dos 

componentes que constituem o Programa Nacional de DST/AIDS, definidos como: Promoção, 

Proteção e Prevenção; Diagnóstico e Assistência; e Desenvolvimento Institucional e Gestão. 

Estes, de acordo com Brasil (1999, p. 12) servirão de base para:  

 
 

[...] as ações de prevenção, de assistência, de garantia dos direitos 

humanos, de comunicação social e de desenvolvimento institucional que 
estejam no contexto da tomada de decisões de políticas públicas e que 

estabeleçam modelos de intervenção que permitam considerar os diversos 

grupos populacionais, considerados seus aspectos culturais e sociais. 
(BRASIL, 1999, p. 12) 

 
 

 

Portanto, torna-se válido destacar que, essas ações precisam se firmar de maneira 

descentralizada, para que o Programa seja contínuo e consiga se fortalecer, a fim de responder 

aos objetivos frente a epidemia do HIV/AIDS no país.  

A promoção da saúde dentro de uma sociedade que se desenvolve econômica e 

socialmente com equidade, permite pensar ser um desafio para todos aqueles que se engajam 

na luta contra a AIDS. Todavia, promover a saúde é a base para a melhoria de qualidade de 
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vida, da cidadania plena, da participação e do controle social sobre as ações do Estado. 

(BRASIL, 1999, p. 15) 

Os Programas de DST/AIDS devem ser incluídos nas ações do setor público, 

principalmente, pelo setor de saúde. Este setor apresenta para a política de promoção a saúde 

alguns entraves, desde dificuldades de insuficiência de equipamentos, até a falta de recursos 

para manutenção e capacitação de recursos humanos, dificultando o avanço dessa política, bem 

como, também, a descentralização das ações de DST/AIDS. 

Logo, a partir desse breve panorama sobre o Plano e o Programa Nacional de 

DST/AIDS no Brasil, abordaremos no próximo capítulo, uma análise sobre o Programa de 

DST/AIDS do Município de Campos dos Goytacazes e o seu papel diante das questões de 

discriminação e estigma, sofridos socialmente pelas pessoas que vivem HIV/AIDS. 
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2. O PROGRAMA MUNICIPAL DST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS DE CAMPOS 

DOS GOYTACAZES E A PERSPECTIVA DA SUPERAÇÃO DO ESTIGMA E DA 

DISCRIMINAÇÃO PRESENTES NA SOCIEDADE. 

 

 

A AIDS tem atingido diversas populações que cada vez mais procuram tratamento em 

programas que se direcionam ao seu enfrentamento, de forma a prevenir e controlar a epidemia, 

como o CDIP (Centro de Doenças Infecciosas e Parasitárias) estrutura especializada de saúde, 

pertencente ao Programa Municipal DST/Aids do município de Campos dos Goytacazes O 

referido programa foi criado em 1996, partindo da necessidade de se estabelecer um protocolo 

de referência, tratamento e assistência às DST/HIV/AIDS no município. 

O programa implantado tem como proposta uma ação interventiva crítica e dialética, 

objetivando a transformação da realidade dos acometidos pelo HIV/Aids possibilitando o 

tratamento, o atendimento da doença e suas particularidades com o intuito de amenizar o 

impacto causado pela mesma, na vida do indivíduo. As ações realizadas visam socializar a 

informação sobre conhecimento e prevenção das DST’s e HIV/AIDS, levando o indivíduo a 

refletir sobre suas ações cotidianas e adoções de práticas preventivas, possibilitando ao mesmo 

tempo, uma melhor qualidade de vida e a busca pela garantia de seus direitos conquistados e 

adquiridos, além de agir na superação da discriminação vivida cotidianamente os acometidos 

pelo HIV/AIDS. 

 

 

2.1. Breve histórico sobre a estrutura do Programa Municipal 

DST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS de Campos dos Goytacazes. 

  

A criação do Programa Municipal DST/HIV/AIDS/Hepatites Virais6 foi expressa pela 

instalação do COAS (Centro de Orientação e Apoio Sorológico), em 1996, localizado no Centro 

de Saúde, sendo sua equipe formada pelos profissionais: Assistente Social – Maria Clélia Pinto 

Coelho; Médica Sanitarista – Doutora Elisabete Tudesco Tinoco e o Médico Ginecologista – 

Dr. José Telles de Andrade, tendo o seu primeiro prontuário, aberto em agosto de 1996. 

                                              
6 Esta é a atual definição do Programa Municipal em Campos dos Goytacazes. 
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Em 1997 o COAS passou a ser denominado de Centro de Testagem e Aconselhamento 

(CTA), sendo responsável pelas ações de testagem sorológica anônima e 

orientação/aconselhamento sobre DST/HIV/AIDS/Hepatites Virais. 

Após 02 anos, em 1999, ocorreu a implantação do Serviço de Assistência 

Especializada (SAE), agregando o Ambulatório de Abordagem Sindrômica das DST’s e o 

Ambulatório de HIV/AIDS adulto e pediátrico, sendo o SAE um serviço ambulatorial, para 

onde as pessoas que recebem um resultado reagente (positivo) para o HIV ou o diagnóstico de 

alguma DST, são encaminhadas para fazerem o tratamento da doença. 

Em 2001, o programa recebeu da Prefeitura Municipal de Campos uma sede própria, 

localizada na Rua Conselheiro Otaviano, n°241, Centro, centralizando as atividades realizadas 

pelo CTA, pelo SAE e pela Vigilância Epidemiológica das DST/HIV/AIDS, bem como, da 

coordenação do referido programa. O Programa Municipal DST/HIV/AIDS/Hepatites Virais, 

nesta época, estava subordinado hierarquicamente, à Gerência de Saúde Coletiva, que 

atualmente é chamada de Superintendência de Saúde Coletiva que, por sua vez, se subordina a 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Em 05 de novembro de 2013 foi inaugurado em Campos, o Centro de Doenças 

Infecciosas e Parasitárias (CDIP – Polo II)7, na Rua 1° de Maio, 43, Centro, onde funcionaram 

temporariamente (até a reforma e ampliação da Sede própria), o Serviço de Atendimento 

Especializado (SAE) e o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), com atendimentos a 

pacientes com as necessidades voltadas para o HIV/AIDS, bem como, outros serviços, como 

infectologia geral, vítimas de violência sexual e acidentes biológicos. 

Os objetivos do Programa Municipal de DST/HIV/AIDS/Hepatites Virais (1996) são:  

1. Ampliar a acessibilidade ao diagnóstico do vírus HIV;  

2. Contribuir para a redução dos riscos de transmissão do HIV;  

3. Encaminhar as pessoas HIV positivas para os serviços de referência, auxiliando os 

usuários no processo de adesão aos tratamentos anti-retrovirais;  

4. Absorver a demanda por testes sorológicos nos bancos de sangue;  

5. Estimular o diagnóstico dos parceiros sexuais;  

6. Auxiliar os serviços de pré-natal para a testagem sorológica de mulheres gestantes; 

                                              
7 Foi definido como CDIP II, pois o objetivo era ao retornar para a sede própria, no término da reforma, designar 

essa nova sede como CDIP I. No entanto, considerando a magnitude da reforma e a possibilidade de concentrar 

todos os serviços em uma única Unidade de Saúde, o imóvel alugado (CDIP II), foi devolvido e essa nomenclatura 
deixou de existir. 
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7. Levar informação sobre prevenção das DST/HIV/AIDS e do uso indevido de drogas 

para grupos específicos. 

O programa recebe recursos do Ministério da Saúde (Programa Nacional de 

DST/AIDS/Hepatites Virais), via transferência Fundo a Fundo (Fundo Nacional de Saúde para 

Fundo Municipal de Saúde), em conta bancária específica. 

Este programa realiza uma média de 15 mil atendimentos por mês, que envolvem as 

ações desenvolvidas por sua equipe técnica (médicos, enfermeiros, assistentes sociais, 

psicólogos, farmacêuticos e outros), no Serviço de Atendimento Especializado (SAE), no 

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e nos ambulatórios de DST, Infectologia e 

Acidente Biológico.  

O público atendido pelo CTA é variado e, em maior quantidade, usuárias do sexo 

feminino. Porém, homens e mulheres, a partir de suas demandas voluntárias, realizam o exame 

por vontade própria ou encaminhada por médicos, para fins definidos, como cirurgia, 

fechamento de suspeita diagnóstica, entre outras situações. Já no SAE, a demanda atendida é 

de pessoas infectadas pelo vírus HIV ou com a doença AIDS manifestada e de outras DST’s. 

O Programa possui uma importância muito significativa para o município de Campos 

dos Goytacazes, visto que, há um crescente incentivo a prevenção das DST/HIV/Aids e 

Hepatites Virais8, no qual buscam formas eficazes para evitar e controlar o contágio das 

mesmas. Por isso, investe em capacitações profissionais, melhorando o acesso e a qualidade 

dos serviços prestados. 

Este conta com ações que permitem reunir informações necessárias e atualizadas, 

analisar e interpretar os dados da epidemia no município e região e recomendar a implantação 

e/ou implementação das atividades pertinentes ao controle imediato ou a longo prazo, da 

infecção, indispensáveis para a definição das ações. 

