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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho monográfico resulta de experiências vivenciadas durante o período de 

estágio em Serviço Social no Programa Municipal IST/AIDS – CDIP (Centro de Doenças 

Infecto-parasitárias), no município de Campos dos Goytacazes – RJ. Possui o objetivo de 

analisar as correlações entre as expressões da questão social e o HIV/Aids; as políticas públicas 

relativas ao HIV/Aids; o trabalho do Serviço Social diante as demandas socioeconômicas 

relacionadas a esta infecção. Foi realizada pesquisa bibliográfica sobre os temas: determinantes 

sociais em saúde, histórico do HIV/Aids no Brasil, políticas públicas referentes ao HIV/Aids 

no Brasil, Serviço Social. Também foi realizado pesquisa em banco de dados (Datasus) sobre 

a incidência do HIV/Aids no Brasil. Em seus resultados é registrado que a infecção por 

HIV/Aids é fortemente condicionada por fatores socioeconômicos tanto no que diz respeito à 

transmissão quanto ao seu tratamento. Também apresenta a alta incidência de HIV/Aids entre 

os brasileiros independente de idade, sexo, cor e região de moradia. No entanto, observa-se um 

controle da mortalidade por Aids, o que sinaliza para o bom desempenho de serviços de saúde 

destinados a este controle. Assim, a política pública relativa ao HIV/Aids vem alcançando os 

seus propósitos no que diz respeito ao tratamento, mas a prevenção ainda se constitui um 

desafio. O Serviço Social, tendo como seu objeto de trabalho as expressões da questão social, 

atua a fim de contribuir para a efetivação do direito a saúde em sua dimensão ampliada, cabendo 

a estes acolher, informar, aconselhar, desenvolver ações educativas e viabilizar direitos para 

pessoas que vivem com HIV/Aids. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present monographic work results from experiences during the internship in Social Work 

in the IST/AIDS Municipal Program – CDIP (Center for Infectious Parasitic Diseases), in the 

city of Campos dos Goytacazes – RJ. It aims to analyze the correlations between the expressions 

of the social questions and the HIV/AIDS; public policy related to HIV/AIDS; the work of the 

Social Work facing the socioeconomic demands related to this infection. The bibliographic 

research was conducted on the themes: social determinants in health, history of HIV/AIDS in 

Brazil, public policy related to HIV/AIDS in Brazil, Social Work. A database (Datasus) survey 

on the incidence of HIV/AIDS in Brazil was also performed. Their results show that HIV/AIDS 

infection is strongly conditioned by socioeconomic factors in terms of both transmission and 

treatment. It also has a high incidence of HIV/AIDS among brazilians regardless of age, gender, 

color and region of residence. However, there is a control of AIDS mortality, which indicates 

the good performance of health services for this control. Thus, public policy on HIV/AIDS has 

been achieving its treatment goals, but prevention is still a challenge. The Social Work, having 

as its object of work the expressions of the social question, acts in order to contribute to in its 

extended dimension, and it is up to them to welcome, inform, advise, develop educational 

actions and anable rights for people living with HIV/AIDS. 

 

 

 

KEYWORDS: Social Determinants in Health; HIV/AIDS; Public Policy; Social Work 
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INTRODUÇÃO 

 

A proposta deste trabalho, intitulado como “O Serviço Social diante ao HIV/Aids: uma 

análise dos condicionantes sociais e do trabalho profissional”, é analisar as correlações entre as 

expressões da questão social e o HIV/Aids; as políticas públicas relativas ao HIV/Aids; o 

trabalho do Serviço Social diante as demandas socioeconômicas relacionadas a esta infecção.  

Este trabalho resulta de experiências vivenciadas durante o período de estágio em 

Serviço Social no Programa Municipal IST/AIDS e Hepatites Virais – CDIP (Centro de 

Doenças Infecto-parasitárias), no município de Campos dos Goytacazes – RJ. 

Durante o período de estágio foi possível trabalhar diante sérias situações 

socioeconômicas, entre as quais se apresentavam condições de extrema pobreza. A estas ainda 

se agregavam: falta de informação sobre a doença, muito preconceito, aumento no número de 

casos de mulheres heterossexuais e/ou em relações estáveis, machismo, não adesão ao 

tratamento por diversos motivos. Isso suscitou algumas inquietações e promoveu a busca por 

construir mediações relativas `a relação HIV/Aids – questão social e ao trabalho do serviço 

social junto aos usuários do mencionado Programa, o que por sua vez sinalizou para o estudo 

sobre as políticas públicas pertinentes ao tema.  

Para sua elaboração foi realizada pesquisa bibliográfica com os temas: determinantes 

sociais em saúde, histórico do HIV/Aids no Brasil, políticas públicas referentes ao HIV/Aids, 

Serviço Social. Também foi realizado pesquisa em banco de dados (Datasus) sobre a incidência 

do HIV/Aids no Brasil. Adota como principais referências: Marilda Iamamoto, José Paulo Neto, 

Maria Inês Bravo e Maurilio Matos, Paulo Roberto Teixeira,  Richard Parker, Yolanda Guerra.  

Desse modo, esse trabalho será dividido em dois capítulos. O capítulo 1, intitulado 

“HIV/Aids: enfrentamentos, desafios e a ultrapassagem da dimensão biológica”, será 

subdividido em três itens. O item 1.1, “Definições preliminares e histórico das ações públicas 

no Brasil”, aborda a trajetória das ações públicas em relação a complexa epidemia HIV/Aids. 

O item 1.2, intitulado “Magnitude do HIV/Aids no Brasil”, apresenta dados sobre a incidência 

do HIV e Aids no Brasil. O item 1.3, intitulado “HIV/Aids e suas correlações com as expressões 

da questão social”, será subdividido em dois subitens.  

O subitem 1.3.1, intitulado “A questão social e suas interrelações ao processo saúde 

doença”, evidencia que o processo saúde-doença  sofre a interferência das expressões da 

questão social e o subitem 1.3.2, intitulado “HIV/Aids e os condicionantes  sociais ao processo 

saúde doença”, destaca que a epidemia HIV/Aids ultrapassa a dimensão biológica, pois aspectos 
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sociais, culturais, economicos e políticos vêm se mostrando promovedores ou condicionantes 

da ampliação do risco de contrair o vírus.   

O capítulo 2, intitulado “O trabalho dos Assistentes sociais frente ao controle do 

HIV/Aids”, aborda a história do Serviço Social no Brasil, associando o trabalho do Serviço 

Social ao reconhecimento dos condicionantes sociais diante ao processo saúde-doença, com 

vistas a prevenção da doença e seus agravos e também com vistas ao tratamento ou 

cura/controle da enfermidade. Assim, o assistente social, tendo como seu objeto de trabalho as 

expressões da questão social, atua a fim de contribuir para a efetivação do direito a saúde em 

sua dimensão ampliada, cabendo a estes: acolher; informar; aconselhar; desenvolver ações 

educativas para pessoas que vivem com HIV e Aids, parceiros, familiares e comunidade; 

identificar e dar suporte para o enfrentamento de situações sociais e familiares geradoras de 

sofrimento; desenvolver atividades de acolhimento, orientação e aconselhamento relacionadas 

ao impacto do diagnóstico na vida social, afetiva e no trabalho. 

Por fim, este trabalho pretende colaborar com reflexões e estudos realizados por 

estudantes e profissionais de serviço social, interessados em seu tema, contribuindo para as 

sistematizações a ele referentes. 
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1 HIV/AIDS: ENFRENTAMENTOS, DESAFIOS E A ULTRAPASSAGEM DA 

DIMENSÃO BIOLÓGICA 

 

1.1 Definições Preliminares e Histórico das Ações Públicas no Brasil 

 

HIV é a sigla para o Vírus da Imunodeficiência Humana, sendo este vírus o causador da 

doença AIDS – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (UNAIDS, 2017).  Sua transmissão 

se dá através de relações sexuais desprotegida, do uso de drogas injetáveis com 

compartilhamento de seringas contaminadas, de exposição ao sangue contaminado e seus 

derivados e pela transmissão vertical, ou seja, da mãe para o filho durante a gravidez ou 

amamentação.  A infecção por HIV é o primeiro estágio após a contaminação pelo vírus, 

todavia, quando não há tratamento a carga viral (quantidade de vírus no organismo) pode se 

expandir, gerando o adoecimento por AIDS. Quando esta se instala, o sistema imunológico vai 

perdendo a capacidade de defesa, causando ao organismo a incapacidade de combater infecções 

e doenças oportunistas como gripe, pneumonia, tuberculose, toxoplasmose, entre outras, 

podendo levar a morte. (BRASIL, 2019; LEITE, 2016). 

