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RESUMO
A proposta desse Trabalho Final de Curso nasceu em 2018, mediante o interesse de
buscar respostas em relação à ligação entre o jovem universitário da Universidade
Federal Fluminense de Campos dos Goytacazes e o Programa DST/AIDS do
mesmo município com intuito de colher informações e dados que pudessem
contribuir para a compreensão da realidade desse público quando se trata de sua
saúde sexual. Desdobramos o presente trabalho em dois capítulos, sendo o primeiro
dedicado à parte teórica metodológica, a partir da qual artigos, reportagens de
jornais e estudos disponíveis na internet foram utilizados visando a fundamentação
da temática e a reflexão sobre a dimensão educativa presente no trabalho do
assistente social no setor da saúde. O segundo capítulo, constitui-se de uma
pesquisa realizada com os jovens universitários, abordando questões sobre o seu
perfil e a relação com o Programa de saúde sexual. Após analisarmos as respostas
da pesquisa, tivemos conhecimento de como o Programa DST/AIDS é visto pelos
jovens. Segundo as informações colhidas por via de nossa pesquisa, muitos desses
jovens nunca foram ao Programa, julgam como sendo para pessoas já doentes,
desconhecem seus objetivos e não veem a necessidade de frequentá-lo. Por isso,
afirmamos a importância do conhecimento dos jovens sobre o Programa para que os
possam usufruí-lo como alternativa de conhecimento e prevenção.
Palavras-Chave: Doenças Sexualmente Transmissíveis. Jovens. Programa
DST/AIDS. Universidade.

ABSTRACT

The proposal of this Final Work Course was born in 2018, through the interest of
seeking answers in relation to the connection between the young university student
of the Fluminense Federal University of Campos dos Goytacazes and the STD/AIDS
Program of the same municipality in order to gather information and data that could
contribute to the understanding of the reality of this audience when it comes to their
sexual health. The present work is divided into two chapters, the first being dedicated
to the theoretical methodological part, from which articles, newspaper reports and
studies available on the Internet were used to substantiate the theme and to reflect
on the educational dimension present in the work of social workers in the health
sector. The second chapter consists of a research conducted with young university
students, addressing questions about their profile and the relationship with the sexual
health program. After analyzing the answers to the research, we learned how the
STD/AIDS Program is seen by young people. According to the information collected
through our research, many of these young people never went to the Program, judge
it as being for people who are already sick, do not know its objectives and do not see
the need to attend it. Therefore, we affirm the importance of young people's
knowledge about the Program so that they can use it as an alternative for knowledge
and prevention.
Keywords: Sexually Transmitted Diseases. Young.STD/AIDS.Program.University.
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INTRODUÇÃO
Fruto do estágio de observação que se iniciou no primeiro semestre de 2017
na Universidade Federal Fluminense (UFF Campos / ESR - Instituto de Ciências da
Sociedade e Desenvolvimento Regional) supervisionado academicamente pela
professora Dra. Ketnen Rose Medeiros Barreto e tendo como supervisora de campo
Hélia Vargas Simões, assistente social lotada no Programa de Vigilância, Prevenção
e Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS e Hepatites Virais em
Campos dos Goytacazes, esse estudo, intitulado “Prevenção e tratamento de DST
em jovens: a (não) relação dos estudantes da UFF Campos com o Programa
municipal DST/AIDS1 e hepatites virais”, se caracteriza como Trabalho Final de
Curso (TFC).
O interesse sobre o tema surgiu após observar o baixo número de jovens que
procuram um local especializado para testes ou informações relacionadas às DST,
assim como o grande fluxo de jovens provenientes de outras cidades com intuito de
frequentar a universidade que parecem desconhecer a existência do Programa no
município de Campos dos Goytacazes.
Enquanto estudante da UFF Campos e estagiária do Programa DST/AIDS,
conheci melhor o trabalho realizado, as demandas e características pertinentes, de
acordo com a proposta do estágio IV que se intitula como estágio de observação.
Ao chegar ao Programa, pude observar os olhares, curiosos, julgadores,
envergonhados, cabeças baixas e um receio de serem reconhecidos. Afinal,
sabemos que se trata de um dos maiores tabus que a sociedade enfrenta: o
julgamento sobre pessoas diagnosticadas com alguma doença sexualmente
transmissível.
1

Em 2016, a nomenclatura IST/AIDS substituiu DST/AIDS, considerando se tratar de um termo mais
adequado, pois, entende-se que, “doenças” implica a sintomas e sinais visíveis no organismo,
enquanto “infecções” refere-se a períodos sem sintomas. Apesar da mudança, em Campos poucas
vezes o termo IST/AIDS é utilizado, por isso, preferimos manter a nomenclatura mais comum no
município.
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Diferente das salas de espera em que as pessoas interagem para passar a
hora, nem que seja reclamando sobre a demora, a sala do Programa era sempre um
lugar de silêncio e angústia. Os usuários se faziam presentes nesse ambiente por
conta de alguma DST, ou seja, em condições parecidas de exposição, porém,
sentiam vergonha uns dos outros.
Percebi que após algum tempo frequentando o Programa, os usuários
demonstravam estar cada vez mais confortáveis para dialogarem com os membros
da equipe. Desabafavam conosco o que não podiam falar em casa, nem com os
colegas que desconheciam a situação em que se encontravam. Contudo, durante o
estágio pude compreender melhor as doenças, desmitificando as ideias errôneas,
conhecendo os usuários e me apaixonando pelas diferentes histórias transmitidas
com tanto afeto e confiança em nosso trabalho.
Foi possível perceber também que os jovens só procuram o serviço quando já
se encontram em situação de necessidade extrema, em geral, já tendo sido
diagnosticados com alguma doença e não poderem mais evitar a ajuda
especializada do setor de saúde.
Observando o progressivo número de pessoas que possui ou que em algum
momento da sua vida já possuiu qualquer tipo de Doença Sexualmente
Transmissível (DST), somado à preocupação com o público da UFF Campos que se
expressa em sua maioria por jovens, o trabalho traz dados que contribuem para a
compreensão da situação problema, além de nos apresentar o Programa DST
existente na cidade, revelando a sua relação dos jovens matriculados na UFF.
Entendemos que a convivência com as DST de forma mais aberta, com o
conhecimento dos colegas e familiares no lugar do preconceito, possibilitariam um
melhor aproveitamento de suas vidas, deixando de lado a ideia de estarem “apenas
sobrevivendo”.
As doenças sexualmente transmissíveis não devem ser motivo para privar as
pessoas de constituírem famílias, estudarem, trabalharem, viajarem e o que mais
quiserem. Constatamos tal afirmação ao verificar o primeiro capítulo da Constituição
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Federal na qual faz referência aos direitos e deveres de todos os cidadãos
brasileiros. (BRASIL, 1988)
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade [...].

Por isso, faz-se necessário a compreensão da doença pela sociedade para que não
haja prejulgamentos.
Partimos do entendimento que o acesso à informação constitui-se em um
aspecto importante para que os jovens possam se sentir cada vez mais acolhidos,
afim de que não se intimidem quando surgir o assunto seja na escola ou em casa,
não tenham medo e percebam que falar sobre sexo não é nenhum “bicho de sete
cabeças2”. Pelo contrário, entendemos que quanto mais souberem, mais poderão
estar protegidos e poderão, inclusive, ajudar outros jovens que passam pela mesma
situação do desconhecido.
Desta forma, o principal objetivo do estudo é analisar a relevância do
Programa Municipal DST/AIDS existente em Campos dos Goytacazes para os
estudantes da UFF Campos, considerando sua finalidade na saúde pública no
Município, além de estarmos conheceremos o perfil desses alunos. Dentre os seus
objetivos específicos encontram-se saber identificar se os alunos da UFF Campos
conhecem o Programa Municipal DST/AIDS, saber se o Programa funciona como
polo de atendimento para esse público e assim, conhecer a análise dos jovens sobre
o Programa.
Por se tratar de um Programa de saúde pública de referência, o conhecimento
sobre o mesmo torna-se fundamental para a coleta de informações necessárias, de
acordo com a realidade de cada jovem, desmistificando ideias prévias, verificando
principalmente se esse serviço é conhecido e utilizado pelos jovens e, além de trazer
a noção de prevenção e promoção das DST.
2