O Programa Municipal DST/HIV/AIDS/Hepatites Virais foi estruturado a partir de 

uma equipe interdisciplinar, por orientação do Ministério da Saúde, com médicos, enfermeiros, 

psicólogos, assistentes sociais, farmacêuticos, entre outros. No que diz respeito ao profissional 

de Serviço Social, o programa conta com o total de 09 (nove) profissionais9, onde 05 (cinco) 

                                              
8 É pertinente esclarecer que o atendimento às Hepatites Virais passou por muitas intercorrências. Inicialmente, 

ficou sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, desvinculado do Programa e o atendimento ocorria 

no HPC – Hospital dos Plantadores de Cana. Em2001, por orientação da Secretaria Estadual de Saúde, foi 
transferido para o SAE. Na mudança do Governo Municipal, em 2008, este foi retirado do SAE e transferido para 

o HGG – Hospital Geral de Guarus, com a instalação do Serviço de Doenças do Sangue, no referido hospital. Esse 

ano, em 2017, com a sede reformada, o atendimento voltou para o SAE, por determinação da Secretaria Municipal 

de Saúde. 
9 Este número é referente ao período em que realizamos o estágio no CDIP. 
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atuam no aconselhamento coletivo e individual, na entrevista pré-teste, para a realização de 

exames, na entrega de resultados dos exames, entrevista pós-teste, no encaminhamento para 

outros serviços de saúde (quando necessário), no planejamento de projetos de expansão, como 

por exemplo, o CTA Itinerante e os demais, nas ações de Direção do programa.  

As relações de trabalho se dão de forma horizontal na qual as possibilidades de falar, 

intervir e participar são estendidas igualmente a todos os membros da equipe, seguindo 

orientações do Ministério da Saúde (2005). Isto não significa a quebra de todas as hierarquias 

ou de diferentes competências no interior de uma equipe e sim o reconhecimento de que seus 

membros, conscientemente, cumprem diferentes funções em torno de objetivos claros e comuns 

para todos.  

O Programa tem muito a oferecer às pessoas que vivem com HIV/AIDS, 

principalmente no trabalho que envolve situações de discriminação e estigma presentes 

socialmente na vida destas pessoas e isso será um enfoque pertinente abordado no próximo 

item.  

 

 

2.2. A atuação do Serviço Social junto as pessoas que vivem com HIV/AIDS. 

 

 

O Serviço Social tem um papel fundamental diante da realidade que lhe é apresentada 

e vivida cotidianamente com as pessoas que, na sua maioria, enfrentam situações de 

vulnerabilidade e, portanto, necessitam de ações profissionais que atuam tanto de forma 

individual, como também, coletiva, com a família e sua rede de relacionamentos, numa 

perspectiva de educação, prevenção e assistência. 

 

 

A AIDS é um problema de saúde intimamente ligado ao comportamento 

individual e coletivo. A tríade essencial da prevenção: 

informação/educação, serviços sociais e de saúde e ambiente de suporte, 
necessita ser cuidadosamente adaptada às circunstâncias locais. Na prática, 

a vulnerabilidade individual é medida pelo acesso a informação/educação, 
métodos de proteção e a amplas influências sociais que aumentam, 

sustentam ou reduzem a capacidade individual de adotar comportamento 

seguro. (LIMA, l996, p.16). 
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A atuação profissional do Serviço Social se pauta no atendimento individual com ações 

educativas e, ao mesmo tempo, reflexiva, onde a orientação se volta para a informação a 

respeito do tratamento, dos direitos e deveres do soropositivo, bem como, questões pertinentes 

ao trabalho e questões jurídicas. Contudo, o atendimento se faz também a partir de demandas 

sociais, como a falta de alimentação, moradia e transporte, sendo sem dúvida um 

acompanhamento que também abrange a família do usuário que podem estar enfrentando as 

mesmas dificuldades.  

É notório que o profissional da área de Serviço Social é aquele que tem a possibilidade 

de chegar mais próximo possível do cotidiano das pessoas que procuram atendimento no 

serviço em questão. “O que para muitas profissões é relato, para nós é vivência, o que para 

muitos profissionais é informação, para nós são fatos, plenos de vida, saturados de história” 

(MARTINELLI,1997).  

Com isso, torna-se essencial que a prática profissional seja realizada de modo 

diferenciado com esses pacientes, visto que ao depararem com o fato de serem não só portadores 

de HIV, mas também doentes de AIDS e, pincipalmente, quando acabam de receber essa 

notícia, são surpreendidos com sentimentos cruéis, onde a vida é ameaçada pela morte e, 

portanto, deve ser forçadamente reorganizada, seja no campo do trabalho, da educação, dos 

relacionamentos, da família e socialmente.  

Há o reconhecimento do Assistente Social como profissional da área da saúde desde 

1990, como consta no seguinte parecer do CFESS – Conselho Federal de Serviço Social:  

 

 
O Serviço Social se insere na equipe de saúde como profissional que 
articula o recorte social, tanto no sentido das formas de promoção, bem 

como das causalidades das formas de adoecer, intervindo em todos os 

níveis dos programas de saúde. O Assistente Social como profissional da 
saúde tem competência para atuar junto aos fenômenos socioculturais e 

econômicos, que reduzem a eficácia da prestação dos serviços no setor, 

quer seja ao nível de promoção e/ou recuperação de saúde. O Assistente 
Social é pois, um profissional de saúde que vem colaborar a posição que 

emerge da categoria - fruto de avanços obtidos na trajetória histórica da 
profissão, buscando a garantia da qualidade da prestação de serviços de 

saúde, numa perspectiva de universalidade e integralidade à população 

brasileira (CFESS,1990) 
 

 
 

Portanto, existe uma crescente demanda para o Serviço Social no campo da saúde e 

assim, torna-se imprescindível a preocupação com ações de promoção, proteção e recuperação 
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da saúde em diferentes níveis. Cabe aos profissionais da área, se aperfeiçoar de forma a ampliar 

a intervenção, bem como, construir reflexões acerca da sua prática profissional. 

Os programas de DST/AIDS possuem não somente profissionais prejudicados no 

exercício da sua ação, como também, uma população que precisa dos serviços e, ao serem 

oferecidos de forma precária, não respondem às necessidades e sim deixa de viabilizar os 

direitos a ela inerente, como diz Faleiros (2008, p. 45) “[...] toda viabilização implica conflitos 

e confrontos de poderes e saberes”. Ainda segundo o autor, o Estado autoritário visa o 

reestabelecimento da ordem pela eliminação das possibilidades de pressão, mas mesmo assim 

tem de se reestabelecer algumas formas assistenciais para garantir a ordem social.  

Faz-se necessário compreender o significado do Serviço Social, inserindo-o nas 

complexidades das relações de produção e reprodução das relações sociais determinadas 

historicamente e nas suas correlações sociais de força na legitimação de sua profissão que só 

passa ser reconhecida a partir das contradições capitalistas e nas expressões da questão social. 

Assim sendo, o Serviço Social atende as necessidades da classe dominante dando respostas as 

questões sociais surgidas. 

Ainda sobre o trabalho profissional do Assistente Social na realidade hegemônica do 

capital, pode se destacar o que diz Iamamoto (2007, p. 214), “[...] a condição assalariada de 

inserção profissional no efetivo exercício, mediada pelas demandas e requisições do mercado 

de trabalho, sintetiza tensões entre o direcionamento que a profissão pretende imprimir em seu 

trabalho concreto e as determinações do trabalho abstrato, inerente ao trabalho capitalista”. 

 

O serviço social está diretamente vinculado às demandas construídas no 

complexo das contradições produzidas pelo conjunto das relações sociais 

de produção e reprodução da sociedade capitalista em sua fase 
monopolista. O enfrentamento das expressões da questão social2 é 

assumido pelo Estado, como resposta à necessidade de controle da força 
de trabalho e de legitimação da instância estatal como força garantidora da 

expansão do modelo de reprodução, no período histórico de trânsito para a 

fase monopolista do capitalismo em seu estágio maduro (NETTO, 2006, p. 
18). 

 

O Assistente Social deve exercer sua função levando em conta o método dialético, 

visto que o mesmo ultrapassa a naturalidade da visão e mostra que a contradição do sistema 

capitalista - detentor do poder - favorece à exclusão social, a exploração no mundo do trabalho, 

centralizando a riqueza nas mãos daqueles que possuem esse poder. Desse modo, quando o 

profissional de Serviço Social  se apropria de um complexo e amplo universo de saberes, a 
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categoria tem o desafio constante de produzir e reconstruir criticamente a teoria, objetivando a 

superação de limites e imposições, estabelecendo coerência e eficiência na sua prática, por meio 

da teoria que o orienta no trabalho com a realidade do usuário, permitindo que esquematize 

suas análises por meios de referências, concepções e suportes que instrumentalizem e reforcem 

o diálogo ao apreender a realidade (BAPTISTA, 2007).  

Vale ressaltar ainda que, se a matriz teórica for de caráter transformador, há uma 

relação dialética – de negação e superação – tendo em vista superar a parcialidade e preservar 

a historicidade desses conhecimentos. É uma retomada do saber construído naquilo que ele 

significa de ampliação do conhecimento de sociedade, ou da ação, dando-lhe uma dimensão de 

totalidade e uma dimensão histórica (BAPTISTA, 2007, p. 47). 

O profissional de Serviço Social foi inserido no Programa Municipal DST/AIDS, 

como também no CTA/SAE, no momento da criação do COAS (Centro de Orientação e Apoio 

Sorológico) no município, em 1996. O Serviço Social, desde então, passou a executar 

intervenções nos mais variados setores deste programa, como:  

a) Coordenação do Programa e dos Serviços – CTA/SAE;  

b) Direção do CTA e do SAE;  

c) Gerência de Planejamento (prestando assessoria a Coordenação, atendimento as 

demandas institucionais de insumos e administrando os recursos do PAM - Plano 

de Ações e Metas do Ministério da Saúde);  

d) Assessoria à Coordenação do Programa;  

e) Assessoria de Vigilância Epidemiológica em DST/HIV/AIDS;  

f) Equipe interdisciplinar de aconselhamento (orientações coletivas e individuais, 

entrega de resultado, encaminhamento para recursos);  

g) Atendimento ambulatorial (trabalho mais específico do Serviço Social, 

acompanhamento, encaminhamento, orientações individuais, desenvolvimento de 

projetos afins), entre outros. 