O diagnóstico do HIV é feito através de exames laboratoriais e testes rápidos, que 

visam detectar os anticorpos contra o HIV, a sífilis e as hepatites B e C, em cerca de 30 

minutos e de forma sigilosa. Atualmente, há também o autoteste, disponível para compra em 

farmácias, no qual o indivíduo coleta sua própria amostra (fluido oral ou gota de sangue), 

realizando um teste e interpretando o resultado (reagente ou não reagente). Entretanto, se o 

resultado for positivo a pessoa deverá procurar o serviço de saúde para confirmação ou não 

do diagnostico, pois o autoteste não pode ser considerado definitivo. (BRASIL, 2019) 

No que diz respeito à indefinição dos exames e testes, vale destacar a existência de um 

intervalo de tempo entre a infecção pelo HIV e o início da detecção de anticorpos anti -HIV 

produzidos pelo sistema de defesa do organismo, conhecida como janela imunológica. Em 

geral, a duração dessa janela imunológica é de 30 dias. Assim testes realizados neste período 

podem gerar um resultado não reagente, mesmo se a pessoa estiver infectada. Se existir uma 

suspeita de infecção pelo vírus HIV e o resultado for negativo, a testagem deve ser repetida 

após 30 dias, coletando uma nova amostra. É importante ressaltar que no período de janela 

imunológica o vírus já pode ser transmitido. (BRASIL, 2019) 

O seu tratamento é constituído por uso de medicamentos antirretrovirais (ARV), sendo 

o uso regular destes medicamentos fundamental para garantir o controle da doença. Este uso 

regular, ou seja, a adesão ao tratamento, vem transformando o que antes era uma infecção quase 
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sempre fatal em uma condição crônica controlável, apesar de ainda não ter cura (BRASIL, 

2019). O uso do preservativo também se dá como forma de tratamento, sobretudo em casais 

soropositivos, pois o sexo desprotegido, pode ampliar a carga viral (quantidade de vírus no 

organismo) e levar a reinfecção pelo HIV ou a outras infecções sexualmente transmissíveis 

(IST’s), tornando o indivíduo  resistente a algumas fórmulas de  antirretrovirais, facilitando o 

adoecimento por AIDS.  

Em relação a transmissão vertical, as gestantes devem realizar os testes para HIV, 

sífilis e hepatites durante o pré-natal e no parto. Nos casos de diagnóstico reagente para o 

HIV durante o pré-natal, a gestante inicia o tratamento com medicamentos antirretrovirais. 

No momento do parto, a parturiente recebe o medicamento por via intravenosa. Desse modo, 

as chances de haver a transmissão vertical são mínimas, pois segundo Brasil (2007), havendo o 

tratamento durante o pré-natal, parto e pós-parto as chances de terem filhos sem a infecção pelo 

vírus HIV são de 99%. A indicação do parto é por cirurgia cesariana e a amamentação é 

contraindicada. O recém-nascido deve ser alimentado com uma fórmula infantil, receber o 

medicamento antirretroviral (xarope) e ser acompanhado no serviço de saúde até os dois anos 

de idade, caso os exames realizados no decorrer deste tempo, sejam indetectáveis para o HIV 

(BRASIL, 2007). 

Sua prevenção requer, especialmente, o uso de preservativos em todas as relações 

sexuais, envolvendo também o não compartilhamento de alicates, tesouras, etc.  Segundo a 

UNAIDS (2018), o preservativo é a principal forma de prevenção do HIV. No entanto, há outras 

estratégias de prevenção, chamadas de prevenção combinada. Esta, associa -se a testagem para 

o HIV; a prevenção da transmissão vertical; o tratamento de IST’s e hepatites virais; a redução 

de danos (usuários de drogas); a profilaxia pré-exposição (PrEP) e a profilaxia pós-exposição 

(PEP), entre outros (UNAIDS, 2018).  A profilaxia pré-exposição (PREP) é: 

 

o uso do medicamento antirretroviral por quem não vive com HIV, mas que se 

encontra em situação de elevado risco de infecção. Com o medicamento já circulando 

no sangue no momento do contato com o vírus, o HIV não consegue se estabelecer no 

organismo. O Ministério da Saúde disponibiliza a PrEP pelo SUS para algumas 

populações prioritárias: gays e outros homens que fazem sexo com homens; pessoas 

trans; profissionais do sexo; pessoas que usam drogas; e pessoas em relacionamento 

soro diferente. Além de pertencer a essas populações, outros critérios devem ser 

avaliados, como: frequência de relações sexuais sem preservativos (anais ou 

vaginais); quantidade de parcerias sexuais eventuais; uso repetido de PEP; episódios 

frequentes de Infecções Sexualmente Transmissíveis; entre outros. (UNAIDS, 2018) 

 

 

A profilaxia pós-exposição (PEP) se refere ao: 

 
uso da medicação antirretroviral após uma situação em que exista o risco de contato 

com o HIV. A medicação age impedindo que o vírus se estabeleça no organismo. É 
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importante iniciar esta profilaxia o mais rápido possível após o possível contato—no 

máximo em 72 horas, sendo o tratamento mais eficaz se iniciado nas duas primeiras 

horas após a exposição. O tratamento deve ser seguido por 28 dias. É possível ter 

acesso à PEP gratuitamente em serviços de atendimento de emergência ou em 

Serviços de Atendimento Especializados (SAE) da rede pública. (UNAIDS, 2018) 

 

 

Os primeiros casos da AIDS surgiram na década de 1970, no Haiti, na África e nos 

Estados Unidos, mas só foram reconhecidos nos anos 1980, quando a síndrome pôde ser 

diagnosticada. No Brasil, os primeiros casos surgiram em 1982, na cidade de São Paulo, 

disseminando-se rapidamente, gerando muitas dúvidas, medos e preconceitos (PARKER, 

1997). 

Inicialmente, segundo Fonseca (2012), a AIDS era uma doença associada ao 

estigmatizado e intitulado grupo de risco, composto por homossexuais; usuários de drogas, 

principalmente injetáveis; trabalhadores do sexo; haitianos e hemofílicos. Posteriormente, 

segundo Gomes et al. (2011), o vírus HIV passou a ser considerado um risco para toda a 

sociedade, podendo acometer a todos os indivíduos, sem distinção de raça, cor e sexo, pois 

ocorreu um aumento de casos da doença entre homens e mulheres heterossexuais, idosos, 

crianças e adolescentes. Estes últimos através da transmissão vertical. Diante a isso, observou-

se que não há grupos de riscos, e sim, situações de vulnerabilidade.  

Em 1983, grupos de militantes, principalmente os que lutavam pelos direitos dos 

homossexuais, do Estado de São Paulo recorreram a Secretaria Estadual de Saúde (SES) de 

modo a cobrar um posicionamento frente a um problema novo e inquietante, já bastante 

veiculado pela mídia: a ocorrência de casos de AIDS no país. Desse modo, a Secretaria Estadual 

de Saúde de São Paulo criou um grupo de estudos composto por médicos sanitaristas, 

infectologistas, especialistas da área de laboratório e da área social. A coordenação desse grupo 

foi de responsabilidade da Divisão de Hansenologia e Dermatologia Sanitária (DHDS), onde 

trabalhava-se casos de hanseníase, devido a experiencia na luta contra o estigma e a 

discriminação. Esse grupo apresentou a proposta de organizar um programa abrangente que 

incluísse ações de vigilância epidemiológica, informação, assistência e apoio as famílias 

afetadas. Estas ações foram postam em prática pela mencionada secretaria. Dessa forma, a 

AIDS, ao ser caracterizada como uma ameaça a sociedade, passou a constituir uma demanda 

ao Estado. (CEZAR; DRAGANOV, 2014; TEODORESCU; TEIXEIRA, 2015; ZAKABI, 

2012) 

Assim, se estabeleceu como primeiras iniciativas governamentais (BRASIL, 1999), o 

primeiro Programa de Controle da AIDS, na cidade de São Paulo, em resposta as manifestações 

iniciais da sociedade civil que se pronunciaram e agiram contra a epidemia da Aids. Porém, 
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Essa resposta da Secretaria de Saúde de São Paulo não significa de forma nenhuma 

que houve uma pronta adesão por parte das autoridades governamentais, e mesmo de 

algumas instituições da área de ensino da saúde à questão do controle da epidemia de 

AIDS.[...] Outras instâncias apontavam para a não transcendência e magnitude desta 

doença, alertando que a existência de um programa de AIDS poderia estar desviando 

a atenção de outras questões mais importantes, como a desnutrição e até mesmo de 

outras doenças infecciosas. Ou seja, para este grupo a AIDS não deveria ser 

enquadrada como uma questão de saúde pública. (TEIXEIRA, 1997 apud SOUZA et 

al., 2010, p.25) 

 

            Segundo Contrera (2000), entre os anos de 1983 e 1985 pouco se sabia sobre a doença, 

somente o que era veiculado pela imprensa, divulgando a AIDS como peste ou câncer gay; pois, 

nesse período não havia acúmulo de conhecimento cientifico sobre a AIDS. 