Expressão popular que significa que se está diante de alguma dificuldade que pode não ter uma
resolução simples.
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Neste trabalho, iremos conhecer alguns aspectos do perfil do jovem
universitário da UFF Campos, seguido do processo histórico tanto da UFF como do
Programa DST/AIDS, que se faz presente na região desde 1995.
Prosseguiremos tentando compreender o contexto da profissão do assistente
social inserido na área da saúde e a dimensão educativa da profissão.
Desta forma, dialogaremos como o profissional assistente social pode
contribuir com os usuários não só de saúde como em outras áreas, sendo um
facilitador para o conhecimento e acesso aos seus direitos trazendo um processo
informativo e educativo para os mesmo.
Analisaremos a importância de haver protagonismo dos jovens na tomada de
decisões que sejam responsáveis com as suas próprias vidas. Os atos impulsivos
resultam em consequências graves e com danos irredutíveis tratando-se da
prevenção sexual. Além do conhecimento e uso dos métodos contraceptivos, tornase necessária a consciência para saber lidar da melhor forma possível com as
situações que acontecem de forma imediatista.
Seguimos discorremos sobre as diversas formas de lidar com o assunto
sexualidade, abordamos questões na qual trata desde o jovem que não mantém um
diálogo aberto com a família até as relações extraconjugais. Nessa conjuntura,
iremos conhecer a historia de Salvador Corrêa que passou tempos escondido por
detrás de um pseudônimo em seu blog por vergonha e medo de sofrer um
isolamento diante de sua sorologia.
Em seguida, adentramos ao segundo capítulo, a qual, trouxemos uma
pesquisa semiestruturada com os estudantes da UFF Campos, onde pudemos
colher informações e verificar a real situação destes estudantes mediante sua saúde
sexual.
A metodologia escolhida foi composta de uma pesquisa semiestruturada
realizada por meio de um questionário, composto por 16 perguntas, sendo dez
fechadas e seis abertas (EM APÊNDICE), junto a jovens com faixa etária entre 16 a
24 anos matriculados na UFF Campos. Atingimos 102 respondentes, utilizando uma
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margem de erro de 10% e o nível de confiança em 95%. Tendo em vista a
familiaridade dos jovens como recursos virtuais, optamos pela utilização de um
questionário on-line para fins de coleta de dados da pesquisa. Acreditamos que esta
tenha sido uma forma mais atrativa para este público e uma forma de deixá-los mais
à vontade, já que a participação da pesquisa foi de forma voluntária, anônima e com
a identidade dos jovens preservada. A metodologia contou ainda com revisão
bibliográfica sobre o tema. Considerando a escassez de pesquisa acadêmica sobre
a questão da sexualidade entre os jovens em Campos dos Goytacazes, reportagens
de jornais e internet também foram utilizadas visando melhorar a fundamentação da
temática. Enquanto os dados secundários nos possibilitaram uma melhor
compreensão da situação das DST pelo Brasil, os dados resultantes da pesquisa por
meio de questionário nos permitiu uma aproximação da realidade existente no
município de Campos dos Goytacazes.
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1. OS JOVENS E A SEXUALIDADE: UMA APROXIMAÇÃO COM O OBJETO
DE PESQUISA
Para iniciarmos nossa abordagem faz-se necessária a compreensão sobre a
realidade histórica tanto da instituição de ensino (UFF), como do Programa
DST/AIDS, para que, assim, possa haver melhor entendimento mediante sua
funcionalidade dentro do município de Campos dos Goytacazes.
1.1 UFF CAMPOS E O PERFIL DOS ESTUDANTES
A Universidade Federal Fluminense é uma instituição de ensino superior
pública com polo em algumas cidades no interior do estado do Rio de Janeiro, entre
elas, Campos dos Goytacazes. A UFF CAMPOS existe desde 1962, tendo iniciado
suas atividades com o Curso de Graduação em Serviço Social.
Após mais de 40 anos de existência, em 2009, o Programa de Apoio a Planos
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, conhecido como Reuni,
gerou um crescimento tanto na estrutura como em quantidade de cursos, somando
assim as Graduações em Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Geografia,
História e Psicologia, além da inserção dos cursos de pós-graduação.
Também fez parte deste processo de ampliação da UFF Campos, a
reformulação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Criado em 1998 com a
finalidade de avaliar a educação do ensino médio tanto de colégios particulares
quanto públicos em todo país, em 2009, torna-se porta de entrada para graduações
em faculdades e universidades federais por todo o Brasil.
Neste contexto, acrescenta-se a implantação da Lei de Cotas nº 12.711, de
29 de agosto de 2012, regulamentada pelo Decreto nº 7.824/2012, (BRASIL, 2012),
constituindo-se em um instrumento de promoção da igualdade racial e social, na
medida em que visa garantir acesso de alunos advindos de escolas públicas, alunos
com renda per capta igual ou inferior a 1,5 do salário mínimo e a reserva de vagas
para negros, pardos e indígenas.
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Considerando estes componentes, houve alteração no perfil de alunos da
UFF, a qual passou a incorporar muitas pessoas, sendo parte significativa
proveniente de outras localidades, que chegam à cidade com objetivos de frequentar
e obter um diploma de um curso superior.
Visando conhecer esse perfil a equipe da Coordenação de Assistência
Estudantil do Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional da
Universidade Federal Fluminense, composta por Alessandra Xavier, Cassiana
Simões, Juliana Benevides e Rosangela Benevides, vem desde 2012 realizando
estudos voltados a essa questão. A última pesquisa foi aplicada com 293 alunos
ingressantes no primeiro semestre de 2018.
Segundo dados apresentados na pesquisa disponibilizada no site da UFF
Campos (XAVIER et al., 2018), 93% dos estudantes da UFF Campos ingressantes
em 2018.1 possuem entre 16 a 24 anos, ou seja, trata-se de estudantes jovens.
Destes alunos, cerca de 85,4% não possuem vínculo empregatício.
Dos que possuem renda própria (com ou sem vinculo empregatício), que
totalizam 34 alunos, 16 declaram renda de até ½ salário mínimo, 8 entre ½ e 1
salário mínimo, 5 entre 1 e 2 salários mínimos, 2 alunos entre 2 e 5 salários mínimos
e outros 3 afirmam ter renda superior a 5 salários mínimos.
Por meio da pesquisa conseguimos ainda obter dados sobre a renda familiar
que é apontada pelos entrevistados. 3,7% dos alunos estão entre as famílias sem
rendimentos e outros 15,6% até meio salário mínimo, 9,9% declararam renda entre
½ e 1 salário mínimo, 23,7% tem renda entre um e dois salários mínimos, 17% entre
dois e três, 14,2% entre 3 e 5 salários, 12,9% declaram mais de 5 salários mínimos
e 3% omitiram a informação. Vale ressaltar que, com relação a composição familiar
83% declararam que a família é composta de dois a quatro membros, 12,3% mais
de 5 membros, e apenas 1,7% declaram-se sozinhos.
Cerca de 65,4% dos estudantes não são provenientes da cidade de Campos
dos Goytacazes. Os números apontam que 54,6% vêm de outros municípios do
Estado do Rio de Janeiro, 3,7% de São Paulo, 3% do estado do Espírito Santo, e
3% de Minas Gerais.
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Comparando com pesquisas anteriores, verifica-se um aumento na migração
de estudantes de outras regiões para Campos. Em 2012 o índice de alunos de
outros estados foi cerca de 49%. Em 2014 o percentual atingiu 69,3%, chegando a
71,1% em 2017. Ressalta-se que a grande maioria é proveniente do sudeste.
Ressalta-se ainda que, de acordo com o perfil do graduando, disponibilizado
no portal da transparência do site da Universidade Federal Fluminense, a UFF
Campos possui cerca de 2.935 alunos devidamente matriculados e ativos, sendo
esse grupo formado por 1.920 jovens entre 16 a 23 anos.
Com esse grande número de jovens, parte deles advinda de outras
localidades, cada um com personalidade, crenças e costumes próprios, seja em fase
de formação ou já formada, uma das preocupações está relaciona com a saúde
dessa população, principalmente quando se trata de sua saúde sexual.
Estudos nos mostram que os jovens têm iniciado sua vida sexual cada vez
mais cedo, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura, por volta dos 12 a 17 anos (UNESCO, 2004).
Apesar dos variados métodos para prevenção, observa-se de modo geral,
tanto em jovens como em adultos, o aumento do índice das doenças. Em 2015
foram registrados 36.360 casos de HIV no Brasil, já em 2016 foram 37.884, um
aumento significativo de 4%, segundo o Ministério da Saúde (2017).
Nos últimos anos, a DST que mais tem aumentado é a sífilis congênita, em
que a bactéria treponema pallidum é transmitida de mãe para filho. De 1998 a 2010
havia 159.890 casos de sífilis congênita em menores de um ano de idade. Ainda em
2010, a notificação no Boletim epidemiológico de Sífilis passou a ser obrigatória e só
em 2016 o boletim fechou com 20.474 casos notificados de sífilis congênita.
(BRASIL, 2017).
Os métodos para prevenção de doenças sexualmente transmissíveis são
importantes, porém, se fazem mais eficazes trabalhando em conjunto com a
conscientização. O processo de conhecimento de políticas voltadas para o
atendimento desse público pode ser uma medida de prevenção e, é nesse contexto
que ganha relevância o Programa Municipal de Campos.
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1.2 JUVENTUDE, SEXUALIDADE E O SERVIÇO SOCIAL NO PROGRAMA
DST/AIDS
O Programa Municipal DST/AIDS de Campos dos Goytacazes surgiu com
objetivos de implementar a política pública de DST/HIV/Aids/Hepatites Virais,
coordenar a execução das metas e ações planejadas, monitorar e avaliar a oferta
dos serviços no enfrentamento da epidemia DST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS no
município de Campos dos Goytacazes e região Norte e Noroeste Fluminense, nos
níveis promoção, prevenção, diagnóstico, assistência e vigilância epidemiológica.
Teve início em 1995, com a implantação do Ambulatório de Abordagem Sindrômica
das DSTs, tendo como objetivo de oferecer atendimento a pacientes com
infectologia geral, toxoplasmose, vítimas de violência sexual e acidentes biológicos.
O Programa conta com um Centro de Doenças Infecciosas e Parasitárias
(CDIP), no qual funciona o Serviço de Atendimento Especializado (SAE) e o Centro
de Testagem e Aconselhamento (CTA). Há ainda um projeto CTA Itinerante, que
leva Teste Rápido de Diagnóstico (TRD) e orientação aos bairros e distritos mais
afastados do Centro da cidade.
O Programa presta atendimentos para infectados de qualquer faixa etária.
Conta com apoio social e psicológico, ficando a critério do usuário usufruir dele ou
não. Também oferece suporte aos pacientes que residem na Casa de Apoio Irmãos
da Solidariedade, uma Organização Não Governamental, sem fins lucrativos que
acolhe, abriga e assiste os usuários que vivem com HIV/AIDS e encontram-se em
situação de vulnerabilidade socioeconômica, alguns com vínculos familiares
rompidos.
O atendimento pode ser realizado por encaminhamento médico da Unidade
Básica de Saúde (UBS), outras unidades ou por procura espontânea, para
confirmação do diagnóstico. É necessário levar documento de identificação
juntamente do encaminhamento médico, se houver.
O SAE oferece atendimento infecto adulto, pediátrico e a gestante de
segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Além disso, a população pode buscar
esclarecimentos sobre doenças sexualmente transmissíveis e mais informação por
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meio do telefone. Após o primeiro contato, realiza-se o atendimento coletivo,
informando sobre os riscos, como acontece a transmissão, formas de prevenção e
de tratamento.
Faz parte do Programa uma equipe interdisciplinar composta de assistente
social,