Quanto aos objetivos do Serviço Social no CDIP, estes estão pautados em ações que 

visam o alcance de estratégias de enfrentamento da epidemia do HIV/AIDS, voltadas para:  

a) Informar e acolher o usuário;  

b) Desenvolver ações educativas às pessoas que vivem com HIV, familiares, 

parceiros e comunidades;  

c) Promover a cidadania e o reconhecimento dos direitos individuais;  

d) Desenvolver ações dirigidas à educação com o objetivo de capacitar pessoas na 

prevenção, diagnóstico e aconselhamento em DST/AIDS;  
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e) Identificar e dar suporte para o enfrentamento de situações sociais e familiares 

geradoras de sofrimento;  

f) Formulação, execução e avaliação do serviço oferecido pelo programa, visando 

preservar, defender e ampliar os direitos dos usuários. 

A Instituição atende um público variado e, em maior quantidade, usuárias do sexo 

feminino, a partir de suas demandas voluntárias, que realizam o exame por vontade própria ou 

encaminhada por médicos, para fins definidos, como cirurgia, fechamento de suspeita 

diagnóstica, entre outras situações. Já no SAE, a demanda atendida é de pessoas infectadas pelo 

vírus HIV ou com a doença AIDS manifestada e de outras DST’s. 

As demandas apresentadas ao Serviço Social são variadas, dependem do contexto 

específico, contudo as mais comuns são:  

a) Inserção do usuário no passe livre municipal ou intermunicipal, para fins de 

assegurar a continuidade do tratamento; 

b) Encaminhamento para a inserção do usuário em algum programa social 

decorrente de sua vulnerabilidade familiar (moradia, alimentação, trabalho); 

c) Aproximação com outras instituições locais ou não, para estabelecer o 

princípio da instersetorialidade, como por exemplo, Assistência Social/CRAS 

e CREAS; Ministério Público, Previdência Social/INSS (perícia médica e 

laudos), setores da Secretaria Municipal de Saúde (para fins de assegurar outras 

demandas de tratamento para além do HIV/AIDS), entre outras. 

As atribuições do Assistente Social no Programa Municipal DST/AIDS se direcionam 

para o acolhimento do paciente, ao estímulo e a adesão ao tratamento. Este é um profissional 

que necessita enxergar a realidade do espaço institucional, como condição primordial para a 

elaboração de suas atividades com competência, eficiência e responsabilidade, tendo como 

referência a Lei que regulamenta seu exercício profissional (CFESS), suas atribuições 

privativas e competências, de forma a fortalecer a orientação social e garantir a ampliação do 

acesso dos indivíduos e da coletividade aos direitos sociais, considerando que, segundo Faleiros 

(2008) “[...] os profissionais lutam pelo controle do poder, do recurso e frente à clientela lutam 

pelo controle do atendimento”. 

Dando prosseguimento ao debate aqui inserido, o próximo item será também de grande 

relevância, já que traz reflexões pertinentes, sobre o contexto da vida social das pessoas que 

vivem com HIV/AIDS, possibilitando análises a respeito da discriminação e estigma sofrido 

pelas mesmas.  



37 
 

 

2.3.  O processo de participação na vida social das pessoas que vivem com HIV/AIDS: 

uma análise sobre a discriminação e o estigma. 

 

 

No início da década de 80, ainda não se conhecia as formas de transmissão do vírus e 

o agente etiológico10, porém as variadas formas de discriminação e estigma manifestaram-se, 

trazendo a ideia de que a doenças seria uma forma de castigo divino para aquelas pessoas que 

tinham o seu comportamento sexual diferente do que se pautava os dogmas cristãos. Com isso, 

tiveram que enfrentar não só a gravidade da doença, com suas consequências físicas, como 

também, a culpa pela própria infecção e a rejeição por parte da sociedade.  

A família é considerada o principal grupo capaz de ajudar os soropositivos no 

enfrentamento de todos esses prejuízos que a doença traz. Mas, em alguns casos, o medo do 

preconceito e o isolamento, faz com que os indivíduos escondam o diagnóstico dos seus 

familiares e com isso, dificulta o sucesso no tratamento, visto que, torna-se refém da solidão, 

acreditando que se revelarem seu estado de doença, serão discriminados e rejeitados pelo grupo 

da qual tanto necessitam, que é o familiar, se estendendo também para os amigos.  

 
 

Essa negação pode ser uma fuga da realidade, como uma tentativa do 
indivíduo em se adaptar a sua nova situação, assim, enquanto ocorre esse 

processo, a pessoa deixa de buscar auxílio para sua saúde física e 

emocional, o que diminui a sua rede de apoio. (CARVALHO; PAES, 
2011) 

 

 
Toda essa aflição vivenciada pelos soropositivos repercutem em consequências 

sociais, pois a doença passa a ser enxergada como uma sentença de morte. 

 
 

O estigma que ainda cerca a enfermidade pode afetar a rede de apoio social 

das pessoas soropositivas. Para manter o relacionamento com os amigos e 
a família, eles preferem esconder o próprio diagnóstico para que não 

sofram com o possível afastamento, muitas vezes preferindo o auto 
isolamento pela mesma razão. (CARVALHO; PAES, 2011) 

 

                                              
10 Agente etiológico é o nome, dado ao agente causador de uma doença. Normalmente, este causador precisa de 

um vetor para proliferar a doença (ou seja, completar seu ciclo de parasitismo). É um termo usado em parasitologia 

para designar um organismo causador das doenças de origem parasitológicas. Os agentes etiológicos podem ser 
um vírus, uma bactéria, um protozoário etc. Disponível em: https://www.significados.com.br/agente-etiologico/. 
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Segundo Mann, citado por Parker e Aggleton (2001), a epidemia de AIDS passou por 

três fases muito distintas entre si, possibilitando caracterizá-las como três epidemias diferentes. 

Considera-se como a primeira, a epidemia da infecção pelo vírus HIV, que entra 

silenciosamente na comunidade e desenvolve-se por muitos anos sem sua percepção. A segunda 

fase corresponde à epidemia de AIDS propriamente dita, com o aparecimento dos sintomas da 

doença. E a terceira, se define como a epidemia relacionada às respostas sociais, culturais, 

econômicas e políticas à AIDS, carregadas de discriminação, exclusão coletiva e preconceito. 

É fato que a discriminação e o estigma não são apenas considerados empecilhos para 

a prevenção, como também se mostram como as piores consequências da epidemia.  

O estigma vem acompanhado de atitudes negativas que afetam os acometidos pela 

doença, ou então, que estão apenas sob suspeita de terem sido infectados e aqueles afetados 

pela associação com a AIDS, como os órfãos, as crianças e as famílias de PVHA (Pessoa 

vivendo com HIV/AIDS). Discriminação nesse caso refere-se “a qualquer forma arbitrária de 

distinção, exclusão ou restrição afetando pessoas devido a sua condição sorológica, confirmada 

ou suspeita, em relação ao HIV” (UNAIDS, 2006). 

Vale ainda destacar que: 

 

Apesar das diversas fontes antecessoras de estigmatização ligadas ao HIV 

e à aids variarem muito dependendo dos diferentes contextos sociais e 

culturais, quatro eixos principais parecem estar presentes nas respostas ao 
HIV e à aids, compostos por estigmas relacionados à sexualidade, ao 

gênero, à raça/etnia e à pobreza/marginalização econômica (PARKER, 
2001). 

 

 

O HIV/AIDS traz historicamente muitos desafios em relação as suas características 

epidemiológicas e sociais. Ao se deparar com a soropositividade, o paciente logo demonstra 

preocupação com a sua identidade que será estigmatizada. Assim, os indivíduos não mais 

assumem sua identidade real, aonde estão seus atributos verdadeiros, mas sim adotam uma 

identidade denominada por Goffman (2004), como virtual, com atributos falsos, adotados 

como uma forma de esconder e omitir sua condição. 

O estigma em relação ao HIV segundo Brasil (2000) refere-se: 

 

As crenças, atitudes e sentimentos em relação às pessoas vivendo com 

HIV (como também em relação seus familiares e pessoas próximas) e 
outras populações que estão em maior risco de infecção pelo vírus 

(populações-chave), como gays e outros homens que fazem sexo com 

homens, profissionais do sexo e travestis e transexuais. (BRASIL, 2002) 
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Torna-se válido destacar a forma estigmatizante e incurável da soropositividade, 

juntamente aos diversos efeitos causados pelo tratamento que acabam aumentando a 

vulnerabilidade no campo emocional e psicológica do paciente. 

Contudo, entende-se por estigma o atributo que produz marcas que desvalorizam o 

sujeito, podendo ser considerado como um “defeito”, “falha” ou alguma desvantagem que 

caracteriza o outro. E, por estigmatização, o ato ou efeito de estigmatizar, marcar alguém pelos 

estereótipos negativos, pelos rótulos discriminantes e preconceituosos (GOFFMAN, 1988) 

De acordo ainda com autor referenciado acima, pode-se destacar 3 tipos de estigma. 

Primeiro cita as deformidades físicas; segundo, as culpas individuais, relacionadas ao 

homossexualismo, vícios, desemprego; terceiro diz respeito ao estigma pertinente as 

identidades racial, religiosa ou nacional.  

A AIDS por sua vez, com todas as suas características, sociais e biológicas, pode 

permitir fazer parte de um mesmo portador, esses três tipos de estigma destacado por Goffman 

(1988). A pessoa que vive com HIV/ AIDS, na medida que possui alguma doença oportunista, 

como por exemplo, relacionada a visão, gerando cegueira, pode fazer parte dos tipos dos 

deformados fisicamente. Pode também ser julgado sendo parte do estigma da culpa individual, 

ao ocorrer contaminação a partir de compartilhamento de drogas ou por meio do contato 

homossexual, mesmo havendo possibilidade do indivíduo ter contraído a doença por meio da 

transmissão vertical ou transfusão de sangue, por exemplo.  