Em 1985, foi criada a primeira organização não governamental (ONG) do Brasil e da 

América Latina, denominada Grupo de Apoio a Prevenção a AIDS (GAPA), com a finalidade 

de assistir as pessoas soropositivas e seus familiares (PARKER, 1997; RAMOS, 2004 apud 

CEZAR; DRAGANOV, 2014). A ação principal dessa ONG foi cobrar das autoridades uma 

política de saúde eficiente que controlasse a epidemia, como condições mínimas de atendimento 

aos pacientes infectados com o HIV e a ampliação dos serviços de assistência oferecidos, pois 

o Estado, nesse momento, não se colocava de forma expressiva frente ao crescimento da doença 

(CONTRERA, 2000).  Ainda em 1985, segundo Valle (2002), iniciou-se a testagem laboratorial 

para diagnosticar a presença de anticorpos do HIV em pessoas com suspeitas da doença, 

caracterizado como reativo e não reativo ou soropositivo e soronegativo, contudo, esse sistema 

de testagem anti-HIV foi introduzido de maneira lenta e irregular.  

De acordo com Teixeira (1997), na primeira fase da epidemia da AIDS, no período de 

1983 a 1986, 

as ações governamentais se pautaram por investimentos em vigilância 

epidemiológica, em assistência médica e difusão de um discurso de alerta e de não 

discriminação. Na área de prevenção, no entanto, as ações eram tímidas e se limitavam 

em reuniões, palestras, distribuição de folhetos e utilização da mídia, através da 

ocupação de espaços, na forma de reportagens. Na verdade, era um trabalho de 

marketing que substituía um plano sistemático e organizado de prevenção, por 

absoluta falta de recursos financeiros para tal fim. (TEIXEIRA, 1997, p.54) 

 

Em 1986, no âmbito da política pública e em resposta a grande movimentação social, se 

constituiu e se consolidou o Programa Nacional de DST1 e AIDS, se estabelecendo as primeiras 

diretrizes e normas para o enfrentamento da epidemia no país. A AIDS passou a ser entendida 

 
1 A nomenclatura DST (doença sexualmente transmissível), atualmente encontra-se substituída pela expressão   

‘Infecção Sexualmente Transmissível’ (IST), pois  o termo ‘doença’ remete a sinais e sintomas e o termo ‘infecção’ 

mostra-se mais abrangente, envolvendo não apenas sinais e sintomas, mas também as infecções assintomáticas, 

que neste caso, seriam detectadas somente a partir de exames  laboratoriais e testagem. 

 



16 
 

como um problema emergente de saúde pública pelo Ministério da Saúde, assumindo a 

organização institucional das atividades de controle e prevenção da AIDS. Este período se 

caracterizou por seu fortalecimento e sua implementação em todo o território nacional (SOUZA 

et al., 2010; TEIXEIRA, 1997).  

Em relação ao tratamento do HIV/Aids, em 1987 se deu o início do uso do medicamento 

antirretroviral AZT(Zidovudina) no país, porém o seu custo era elevado, dificultando o acesso. 

Mas, em 1991, o Ministério da Saúde passou a distribuir gratuitamente o antirretroviral AZT, 

mas sendo apenas para os indivíduos adoecidos pela AIDS. A partir de 1996, no entanto, pela 

lei nº 9313/96, é garantida de forma gratuita e universal a distribuição de medicamentos 

antirretrovirais, com combinação terapêutica mais eficaz, a todas as pessoas que vivem com 

HIV/AIDS, diminuindo a mortalidade em decorrência da doença (CEZAR; DRAGANOV, 

2014; FIOCRUZ, 2008). Neste ano, o preservativo passou a ser um dos elementos fundamentais 

no discurso das campanhas de prevenção das IST/HIV/AIDS (MORAIS; AMORIM, 2011). 

Desse modo o Brasil passou a ser referência, pois até 2007, foi “o único país do mundo cujo o 

tratamento para Aids é oferecido gratuitamente a todos, independentemente de cor, raça, 

religião e condição financeira”. (SILVA, 2007, p.158)  

Em termos de prevenção primaria e prevenção de agravos, em 1988, o Ministério da 

Saúde, através do Programa Nacional de DST/AIDS, iniciou a criação dos Centros de 

Orientação e Apoio Sorológico (COAS), que eram   unidades de procura voluntária, montadas 

a partir de parcerias com instituições estaduais e municipais (WOLFFENBÜTTEL; 

CARNEIRO, 2007), para a detecção de vírus HIV e de outras infecções sexualmente 

transmissíveis (IST’s), instituindo o aconselhamento e  visando a prevenção e a detecção 

precoce de casos da infecção. “É importante ressaltar que, neste momento a disponibilização 

de antirretrovirais apenas se iniciava, e a prevenção ainda era marcada pela estratégia de 

disseminação de informações” (WOLFFENBÜTTEL; CARNEIRO, 2007, p.2). Os primeiros 

COAS tinham como diretrizes propagar informações sobre a prevenção da infecção pelo HIV, 

realizar testes gratuitos e anônimos e encaminhar as pessoas soropositivas para o atendimento 

em serviços de atenção primaria e especializadas, entre estes últimos se destacam os Serviços 

de Assistência Especializada (SAE), implantados em 1994 são  unidades assistenciais de caráter 

ambulatorial que visam realizar ações de assistência, prevenção e tratamento às pessoas com 

HIV ou AIDS através da atuação de uma equipe multiprofissional composta por médicos, 

psicólogos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, assistentes sociais, educadores, entre 

outros (ABRÃO et al., 2014). “Os COAS têm como características principais a acessibilidade, 

a gratuidade, a confidencialidade e o anonimato, atuando de modo flexível, com agilidade e 
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resolutividade, possibilitando o aconselhamento adequado.” (CAPPI et al., 2001, p.67). Em 

1997, os COAS mudam sua denominação para Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) 

“e passam a ter foco, além da oferta de testagem, em ações de educação em saúde e de 

aconselhamento (um processo de escuta ativa individualizado e centrado) como abordagens de 

redução de risco e vulnerabilidade”. (CAPPI et al., 2001, p.67; Wolffenbüttel, Carneiro, 2007). 

Em concomitância à criação dos COAS, em 1988, o Brasil adotou o dia 1º de dezembro como 

Dia Mundial de Luta contra a AIDS, antes já adotada pela “Organização das Nações Unidas 

(ONU), para reforçar a solidariedade, a tolerância, a compaixão e a compreensão em relação às 

pessoas infectadas pelo HIV” (FIOCRUZ, 2008, s/p). 

Na década de 1990,    

 

os CTA se tornaram referência para o acesso universal à testagem e aconselhamento 

em HIV/aids para a população geral e os segmentos Ministério da Saúde, Secretaria 

de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das 

Infecções Sexualmente Transmissíveis, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. As ações 

de testagem e aconselhamento passaram a ocupar lugar privilegiado entre as 

estratégias ofertadas no campo da prevenção. A inclusão da testagem sorológica das 

hepatites virais nos CTA se deu a partir de 2004, o que implicou a reestruturação da 

rede de referência e a capacitação dos profissionais sobre os modos de transmissão, 

medidas de controle e interpretação de marcadores sorológicos desses agravos 

(BRASIL, 2017, p.11) 

  

Assim, os Centro de Testagem e Aconselhamento passaram a ser estratégicos para 

ampliar o diagnóstico através de testes rápidos (o Elisa) e confirmatórios de HIV/AIDS, sífilis 

e hepatites B e C (BRASIL, 2017); sendo, as medidas de prevenção das IST e do HIV/AIDS, 

no país,  realizadas de forma articulada pelo Ministério da Saúde e pelas Secretaria de Saúde 

dos Estados, Municípios e Distrito Federal (BRASIL, 1985). 

No ano de 1993, houve o primeiro acordo de empréstimo entre o governo brasileiro e o 

Banco Mundial, entrando em vigor em 1994 com permanência até 1998, priorizando a 

implantação e a estruturação de serviços assistenciais, o Projeto AIDS I, com ênfase na 

prevenção, controle e aconselhamento (ZAKABI, 2012). Em 1998 com vigência até 2003, o 

governo negociou e aprovou, junto ao Banco Mundial um segundo empréstimo, com “objetivos 

reduzir a incidência de casos de HIV e DST, assim como expandir e melhorar a qualidade do 

diagnóstico, tratamento e assistência” às pessoas com IST/HIV/AIDS, denominado Projeto 

AIDS II. No período de 2003 a 2006, equipes do Banco Mundial e da Coordenação Nacional 

DST/AIDS firmaram novo convênio, denominado “Projeto AIDS III”, seus objetivos eram  

aprimorar processos de gestão nas três esferas governamental e na sociedade civil organizada; 

o desenvolvimento tecnológico e científico,  a qualificação  a resposta brasileira à epidemia; a 
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ampliação do acesso ao diagnóstico precoce do HIV e a melhoria da qualidade da atenção às 

IST/ AIDS oferecida pelo Sistema Único de Saúde – SUS. (VILARINHO et al., 2013, p.273-

274). 