clínico

geral,

enfermeiro,

farmacêutico,

ginecologista,

nutricionista, pediatra, psicólogo, psiquiatra e urologista.

infectologista,

3

Segundo Leonardo Marques, coordenador do Programa DST/AIDS em
Campos dos Goytacazes, existem 7.045 prontuários ativos, referente a usuários que
possuem algum tipo de DST. Destes, 195 pertencem a jovens com idade entre 16 a
24 anos e possuem HIV. Neste total não estão inclusos os que contêm as demais
DST4
Apesar de 195 prontuários expressar apenas 13% do total de usuários, este
percentual pode estar associado a vários fatores, entre eles a falta de conhecimento
não só sobre o Programa como também sobre o assunto. Além disso, dos dados,
apenas o HIV foi informado, existem ainda os números das outras DST, os quais
podem aumentar de maneira considerável esta porcentagem.
No que se refere à inserção do assistente social no Programa Municipal
DST/AIDS, o assunto adquire relevância tendo em vista a importância dos usuários
conhecerem e entenderem seus direitos, como um dos compromissos da profissão e
de seus agentes.
[...] o assistente social é um profissional requisitado para o trabalho
multidisciplinar e interdisciplinar, procurando dentre outras funções
desenvolver
ações
de
prevenção
e
aconselhamento;
acompanhamento do tratamento dos usuários; orientação social;
informação acerca dos direitos e deveres e elaboração e execução
de projetos sociais que possam contribuir para uma melhor qualidade
de vida das pessoas vivendo com HIV/AIDS (CLEMENTINO, 2014, p.
15)

3

Dados adquiridos durante o estágio via histórico disponível no Programa.

4

Contato realizado com o coordenador do programa no dia 19 de outubro de 2018, em caráter
preliminar, com objetivo de colher mais informações sobre o programa para elaboração do projeto de
pesquisa que deu origem a este Trabalho Final de Curso.
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Em relação ao exercício profissional do assistente social, Clementino levanta
aspectos de extrema importância e que têm a nossa concordância.
O usuário diagnosticado com alguma DST em seus primeiros dias no
Programa pode se sentir perdido ao perceber que a sua realidade mudou. Por isso,
em uma conversa inicial intitulada como “acolhida” esse usuário poderá contar com
o apoio do Serviço Social.
A profissão, regulamentada pela Lei 8.662/93, tem como 2º princípio do seu
Código de Ética (1993), a “Defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do
arbítrio e do autoritarismo” e como 5º princípio o “Posicionamento em favor da
equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e
serviços relativos aos Programas e políticas sociais, bem como sua gestão
democrática”, visando, em última instância, a emancipação dos sujeitos (BARROCO,
2012, p. 23). Ainda tendo como referência o Código de Ética do assistente social, o
“Empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito
à diversidade, à participação de grupos socialmente discriminados e à discussão das
diferenças” faz-se presente no seu 6º princípio (BARROCO, 2012, p. 23). Com isso,
a

luta

para

a

efetivação

desses

princípios

ocorre

dia

após

dia.

O Projeto Ético Político do Serviço Social, que começa a ser gestado ainda na
segunda metade da década de 1970,
tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como valor central
– a liberdade concebida historicamente, como possibilidade de
escolha entre alternativas concretas; daí um compromisso com a
autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos
sociais. Consequentemente, este projeto profissional se vincula a um
projeto societário que propõe a construção de uma nova ordem
social,
sem
exploração/dominação
de
classe,
etnia
e
gênero. (NETTO, 1999, p. 104-105).

É a partir deste horizonte profissional que apoiamos a importância do Serviço
Social na defesa dos direitos da população, materializados por meio de políticas
públicas nos mais diversos campos, entre eles, o da saúde.
Em 01 de dezembro de 2014, no dia mundial de luta contra a AIDS, o
Conselho Federal de Serviço Social (CFESS), publicou uma nota em sua página on-
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line sobre o trabalho dos assistentes sociais no Programa Nacional de DST/AIDS, na
qual afirma reconhecer a saúde como um dos principais campos de atuação do
Serviço Social e o que mais se amplia em função das novas manifestações da
questão social, além de fazer uma sucinta consideração sobre medidas adotadas
pelo Ministério da Saúde.
O CFESS considera fundamentais as medidas adotadas pelo
Ministério da Saúde, para implantação e implementação da Rede de
Serviços Laboratoriais para o Diagnóstico do HIV, por meio das
portarias nº 59/GM, de 8 de janeiro de 2003, e nº 34, de 28 de julho
de 2005, da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS). Estas têm
viabilizado o acesso dos/as usuários/as aos serviços de saúde do
Sistema Único de Saúde (SUS), guardando coerência com os
princípios defendidos pelo projeto ético-político profissional do
Serviço Social, na medida em que visam a garantir a universalidade,
equidade da assistência, a acessibilidade e o respeito ao direito
dos/as usuários/as aos serviços de saúde. (CFESS, 2014)

Na Revista Serviço Social e Sociedade, nº 79 de 2004, encontramos o artigo
de Marina Maciel Abreu, a qual nos conduz a uma importante reflexão sobre o cunho
pedagógico no trabalho do Serviço Social em meio a esse processo orientação e
informação aos usuários, intitulado: “A dimensão pedagógica do Serviço Social”.
Logo na introdução, Abreu (2004, p. 46) nos esclarece como se dá essa intervenção
pedagógica.
Entende-se que a função pedagógica da prática do assistente social,
na sociedade capitalista, vinculada aos processos políticos-culturais
na luta pela hegemonia, objetiva-se a partir de estratégias
educativas, aqui identificadas como propostas subalternizantes
envolvendo a pedagogia da “ajuda” e da “participação” e proposta de
construção de uma pedagogia emancipatória pelas classes
subalternizadas.

Logo, essa proposta se relaciona com o objetivo presente no projeto éticopolítico do Serviço Social de trabalhar na construção da emancipação dos sujeitos, o
que passa pela sua busca de sua autonomia em relação às decisões a serem
tomadas.
A dimensão pedagógica do Serviço Social remete à sua função
primeira, essencial na sociedade, isto é, diz respeito aos efeitos da
ação profissional, na maneira de pensar e agir dos sujeitos
envolvidos nesse processo, contribuindo para a formação de
subjetividades e padrões de conduta individuais e coletivas,
elementos esses constitutivos de uma cultura, a qual, com base na
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análise gramsciana, diz respeito ao modo de vida, isto é, de maneira
de pensar e agir, sociabilidade, adequada, à racionalização da
produção e do trabalho, portanto, uma dimensão das relações de
hegemonia da sociedade. (ABREU, 2004, p.65)

Quando a autora cita o filósofo marxista Antônio Gramsci, convém ressaltar
sua importância mediante o conceito de hegemonia cultural 5, a partir da qual a forma
de dominação pode ser manifestada das mais diversas maneiras, uma delas se
encontrando no contexto do privilégio à informação. Enquanto uma classe cresce
conhecendo as grandes escolas com as melhores bibliotecas e mantém em seu
ciclo social pessoas com as mesmas oportunidades, o incentivo, o acesso à cultura
e à informação se torna algo mais natural e facilitado, para classes empobrecidas, a
necessidade da subsistência leva seus membros a trabalhar desde muito jovens,
fazendo com que as suas prioridades transfiguram-se em outras. Com isso, Abreu
(2004, p. 66) continua sua reflexão dizendo que:
Deste modo, reafirma-se o entendimento que o Serviço Social como
profissão eminentemente de cunho educativo inscreve-se no campo
das atividades que incidem na formação da cultura como elemento
constitutivo das relações de hegemonia.