Mencionando agora o terceiro estigma, referindo-se por exemplo a identidade racial, 

pode-se destacar o que diz o Ministério da Saúde, quando notifica que os casos de AIDS 

multiplicam entre os negros, comparado aos brancos. Por isso, nas populações mais pobres, 

que possuem pouco acesso a informação, saúde, escola e até mesmo ao preservativo, cresce o 

número de infecções pelo vírus da AIDS.  

Pessoas que nasceram com o vírus nos primeiros anos da AIDS no Brasil, viveram 

com um forte preconceito que existia na época e com isso, acredita-se que foram poupadas a 

conviverem com outras crianças, fazendo parte de ONGs voltadas ao tratamento da doença ou 

sendo socializadas nos ambientes públicos, talvez, não junto com outras crianças e/ou mesmo, 

não foram informadas sobre seu estado de saúde.  

Hoje, essas crianças são adolescentes pertencentes a uma sociedade e trazem desejos 

naturais como sair, conhecer pessoas, se relacionar - algo natural para um adolescente não 

acometido pela doença - e estes desejos são vistos com restrições ou até mesmo impossíveis 

de serem alcançados por aqueles que vivem com HIV/AIDS. É importante pensar também que 
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os adultos que sofrem com a dura adaptação a realidade da AIDS, talvez tenham sido 

estigmatizados no passado. 

A discriminação pode ser vista como uma consequência dos fatores advindos do 

estigma. Por exemplo, pessoas são discriminadas de muitas formas, por viverem presos a 

condição de doente, e estas surgem desde provocadas por profissionais de saúde, como 

também, pela própria família. A Legislação, por sua vez, possui meios para coibir esse tipo de 

comportamentos ofensivos e preconceituosos. No entanto, é essencial esclarecer que a 

sociedade funciona de uma tal forma, que se mostra capaz de excluir, sistematicamente, os 

grupos estigmatizados, exemplo disso, é a insuficiência de transportes adequados para atender 

os cadeirantes (seja por essa doença ou outra condição). Se o indivíduo que vive com HIV/ 

AIDS tenha desenvolvido uma paralisia dos membros inferiores e precisa fazer o tratamento 

várias vezes na semana, poderá até desistir por conta das dificuldades encontradas em relação 

a esse acesso. 

Portanto, esses grupos minoritários que são estigmatizados e discriminados não 

representam prioridade na atenção que deveria ser oferecida à eles, por parte da sociedade e do 

poder público.  

Em relação ao preconceito e discriminação os autores Lacerda, Pereira e Camino 

(2002) têm abordado este tema como uma característica psicológica dos indivíduos, ou seja, 

uma perspectiva individualizante. Já os teóricos da cognição social, estudam o preconceito 

como um erro de processamento de informações. Assim, apesar de algumas diferenças, essas 

teorias se baseiam na origem psicológica e individual do preconceito. 

Além dessas perspectivas a respeito do preconceito há muitos autores que o explicam 

baseando-se em diversos pressupostos, sejam estes como resultado do indivíduo em uma 

categoria social, seja como resultado da motivação e manutenção da autoestima, ou outros.  

Ao abordar o termo preconceito, o mesmo é definido como uma avaliação antecipada 

e inadequada, uma atitude hostil, construída sem conhecimentos prévios, onde provoca a 

negação do próximo, pelo simples fato de ser diferente, e na autoafirmação imediata como 

indivíduo superior (BANDEIRA; BATISTA, 2002). 

Há vários tipos de preconceitos estes se encontram nos mais diversos espaços, sejam 

eles privados ou públicos, além de se fazerem presentes de diversas formas, seja através de 

imagens, linguagens, gestos, etc, no qual estabelecem uma lógica de inclusões ou exclusões. 

Desta forma o preconceito se contrapõe a qualidade do caráter e as qualidades humanas. 
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Pela sua sutileza, caráter difuso e capilaridade de intromissão nas relações 
sociais, a eficácia e à ubiquidade [estar presente ao mesmo tempo em 

todos os lugares]11 do preconceito são máximas, tanto em relação às 
práticas de controle, como às de dominação e subordinação em todas as 

categorias sociais. Manifestam-se como produtor e reprodutor de 

situações de controle, menosprezo, humilhação, desqualificação, 
intimidação, discriminação, fracasso e exclusão nas relações entre os 

gêneros, na esfera do trabalho, nas posições de poder, nos espaços morais 

e éticos e nos lugares de enunciação da linguagem. (BANDEIRA e 
BATISTA, 2002, p.127) 

 

 

Diante da discussão, é preciso compreender que a discriminação possui sua 

característica fundada na rejeição, que exclui e diferencia o indivíduo, com base na sua cor, 

raça, religião, idade, trabalho, sexo, etc. Segundo o autor Parker (2001) “a discriminação em 

relação ao HIV/Aids poderia se pôr, por meio de atitudes e crenças estigmatizantes, leis, 

políticas e práticas que poderiam ser desiguais e injustas aos indivíduos que vivem com 

HIV/Aids”. 

O estigma e a discriminação diminuem as possibilidades dos indivíduos de se 

protegerem das consequências da infecção pelo HIV/Aids, bem como, dificultam a adesão ao 

tratamento para que possam ter uma vida saudável, caso estejam vivendo com o vírus. Há de se 

mencionar também que causam sérios obstáculos à promoção do acesso universal a saúde e 

demais equipamentos sociais, culturais, de trabalho, entre outros. Além disso, “[...] a 

discriminação e o preconceito que acompanharam o HIV desde a descoberta do primeiro caso 

eram e ainda são os grandes responsáveis pela negação de um direito básico e fundamental às 

pessoas vivendo com HIV/Aids: o direito de ter direitos” (BRASIL, 2008). 

Portanto, o próximo capítulo irá discutir a cidadania vivenciada no contexto da AIDS, 

em um espaço de atenção à saúde, bem como, os avanços e os desafios referentes aos direitos 

dos soropositivos. 

 

 

 

 

 

 

                                              
11 Explicação e grifo incluídos pela autora. 



42 
 

 

3. A SALA DE ESPERA COMO INSTRUMENTO DE ENFRENTAMENTO DOS 

PROCESSOS DE EXCLUSÃO DAS PESSOAS QUE VIVEM COM HIV/AIDS. 

 

  

De início, podemos destacar a AIDS no contexto da vulnerabilidade social12 e do 

preconceito e isolamento que a mesma provoca, tendo como várias consequências, por 

exemplo, a perda de emprego, que assola ainda mais a desestabilidade econômica pessoal e 

familiar, desencadeando uma reorganização social em busca da qualidade de vida e da 

manutenção dos vínculos familiares. Por isso, ressalta-se que a AIDS não é apenas uma doença 

letal, de interesse apenas da medicina, mas, também, leva em conta questões sociais e culturais, 

extremamente significativas.  

As pessoas que vivem com HIV/AIDS sofrem com a exclusão e preconceito, como já 

abordado anteriormente, onde muitas vezes escondem sua sorologia, com intuito de amenizar 

sua exposição social e com isso evitar a discriminação. Diante disso, a fragilidade dessas 

pessoas, acaba evitando ainda mais a busca pelo serviço de saúde do SUS (Sistema Único de 

Saúde), influenciando negativamente em relação aos cuidados que precisariam receber. 

Diferente de outras doenças infecciosas, a AIDS pode levar o indivíduo a clandestinidade, ao 

auto isolamento e a exclusão social, podendo em quadro mais crítico, provocar o suicídio.  

Dessa forma, a Sala de Espera pode ser vista como um instrumento que vai ao encontro 

das necessidades de inclusão e respeito aos direitos das pessoas que vivem com HIV/AIDS. 

Assim, há de se compreender sua importância no contexto da referida doença, já que, cada vez 

mais os serviços de saúde necessitam enfrentar a violação dos direitos e a exclusão social 

daqueles que pertencem ao grupo de pessoas infectadas pelo vírus HIV.  Este, portanto será o 

debate seguinte. 

 

 

 

3.1. A importância da socialização de informações na Sala de Espera a respeito dos 

direitos sociais, políticos e civis das pessoas que vivem com HIV/AIDS, bem como, o 

enfrentamento da violação desses direitos.  

 

 

                                              
12 O conceito se caracteriza pela condição dos grupos de indivíduos que estão à margem da sociedade, ou seja, 
pessoas ou famílias que estão em processo de exclusão social, principalmente por fatores socioeconômicos. 
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Mesmo parecendo desfocado deste debate, cabe destacar, a princípio e brevemente, o 

impacto da Revolução Industrial na sociedade mundial, que marcou não só o surgimento do 

capitalismo, como também, deu ênfase a necessidade de defender os direitos da classe 

trabalhadora, mergulhada naquele novo modelo de produção e reprodução do trabalho e do 

poder. Especialmente, se considerarmos que a partir desse advento, ocorre o aumento do 

desemprego e da miséria das classes subalternas, em detrimento do capital, que favorecia a 

classe hegemônica, repercutindo no aumento da desigualdade social. O Estado, então, 

presenciou uma época de pauperismo, vendo-se obrigado a intervir e proporcionar o mínimo de 

proteção aos indivíduos, e assim, considerar as pressões dos “movimentos sociais”, de forma a 

garantir “assistencialismo” aos desvalidos. 

Com isso, faz-se imperativo, no debate em questão, apontar Marshall (1967, p. 63) 

destacando que na Europa Ocidental houve uma conquista gradual e consecutiva de direitos. O 

primeiro deles, segundo o autor, teria sido o direito civil (séc. XVII), para posteriormente, se 

conquistar o direito político (séc. XIX) e o último, o direito social (alcançado no séc. XX). Sem 

dúvida, esse último direito se mostra como grande conquista dos trabalhadores desse século 

passado e, mesmo sendo visto com mais intensidade no atual momento, fazem parte de um 

processo de longo prazo.  