A Política Nacional de DST/AIDS foi instituída em 1999, tendo como objetivo a 

sistematização das diretrizes que norteiam as ações do Programa Nacional de DST/AIDS 

(BRASIL, 1999), hoje denominado Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, 

do HIV/Aids e das Hepatites Virais (DIAHV), na esfera Secretaria de Políticas de Saúde do 

Ministério da Saúde (SOUZA et al., 2010). Essas ações são baseadas nos princípios  do Sistema 

Único de Saúde(SUS),  como: a integralidade, a universalidade, a equidade, a descentralização, 

o controle social, a hierarquização e a regionalização, tendo como desafios a  redução da 

incidência da AIDS, nos diferentes segmentos populacionais em situação de risco e 

vulnerabilidade; a garantia dos direitos da cidadania e de uma melhor qualidade de vida para as 

pessoas que vivem com o HIV/AIDS; e, a priorização das ações voltadas para as IST’s no país,  

atuando de modo autônomo nas  esferas  federal, estadual e municipal  e pautando-se  em três 

eixos: a) Promoção, Proteção e Prevenção; b) Diagnóstico e Assistência; c) Desenvolvimento 

Institucional e Gestão do Programa (BRASIL, 1999). 

A promoção da saúde tem como seus principais conceitos vulnerabilidade e risco, 

redução de danos, direitos humanos, participação e controle social, e comunicação social. Desse 

modo, este eixo especifico, 

 

 enfatiza a qualidade de vida como condição mínima necessária para que o indivíduo 

possa ser sujeito de sua cidadania. Tendo em vista essa prioridade, a promoção à saúde 

resgata o pragmatismo das dimensões sociais, político-institucionais e 

comportamentais, oferecendo elementos para a avaliação objetiva das diferentes 

situações dos indivíduos em face da epidemia de aids. Promover a saúde é parte 

integrante e substantiva de todo o processo de desenvolvimento econômico e social 

com equidade, e isso representa um desafio para todos aqueles que hoje se encontram 

na frente de luta contra a aids. Portanto, a promoção à saúde constitui o alicerce para 

se alcançar à melhoria da qualidade de vida, da cidadania plena, da participação e do 

controle social sobre as ações do Estado. (BRASIL, 1999, p.5) 

 

A prevenção, por sua vez, consiste no estabelecimento de políticas  em nível nacional, 

“contemplando a população em geral e grupos de maior vulnerabilidade para as 

DST/HIV/aids”;  articulando “com outras esferas dos poderes público, privado e da sociedade 

civil, buscando promover maior integração das ações de promoção à saúde e prevenção das 

DST/aids” e o “fortalecimento das ações de intervenção comportamental, por meio de apoio a 

programas e projetos”.(BRASIL, 1999, p.19). 
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A prevenção envolve a garantia de serviços e insumos de prevenção; ações especificas 

para usuários de drogas e sua relação com a Aids em perspectiva de redução de danos; 

articulações de ONGs; A promoção do respeito aos direitos humanos; a promoção da saúde 

mental, no contexto da epidemia AIDS. Envolve também a elaboração e distribuição de 

materiais de informação, educação e comunicação e contatos com a imprensa para divulgação 

das ações relacionadas a prevenção IST/Aids. 

As ações de promoção, proteção e prevenção em IST/AIDS referencia-se teoricamente 

à noção do processo saúde e doença como resultado de determinantes sociais, culturais, 

econômicos, comportamentais, epidemiológicos, demográficos e biológicos. A 

operacionalização desses conceitos pressupõe a compreensão de que: a) a epidemia não atinge 

de maneira uniforme toda a população, e sua distribuição é distinta nos diferentes grupos e 

regiões do país, tanto nos aspectos sociais quanto nas vias de transmissão; b) os grupos devem 

ser considerados segundo critérios de vulnerabilidade e risco;  c) a participação e a mobilização 

dos grupos sociais são de fundamental importância para mudança de práticas, atitudes e 

comportamentos(BRASIL, 1999). 

O segundo eixo, Diagnóstico e Assistência, tem como função principal “definir e 

implementar diretrizes, estratégias e linhas de ação para garantir que os indivíduos infectados 

pelo HIV, portadores de Aids e/ou outras DST, tenham acesso a procedimentos de diagnóstico 

e tratamento de qualidade, na rede pública de saúde” (BRASIL, 1999, p. 35). Assim visa: a) 

oferecer diagnóstico e tratamento das IST’s nos vários níveis de atenção à saúde; b) garantir o 

acesso a exames laboratoriais relacionados a vários tipos de IST’s – a gonorreia, sífilis, hepatites 

e infecção por clamídia, etc.; c) monitorar e garantir a qualidade das ações; d) promover 

padronização, homogeneização de metodologia , treinamento e reciclagem de recursos 

humanos; e) promover aconselhamentos; f) estimular o uso racional de antirretrovirais (ART); 

g) otimizar a eficácia da resposta terapêutica aos medicamentos antirretrovirais, entre outros. 

O terceiro eixo, Desenvolvimento Institucional e Gestão de Programa, visa contribuir 

para o fortalecimento das “instituições públicas e privadas responsáveis pela prevenção e 

controle das DST e aids, que, por sua vez, fornecem condições para o cumprimento dos 

objetivos de impacto” (BRASIL, 1999, p.51). Estes objetivos são:  reduzir a incidência da 

infecção pelo HIV/aids e de outras IST; e ampliar o acesso e melhorar a qualidade do 

diagnóstico, do tratamento e da assistência em DST/HIV/aids, possibilitando, dessa forma, o 

alcance dos resultados esperados no enfrentamento da epidemia. 

No início dos anos 2000, a nível local, incorporou-se a oferta de testes para HIV e sífilis 

e aconselhamento nas unidades básicas de saúde (UBS) havendo a proposta de descentralização 
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do acesso ao diagnóstico para a atenção básica, sobretudo em gestantes e suas parcerias sexuais. 

Em nível nacional, essas ações passaram a ser preconizadas através da Portaria nº 77, de 12 de 

janeiro de 2012 (MELO et al., 2018; ZAKABI, 2012). Entretanto, a introdução dos testes 

rápidos foi concebida de forma gradual, “considerando-se a necessidade de treinamento dos 

profissionais e preparação do serviço para o acolhimento, aconselhamento, execução do teste, 

tratamento e encaminhamentos” (ZAMBENEDETTI; SILVA, 2016, p.786) 

Desse modo, a Política Nacional DST/Aids constitui um amplo e relevante 

compromisso público, sendo necessário, no entanto, o frequente reconhecimento dos limites 

presentes, no sentido do constante aprimoramento. 

Nessa perspectiva, Villarinho et al. (2013) ressaltam os desafios existentes no processo 

de implementação desta Política:  

 

no cotidiano da assistência existem muitas barreiras para a efetivação de um cuidado 

individualizado e integral, que vise à promoção da saúde, seja pelas enormes 

diversidades regionais, seja pela falta de diálogo nas diferentes esferas 

governamentais. A descentralização, talvez seja o maior desafio de todos, para que a 

luta contra o HIV/AIDS contemple, além das diferenças culturais, regionais e sociais, 

a permanência dos princípios igualitários e a implantação de programas e estratégias 

estaduais e municipais.(...) há um longo e difícil caminho em busca da qualidade da 

assistência às pessoas com HIV/AIDS, no qual a superação das iniquidades e das 

desigualdades apresenta-se como desafio para todos os que defendem a vida como um 

direito de cidadania e bem público. (VILLARINHO et al., 2013, p.276) 
 

 

Assim, inúmeros foram e são os esforços de governos e profissionais de saúde com 

vistas ao controle das IST; entre elas o HIV/Aids. Mas, este controle é desafio que permanece 

diante aos inúmeros casos novos incidentes a cada ano. 

 

 

1.2    Magnitude do HIV/AIDS no Brasil 

 

Segundo o Boletim Epidemiológico HIV/Aids (BRASIL, 2018, p.5) “a infecção pelo 

HIV e a AIDS fazem parte da Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças (Portaria 

nº 204, de 17 de fevereiro de 2016), sendo que a AIDS é de notificação compulsória desde 1986 

e a infecção pelo HIV é de notificação compulsória desde 2014”, ou seja, os profissionais de 

saúde devem notificar regularmente aos órgão responsáveis  os casos de HIV/Aids, a partir da 

confirmação do diagnóstico.  