Muitas famílias não mantêm um diálogo aberto sobre sexo, sexualidade e
seus derivados com os jovens em casa. Como consequência, alguns deles acabam
recorrendo a buscas na internet, podendo assim, ser alvo fácil de informações
falsas, atualmente denominadas como fakenews6.
O site O GLOBO, divulgou no dia 8 de março de 2018, uma pesquisa
realizada pela Bayer em parceria com o Departamento de Ginecologia da Escola
Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), informando
que 41% das jovens brasileiras não conversam sobre sexo com seus pais. A
pesquisa foi composta por 1.500 mulheres brasileiras entre 16 e 25 anos, em cinco
capitais (Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo).

5

Tipo de dominação ideológica de uma classe social sobre outra, particularmente da burguesia sobre
o proletariado.
6

Notícias falsas.
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Segundo a pesquisa da BAYER (2018), 33% não tiveram acesso à educação
sexual na escola e menos de 20% buscam informações sobre o assunto com
ginecologistas.
Afonso Nazário, chefe do departamento ginecologista da Unifesp, faz uma
breve observação de que: “busca-se mais a internet e menos os médicos como
principal fonte de informação sobre educação sexual. De acordo com o estudo,
apenas 17% das jovens se informam com o ginecologista.” (O GLOBO, 2018)
A veracidade da notícia se constitui mediante relatos de jovens, como foi o
caso da Letícia do Carmo, 21 anos estudante de jornalismo. :
Letícia conta que aprendeu o que sabe na internet. A única conversa
aberta sobre o tema com os pais ocorreu numa ocasião em que uma
prima engravidou, aos 13. E houve bastante constrangimento,
segundo a paulistana. A pesquisa aponta que 27% das entrevistadas
não se sentem confortáveis em falar sobre sexualidade. Apesar
disso, Letícia se considera bem informada.
- Não falei com minha mãe nem sobre minha primeira relação - diz
Letícia (BAYER, 2018)

Uma hipótese para o baixo índice de procura dos jovens pelos serviços de
saúde, é que por vergonha do acesso e ao mesmo tempo pela facilidade do
imediatismo em colher informações on-line, os jovens acabam se limitando aos
conhecimentos prévios obtidos no meio social. Como consequências, não buscam
nenhuma unidade de saúde para sanar suas dúvidas com um profissional, causando
assim, um afastamento desse público com os Programas de saúde.
Os jovens do século XXI pertencem a uma geração digital na qual, pelo fácil
acesso discreto e certo anonimato, recorrem ao Google7 para auxilio e resposta de
muitas de suas dúvidas, sem exposições ou constrangimentos.
Alves e Brandão (2009), no artigo intitulado “Vulnerabilidades no uso de
métodos contraceptivos entre adolescentes e jovens: interseções entre políticas
públicas e atenção à saúde”, trazem dezessete entrevistas semiestruturadas,
realizadas com jovens entre 18 a 24 anos moradores de classes populares do Rio
de Janeiro no qual em algum momento da vida passaram por algum episódio de
gravidez.
7

Mecanismo de busca da internet.
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Muitos dos rapazes entrevistados revelam manter relações extraconjugais,
nas quais associam o uso do preservativo ao nível de confiança e tempo de relação,
como é o caso de João, pai de quatro filhos: "Com a minha mulher eu não uso
[preservativo]. Agora, com as mulheres da rua, a maioria das vezes, eu não uso.
Porque a maioria das vezes é contato antigo. Agora, quando é recente, eu uso"
(Entrevista de João apud ALVES E BRANDÃO, 2009, p. 664). Sobre este caso, os
autores afirmam:
Ele acredita que as mulheres com quem sai só mantêm relações
sexuais com ele, procurando "criar um laço de fidelidade" entre ele e
suas parceiras eventuais para poder continuar a não usar o
preservativo. Essa entrevista mostra claramente a forte associação
entre adoção do preservativo e "confiança" entre os parceiros.

Sabemos que doença não tem rosto, não tem classe, não tem cor, porém,
analisando as entrevistas, podemos observar os homens julgando mulheres pelo
passado delas, colocam rótulos para selecionar com quem se relacionar, não
levando em consideração de que quando o assunto é prevenção, o uso do
preservativo deve ser válido para todas e todos.
Um entrevistado relata ter recusado uma parceira com a justificativa
de que o passado dela não era confiável; como não havia camisinha
no momento do encontro, a relação não foi consumada. Isso
contribui para ressaltar a estreita relação entre prevenção
(camisinha) e “confiança” e a existência de uma estratificação na
qualificação do tipo de mulher para cada relacionamento que se
deseja estabelecer. Contudo, as regras subjacentes ao uso de
métodos contraceptivos não são tão rígidas, eles têm uma certa
flexibilidade na avaliação dos riscos, ou seja, se o tempo da relação
se elevar, a camisinha não entra em jogo, mesmo com uma mulher
rotulada a princípio de “não confiável” (ALVES E BRANDÃO, 2009, p.
664)

Como resultado da pesquisa, Alves e Brandão, concluem:
Existem descontinuidades no uso dos métodos contraceptivos, tendo
em vista que os relacionamentos entre adolescentes são marcados
por forte hierarquia de gênero e pela ausência de uma formação
adequada sobre sexualidade no contexto familiar e escolar. Há
pouco espaço para o acolhimento dos jovens nos serviços de saúde
e escolas, impedindo que as questões sobre sexualidade sejam
tratadas de maneira a sensibilizá-los. Há também barreiras culturais
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que dificultam uma abertura maior da sociedade para que o tema
seja abordado de maneira menos preconceituosa, tornando a
iniciação sexual um processo repleto de silêncios e reprovação moral
(ALVES E BRANDÃO, 2009, p. 661).

Ao analisar artigos de Araújo et al. (2005), Bravo (2013), além dos boletins
epidemiológicos anuais, verifica-se o aumento significante de doenças sexualmente
transmissíveis em jovens no Brasil. Isso se dá mediante vários fatores levando em
consideração, também, os aspectos sociais.
O texto “Juventudes, raças e vulnerabilidades” (PINHO et al., 2002), nos traz
uma argumentação em relação ao jovem brasileiro entre 16 a 24 anos. Como
proposta, entra no contexto pensar seu meio social e, após um recorte de raças,
podemos verificar as vulnerabilidades presentes em seu cotidiano. O estudo se inicia
trazendo informações relevantes para entendimento da conjuntura brasileira.
No Brasil existem cerca de 31 milhões de jovens na faixa etária de 16
a 24 anos, representando 18% da população total do país (IBGE,
2002). Muitos desses jovens não têm acesso a informações sobre
sexualidade e saúde reprodutiva, nem a serviços adequados de
atendimento nessa área que os estimulem a tomar decisões de
maneira livre e responsável (PINHO et al., 2002, p. 277).

O recorte de raça se faz bastante presente quando a temática refere ao
acesso à informação e qualidade dos serviços públicos, como nos aponta Pinho etal.
(2002, p.278).
A ausência, até o momento, do recorte racial/étnico nas estatísticas
oficiais sobre a epidemia do HIV/AIDS dificulta o conhecimento do
processo de expansão da epidemia nesse segmento populacional.
Porém, se entendermos a ideia de vulnerabilidade como
impossibilidade de exercício de cidadania, pode-se afirmar que os
jovens negros são os que mais enfrentam problemas de acesso aos
serviços e todos os níveis, já que, visto dessa perspectiva,
apresentam características sociais e culturais que os tornam mais
vulneráveis.

Nesse sentido, a desigualdade social se torna um fator importante. Jovens em
sua maioria, com grau de escolaridade baixo tornam-se alvos de DST por falta de
informações e naturalizam em seu meio a prática sem proteção, enquanto jovens
com melhores condições costumam tardar o início de sua vida sexual, além de haver

26

a preocupação com o uso do preservativo, acompanhamento médico, etc.
Acreditamos que o acesso às informações, aos serviços de saúde, a perspectiva de
projetos futuros e valorização da vida são fatores influenciadores de conduta no
momento do ato sexual, especialmente entre os jovens.
Assim, como destaca Brêtaset al. (2009, p. 3226).
o uso do preservativo é o oposto da espontaneidade que se costuma
atribuir ao sexo e à juventude. O estímulo ao uso do preservativo
deve incluir a dimensão do erotismo e da praticidade, não apenas o
medo.