O somatório dessas três conquistas (Direitos Civil, Político e Social) resultaria no que 

consideramos como cidadania substantiva. A cidadania substantiva, segundo Marshll (1967) só 

é plena, a partir do momento que é dotada desses três direitos. O primeiro deles, como já posto, 

é o direito civil, que: 

 

[...] é composto dos direitos necessários à liberdade individual - liberdade 

de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à propriedade 
e de concluir contratos válidos e o direito à justiça. Este último difere dos 

outros porque é o direito de defender e afirmar todos os direitos em termos 
de igualdade com os outros e pelo devido encaminhamento processual. Isto 

nos mostra que as instituições mais intimamente associadas com os direitos 

civis são os tribunais de justiça. (MARSHALL, 1967, p. 63) 

 

 

Para a compreensão do direito político, o autor destaca que: 

 

[...] se deve entender o direito de participar no exercício do poder político, 
como um membro de um organismo investido da autoridade política ou 

como um eleitor dos membros de tal organismo. As instituições 

correspondentes são o parlamento e conselhos do Governo local. 
(MARSHALL, 1967, p. 63) 
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E, por fim, destaca-se o conceito sobre o direito social, particularmente de interesse 

desta autora, que segundo Marshall (1967): 

 

[...] se refere a tudo o que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar 
econômico e segurança ao direito de participar, por completo, na herança 

social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que 

prevalecem na sociedade. As instituições mais intimamente ligadas com 
ele são o sistema educacional e os serviços sociais. (MARSHALL, 1967 p. 

63-4) 

 

 

Assim, a cidadania por sua vez, é definida por meio do exercício dos direitos civis, 

políticos e sociais, nos quais se destacam juntamente, os condicionantes e determinantes de 

saúde, como também, a educação, habitação, trabalho, renda, transporte e alimentação, que 

devem ser assegurados pelo Estado.  

A partir disso, há que se enfatizar que a Sala de Espera pode, através do diálogo e da 

socialização de informações, ser considerada como um espaço para discutir temas importantes, 

fazendo com que as pessoas possam refletir e se ver como cidadãs, pertencentes a sociedade e 

detentoras do status de cidadania ressaltado por Marshall. Nesse sentido, de acordo com Brasil 

(2016): 

 
Hoje os soropositivos ganharam espaço e tem seus direitos garantidos por 

leis, que agem sobre os casos de preconceito e também reforçam a 
gratuidade do tratamento. Assim, as relações de trabalho se tornaram 

possíveis, pois o empregador de um trabalhador soropositivo não pode 
fazer distinção dos demais empregados. (BRASIL, 2016) 

 

 

 

 Torna-se importante salientar, como já mencionado no presente trabalho que, 

inicialmente a AIDS era repudiada por ser detectada em homossexuais, tendo assim, já um 

preconceito por conta da opção sexual. Hoje, a doença tomou outras proporções, na qual afeta 

ambos os gêneros, desconsiderando sua orientação sexual.  

É muito comum, infelizmente, que um soropositivo sofra diversos tipos de 

preconceito, seja no ambiente familiar ou no trabalho, mesmo sendo isso proibido pela 

legislação brasileira, logo, a Constituição Federal, dá ao portador o direito de não revelar sua 

sorologia, salvo quando essa revelação representa a defesa da vida de outra pessoa.  
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A privacidade do ser humano está ligada aos direitos civis e penais. O 
paciente com AIDS tem direito a toda privacidade exatamente em razão da 

dignidade humana. É que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização por 

dano material ou moral decorrente de sua violação (PEDROTTI,1993) 

 

 

Diante do exposto acima, torna-se também verdadeiro reconhecer o que destaca Brasil 

(2006): 

 

No Brasil existem políticas públicas de conscientização, de formas de 

prevenção da doença e até mesmo distribuição de preservativos. Mas a 
falha está justamente quando se fala em preconceito, pois apesar da 

proteção dada pela Constituição, a prática deixa a desejar. (BRASIL, 2006) 

 

 

Assim, podemos considerar a importância da Sala de Espera, como um espaço 

privilegiado que propicia intervenções voltadas para a socialização de informações a respeito 

de várias questões, como, adesão ao tratamento, meios e modos de prevenção, bem como, os 

direitos dos portadores, que na maioria das vezes não há nenhum conhecimento sobre esse tema 

e acabam sofrendo com a extrema negação de direitos. “É uma população muito vulnerabilizada 

e muito precarizada, que não tem acesso ao trabalho, exatamente pelo estigma e pelo 

preconceito que sofre” (IMIP, 2015).  

Então, esse momento, em que o paciente se encontra ocioso, à espera da sua consulta, 

pode permitir a construção de um canal de diálogo entre a equipe de saúde e usuários, propício 

para a troca de experiências. Porém, deve-se sempre levar em conta a ética durante o trabalho 

realizado nesse espaço, respeitando sempre cada paciente, deixando-o à vontade na sua decisão 

em participar ou não. 

Torna-se também importante, na construção desse trabalho monográfico, refletir sobre 

o surgimento dos grupos de Sala de Espera. Estes se deram na década de 1970 e tinham como 

objetivos atender a população, enfrentando os problemas de doenças existentes. As consultas 

médicas não estavam atendendo alguns tratamentos e sabia-se também que a maioria dos 

problemas poderiam ser prevenidos através de informações em saúde, porém, as dificuldades 

de acesso ao serviço de saúde eram enormes, notando-se com isso a necessidade de uma nova 

abordagem, capaz de dar conta das questões em informação e saúde nos centros de 

atendimentos.  

Contudo, o Serviço Social tradicional (de grupo), se fazia valer através de um contrato, 

onde os objetivos eram previamente definidos, sendo determinado sua continuação para que se 
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alcançasse os resultados positivos esperados. Assim, este trabalho denominava-se de grupos 

continuados, que se diferenciam dos grupos de sala-de-espera, visto que esse último se 

caracteriza por uma única sessão.  

 
 

A denominação de “sala-de-espera” expressava a estratégia de ocupar o 

tempo de espera da consulta médica, interpretado como tempo “ocioso” e 
o espaço de informação à população usuária e gerar debates sobre temas 

de natureza médico-social e institucional. (MENDONÇA, 1997) 

 
 

 

Ressalta-se então, que os grupos de sala-de-espera foram feitos de forma a possibilitar 

ao maior número de pessoas às informações necessárias, compreendendo ser um trabalho com 

grupos, a partir, por exemplo, da intervenção do Serviço Social, que permite uma abordagem 

sobre educação em saúde, bem como, direções para resolver problemas. Percebe-se, no entanto, 

que não há conhecimento a respeito da sala-de-espera, quando a definem apenas pelo seu caráter 

informativo, pois são abertos e não se fazem de maneira continuada, ou seja, a sua prática 

consiste em uma única sessão, diferenciando-se dos grupos continuados que são analisados pelo 

caráter reflexivo.  

Os grupos de sala-de-espera se põem de forma bem direta, pois é curto o período de 

tempo para sua realização, além de ter uma variedade de opiniões na reunião com os indivíduos 

participantes, por isso, vale dizer que elaborar informações para o trabalho com esses grupos 

torna-se desafiador.  

É importante destacar que as informações deverão ser sempre elaboradas junto com os 

indivíduos do grupo, havendo com isso, um respeito as diversidades culturais populacionais. 

Isso faz pensar que não se pode impor um ponto de vista ou até mesmo levantar assuntos sem 

que o usuário seja capaz de compreender ou que não o interesse.  

As Unidades de Saúde possuem rotinas diariamente tumultuadas, com grande 

quantidade de pacientes à espera de consultas, exames, etc. Os grupos de sala-de-espera podem 

obter informações sobre temas relevantes, construir conhecimentos, autonomia e 

responsabilidade coletivas dos sujeitos, fortalecendo ainda mais a sua participação e 

democratização social, além de permitir a inter-relação entre profissionais e usuários. 

O trabalho que será realizado na sala de espera precisa se dispor de uma técnica com 

conteúdo orientador durante a intervenção nos grupos, assim, torna-se primordial pensar sobre 

o que atuar. É preciso ter clareza sobre as informações que serão socializadas, caso contrário, 
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poderá acarretar definições inválidas aos grupos de sala-de-espera, tornando-os apenas como 

um meio de aproveitamento do tempo ocioso.  

Além disso, deve-se levar em conta o contexto da população, problematizando essa 

realidade democraticamente, na qual respeita os papéis dos sujeitos e apoia-se de recursos 

significativos para trabalhar com determinado tema, isso tudo é essencial para alcançar os 

efeitos esperados com os grupos.  

A matéria-prima do trabalho na sala de espera é admitido por Mendonça (2001) como 

sendo as “representações das coisas, dos acontecimentos, dos sujeitos, em nível de senso 

comum” e acontece graças a provocação da fala, ocorrendo assim um diálogo. O autor 

Mendonça (1997, p. 121) ainda destaca que:  

 

 
 

Cabe, também, observar que o grau de profissionalismo não está dado tão 

somente pelo nível de consciência política ou pelo resultado de sua ação 
interventora, mas pela consciência de sua obrigação, enquanto sujeito 

profissional, que em qualquer situação em que seja solicitado a intervir 
terá que usar dos conhecimentos de que dispõe para problematizar a 

demanda que se apresenta, colocar instrumentos e técnicas a serviço da 

população usuária para clarear, desnudar a realidade, objetivando a 
compreensão da situação contingente. Nesse sentido não apenas os 

conteúdos cognitivos vão ser objeto de atenção do assistente social, mas 

também os conteúdos afetivos, que estão presentes nas vivências 
cotidianas, nos modos de ver e de agir. (MENDONÇA,1997, p. 121) 

 
 

 

Destaca-se que ao analisar e interpretar o senso comum, considerando seus 

conhecimentos teórico-práticos, o profissional buscará o que precisa para dar continuidade à 

sua ação de forma significativa e todo assunto/tema deverá ser transmitido ao grupo a partir de 

discussões reflexivas, propondo interpretações a respeito do que se está socializando.  