Assim, no Brasil, foram notificados - no período de 2007 a junho de 2018 - 247.795 

casos de infecção pelo HIV no Brasil (BRASIL, 2018). Contudo, serão apresentados dados 

referentes ao período 2013-2017, sobre o qual foram notificados no Sistema de Informação de 
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Agravos de Notificação (SINAN) 170.205 novos casos de infecção pelo HIV, como registrado 

na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Casos de HIV - por Região de Residência – período 2013-2017 

REGIÃO 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

BRASIL 19.712 30.259 37.749 40.065 42.420 170.205 

NORTE 1.014 2.468 3.585 4.086 4.306 15.459 

NORDESTE 2.375 4.976 7.412 8.123 9.706 32.592 

SUDESTE 9.885 13.454 15.536 16.771 16.859 72.505 

SUL 5.054 7.025 8.255 8.055 8.064 36.453 

CENTRO-OESTE 1.384 2.336 2.961 3.030 3.485 13.196 

Fonte: MS/SVS/Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. 

(BRASIL, 2018). 

 

Assim, no Brasil, no período 2013-2017, houve um crescimento de aproximadamente 

115,2% nos casos de HIV. Neste período observando os índices por região, constata-se que do 

total de casos brasileiros de HIV foram notificados: 9,1% na região Norte; 19,1% na região 

Nordeste; 42,6% na região Sudeste; 21,4% na região Sul e 7,8% na região Centro-Oeste.  

Evidencia-se, desta forma, que há um gradual crescimento de casos de infecção pelo HIV em 

todas as regiões do Brasil. A expansão do número de casos de HIV em cada região, entre 2013 

e 2017, ocorreu nas seguintes proporções: Norte (325%), Nordeste (305%), Centro-Oeste 

(152%), Sudeste (71%) e Sul (60%). 

Em termos absolutos, o Sudeste possui o maior número de casos, seguido em ordem 

decrescente por: Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Portanto, embora as regiões Sudeste e 

Sul possuam o maior número de casos, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentaram 

as maiores proporções de crescimento de casos de HIV, o que sugere a necessidade de 

intensificação de medidas de promoção à saúde e prevenção do HIV. A notificação de casos de 

HIV, segundo o sexo é apresentada na tabela 2. 

 

Tabela 2  - Casos de HIV – por Sexo e Razão de Sexo – período 2013-2017 

NÚMERO DE CASOS 

ANO DE DIAGNÓSTICO Masculino Feminino Total2 Razão M:F 

2013 13.080 6.627 19.707 2,0 

2014 20.709 9.541 30.250 2,2 

2015 26.439 11.304 37.743 2,3 

2016 28.484 11.576 40.060 2,5 

2017 30.659 11.753 42.412 2,6 

TOTAL 119.371 50.801 170.172 - 

Fonte: MS/SVS/Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais.  

(2) 33 casos ignorados com relação ao sexo. (BRASIL, 2018). 
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Os casos de infecção pelo HIV entre os homens foram cerca de 70,1% do total de casos, 

já entre as mulheres foram cerca de 29,8%. Assim, nota-se que sua incidência ocorreu mais 

amplamente junto a indivíduos do sexo masculino, sendo a razão entre os sexos, para o ano de 

2017, de 2,6 homens para cada mulher. 

No período estudado, entre os homens ocorreu um crescimento de aproximadamente 

134,4% e entre as mulheres o crescimento foi de cerca de 77,5%. Portanto, a infecção por HIV 

se expandiu significativamente entre homens e mulheres; mas, incidindo ainda mais sobre os 

homens, ampliando a razão entre os sexos. A tabela 3 menciona a escolaridade dos indivíduos 

acometidos pela infeção HIV. 

 

Tabela 3 - Casos de HIV – por Escolaridade – período 2013-2017 

Escolaridade 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Analfabeto 210 406 473 528 571 2.188 

Fundamental Incompleto 4.286 6.573 7.842 7.877 8.013 34.591 

Fundamental completo 1.690 2.289 2.855 2.917 3.016 12.767 

Médio Incompleto 1.400 2.170 2.848 3.172 3.432 13.022 

Médio Completo 3.900 6.100 7.746 8.484 9.101 35.331 

Superior Incompleto 1.167 1.991 2.533 2.758 3.230 11.679 

Superior Completo 1.946 2.827 3.533 3.781 4.199 16.286 

Não se aplica/ ignorado 5.113 7.903 9.919 10.548 10.858 44.341 

Total 19.712 30.259 37.749 40.065 42.420 170.205 

       

Fonte: MS/SVS/Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. 

(BRASIL, 2018).  

 

Em relação a escolaridade, cerca de 26% do total de indivíduos não possuem registro 

do grau de escolaridade. Assim, entre os casos com registro, 28,1% possui ensino médio 

completo, seguido pelos que possuem ensino fundamental incompleto (27,5%), sendo os dois 

níveis que condizem com as maiores proporções de casos. 

Contudo, com a junção do nível de escolaridade ‘fundamental incompleto’ e 

‘fundamental completo’ são 37,6% dos casos de infecção pelo HIV; e, acrescentando também 

os indivíduos considerados ‘analfabetos’, essa proporção alcança 39,4% do número total de 

casos de HIV. De modo decrescente, a junção do nível de escolaridade ‘médio completo’ e 

‘incompleto’ comportam 38,4% dos casos; e, ‘superior completo’ e ‘incompleto’ comportam 

22,2%.  

Assim, mesmo entendendo-se  que o baixo nível de escolaridade possa condicionar a 

presença da infecção pelo HIV, devido ao menor acervo de informações que esta promove  e 

ao incremento de determinados valores culturais, como o machismo, comum diante a indivíduos 

com baixa escolaridade, observa-se que a infecção pelo HIV perpassa todos os níveis de 
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escolaridade, mesmo que desproporcionalmente. Observando ano a ano, há um crescimento 

gradual em todos os níveis de escolaridade.   

As faixas etárias dos indivíduos acometidos pela infecção HIV, são apresentadas na 

tabela 4. 

 

Tabela 4 - Casos de HIV – por Sexo e Faixa Etária – período 2013-2017 

Faixa 

etária 
MASCULINO FEMININO 

Variáveis 2013 2014 2015 2016 2017 Total 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

<5 anos 32 40 27 39 36 174 
35 

42 48 58 54 237 

5 a 9a 
12 

12 8 9 10 51 
7 

16 12 6 16 57 

10 a 14a 
12 

30 25 29 29 125 
42 

45 57 54 46 244 

15 a 19a 665 1.137 1.529 1.584 1.724 6.639 477 671 769 775 765 3.457 

20 a 24a 2.439 4.010 5.594 5.950 6.670 24.663 927 1.285 1.517 1.443 1.459 6.631 

25 a 29a 2.609 4.312 5.461 5.820 6.368 24.570 1.084 1.461 1.688 1.642 1.718 7.593 

30 a 34a 2.273 3.422 4.238 4.482 4.758 19.173 995 1.518 1.726 1.742 1.653 7.634 

35 a 39a 1.609 2.537 3.062 3.422 3.522 14.152 896 1.257 1.518 1.563 1.669 6.903 

40 a 44a 1.171 1.740 2.152 2.265 2.486 9.814 678 981 1.212 1.323 1.376 5.570 

45 a 49a 914 1.306 1.639 1.810 1.824 7.493 538 806 972 996 1.062 4.374 

50 a 54a 527 916 1.101 1.238 1.353 5.135 377 599 756 832 778 3.342 

55 a 59a 329 503 654 794 794 3.074 259 385 464 522 503 2.133 

60 e mais 333 541 716 825 857 3.272 217 358 445 516 553 2.089 

Ignorado 155 203 233 217 228 1.036 95 117 120 104 101 537 

Total 13.080 20.709 26.439 28.484 30.659 119.371 6.627 9.541 11.304 11.576 11.753 50.801 

Fonte: MS/SVS/Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais 

(BRASIL, 2018). 

 

Entre os homens a faixa etária com maior número de casos é de 20-24 anos, sendo 

aproximadamente 20,8% do total de casos com registro de idade. Esta faixa etária foi seguida 

pelas:  25-29 anos (20,8%), 30-34 anos (16,2%) e 35-39 anos (12%) do total de casos de HIV 

com registro de idade. Portanto, aproximadamente, 69,8% dos homens que vivem com HIV se 

encontram entre a faixa etária 20-39 anos. Dessa forma, preponderam jovens e adultos jovens, 

mas, com maior ênfase entre os jovens. Na faixa etária ‘50 anos ou mais’ se encontram 9,7% 

dos casos. 
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Entre as mulheres a faixa etária com maior incidência de casos é 30-34 anos, sendo 

aproximadamente 15,2% do total de casos com registro de idade, seguida em ordem decrescente 

por:  25-29 anos (15,1%), 35-39 anos (13,7%) e 20-24 anos (13,2%). Desse modo, 

aproximadamente 57,2% das mulheres acometidas pelo vírus HIV estão entre a faixa etária 20-

39 anos. Assim, junto às mulheres a vulnerabilidade se mostrou maior diante aos adultos jovens, 

embora também importante junto a jovens. 