Ao realizar um recorte maior, podemos observar índices preocupantes em
nível nacional. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde
(2017), nos últimos 10 anos, o número de novos casos de infecção por HIV
diagnosticados por ano no Brasil entre jovens de 15 a 24 anos de idade quase
triplicou. A taxa de soropositivos entre 15 a 19 anos passou de 2,4 para 6,7 casos
por 10 mil habitantes enquanto entre 20 a 24 anos dobrou de 15,9 para 33,1 casos
por 100 mil.
Até o momento de finalização deste trabalho não foram encontrados estudos
que tratem no conjunto das DST nos jovens de Campos dos Goytacazes, porém, há
temas correlatos que contribuem para pensar sobre a realidade local.
O campista e psicólogo Salvador Corrêa afirma que sempre se protegeu em
suas relações sexuais, porém, no auge de sua juventude, aos 26 anos, em 2011, se
descobriu com HIV, vítima de um parceiro maldoso que retirou o preservativo
propositalmente para infectá-lo. Como forma de desabafo e curar a angústia,
Salvador criou um blog anônimo na época no qual fazia dele seu diário, expressando
seus sentimentos e conflitos internos. “Estava no meio do meu mestrado e fiquei
completamente bloqueado. Tive que passar por um processo de elaboração,
ressignificando tudo, até meus próprios preconceitos” (PORTAL R78, 2018).
Em 2014, o diário virou livro, publicado sob o pseudônimo de Gabriel Abreu 9,
pois Salvador Corrêa tinha grande medo de ser reconhecido pela sociedade. Sua
8

O portal R7 é um portal de internet brasileiro criado em 2009, pertencente ao Grupo Record . Este
portal oferece conteúdos de notícias e entretenimento.
9

Pseudônimo que iremos utilizar quando citá-lo durante o texto.
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autobiografia foi intitulada “O segundo armário: o diário de um jovem soro positivo”,
considerando que o primeiro armário ele relata ter sido o de ter se assumido
homossexual. No livro ele relata desde o descobrimento até a sua relação com a
família.
Segundo Salvador Corrêa:
Ao saber o resultado, fui acolhido por uma enfermeira, que, muito
solidária, saiu do seu lugar de profissional de saúde e me abraçou.
No entanto, na minha primeira consulta, a médica foi extremamente
preconceituosa, me responsabilizando pela infecção (PORTAL R7,
2018).

Fazendo um comparativo com as primeiras profissionais que lhe atenderam
durante a descoberta, Salvador deixa a entender de que para receber um gesto
afetuoso da enfermeira a mesma precisou abster-se da profissão. No entanto,
entendemos que a forma de tratamento dispensada pela enfermeira faz jus ao olhar
sensível que cada profissional tem para oferecer ao seu paciente.
Salvador relata que desde então se sentiu envergonhado e não queria mais
retornar às consultas. Ou seja, dependendo do posicionamento que o profissional
dispõem mediante a situação, sua conduta torna-se um fator crucial para a escolha
do usuário sobre dar continuidade ou não a um tratamento fundamental para
manterem-se vivos. Já é muito difícil passar por esses primeiros dias da descoberta,
convergindo ao preconceito se torna cada vez mais preferencial viver isolado.
O vírus HIV é controlado, mas a discriminação, não. O vírus social é
tão perigoso e talvez mais mortal que o biológico. Ele te impede de
ter relações sociais, te expulsa de casa. Nunca sei qual vai ser a
reação de uma pessoa quando revelo que tenho HIV, completa
Salvador em entrevista. (Portal R7, 2018)

Em seu livro, várias questões são levantadas em torno de sua sobrevida, ou
seja, a expressão utilizada por Salvador Corrêa ao se referir à sua vida após o
diagnóstico. No dicionário on-line o termo tem significado como: 1.continuação da
vida para além do suposto ou esperado 2.prolongamento; acréscimo de tempo.
Em uma busca por seu blog ainda ativo, Gabriel Abreu (codinome de
Salvador Corrêa) deixa claro que não quer que as pessoas tenham sentimento de
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medo ou pena dele, não quer palavras vazias de autoajuda, que as pessoas
entendam que a doença não é fruto de uma escolha do indivíduo.
Não quero que ninguém se entristeça com meu passado, meras que
de alguma forma possamos juntos ter novos olhares acerca desse
vírus. Acima de tudo desejo muito que possamos juntos lutar contra a
face mais cruel do HIV, que durante décadas vem se reproduzindo
da forma mais mortal na cabeça de muitosvia: preconceito e
discriminação. (ABREU, 2014)

Durante a leitura, podemos acompanhar sua mensagem de 2015 após sair do
segundo armário, revelando sua sorologia para seus pais e ter lançado seu livro.
Nunca consegui me acostumar com a ideia de que não posso revelar
que tenho o vírus em função do estigma. As pessoas falam quando
são diabéticas, tem câncer, dor de cabeça, sinusite etc. Por que eu
não posso falar que tenho HIV? O armário confina e limita e com isso
alimentava cada vez mais monstros e me poupava de muito amor,
carinho e a real percepção do que é solidariedade. (ABREU,2015)

Apesar de não fazer uma defesa clara de que todos devam publicizar sua
sorologia, Salvador Corrêa afirma que “a rejeição é um destino, o preconceito social
usa o seu corpo para se manifestar, mas aceitar-se é aceitar a luz, é viver na
plenitude.” (ABREU, 2015).
O artigo “Prevalência da infecção pelo HIV na demanda atendida no Centro
de Testagem e Aconselhamento da Cidade de Campos dos Goytacazes” (ARAÚJO
et. al., 2005), que teve como objetivo determinar a prevalência da infecção pelo HIV
e analisar as características sociocomportamentais em usuários do Centro de
Testagem e Aconselhamento da Cidade de Campos dos Goytacazes (Araújo et al.,
2005), traz informações relevantes para reflexão sobre a pesquisa.
Os autores relatam que a motivação para a procura e realização do exame de
teste rápido no Programa DST mostram-se distintas entre os grupos. Enquanto as
gestantes realizam o teste como indicação médica durante o acompanhamento do
pré-natal, a prevalência do vírus do HIV torna-se alta entre mulheres não gestantes
e homens que adentram o programa já infectados. Os que realizam o teste por
curiosidade ou precaução torna-se um número relativamente baixo.
De acordo com Araújo et al. (2005, p.89-90) de janeiro de 2001 a dezembro
de 2002:
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As prevalências da infecção pelo HIV entre mulheres não gestantes e
usuários do sexo masculino foram altas, relativamente, mesmo
quando comparadas com a prevalência observada no grupo de
pacientes de clínicas de DST do corte do estudo sentinela
nacional. Porém, é importante considerar o tamanho da amostra
analisada e o fato de essa prevalência concentrar-se naqueles
indivíduos cujo motivo pela procura do teste anti-HIV no CTA foi
"sintomas relacionados à aids" (35,7% e 56,6%, respectivamente),
"relações sexuais com parceiro sabidamente HIV-positivo" (23,7% e
24,5%) e/ou "indicação médica" (13,7% e 21,2%). Essa prevalência
é, consideravelmente, menor para os estratos cujo motivo da
realização do teste foi "curiosidade/precaução" (2,1% e 3,4%,
respectivamente). As gestantes tiveram como principal motivo da
realização do teste a "indicação médica" pelo Programa de
acompanhamento pré-natal. Porém, a estratificação não influenciou
na prevalência para esse grupo, que representa 87,3% da amostra
analisada. (ARAÚJO et al., 2005, p.89-90).

No que se refere à faixa etária, Araújo et al. (2005), observam que uma
relação da gravidez em jovens e adolescentes com a baixa escolaridade.
foi observado um acréscimo da prevalência entre gestantes das
faixas etárias de 13-19 anos e 35-44 anos. A frequência do estrato
de 13-19 anos (19,2%) nesse grupo reflete a ocorrência de gravidez
entre adolescentes no Município. A prevalência do HIV em gestantes
foi maior quanto menor a escolaridade, o que reforça uma
vulnerabilidade maior à infecção pelo HIV associada à baixa
escolaridade – possivelmente relacionada com a tendência de
pauperização da epidemia de HIV/AIDS.

Reforçando a alegação de que a falta de informação é um dos indicadores
para

o

processo

de
10

determinantes sociais

adoecimento,

torna-se

importante

ressaltar

que

os

se fazem presentes durante toda a vida do indivíduo.

Conforme afirma Bravo (2013, p. 16): “A saúde está diretamente relacionada com as
condições de vida e de trabalho da sociedade, articulando e sofrendo as
determinações da estrutura social”.