 
 

Em outras palavras, as diversas informações deverão ser elaboradas num 
movimento constante do singular para o particular e para o universal e, 

inversamente, do mais geral para o particular e para o singular. 

(MENDONÇA, 1997, p.111) 

 

 
 

A comunicação que faz parte das atividades de um determinado grupo, precisa ser 

observada, percebendo as opiniões, as falas, os silêncios, o entusiasmo entre outras, que trarão 
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interpretações a respeito das reações e, consequentemente, possibilita notar se os caminhos 

escolhidos estão sendo capazes de alcançar os objetivos propostos.  

Ao discutir sobre “o que atuar”, os grupos de sala-de-espera são entendidos como um 

instrumento para circular a voz e a informação, de forma a provocar participação ativa dos 

usuários durante a intervenção e fazê-los compreender melhor a realidade em sua volta.   

A prática na sala de espera é mediada por intervenções que provocam reflexões nos 

sujeitos a respeito da sua vivência no mundo, ampliando assim suas possibilidades de lidar com 

suas questões cotidianas. É sem dúvida um espaço de encontro e diálogo, que permite ouvir, 

compreender, refletir e interpretar a si mesmo e ao outro.  

A partir da concepção ampliada que a saúde passou a ter, onde se mostra como 

qualidade de vida e não simplesmente ausência de doenças, há uma necessidade de acordo com 

Buss (2000, p. 65) de pessoas informadas sobre os cuidados para se ter saúde e com capacidade 

pessoal para melhorar as condições físicas e psicossociais nos espaços onde vivem, estudam, 

trabalham e se divertem.  

Segundo Teixeira e Veloso (2006, p. 321): 

 

 
[...] ocorre, então, uma troca de experiências comuns, do saber popular e 

das distintas maneiras de cuidados com o corpo, de modo que o linguajar 
popular interage com os saberes dos profissionais de saúde. (VELOSO, 

2006, p. 321) 

 
 

 

   Com efeito, a Sala de Espera possui no seu propósito promover o cuidado e a 

cidadania dos que se encontram nesse espaço, aonde vários fenômenos psíquicos, culturais, 

singulares, sociais e coletivos fazem parte. 

 

Não constitui um trabalho que leva apenas transmissão de conhecimento, 

mas o reconhecimento da realidade sociocultural do sujeito, suas 

representações, seus conceitos, preconceitos e formas populares de 
cuidado. Assim, realiza-se um contato estreito com a cultura e as 

representações dos sujeitos sobre saúde, doença e cuidados com o corpo. 

(VELOSO; TEIXEIRA, p. 322) 
 

 

 

Ainda, segundo os autores citados acima, o aprimoramento cada vez mais da atividade 

de Sala de Espera, poderá favorecer a promoção à saúde, a prevenção e ao fortalecimento da 

cidadania, bem como, o enfrentamento da violação dos direitos.  
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A epidemia de AIDS alcança populações que se encontram na vulnerabilidade social 

e econômica, muitas vezes, extrema, por isso, os profissionais de saúde das unidades públicas 

de tratamento do HIV/AIDS se deparam, cada vez mais, com realidades que abarcam questões 

relacionadas não apenas à saúde, mas à exclusão social e à pobreza. São indivíduos que sofrem 

com falta de dinheiro para o transporte que o levará até unidade de saúde ou para sua própria 

alimentação.  

Nesse sentido, vale ressaltar que muitas pessoas que vivem com o vírus da AIDS não 

conhecem os seus direitos. Afinal, são tantas preocupações, que os direitos e benefícios, às 

vezes, ficam em segundo plano. Por isso, a Sala de Espera seria uma opção válida para a 

socialização desse tipo de informação.   

A obtenção de benefícios assistenciais e previdenciários nem sempre é fácil. O acesso, 

por vezes, é restritivo ou está atrelado às condicionalidades. Além disso, as políticas de 

assistência social, de saúde e de previdência são fragmentadas, gerando lacunas durante o curso 

do atendimento e da oferta de proteção social. Ao adoecer, as pessoas soropositivas ficam 

impossibilitadas de trabalhar, sem renda e, muitas vezes, não conseguem recorrer a Secretaria 

Municipal de Assistência Social, esbarrando na burocracia e na ausência de políticas inclusivas. 

Deve-se considerar que o estigma e a discriminação sofrida pelo soropositivo, acaba 

levando às violações de direitos humanos, que afetam de maneira profunda o bem-estar das 

pessoas que vivem com HIV/AIDS. Infelizmente, a realidade dos acometidos pela doença não 

é fácil e traz muitas dificuldades ao acesso aos direitos, sejam eles relacionados aos cuidados 

de saúde, trabalho, educação e até mesmo à liberdade individual dos sujeitos. 

 

 
A vergonha associada à SIDA também pode impedir as pessoas que vivem 
com o vírus de procurar tratamento, cuidados e apoio e de exercer outros 

direitos tais como trabalhar, frequentar a escola, etc. Esta vergonha pode 
ter uma grande influência psicológica sobre a maneira como as pessoas 

soropositivas se consideram e se adaptam ao seu estado, tornando-as 

vulneráveis a culpa, depressão e isolamento auto imposto. (UNAIDS, 
2005, p. 5) 

 

 
 

Assim, quando socialmente se favorece a violações de direitos, acaba por legitimar o 

estigma e a discriminação. Diante disso, torna-se importante apresentar a ilustração abaixo13, 

                                              
13 Diagrama disponível em: http://bibliobase.sermais.pt:8008/BiblioNET/upload/PDF/0554.pdf. Artigo: 

“Estigma, discriminação e violação dos direitos humanos em relação ao VIH - Estudos de casos de programas bem 
sucedidos”. COLECÇÃO MELHORES PRÁTICAS DA ONUSIDA – UNAIDS. 
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que representa o ciclo do estigma, da discriminação e das violações de direitos humanos, 

destacado no material da UNAIDS, em setembro de 2005, como resultado de um trabalho que 

destaca as melhores práticas da ONUSIDA.  

 
 

ILUSTRAÇÃO 1: O ciclo de estigma, discriminação e violações de direitos humanos. 

 

 
 

Fonte: Dados do Catálogo de Publicações da Biblioteca da OMS - ONUSIDA. “Estigma, discriminação e 
violação dos direitos humanos em relação ao VIH: Estudos de casos de programas bem sucedidos” (Coleção 

Melhores Práticas da ONUSIDA). Diagrama elaborado por Miriam Maluwa e Peter Aggleton 

 
 

 
 As relações entre a epidemia e a falta de proteção dos direitos humanos são muitas e 

acabam impactando negativamente a realidade das pessoas que vivem com HIV/AIDS, 

aumentam a vulnerabilidade e impedem respostas positivas em relação a epidemia. Torna-se 

importante definir a partir da UNAIDS (2005, p. 12) os seguintes fatores presentes nessa “teia 

de causas e efeitos”: 

a) Impacto - A violação de direitos humanos encastrada em discriminação aumenta o 

impacto da epidemia sobre as pessoas vivendo com o HIV e as supostas infectadas, 

assim como, sobre as suas famílias e os seus companheiros. Por exemplo, uma pessoa 

que é despedida do trabalho devido ao facto de ser soropositiva, tem de enfrentar, além 
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da doença, muitos outros problemas incluindo falta de recursos econômicos para 

cuidados de saúde, assim como para sustentar qualquer familiar dependente;  

b) Vulnerabilidade - As pessoas são mais vulneráveis a infecção quando os seus direitos 

civis, políticos, econômicos, sociais ou culturais não são respeitados. Por exemplo, a 

vulnerabilidade das mulheres à infecção por HIV aumenta onde estas não têm meios 

legais para fazer escolhas e recusar relações sexuais não desejadas; ou onde as crianças 

não podem compreender os seus direitos à educação e informação. Mais ainda, a falta 

de acesso a serviços apropriados de prevenção do HIV e de cuidados no caso de SIDA 

faz aumentar a vulnerabilidade de outros grupos marginalizados, tais como, 

consumidores de drogas injetáveis, refugiados, migrantes e prisioneiros; 

c) Resposta - Onde os direitos humanos não são respeitados, por exemplo, quando a 

liberdade de expressão ou de associação é abolida, é difícil ou impossível para a 

sociedade civil se mobilizar de maneira a responder de forma eficaz à epidemia. Em 

certos países, a educação por colegas é prejudicada por leis que recusam o registo oficial 

de organizações não-governamentais ou grupos com certos membros (por exemplo, 

profissionais do sexo). (UNAIDS, 2005, p. 12) 

Portanto, ao garantir, respeitar e cumprir os direitos humanos, há o enfraquecimento 

da discriminação e estigma sofrido pelas pessoas que vivem com HIV/AIDS. A partir disso, é 

possível combater tais ações discriminatórias e de violações de direitos, por meio de 

mecanismos administrativos, institucionais e de controle, capazes de fazer valer as leis, 

garantindo cidadania aos soropositivos. Nessa mesma linha, como já discutido nesse item, a 

Sala de Espera torna-se um instrumento que provoca a participação crítica e reflexiva, de forma 

a ajudar na solução dos problemas, a partir da socialização do conhecimento ofertado aos 

usuários, a respeito da realidade social na qual estão inseridos.   

Para dar continuidade ao trabalho acadêmico, o próximo e último capítulo, descreverá 

a experiência prática de um processo de estágio realizado pela autora, em que também houve a 

implementação de um Projeto de Intervenção, a respeito do espaço da Sala de Espera.  

 

 

 

3.2.  O relato das experiências no campo de estágio em Serviço Social no CDIP II, a partir 

da implantação do Projeto de Intervenção. 
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No ano de 2016, realizamos na Instituição CDIP II, o estágio Supervisionado em 

Serviço Social, no qual nos proporcionou, enquanto estagiária, uma experiência incrível, 

permitindo uma aproximação da realidade atendida pelo Programa Municipal DST/AIDS, 

assim como, reflexão sobre as demandas apresentadas pelos pacientes e também, compreensão 

mais profunda sobre a saúde, como um todo, e seus determinantes.   