As mulheres com 50 anos ou mais correspondem a cerca de 15% dos casos de HIV com 

idade registrada; indicando maior vulnerabilidade de mulheres em relação aos homens nesta 

faixa etária.  Os aspectos raça/cor de indivíduos que vivem com HIV são apresentados na tabela 

5. 

 

Tabela 5 - Casos de HIV – por Raça/Cor – período 2013-2017 

Ano de diagnostico 

Masculino 
Branca Preta Amarela Parda Indígena Ignorado Total 

2013 6.404 1.114 73 4.234 24 1.231 13.080 

2014 9.385 1.896 119 7.483 57 1.769 20.709 

2015 11.271 2.434 177 10.171 86 2.300 26.439 

2016 11.450 2.787 170 11.495 110 2.472 28.484 

2017 12.093 3.100 184 12.901 133 2.248 30.659 

Total 50.603 11.331 723 46.284 410 10.020 119.371 

Ano de diagnostico 

Feminino 
Branca Preta Amarela Parda Indígena Ignorado Total 

2013 2.773 849 32 2.321 16 636 6.627 

2014 3.528 1.201 51 3.891 27 843 9.541 

2015 4.059 1.436 76 4.779 39 915 11.304 

2016 4.050 1.505 59 4.945 38 979 11.576 

2017 3.898 1.563 71 5.257 66 898 11.753 

Total 18.308 6.554 289 21.193 186 4.271 50.801 

 Fonte: MS/SVS/Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. 

(BRASIL, 2018).

 

Em relação à raça/cor da pele autodeclarada, no período 2013 a 2017, excetuando-se os 

casos ignorados, preponderam os indivíduos negros (54,8%) – pretos e pardos, sendo as 

proporções estratificadas em 11,5% e 43,3%, respectivamente. Os indivíduos brancos foram 

44,2% dos casos. A cor de pele autodeclarada amarela correspondeu a 0,6% dos casos e os 

indígenas cerca de 0,4%. Os casos ignorados corresponderam a 8,4%. 

No sexo masculino, 46,3% dos casos ocorreram entre brancos e 52,7% entre negros 

(pretos 10,4% e pardos, 42,3%). Os amarelos corresponderam a 0,7% e os indígenas a 0,4% 

dos casos. Entre as mulheres, 39,4% dos casos ocorreram em brancas e 59,6% entre negras 

(pretas, 14,1% e pardas 45,5%). Nas mulheres com cor de pele amarela a proporção foi de 0,6% 

e nas indígenas foi de 0,4% dos casos. 
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Observa-se que que entre os homens, cresceu a incidência de casos em todas as 

raças/cor. Este crescimento também ocorreu entre as mulheres, mas com movimento não linear 

da cor branca, na qual entre os anos 2013 e 2016 houve uma expansão, mas decrescendo entre 

2016 e 2017. 

Assim, os dados expressam que entre homens o crescimento do HIV não configura 

distinções significativas entre brancos e negros, mesmo que com maior proporção entre os 

últimos. No entanto, entre as mulheres a distinção entre brancas e negras é maior, sendo estas 

últimas, amplamente mais atingidas. 

A presença maior de pretos/pardos em ambos os sexos, e em especial, junto às mulheres 

sinalizam para condicionantes sociais à infecção por HIV/Aids que será abordado no item 1.3.2 

deste trabalho.  

As categorias de exposição ao HIV, segundo a orientação sexual dos indivíduos, serão 

apresentadas na tabela 6. 

 

Tabela 6 - Casos de HIV – por Categoria de Exposição – período 2013-2017 

Fonte: MS/SVS/Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. 

(BRASIL, 2018). 

 

Neste período estudado, excetuando-se os casos ignorados (14,4%), entre os homens, 

60,9% dos casos foram decorrentes de exposição homossexual ou bissexual e 35,9% 

heterossexual, 2% decorreram do uso de drogas injetáveis (UDI) e 1,2% de outras formas de 

exposição ao vírus. Entre as mulheres, nota-se que 96,9% dos casos se inserem na categoria de 

exposição heterossexual, 1,4% na de UDI e 1,7% em outras formas de exposição ao vírus. Entre 

as mulheres, 11,1% dos casos foram ignorados para o tipo de exposição. 

CATEGORIA DE EXPOSIÇÃO 

MASCULINO 
2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Homossexual 5.434 8.621 11.370 12.533 14.159 52.117 

Bissexual 1.010 1.669 2.015 2.266 2.474 9.434 

Heterossexual 4.084 6.539 8.016 8.644 9.027 36.310 

UDI (usuário de droga injetável) 271 425 473 467 407 2.043 

Outros 75 180 246 323 367 1.191 

Ignorado 2.003 3.013 4.046 3.978 3.944 16.984 

Total 12.877 20.447 26.166 28.211 30.378 118.079 

CATEGORIA DE EXPOSIÇÃO 

FEMININO 
2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Heterossexual  5.727 8.021 9.540 9.703 10.020 43.011 

UDI (usuário de droga injetável) 82 129 155 119 124 609 

Outros 68 112 178 205 194 757 

Ignorado 609 1.096 1.242 1.372 1.238 5.557 

Total 6.486 9.358 11.115 11.399 11.576 49.934 
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Estes dados sinalizaram para a grande necessidade de orientação sobre a prevenção para 

todos os tipos de categorias, mas com destaque para homens que fazem sexo com homens. Em 

relação as mulheres, destaca-se as interferências culturais de subserviência ao homem, que 

podem estar condicionando o alto índice entre as mulheres heterossexuais, aspecto que será 

abordado no próximo item. 

Em relação aos usuários de drogas injetáveis ocorreu expansão do número de casos de 

infecção pelo HIV em ambos os sexos. No sexo masculino, esta expansão foi de 

aproximadamente 50,2% e de aproximadamente 51,2% no sexo feminino. No entanto, a 

transmissão do HIV por drogas injetáveis corresponde a aproximadamente 2% e 1,4% do total 

de casos masculinos e femininos, respectivamente. 

Em relação aos casos de AIDS, segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2018), desde 

o início da epidemia a junho de 2018, foram identificados 926.742 casos da doença no Brasil. 

Contudo, serão apresentados dados referentes ao período 2013-2017, sobre o qual foram 

registados no SINAM 202.938 casos de AIDS. 

 O Brasil tem registrado, anualmente, uma média de 40 mil novos casos de AIDS, nos 

últimos anos. A incidência de AIDS vem diminuindo, pois em 2013 foram registrados 43.269 

novos casos e em 2017 foram registrados 37.791 novos casos, ocorrendo uma redução de 

(12,7%). (BRASIL, 2018). Sua incidência nas regiões brasileira será apresentada na tabela 7, 

abaixo. 

 

Tabela 7 - Casos de AIDS – por Região de Residência – período 2013-2017 

REGIÃO 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 

2013-2017 

BRASIL 43.269 42.122   40.649 39.107 37.791 202.938 

NORTE 4.437 4.584   4.356 4.496 4.183 22.056 

NORDESTE 9.221 8.967     8.997 8.817 8.944 44.946 

SUDESTE 17.382 16.893    16.107 15.467 14.778 80.627 

SUL 9.157 8.716     8.424 7.634 7.086 41.017 

CENTRO-OESTE 3.072 2.962 2.765 2.693 2.800 14.292 

Fonte:  MS/SVS/Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. 

(BRASIL, 2018). 

 

Observa-se que no período supramencionado, houve decrescimento no número de casos 

de Aids em todas as regiões brasileiras, nas seguintes proporções: Norte (5,7%), Nordeste (3%), 

Sudeste (15%), Sul (22,6%), Centro-Oeste (8,9%). Ou seja, as regiões Sul e Sudeste foram as 

que alcançaram as maiores reduções, sinalizando para uma maior efetividade da assistência ao 

HIV/Aids e maior eficácia da adesão ao tratamento. 



27 
 

Em referência a incidência de casos de Aids nos sexos feminino e masculino, no Brasil, 

desde do início da epidemia foram registrados 606.936 casos em homens e 319.682 em 

mulheres (BRASIL, 2018). Todavia, no período de 2013 a 2017, evidenciados na tabela abaixo, 

foram notificados 136.608 casos masculinos (67,3%) e 66.263 casos femininos (32,7%), 

reproduzindo a tendência do período 1980-2018. 