10

Estamos entendendo como determinantes sociais, fatores sociais, econômicos, culturais, étnicoraciais, psicológicos e comportamentais que influenciam nas condições em que uma pessoa vive e
trabalha.
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Embora os jovens matriculados na UFF Campos estejam cursando a
graduação, faz-se necessário analisar seus conhecimentos prévios antes da
faculdade, desde como se dá sua forma de viver e de se relacionar com as pessoas,
até se vieram de escolas públicas ou particulares. Todas as características têm forte
influência durante a formação desses jovens.
Mediante

as

informações

levantadas,

afirmamos

a

importância

do

conhecimento de Programas como forma de prevenção e de conhecimento da
realidade ao redor. Para melhor compreensão de como tem se dado essa relação
entre os jovens universitários da UFF Campos e o Programa municipal da cidade,
trazemos no próximo capítulo uma pesquisa realizada como posposta para
responder esses questionamentos.
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2. A RELAÇÃO DO JOVEM ESTUDANTE DA UFF CAMPOS COM O PROGRAMA
DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS EXISTENTE NO MUNICÍPIO
Este capítulo tem como intuito trazer uma reflexão com base nas respostas ao
questionário disponibilizado a estudantes matriculados na UFF Campos, com idades
entre 16 a 24 anos. (Apêndice)
Realizada de forma virtual, a pesquisa foi constituída por 16 perguntas, sendo
dez fechadas e seis abertas. Sua divulgação foi realizada em rede social, mas
especificamente no facebook, onde há um grupo intitulado “UFF Campos dos
Goytacazes”, criado para troca de ideias, esclarecimento de dúvidas e divulgação de
informações pertinentes ao âmbito universitário. Disponibilizada no dia 1º de abril, a
pesquisa teve seu questionário disponível até 8 de junho de 2019, tendo obtido um
total de 102 respondentes.
Utilizamos uma margem de erro de 10% e o nível de confiança em 95%. O
resultado da amostra nos indica que, no mínimo teríamos que aplicar o questionário
para 92 alunos, porém, atingimos 102, superando essa margem e podendo trazer
mais credibilidade ao nosso estudo.
2.1 REFLEXÕES A PARTIR DE UM QUESTIONÁRIO DIRECIONADO A JOVENS
DA UFF
Ao iniciarmos a pesquisa nossa preocupação foi traçar o perfil dos jovens que
responderam nosso questionário. Para isso, a primeira pergunta faz referência à
idade do respondente. Para tal questão, obtivemos as seguintes respostas:
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Gráfico1:
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Fonte: autora, 2019.

Verificamos que as maiores adesões foram dos jovens entre 20 a 24 anos,
totalizando 66 jovens. Apenas dois dos alunos não responderam essa questão.
Como estamos conhecendo o perfil dos nossos jovens, faz parte também
identificarmos o curso em que estão. As respostas obtidas foram:
Gráfico 2:
Qual graduação você cursa na UFF Campos?

Fonte: autora, 2019.
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Verificamos a maior adesão advinda do curso de Serviço Social. Como
hipótese para esse índice de alunos, penso que pode ter ocorrido um
reconhecimento que a pesquisa teve iniciativa por uma graduanda do mesmo curso,
havendo assim, uma identificação acompanhada de um processo solidário para o
fornecimento das respostas.
Em relação à moradia desse jovem, sabemos que muitos advêm de outras
cidades como já mencionado, porém, precisávamos saber se eles permanecem em
Campos dos Goytacazes ou se têm passado horas dentro de um ônibus para se
deslocarem até a universidade diariamente. Esta informação é relevante, pois pode
impactar a busca pelo atendimento. A cidade estranha, ao mesmo tempo em que
pode dificultar o acesso em função de horários, pode também ser um elemento
facilitador na medida em que, longe dos familiares, o estudante pode se sentir mais
à vontade para procurar o Programa.
Quanto tempo reside na cidade?
Gráfico 3:

Fonte: autora, 2019.
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Mediante a 102 alunos, 38 compõem o grupo que mora há mais de dez anos
em Campos. Por outro lado, podemos observar a grande faixa de deslocamentos
dos alunos saindo de sua cidade natal para poderem aproveitar a oportunidade de
cursar a faculdade federal tão almejada. Confirmando o que já havíamos
apresentado no capítulo anterior, no qual, descobrimos que 65,4% dos estudantes
não são provenientes da cidade de Campos dos Goytacazes.
Para completar essa resposta, perguntamos aos alunos, caso eles tenham
precisado se deslocar para Campos, qual seria sua cidade de origem. Obtivemos
mais de 20 respostas distintas, porém, sinalizaremos as mais citadas.
Gráfico 4:
CIDADE NATAL DESSES JOVENS
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Fonte: autora, 2019.

Ao fazer uma análise geral, observamos que dos 102 alunos, 89 são
pertencentes do estado do Rio de Janeiro. Destes, 53 alunos não são provenientes
de Campos dos Goytacazes. Três deles são do estado de São Paulo, dois do
Espírito Santo, quatro de Minas Gerais, além de, um (1) que veio da Bahia, um (1)
de Mato Grosso do Sul, um (1) do Rio Grande do Norte e um (1) do Rio Grande do
Sul. A partir destes dados, verificamos que, apesar de muitos estudantes serem de
outras cidades e estados, a região sudeste é a que concentra um número muito
expressivo de estudantes.
Prosseguindo nossa pesquisa, até este ponto conhecemos o perfil dos
correspondentes, as próximas questões referem-se ao Programa DST/AIDS.

35

Indagamos se o público conhece ou já ouviu falar do Programa. Foram obtidas as
seguintes respostas:
Gráfico 5:
Você conhece ou já ouviu falar sobre o Programa DST/AIDS existente no município?

Fonte: autora, 2019.

Entre os correspondentes, 60 não sabiam da existência do Programa, dados
que se tornam preocupantes se considerarmos estarmos tratando de um grupo de
jovens que se tornam público alvo quando o assunto é sexualidade.
O resultado não representa uma demasiada maioria, porém, foi possível
observar que 42 respondentes informaram ter conhecimento da existência do
Programa DST, o que já se torna um número importante para o aspecto de
divulgação, tendo em vista que as pessoas que conhecem o Programa podem
repassar informações sobre a sua existência para outros.
Porém, saber que o Programa existe não significa, necessariamente, que os
jovens estejam utilizando os serviços por ele ofertados. Por isso, perguntamos se já
foram até o local e, apesar de muitos já ouvirem falar, os dados nos mostram que
poucos foram ao Programa DST/AIDS de fato.
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Gráfico 6:
Já foi até o local?

Fonte: autora, 2019.

Entre nossos respondentes, 84 nunca foram até o local, um número alto se
pensarmos nos 102 que responderam nosso questionário, com um público formado
majoritariamente por jovens nos quais muitos já possuem uma vida sexual ativa. O
que aponta o fato de que só procuram quando já há indicativos da existência de
alguma manifestação física voltada para DST/AIDS.
A preocupação aumenta quando visualizamos o receio dos jovens nas
respostas dadas ao perguntarmos se já pensaram em ir ao Programa e desistiram:
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Gráfico 7:
Já pensou em ir ao programa DST/AIDS e desistiu?

Fonte: autora, 2019.

Mediante o gráfico exposto, 17 jovens sinalizaram que sim, ou seja, há o
desejo de se cuidar, o pensamento de ir até o Programa acontece, mas nem sempre
a ação é realizada e acabaram desistindo.
Considerando os objetivos da pesquisa, outra questão abordada foi o motivo
dessa não procura, as respostas estão a seguir:
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Gráfico 8:
Por que nunca procurou o programa?

Fonte: autora, 2019.