Diante disso, percebe-se que no interior da Instituição CDIP II, há diferentes 

demandas econômicas e sociais que fazem parte da vida dos indivíduos em tratamento, 

havendo também algumas situações que abarcam riscos e vulnerabilidades sociais, 

necessitando de orientações e encaminhamentos envolvendo Previdência e Assistência Social, 

por exemplo, e nos fazendo pensar sobre a importância do tripé da Seguridade Social (saúde, 

assistência e previdência) na vida da classe trabalhadora deste país. 

A construção do Projeto de Intervenção teve como foco o espaço da Sala de Espera, 

onde através da democratização de informações, conseguimos alcançar cerca de 44 pacientes, 

trazendo ao usuário maior acesso aos direitos, na direção daquilo que está preconizado no 

Código de Ética do Serviço Social, ou seja, que as ações devem ser direcionadas a orientação 

e socialização das informações, permitindo a participação social.  

As ações desenvolvidas na Sala de Espera buscam trazer uma reflexão sobre a 

realidade e não uma simples informação que possibilite apenas ao usuário a adesão ao serviço, 

pois é preciso enxergar a saúde como dimensão de direito, de forma a problematizar os seus 

determinantes. Nesta perspectiva, é necessário utilizar, segundo Vasconcelos (1997):  

 
 

[...] a prática reflexiva possibilitando ao usuário a análise e 
desvendamento da situação vivenciada pelo mesmo, por meio de reflexões 

estimuladas pelo profissional, de forma que o usuário consiga captar, na 

medida do possível, o movimento da realidade social e, 
consequentemente, participar do processo de transformação dessa 

realidade enquanto ser histórico. Esse processo possibilita a troca de 

experiências entre os sujeitos. (VASCONCELOS, 1997, p. 5) 
 

 
 

Portanto, permitir que os pacientes do Programa Municipal DST/AIDS pudessem 

usufruir do serviço da Sala de Espera proposta pelo projeto, possibilitou a ampliação do acesso 

aos serviços de saúde com orientações importantes e necessárias que garantam expandir os 

direitos sociais. Além disso, a atividade em questão permitiu estabelecer relações entre a teoria 

e a prática, propiciando reflexões sobre o trabalho diário, buscando o aprimoramento das 

capacidades necessárias ao fazer profissional. Como afirma o autor Mendonça (2004, p.111), 
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“O Projeto Sala de Espera insere no atendimento as categorias sociais constituídas de grupos 

de indivíduos, trazendo consigo os seus indicadores sociais”. 

Assim, diante da importante contribuição que a intervenção poderia trazer, demos 

prosseguimento a realização do Projeto de Intervenção, sempre levando em consideração a 

realidade dos pacientes e suas demandas.  

Durante a construção do trabalho interventivo, foram traçados objetivos, de forma a 

garantir ao usuário que se encontrava na sala de espera, o acesso a informação e orientação 

para promoção de melhor qualidade de vida, além de possibilitar conhecimentos sobre os 

direitos sociais com clareza, ampliando a democratização das informações e as diversas formas 

de acessar estes direitos.  

O projeto a princípio, foi apresentado ao professor de estágio e, posteriormente, a 

supervisora do campo de estágio, sendo destacado a importância de sua implantação no espaço 

da Sala de Espera. Foi escolhido, de forma conjunta com a supervisora de campo, os dias e 

horários para realizar o projeto e, além disso, definimos que o referido espaço deveria ser 

agradável e com condições propícias para sua realização, com materiais necessários, além de 

promover bem-estar aos participantes.  

Foram abordados assuntos a respeito dos direitos dos portadores de HIV, sendo estes 

os mais requisitados pelos participantes, bem como, também, trabalhamos com outros temas, 

como a alimentação adequada para a condição de saúde do soropositivo e a importância da 

prevenção e adesão ao tratamento, enfim, assuntos estes, pertinentes, que visaram atender as 

necessidades dos usuários. 

O projeto foi realizado em 3 etapas onde, quinzenalmente, cada etapa teve como foco 

um determinado tema, de acordo com os objetivos do trabalho, que se mantinha seu foco 

direcionado à qualidade de vida dos pacientes do Programa. Cada etapa possuía um tema, sendo 

construída da seguinte forma:  

a) 1ª etapa: “Qualidade de vida” com vistas a promoção da saúde. 

b) 2ª etapa: “Alimentação e nutrição saudável”. 

c) 3ª etapa: “Os direitos dos portadores de HIV/AIDS”.  

Os assuntos foram abordados de forma criativa e dinâmica, através da utilização de 

vídeos, panfletos e folders informativos, elaborados por esta autora, com orientações da 

supervisora de campo e do professor de estágio, de forma a trazer informações pertinentes aos 

temas abordados na intervenção. A realização das atividades, tiveram um tempo médio de 20 

a 30 minutos.  
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Na primeira quinzena de outubro de 2016, foi realizada a primeira atividade na Sala 

de Espera com o tema: “Qualidade de vida com vistas a promoção da saúde”. Estiveram 

presentes 18 pessoas, sendo elas pacientes do programa, funcionários da administração, 

recepção, a supervisora do campo de estágio e algumas pessoas que estavam presentes pela 

primeira vez. 

Os participantes mostraram-se muito tímidos para participar, porém, ouviram 

atentamente o que estava sendo dito. Ao abordarmos o tema descrito acima, consideramos a 

importância em se falar das dificuldades muitas vezes encontradas ao fazer uso dos 

medicamentos ARV, visto que, muitos pacientes relatam que ocorrem esquecimentos, 

intolerância e interferências no seu dia-a-dia. Assim sendo, ressaltamos a importância da busca 

diária para vencer essas barreiras trazidas pelo antirretroviral no enfrentamento do HIV e 

estimulamos a procurarem o serviço de enfermagem e de farmácia para esclarecimentos das 

dúvidas mais recorrentes. Foi transmitido aos participantes, dicas para se ter boa qualidade de 

vida, como não faltar as consultas, exames e a prevenção quanto a reinfecção. 

Vale destacar que a partir da concepção ampliada que a saúde passou a ter, mostrando-

se como qualidade de vida e não simplesmente ausência de doenças, há uma necessidade real, 

de acordo com o autor Buss (2000), de ampliar o número de pessoas informadas sobre os 

cuidados para se ter saúde e com capacidade pessoal para melhorar as condições físicas e 

psicossociais nos espaços onde vivem, estudam, trabalham e se divertem.  

É importante ressaltar que o caráter estigmatizante e crônico da soropositividade, ao 

lado de eventuais efeitos adversos do tratamento, são aspectos que aumentam a vulnerabilidade 

na esfera emocional e psicológica do portador. (BRASIL, 2012) 

A intervenção realizada na Sala de Espera se valeu de reflexões sobre a prevenção, 

orientação quanto a infecção do parceiro, conceito de adesão, a recuperação e manutenção da 

autoestima como fator essencial no tratamento, bem como, a importância de identificar os 

problemas para que, através de encaminhamentos específicos ou por trocas de experiências, 

estes possam ser vencidos ou minimizados. Evidenciou-se, assim, a necessidade de orientações 

de forma a ampliar a qualidade vida e sobrevida dessas pessoas. 

Na segunda quinzena de outubro de 2016, foi realizada a 2ª intervenção na Sala de 

Espera com o tema: “Alimentação e nutrição saudável”, tendo cerca de 12 participantes.  

Durante a realização desta atividade, foi explicado a importância de se ter corpo e 

mente saudáveis e como que isso pode ajudar a enfrentar diversos problemas diários, 

principalmente, aqueles encontrados pelos portadores de HIV no que diz respeito aos efeitos 

colaterais causados pelos medicamentos necessários ao tratamento. Deixamos claro que uma 
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boa alimentação fornece nutrientes que o corpo precisa para manter uma boa qualidade de vida. 

De acordo com BRASIL (2006), para os portadores de HIV/AIDS, um bom estado nutricional 

ajuda a garantir as defesas do organismo contra infecções e diminuir os efeitos colaterais dos 

medicamentos. Assim, a instrução sobre saúde presente em um determinado grupo, ajuda a 

esclarecer sobre as dúvidas e ao mesmo tempo motiva os usuários a viver de forma mais 

saudável. 

Na oportunidade, apresentamos aos participantes da atividade desenvolvida, os 

diversos sintomas que podem ser causados pelo ARV (antirretroviral) e, ao mesmo tempo, 

possibilitamos, com isso, que estes pudessem conhecer algumas dicas saudáveis de 

alimentação, com a finalidade de amenizar e prevenir o mal-estar causado pelos medicamentos. 

Essas orientações fazem parte do Manual do Ministério da Saúde, disponível à toda equipe 

interdisciplinar que atuam nos Programas de HIV/AIDS.   

As informações transmitidas na Sala de Espera se basearam nas diversas formas 

alimentares saudáveis, desde como se alimentar em situações especiais, como no caso do 

portador de HIV/AIDS e os sintomas comuns que vivenciam por causa dos medicamentos, bem 

como, também, cuidar melhor da higiene e segurança dos alimentos.  

A 3ª e última atividade foi realizada no final da segunda quinzena de novembro de 

2016, que teve como tema: “Os Direitos dos Portadores de HIV/AIDS”, contando com a 

presença de 14 participantes. 

Essa atividade mostrou-se de suma importância, visto que a abordagem que foi feita 

diz respeito ao conhecimento por parte dos participantes sobre o acesso aos direitos, assim 

como, na sua garantia, visando um tratamento humano, digno e de qualidade para os portadores 

de HIV/AIDS.  