 

Tabela 8 - Casos de AIDS – por Sexo e Razão de Sexo – período 2013-2017 

NÚMERO DE CASOS 

ANO DE DIAGNÓSTICO Masculino Feminino Total2 Razão M:F 

2013 28.147 15.116 43.263 1,8 

2014 27.828 14.288 42.116 1,9 

2015 27.595   13.045 40.640 2,1 

2016 26.763  12.336 39.099 2,2 

2017 26.275  11.478 37.753 2,2 

TOTAL 136.608 66.263 202.871 - 

Fonte: MS/SVS/Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. 

(BRASIL, 2018).    (2)67 casos ignorados em relação ao sexo. 

 

Analisando os casos de AIDS entre os homens, observa-se que há uma redução de 

aproximadamente (6,7%), e entre as mulheres a redução foi de (24,1%), possivelmente pela 

maior adesão ao tratamento, pois mulheres tem um maior envolvimento com o cuidado da saúde 

e em aderir ao medicamento. A razão de sexos para o ano de 2017, foi de 2,2 homens para cada 

mulher ou 22 homens para cada dez mulheres (tabela 8). A tabela 9 aborda a categoria de 

exposição a Aids, segundo a orientação sexual.  

 

Tabela 9 - Casos de AIDS – por Categoria de Exposição – período 2013-2017 

Categoria de exposição 

Masculino 
2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Homossexual 5.861 5.712  5.484 5.127 4.853 27.037 

Bissexual 1.584 1.429  1.300 1.160 1.174 6.647 

Heterossexual 8.539 7.746  7.083 6.344 5.916 35.628 

UDI (usuário de droga injetável) 724 584   537 416 337 2.598 

Outros 119 129 134 125 108 615 

Ignorado 3.835 3.798 3.400 3.049 2.594 16.676 

Total 20.662 19.398 17.938 16.221 14.982 89.201 

Categoria de exposição 

Feminino 
2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Heterossexual  9.012 7.832  6.628 5.803 5.075 34.350 

UDI (usuário de droga injetável) 170 156  119 114 75 634 

Outros  89 78 79 62 58 366 

Ignorado 968 991 781 743 626 4.109 

Total 10.239 9.057 7.607 6.722 5.834 39.459 

Fonte: MS/SVS/Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. 

(BRASIL, 2018). 
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A principal via de transmissão em indivíduos com 13 anos ou mais de idade, em ambos 

os sexos, foi a sexual (96,1%), as demais vias foram uso de drogas injetáveis (3%) e outras 

(0,9%). Os casos nos quais não ocorreu o registro correspondem a 16,2% do total de casos. 

 Entre os homens, observou-se o predomínio da categoria de exposição heterossexual 

(49,1%) seguida pela exposição homo/ bissexual ou homens que fazem sexo com homens 

(46,4%), e pelos de usuários de drogas injetáveis – UDI (3,6%). Observando por ano, houve 

uma diminuição de casos de Aids entre os homens heterossexuais (30,7%), seguido dos 

bissexuais (25,9%) e dos homossexuais (17,2%). 

Nas mulheres, não foram registrados casos cuja transmissão tenha originado de relações 

homo ou bissexual. A grande predominância foi oriunda de relações heterossexuais (97,2%), 

seguidas pelos UDI (%1,8) e pela categoria outros (1%). 

Portanto, entre os casos notificados de Aids no período 2013-2017, a orientação 

heterossexual assim como a homo/bissexual se fizeram relevantes junto aos homens. No 

entanto, junto às mulheres a orientação sexual dos casos de Aids foi majoritariamente 

heterossexual. Assim, os casos de Aids reproduzem tendência semelhante as apresentadas pelos 

casos de HIV, no que diz respeito à categoria de exposição (vide tabela 6).  O sexo e a idade 

dos casos de Aids notificados são apresentados na tabela 10. 

 

Tabela 10 - Casos de AIDS – por Sexo e Faixa Etária – período 2013-2017 

Faixa 

etária 
MASCULINO FEMININO 

Variáveis 2013 2014 2015 2016 2017 Total 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

<5 anos 194 180     169 153 139 835 250 224  175 185 155 989 

5 a 9a 64 48  43 34 43 232 62 81  51 46 33 273 

10 a 14a 53 46  38 32 32 201 90 65  55 46 43 299 

15 a 19a 556 645  636 619 614 3.070 424 398  391 351 272 1.836 

20 a 24a 2.815 2.863  3.056 3.016 3.121 14.871 1.152 1.122  1.028 894 865 5.061 

25 a 29a 4.366 4.389  4.403 4.302 4.395 21.855 1.917 1.731  1.460 1.322 1.333 7.763 

30 a 34a 4.852 4.651  4.556 4.290 4.264 22.613 2.385 2.208  1.909 1.766 1.503 9.771 

35 a 39a 4.169 4.198  4.190 3.992 3.771 20.320 2.279 2.172  2.004 1.935 1.747 10.137 

40 a 44a 3.508 3.370  3.180 3.121 2.951 16.130 2.100 1.867  1.748 1.732 1.544 8.991 

45 a 49a 3.002 2.907  2.692 2.610 2.404 13.615 1.614 1.599  1.463 1.385 1.347 7.408 

50 a 54a 2.045 1.971  2.013 1.937 1.833 9.799 1.202 1.133  1.179 1.084 1.068 5.666 

55 a 59a 1.189 1.247  1.265 1.270 1.277 6.248 815 854  734 714 704 3.821 

 continua 
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Faixa 

etária 

MASCULINO FEMININO  

Variáveis 2013 2014 2015 2016 2017 Total 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

60 e mais 1.316 1.306  1.342 1.377 1.414 6.755 819 827  845 873 858 4.222 

Ignorado 18 7 12 10 17 64 7 7 3 3 6 26 

Total 28.147 27.828 27.595 26.763 26.275 136.608 15.116 14.288 13.045 12.336 11.478 66.263 

Fonte: MS/SVS/Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. 

(BRASIL, 2018). 

 

Observa-se que o sexo masculino esteve presente em 67,3% dos casos de Aids e o sexo 

feminino em 32,7% dos casos. Entre os homens a maior proporção de casos ocorreu na faixa 

etária 30-34 anos (16,6%), seguida por: 25-29 anos (16%), 35-39 anos (14,9%). Entre as 

mulheres, a faixa etária que prepondera é 35-39 anos (15,3%), seguida por: 30-34 anos (14,8%), 

40-44 anos (13,6%). 

Estes dados possuem sintonia com os dados de faixa etária e sexo de indivíduos 

infectados pelo HIV, notificados, pois a infecção ocorreu em faixas etárias mais jovens em 

homens que em mulheres, o que condiz com o estabelecimento da Aids em faixas etárias 

subsequentes, como apresentado. Outro aspecto é o alto quantitativo de casos de Aids, maior 

que os casos de HIV no mesmo período. 

Assim, no Brasil, a maior concentração dos casos de Aids, no sexo masculino, foi 

observada nos homens com idade entre 25 a 39 anos, correspondendo a 47,5% dos casos. No 

sexo feminino, a maior incidência ocorreu entre as idades 30 a 44 anos, correspondendo a 43,7% 

do total de casos registrados no período 2013 a 2017.  A tabela 11 apresenta os aspectos raça/cor 

dos indivíduos acometidos pela doença Aids.  

 

Tabela 11 - Casos de AIDS – por Raça/Cor – período 2013-2017 

Ano de 

diagnóstico 

Masculino 

Branca Preta Amarela Parda Indígena Ignorado Total 

2013 8.843 1.892 90 8.375 56 1543 20799 

2014 8.123 1.769 77 8.175 46 1.330 19.520 

2015 7.529 1.718 79 7.572 41 1.098 18.037 

2016 6.661 1.679 67 6.878 53 987 16.325 

2017 5.999 1.501 62 6.679 44 791 15.076 

Total 37.155 8.559 375 37.679 240 5.749 89.757 

Ano de 

diagnóstico 

Feminino 

Branca Preta Amarela Parda Indígena Ignorado Total 

2013 4.036 1132 36 4420 33 780 10437 

2014 3.503 1.028 39 4.017 27 632 9.246 

        

continua 
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Ano de 

diagnóstico 

Feminino 

Branca Preta Amarela Parda Indígena Ignorado Total 

2015 2.977 883 30 3.350 31 456 7.727 

2016 2.480 836 29 3.057 25 411 6.838 

2017 2.144 722 27 2.715 21 298 5.927 

Total 15.140 4.601 161 17.559 137 2.577 40.175 

Fonte: MS/SVS/Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. 

(BRASIL, 2018). 

 

Observa-se que em todas as raças/cor e nos dois sexos houve redução do número de 

casos de Aids no transcorrer do período 2013-2017, registrando um movimento diferente aos 

dos casos de HIV (vide tabela 5), os quais se ampliaram diante a raça/cor pretos e pardos. 