Analisando o gráfico, verificamos que além do receio das pessoas de irem ao
Programa, e das que nem ao menos o conhece, grande parte dos alunos não veem
a necessidade de frequentar o Programa.
Em relação aos motivos, deixamos a questão em aberto para que o aluno que
não se sentisse representado por nenhuma das alternativas ou quisesse acrescentar
mais alguma observação pudesse responder a questão livremente em outro espaço.
Dentre as respostas obtidas, algumas chamam a atenção, como é o caso
deste relato: “Não fui por vergonha, pois acho que a unidade é localizada em um
lugar muito movimentado, e infelizmente ainda existe medo do estigma da sociedade
tem das DST” (respondente A).
Realmente a localização do Programa é central, o que poderia facilitar o
acesso dos usuários, porém, nem sempre é assim que funciona. A visibilidade,
nesse caso, pode estar a favor e contra o usuário. Ao mesmo tempo em que facilita
o acesso, por outro lado, impede que novos usuários se aproximem por vergonha de
serem vistos adentrando em um espaço tão estigmatizado. Quem frequenta o
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Programa ainda sofre muito preconceito e o julgamento nessa hora pesa na decisão
final.
Também obtivemos como resposta: “Faço exames pelo plano de saúde”
(respondente B). Dentro da universidade há uma variedade de grupos e segmentos
de classe. Alguns têm o privilégio de possuírem um plano de saúde e recorrem a ele
para consultas e exames de rotina. Porém, é válido lembrar que o único lugar que há
para distribuição de medicamentos antirretrovirais11 em Campos dos Goytacazes é
no Programa DST/AIDS. Ou seja, independentemente das condições financeiras, o
serviço de saúde pública tem uma centralidade na vida dos cidadãos.
Além destas respostas, também houve críticas: “Fui lá e falaram que só me
atenderiam se tivesse encaminhamento do médico, consegui e a consulta só poderia
ser quase em 3 meses” (respondente D). Em outra resposta tivemos: “Já estive lá
motivada por um trabalho e o atendimento foi muito ruim, então isso pesa na decisão
de não ir lá como usuária do serviço” (respondente E).
Muitos se tornam os empecilhos quando se pensa em ir ao Programa. Além
disso, há quem respondeu que não frequenta o local pela falta de tempo,
esquecimento e até mesmo os que dizem que: “Não é uma prioridade no momento”
(respondente F). Se a saúde não se torna algo primordial para o ser humano há
consequências, como por exemplo, um diagnóstico tardio por falta de exames e
visitas de rotina.
Em relação ao relato sobre o mau atendimento, infelizmente, não apenas no
setor da saúde como em qualquer outro, existem bons profissionais ou ruins, uma
série de fatores influenciam para isso, desde o relacionamento em casa, até as
condições de trabalho, claro que isso não renuncia a culpa de um atendimento ruim,
porém, o que tratamos aqui é sobre ser receptivo para com seus usuários, para que
voltem.
Além das questões externas, a precarização das políticas públicas, afeta
diretamente não só na vida do usuário como também a do trabalhador que perpassa
seus dias em um ambiente de trabalho sucateado e abandonado pela gestão
11

Medicamentos que impedem a multiplicação do vírus dentro das células do indivíduo infectado.
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pública, uma realidade não só do município de Campos, mas de todo o Brasil. Uma
precarização refletida nas longas filas para atendimento, falta de atendimento
médico, unidades superlotadas, sem contar as grandes privatizações que estão
cada vez mais visíveis em nossa cidade.
Dos respondentes que informaram terem ido ao Programa, 10 afirmam terem
sido atendidos. A este universo foi solicitada a atribuição de uma nota (de zero a
dez) para o atendimento recebido. Os resultados foram bem diversificados, com
maior incidência para as notas positivas, como podemos observar a seguir:
Gráfico 9:
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Fonte: autora, 2019.

Para melhor entender o motivo das notas, pedimos para que os usuários as
justificassem. Um aluno que qualificou com a nota seis (6), justifica da seguinte
forma:
Funcionárias (da recepção) são mal preparadas e atendem mal. Os
enfermeiros são super atenciosos e cordiais, porém o médico não é
nem um pouco humanizado no atendimento. Enfim, não foi uma
experiência boa no geral. (Respondente G)

Lamentavelmente, não são todos que possuem uma boa experiência, e ouvi-
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las se torna válido para repensarmos como anda nosso sistema de saúde.
Analisando as notas baixas elas fazem referência à demora, burocracia, instalações
precárias e falta de divulgação.
Em contrapartida, há comentários que trazem uma avaliação positiva do
Programa. “Fui muito bem atendida, dúvidas tiradas e sem filas longas para ser
atendida. Comentei inclusive que falta o Programa na faculdade para incentivo à
exames preventivos”(respondente H). Lembrando que foi justamente por sentir falta
desse link entre a universidade e um Programa tão necessário não só aos jovens
como a todos que este trabalho final de curso veio a manifestar-se.
“Atendimento sensacional! Enfermeiras muito empáticas e simpáticas. Fui
muito bem recebido” (respondente I).
Em meio às respostas há uma observação de uma aluna que não foi atendida
como usuária, porém, pode estar acompanhando um (a) colega em todo processo:
“Nunca fui atendida, mas já acompanhei. A recepção foi boa, porém a Assistente
Social que atendeu a pessoa foi ríspida, de forma a não possibilitar um diálogo e
compreensão melhor sobre a situação do indivíduo” (respondente J).
O último relato nos faz refletir qual será a referência de assistente social que o
usuário está tendo. O trabalho do assistente social é de extrema importância por se
tratar em diversas vezes de um trabalho de acolhida, onde a base de uma boa
recepção favorece o diálogo.
Além de tudo, a atitude dessa profissional fere o código de ética da profissão,
na qual há em seu 10º princípio fundamental adquire a seguinte escrita:
“Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o
aprimoramento intelectual, na perspectiva da competência profissional.” Ou seja,
faz-se necessário ter compromisso com seus usuários promovendo, assim, um
serviço de qualidade. Igualmente, a contínua profissionalização se torna essencial
para aprimoramento e melhorias tanto em seu trabalho como em suas atitudes
(BARROCO, 2012, p. 24).
Dos 18 alunos que compareceram ao Programa, menos da metade (8) foi
atendida pela assistente social.
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Uma hipótese para esse resultado é que os usuários não tenham reconhecido
a profissional como uma assistente social. Durante o estágio pude observar, por
diversas vezes, que havia dias com mais de uma assistente social trabalhando, e
por isso, acabavam se deslocando para outras salas sem identificação.
Além disso, o assistente social possuía algumas atribuições em comum com
outros profissionais, como por exemplo, abrir prontuários e analisar exames, o que
pode contribuir para que não haja uma identificação de imediato com a profissão.
Procuramos averiguar quantos alunos tiveram contato com o Programa
DST/AIDS fora de sua sede.
Gráfico 10:
Teve contato com o programa em outro local em atividades itinerantes?

Fonte: autora, 2019.

Como podemos analisar no gráfico acima, entre os jovens, 15 deles tiveram
esse contato com o Programa fora de sua sede. Como mencionado no capítulo
anterior, o Programa conta com atividades fora da sua sede local, como é o caso do
projeto CTA Itinerante, que leva Teste Rápido de Diagnóstico (TRD) e orientação
aos bairros e distritos mais afastados do centro da cidade. Sendo assim, se a
população não vai até o Programa, o Programa deve se reinventar e ir até seu
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público. Tratando-se de um Programa pouco divulgado e com características tão
peculiares que acabaram tornando-a um tabu quando mencionada, as atividades
itinerantes são de tamanha valia e importância para, além de tudo, poder ser
realizado um trabalho de conscientização.
Um outro aspecto que procuramos verificar durante a pesquisa foi se há
conhecimento por parte dos jovens em relação às situações nas quais ele pode
procurar o Programa de saúde DST. Com isso, o indagamos da seguinte forma: “Vê
os serviços como alternativa de atendimento em alguma situação? Qual?” as
respostas foram as mais diversas.
Primeiramente, destacamos que dos 102 alunos, 39 preferiram não opinar por
falta de conhecimento em relação ao Programa, 17 jovens responderam não
visualizarem como alternativa em nenhuma situação. Já os demais nos mostram
uma infinidade de alternativas para uso do Programa. Listamos algumas, a fim de
conseguir abranger o máximo possível as respostas adquiridas, categorizando-as.
Situação de promoção e prevenção da saúde:
“Sim. Em caso de dúvidas sobre prevenção às DST's ou algo relacionado a isso.”
“Sim, casos de desinformação e prevenção.”
“Prevenção.”
“Sim, prevenção, pós exposição.”
“Sim, acredito de deve ser um assunto e um atendimento comum na rotina de todos,
principalmente dos jovens.”
“É sempre bom ir para ser orientado. Mas precisa de mais divulgação, eu mesmo não sabia
que tem um em Campos. Ou pode ter sido divulgado e eu não prestei atenção.”
“Sim, casos de prevenção e tratamento.”
“Sim, em casos de exposição a alguma dst, necessidade de teste rápido ou alguma
orientação.”
“Sempre que possível. Para se ter a certeza que está tudo bem.”
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Relação com riscos de doenças e/ou com a doença:
“Sim, após uma relação sem proteção.”
“Não conheço o serviço, mas parece-me importante para qualquer pessoa com uma vida
sexualmente ativa.”
“Sim, em casos de exposição a alguma dst, necessidade de teste rápido ou alguma
orientação.”
“Sim, a nível de conhecimento e para pessoas que passaram por alguma situação suspeita
na relação sexual ou estupro.”
“Sim, situação de riscos.”
“Acidente biológico.”
“Sim, exposição à alguma dst e em caso de estupro o coquetel.”
“Diagnóstico geral.”
“Sim. Para buscar teste rápido.”
“Em caso de doença.”
“Sim, caso não tenha mais o plano de saúde.”
“Talvez quando a pessoa não quer se expor indo a um hospital para realizar testes de HIV,
talvez? não conheço bem o Programa pra dizer com certeza.”
Acesso / proximidade / necessidade
“Sim. No centro os postinhos são distantes, então se tornam uma ótima opção.”
“Sim. Um lugar especializado nesse tipo de atendimento evita que os pacientes tenham que
ir nos grandes hospitais da cidade, ou até mesmo nos postos de bairro, e assim evita
situações de constrangimento.”
“Parece ser um serviço viável, tendo em vista o cenário do setor da saúde na cidade e a
carência de assistência voltada a esse assunto.”
(Respostas obtidas por pesquisa anônima, 2019)

Considerando que o Programa visa implementar a política pública de
DST/HIV/Aids/Hepatites Virais, coordenar a execução das metas e ações
planejadas, monitorar e avaliar a oferta dos serviços no enfrentamento da epidemia
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DST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS no município de Campos dos Goytacazes e
região Norte e Noroeste Fluminense, nos níveis promoção, prevenção, diagnóstico,
assistência e vigilância epidemiológica, podemos afirmar que as respostas se
aproximam destes objetivos.
Não se trata de uma maioria, porém, verificamos que alguns alunos possuem
dúvidas sobre o funcionamento do Programa, o que fica evidente na seguinte
resposta: “talvez quando a pessoa não quer se expor indo a um hospital para
realizar testes de HIV, talvez? não conheço bem o Programa pra dizer com certeza.”
(respondente

K).