Ressaltamos ainda, que durante o estágio, acompanhando os atendimentos feitos pela 

Assistente Social de campo, vimos que muitos iam até o Programa com demandas referentes 

aos seus direitos, enquanto soropositivos. Portanto, havia também uma parcela de indivíduos 

que não faziam ideia desses direitos que lhes eram garantidos por Lei.  

Assim a intervenção desta atividade apresentava os direitos fundamentais dos 

portadores de HIV/AIDS, como, relacionados ao trabalho, benefícios, transporte, sigilo e 

privacidade. Os assuntos levantados a respeito dos direitos dos soropositivos despertaram muito 

interesse aos participantes, por isso, observamos que foi a atividade que possibilitou maiores 

interações com e entre os mesmos, pois, mostravam-se curiosos e muito atentos ao assunto. 

Alguns deles levantaram indagações pertinentes, exemplo disso, foram as seguintes 

falas:  
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“Terá outro encontro desse? Pois conheço alguém que gostaria de 

participar” (Usuário A) 

 

“No local de trabalho pode esconder que tem HIV? ” (Usuário B)  

 

“Ser ofendido por causa da AIDS, é crime? ” (Usuário C) 

 

“A pessoa com AIDS se for dispensada do trabalho, pode receber 

seguro desemprego? ” (Usuário D)  

 

 

Todas as falas fizeram parte do tema que foi abordado, trazendo relevância ainda maior 

ao que estava sendo proposto no Projeto de Intervenção. Com isso, mostrou-se o quanto é 

importante a socialização dessas informações no enfrentamento da violação dos direitos 

voltados as pessoas que vivem com HIV/AIDS.  

Diante disso, é válido destacar que o processo de reconhecimento do direito ao acesso 

universal a prevenção, diagnóstico e tratamento constitui importante bandeira de direitos 

humanos desde o início da epidemia (BRASIL, 2008). 

Para finalizar esse debate, podemos acrescentar que o Projeto de Intervenção contou 

com o desenvolvimento de atividades de modo breve e dinâmico e com temas específicos, 

tendo como meta orientar e acolher o paciente soropositivo que frequenta o CDIP II. Como a 

ação aconteceu sem o prévio consentimento do usuário, ou seja, representou uma atividade 

institucional, por questões éticas deixamos o usuário muito livre para decidir se queria ou não 

participar da Sala de Espera. Foi adotado uma “postura livre”, onde a palavra foi “livre”, se 

direcionando a todo público e não somente ao soropositivo, para que assim, os pacientes 

pudessem ter maior autonomia, de forma a evitar constrangimentos, sempre respeitando 

aqueles que quiseram ficar em silêncio ou mesmo retirar-se do ambiente. 

Diante das atividades que foram desenvolvidas, notou-se um aproveitamento 

grandioso por parte dos participantes, pois as informações e orientações mostraram-se 

pertinentes, visto que, haviam muitas dúvidas, principalmente, na atividade que teve como foco 

os direitos. Registramos que a maior parte dos pacientes tiraram suas dúvidas, principalmente, 

sobre questões relacionadas ao trabalho e, mostraram-se curiosos para saber mais sobre o tema. 
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Em especial, teve um paciente que relatou não saber sobre o direito ao sigilo da doença 

no local de trabalho, pois foi obrigado a se submeter ao exame soropositivo no momento de 

admissão e com isso, sua inserção no emprego foi prejudicada.  

Na atividade sobre a alimentação saudável, onde enfatizou-se a diminuição dos 

sintomas provocados pelos antirretrovirais através da ingestão de alimentos corretos, 

proporcionamos aos pacientes uma reflexão sobre essa questão tão cotidiana, e percebemos 

que alguns participantes disseram sofrer com muitos sintomas causados pela má alimentação, 

e essa percepção só aconteceu a partir do momento em que essa discussão ocorreu, havendo 

assim, uma escuta das informações e sobre as orientações realizadas pelo Projeto de 

Intervenção.  

Então, se compreende o quanto foi válido disseminar essas informações a respeito dos 

temas que fizeram parte do Projeto em questão, pois, através do mesmo, as pessoas puderam 

entender, conhecer, assimilar e se aproximar de temas que foram abordados no espaço da Sala 

de Espera, levando essas informações para sua realidade, com vistas a garantir a qualidade de 

vida que necessitam, além de manterem um tratamento eficaz da doença que portam. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Todo processo desse trabalho acadêmico se desenvolveu a partir de pesquisas 

bibliográficas e através da experiência obtida no estágio supervisionado em Serviço Social 

realizado no Programa Municipal DST/HIV/AIDS/Hepatites Virais, no período de 2015 a 2016 

e da implantação do Projeto de Intervenção no referido Programa, na medida em que algumas 

reflexões foram suscitadas, a respeito de questões pertinentes sobre o tema do trabalho, ou seja, 

“INTERVENÇÃO EM SALA DE ESPERA: enfrentando a violação dos direitos dos portadores 

de HIV/AIDS”.  

Compreende-se que o espaço da Sala de Espera, mostra-se como um eficiente 

instrumento de democratização e socialização de informações que, quando bem trabalhado, 

proporciona aos indivíduos em acompanhamento ambulatorial, como no caso dos usuários do 

CDIP II, o devido acesso as demandas que envolvem a questão central do seu tratamento.  

Na Sala de Espera prevalecem orientações que vem ao encontro das suas necessidades 

de saúde e que também envolvem determinantes sociais, políticos, econômicos e culturais, por 

isso, é essencial pensar a realidade dessa demanda, considerando-a a todo momento. 

A saúde a partir da Constituição Federal de 1988, quando ocorre uma organização – 

Sistema Único de Saúde -  por parte do governo, passa a ser um “direito de todos e dever do 

Estado”. Com isso esse sistema incorpora alguns preceitos importantes como a gratuidade, 

descentralização, totalidade no atendimento e universalidade.  

Portanto, há diversos interesses que se desdobram frente aos dois projetos de saúde – 

público e privado – que acabam favorecendo a existência de conflitos, visto que a saúde dentro 

da lógica do mercado se constrói a favor do lucro e se aproveita da ineficiência do Estado na 

consolidação de políticas sociais, tornando-as cada vez mais precárias. Com isso vale salientar 

que para efetivar os direitos já adquiridos, é necessário enfrentar várias questões sociais, como 

a pobreza e a exclusão social que fazem parte da realidade brasileira.  

 A partir da criação do Programa Nacional de combate a AIDS, ações significativas se 

voltam a prevenção e assistência, em prol da qualidade de vida dos acometidos pela doença. Ao 

fazermos uma análise do referido Programa após praticamente 03 (três) décadas, levando em 

conta o seu crescimento e fortalecimento no que diz respeito aos resultados alcançados no 

âmbito da prevenção, assistência e tratamento das pessoas que vivem com HIV/AIDS, podemos 

notar sua importância e seu efeito positivo na área de saúde pública no enfretamento da doença. 



59 
 

 

Muito se avançou em relação a pesquisas para o tratamento da doença, como a 

gratuidade da terapia antirretroviral no primeiro momento de diagnóstico positivo e isso 

favorece a redução de riscos de transmissão do vírus, bem como, é claro, prolonga a vida do 

paciente.  

Levando em conta os direitos dos portadores de HIV/AIDS, torna-se válido salientar 

que vão muito além do diagnóstico e tratamento antirretroviral gratuito. Com isso, algumas 

“benesses” legais são garantidas aos soropositivos, no qual pode-se destacar como o principal 

deles, a busca pelo enfrentamento e, quando possível, a garantia contra o preconceito e a 

discriminação. Logo, também, outros direitos são ofertados pela legislação 

infraconstitucional14, como previdenciários, trabalhistas e financeiros.  

Para as pessoas que vivem com HIV/AIDS, esses direitos são fundamentais e precisam 

ser exercidos, de forma a construir uma cidadania que lhes proporcionará lidar com a doença 

exercitando seu papel político dentro de uma sociedade que dificulta sua participação e 

socialização.  

Desta forma, consideramos o trabalho desenvolvido pelo Serviço Social na Sala de 

Espera do CDIP II, um importante instrumento de enfrentamento destas questões. Sabemos, no 

entanto, pela experiência vivenciada nesse campo da saúde, que ainda há muito para fazer e 

novas proposições precisam ser implementadas neste espaço de socialização e participação 

social, para o alcance de melhores resultados.  

Enfim, este trabalho monográfico possibilitou uma análise sobre a questão da 

discriminação em relação as pessoas que vivem com HIV/AIDS, mostrando como a mesma 

influencia na violação dos direitos, visto que, leva ao isolamento do indivíduo, deixando o 

mesmo desestimulado em buscar assistência à saúde e em valorizar suas relações sociais, após 

o diagnóstico do HIV.  

Por isso é fundamental que de alguma forma esse indivíduo seja incluído socialmente 

para que esteja se emancipando e lutando contra a exclusão que sofre diariamente. Isso poderá 

acontecer a partir do momento em que os mesmos se vejam como cidadãos de direitos, 

pertencentes da sociedade como qualquer outra pessoa que não esteja acometido pela doença.  

Assim, concluímos que a Sala de Espera é um espaço capaz de despertar a cidadania 

que os soropositivos não vivenciam, já que falta muito conhecimento a respeito dos seus 

direitos. Ao compreender esse processo, o profissional de Serviço Social apropria-se de uma 

                                              
14 “É o termo utilizado para se referir a qualquer lei que não esteja incluída na norma constitucional, e, de acordo 

com a noção de Ordenamento Jurídico, esteja disposta em um nível inferior à Carta Magna do Estado ”. Disponível 
em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_infraconstitucional 
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importante estratégia de intervenção que, quando devidamente desenvolvida, oportuniza o 

desvelamento de uma realidade significativa para o sujeito da intervenção, neste caso, para as 

pessoas que vivem com HIV/AIDS e que “amargam” uma difícil e desafiadora existência, na 

busca do respeito e do direito à vida com dignidade.  
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