Por

não

frequentarem

ou

pesquisarem

sobre,

acabam

respondendo com base em conhecimentos rasos sobre o Programa.

Uma vez que se observou um índice relativamente baixo da procura do
Serviço em Campos dos Goytacazes, convém verificar se os alunos já buscaram
atendimento voltado para as DST em outros lugares. Independente do Programa
Municipal DST/AIDS, o que se faz mais importante é a procura do público a serviços
de saúde para melhor estarem informados e prevenidos. Tivemos como resposta:
Gráfico 11:
Busca ou já buscou atendimento voltado a DST em outro local?

Fonte: autora, 2019.
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Com base nas informações do quadro acima, 78,5% dos alunos, além de não
frequentarem o Programa, em momento algum de suas vidas, procuraram
atendimento voltado a DST em outros lugares.
Por isso, reforçamos a importância do acesso aos serviços de saúde. As idas
a consultórios, visitas a ginecologistas ou urologistas poderiam acontecer
esporadicamente, onde nelas o tema seria abordado, nossa preocupação advém
dos alarmantes dados sobre o aumento de DST entre jovens já mencionado no
capítulo anterior. Pode ser que haja um desinteresse do jovem ou entre outros vários
fatores que podem influenciar quando tratamos de saúde sexual.
Como já tratamos nesse estudo, convém relembramos que os métodos são
de extrema importância, porém, se tornam mais eficazes trabalhando em conjunto
com a conscientização, e nesse contexto que o conhecimento de Programas
existentes se torna uma das medidas de prevenção.
Considerando as respostas que indicaram haver a busca pelo atendimento
voltado as DST em outros locais, buscamos conhecer que outros espaços seriam
esses. Algumas respostas seguem listadas a baixo.
“CRAS e hospital.”
“Clinica particular.”
“Falei numa consulta ginecológica que gostaria de fazer exames para detectar possíveis
dsts, mas a médica me ignorou.”
“Na minha cidade Natal com minha ginecologista particular.”
“Fui atendida em um posto ambulante em SP. O exame foi super rápido, levou menos de 10
minutos. Conversaram comigo, tirei algumas dúvidas e estava tudo certo. Acho que esse
exame deveria ser rotina na vida de toda mulher independente de sua orientação sexual, já
que muitas mulheres casadas são infectadas por seus parceiros. Acho que ao fazer o
preventivo já deveria pedir o exame de DST, dessa forma a pessoa começaria a se tratar
corretamente e mais cedo do seu problema.”
“Internet, UBS.”
“Nunca precisei buscar atendimento voltado a DST's.”
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“Posto médico público.”
“CTA”.
“Posto de saúde. É sempre bom está fazendo um exame pelo menos 1 vez por ano.”
“Laboratório (exame de sangue).”
“Nunca busquei, mas se fosse o caso, um posto de atendimento.”
“Postinho de saúde do meu bairro.”
(Respostas obtidas por via de questionário em pesquisa, 2019).

A menção ao posto itinerante e posto de saúde do bairro demonstra a
importância do atendimento próximo ao local. Apesar da já mencionada dificuldade
de acesso ao Programa por vergonha, o fato de serem espaços que prestam uma
variedade maior de serviços pode facilitar a ida das pessoas, descaracterizando que
se trata de um atendimento exclusivo para DST.
O teste rápido é um ótimo método para a descoberta de DST12, rápido e
indolor. Quanto mais cedo a descoberta, maiores são as chances de um tratamento
adequado e eficaz. Além disso, enquanto se espera o resultado, o profissional pode
ir sanando as dúvidas acompanhadas do processo de orientação. Por fim, os
respondentes foram questionados sobre os testes de DST. Perguntamos se em
algum momento da vida o teste rápido já foi realizado.

12

HIV, Sífilis, Hepatite B e C.
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Gráfico 12:
Independentemente do local, já fez em algum momento realização de teste
rápido para detecção de doenças sexualmente transmissíveis?

Fonte: autora, 2019.

Nossos resultados mostram que apesar de não serem maioria, muitas
pessoas já tiveram o acesso ao teste rápido, de 102 alunos, 32 o realizaram.
Considerando novamente os objetivos do Programa, podemos averiguar que
este processo tem sido realizado a fim de atingir cada vez mais usuários sejam eles
jovens ou não.
Concluímos a pesquisa com a satisfação de conseguir uma boa adesão dos
jovens, além de podermos obter respostas que nos ajudaram a entender melhor
como procede à relação desses jovens com o Programa DST/AIDS.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante o material por aqui exposto, pudemos fazer uma breve análise de
como se dá à relação entre o estudante da UFF Campos e o Programa DST/AIDS
do município.
Iniciamos nosso trabalho apresentando a Universidade Federal Fluminense
polo Campos dos Goytacazes e o perfil dos estudantes. Fizemos uma reflexão sobre
a realidade social dos discentes que frequentam esse espaço até adentrarmos ao
assunto “saúde” para, em seguida, conhecer alguns aspectos do Programa
DST/AIDS existente

no

município.

Por fim,

apresentamos uma

pesquisa

semiestruturada realizada com alguns jovens da UFF Campos com a proposta de
colher informações sobre o conhecimento desse jovem em relação ao Programa
DST/AIDS.
Considerando que o objetivo geral do nosso estudo foi analisar a relevância
do Programa Municipal DST/AIDS existente em Campos dos Goytacazes para os
estudantes da UFF Campos, iniciamos nossa pesquisa identificando se os alunos da
UFF Campos conhecem o Programa Municipal DST/AIDS, sabendo assim, se o
Programa funciona como polo de atendimento para esse público e conjuntamente
conhecendo a opinião dos jovens sobre o Programa.
Em relação às respostas adquiridas, podemos considerar que há um bom
conhecimento sobre o Programa, porém, o mesmo não conta com uma adesão
significativa desse público, apesar de constituir-se como alternativa para algumas
situações.
Os alunos reconhecem a importância do Programa, alguns compreendem seu
processo de funcionamento, porém, não veem necessidade para conhecê-lo,
ressaltando que Programa não trata apenas quando o indivíduo já possui alguma
doença, o processo de cuidados tem início muito antes.
A prevenção faz parte de um processo muito maior e anterior ao ato, um
processo longo de conhecimento, que se faz muito válido diante da nossa realidade
formada por distintas identidades, marcadas por questões de gênero, étnica e
classe.
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APÊNDICE
QUESTIONÁRIO ON-LINE

1. Qual sua idade?

2. Qual graduação você cursa na UFF Campos?
( ) Ciências Econômicas
( ) Ciências Sociais
( ) Geografia
( ) História
( ) Psicologia
( ) Serviço Social

3. Quanto tempo reside na cidade?
( ) Sempre morei
( ) Moro a mais de 10 anos
( ) Moro a mais de 5 anos
( ) Moro a mais de 1 ano
( ) Não resido em Campos
4. Se vem a Campos com a finalidade de estudar, qual sua cidade e estado
de origem?
5. Você conhece ou já ouviu falar sobre o Programa DST/AIDS existente
no município?
( ) Sim
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( ) Não

6. Já foi até o local?
( ) Sim
( ) Não

7. Já pensou em ir e desistiu?
( ) Sim
( ) Não

8. Por que nunca procurou o Programa?
( ) Receio
( ) Não preciso
( ) Não conheço
Outro motivo? Qual?

9. Já foi atendido (a)?
( ) Sim
( ) Não

10. Se conhece e já foi atendido, pode avaliar o atendimento com uma nota de
0 a 10? Justifique.
11. Chegou a ser atendido pela assistente social?
( ) Sim
( ) Não
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12. Teve contato com o Programa em outro local em atividades itinerantes?
( )Sim
( )Não

13. Vê os serviços como alternativa de atendimento em alguma
situação? Qual?

14. Busca ou já buscou atendimento voltado a DST em outro local?
( ) Sim
( ) Não

15. Se sim, qual local seria esse?

16. Independentemente do local, já fez em algum momento realização de teste
rápido para detecção de doenças sexualmente transmissíveis?
( ) Sim
( ) Não