Quando analisados os casos de aids e a distribuição dos indivíduos pelo quesito raça/cor, 

43% dos casos estão entre pessoas brancas. Entre as pessoas autodeclaradas pardas são 45,4%, 

considerando-se a população negra (pretos e pardos), a proporção aumenta para 56,2%, 

excluindo os casos ignorados (6,4%). 

Entre os homens, a maior incidência dos casos de Aids ocorreu na população negra 

(55,1%) – preta (10,2%) e parda (44,9%). Na sequência tem-se:  branca (44,2%), amarela 

(0,4%) e indígena (0,3%). 

Em relação as mulheres, a maior proporção também está entre a população negra 

correspondendo a 58,9% – pretos (12,2%) e pardos (46,7%), sendo seguida da raça/cor branca 

(40,3%), amarela (0,4%) e indígena (0,4%). Desse modo, nota-se que a maior incidência de 

casos de AIDS, no Brasil, está na população negra. 

 Dados referentes ao nível de escolaridade dos indivíduos acometidos pela Aids estão 

na tabela 12, a seguir. 

 

Tabela 12 - Casos de AIDS – por Escolaridade – período 2013-2017 

Escolaridade 

Masculino 
2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Analfabeto 384 332 214 269 257 1.456 

Fundamental 

Incompleto 
5.295 4.775 4.296 3.761 3.312 21.439 

Fundamental 

completo 
1.892 1.665 1.451 1.314 1.208 7.530 

Médio 

Incompleto 
1.267 1.173 1.124 1.062 979 5.605 

Médio 

Completo 
3.880 3.858 3.610 3.366 3.058 17.772 

continua 
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Escolaridade 

Masculino 
2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Superior 

Incompleto 
1.142 1.179 1.107 992 964 5.384 

Superior 

Completo 
1.912 1.914 1.846 1.627 1.603 8.902 

Não se aplica/ 

ignorado 
5.027 4.624 4.289 3.934 3.695 21.569 

Total 20.799 19.520 18.037 16.325 15.076 89.657 

Escolaridade 

Feminino 
2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Analfabeto 286 257 196 203 175 1.117 

Fundamental 

Incompleto 
3.669 3.262 2.673 2.236 1.803 13.643 

Fundamental 

completo 
1.037 895 766 700 585 3.983 

Médio 

Incompleto 
659 633 528 479 398 2.697 

Médio 

Completo 
1.624 1.463 1.209 1.116 1.061 6.473 

Superior 

Incompleto 
211 175 156 119 112 773 

Superior 

Completo 
332 277 239 242 187 1.277 

Não se aplica/ 

ignorado 
2.583 2.284 1.960 1.743 1.606 10.176 

Total 10.401 9.246 7.727 6.838 5.927 40.139 

Fonte: MS/SVS/Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais. 

(BRASIL, 2018).  

 

Em relação ao nível de escolaridade, 35,8% dos indivíduos que vivem com a doença 

Aids possuem o ensino fundamental incompleto, seguido pelos que possuem ensino médio 

completo (24,7%). Entretanto, de forma conjunta, analfabetos, fundamental incompleto e 

completo, correspondem a 50,1%, seguidos por: ensino médio completo e incompleto (33,2%) 

e ensino superior completo e incompleto (16,7%), excetuados os casos não registrados (25%). 

Entre os homens, a preponderância de casos de Aids está entre os indivíduos que tem o 

nível de escolaridade fundamental incompleto (31,5%), seguido pelos que possuem ensino 

médio completo (26,1%). A junção dos indivíduos, do sexo masculino, considerados 

analfabetos, com ensino fundamental incompleto e completo corresponde a 44,7%, os homens 

que têm ensino médio completo e incompleto compõem  34,3% e os que têm ensino superior 

completo e incompleto correspondem a  21% dos casos de Aids, excetuados os casos ‘não se 

aplica/ignorado’ 24,1%. 

Nas mulheres, a prevalência dos casos de Aids se assemelha aos homens, mas em 

proporções diferentes, sendo preponderantes o ensino fundamental incompleto (45,5%) e o 

ensino médio completo (21,6%). Conjuntamente, as mulheres consideradas analfabetas e com 
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ensino fundamental completo/incompleto correspondem a 62,6% dos casos de Aids, seguidas 

pelas com ensino médio completo/incompleto (30,6%) e superior completo/incompleto (6,8%), 

excetuando-se os dados ‘não se aplica/ignorado’ (25,4%).  

Desse modo, em síntese, no Brasil, no período 2013-2017 houve um crescimento 

significativo de casos de infecção pelo vírus HIV, ocorrendo de modo desigual entre as regiões 

brasileiras. Contudo, em relação a Aids, neste mesmo período, houve um declínio em todas as 

regiões.  

Assim, diante ao exposto, a epidemia HIV/Aids é um relevante problema de saúde 

pública, que alcança, de forma heterogênea, distintos segmentos da população, afetando as 

diversas regiões brasileiras. Nesse sentido, o comprometimento governamental na execução de 

políticas voltadas ao controle do HIV/Aids e a ampliação na consciência crítica dos indivíduos, 

e por conseguinte, da sociedade, com vistas ao uso do preservativo em todas as relações sexuais 

tornam-se relevantes para a descontinuação desta epidemia   de ampla magnitude.  

 

  

1.3  HIV/AIDS E SUAS CORRELAÇÕES COM AS EXPRESSÕES DA QUESTÃO 

SOCIAL 

 

1.3.1  A Questão Social e suas Interrelações ao Processo Saúde – Doença 

 

O processo saúde-doença é condicionado por fatores que compõem as relações sociais 

como tipo e qualidade da habitação, dos alimentos, da educação/escolaridade, o acesso aos 

serviços de saúde, o estilo de vida, a genética, aspectos econômicos e políticos, o 

desenvolvimento agrícola, entre outros (CEBALLOS, 2015). Assim, é possível afirmar que o 

processo saúde-doença é condicionado ou sofre a interferência das expressões da Questão 

Social. 

Questão Social é o embate de interesses, a partir da ação política, entre Estado, 

empresários e trabalhadores (DAMASIO, 2016). Assim, se expressa por uma correlação de 

forças que traduz uma disputa por poder político, que historicamente veio possibilitando o 

alcance dos direitos sociais e inserção na agenda do Estado dos interesses das classes 

trabalhadoras, na contrapartida da expansão/manutenção dos interesses capitalistas (COSTA, 

2006). Nessa perspectiva, compõem a questão social os problemas sociais, políticos e 

econômicos que decorre da relação capital - trabalho, formando as desigualdades sociais. 

(COSTA; SALES; BARCELOS, 2018; IAMAMOTO, 2001).  
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 A questão social demarca a presença da injustiça social, aspecto inerente ao sistema 

capitalista, promovida pelas más condições de vida e precário assalariamento da força de 

trabalho. Esta   

é indissociável da sociabilidade da sociedade de classes e seus antagonismos 

constituintes, envolvendo uma arena de lutas políticas e culturais contra as 

desigualdades socialmente produzidas, com o selo das particularidades nacionais, 

presidida pelo desenvolvimento desigual e combinado, onde convivem coexistindo 

temporalidades históricas diversas. A gênese da “questão social” encontra-se no 

caráter coletivo da produção e da apropriação privada do trabalho, de seus frutos e das 

condições necessárias à sua realização. É, portanto, indissociável da emergência do 

trabalhador livre, que depende da venda de sua força de trabalho para a satisfação de 

suas necessidades vitais. Trabalho e acumulação são duas dimensões do mesmo 

processo, fruto do trabalho pago e não pago da mesma população trabalhadora. 

(IAMAMOTO, 2013, p.330) 

 

O sistema social capitalista foi constituído a partir da revolução industrial, no século 

XVIII, tendo como base a indústria e o comércio. Neste sistema social o trabalhador, ou seja, o 

indivíduo não possuidor dos meios de produção, não viu outra forma de sobrevivência, a não 

ser vender sua força de trabalho e se submeter a exploração desta força, promovida pelos 

detentores dos meios de produção, com vistas à produção da mais-valia2. (COSTA; SALES; 

BARCELOS, 2018).  

A partir do crescimento das fábricas, houve uma migração do campo para as cidades 

(êxodo rural), em busca de melhores condições de vida. Porém, as fábricas naquele momento 

admitiam uma mão de obra barata que se submetiam a longas jornadas de trabalho, a salários 

irrisórios e a precárias condições de trabalho. No entanto, as cidades em crescimento não tinham 

estruturas para comportar a grande população que chegava. As condições de vida eram 

devastadoras, pois não havia serviços básicos como saúde, alimentação, saneamento, entre 

outros; gerando o crescimento do pauperismo e de condições desumanas de vida (COSTA; 

SALES; BARCELOS, 2018). 

Nessa perspectiva, segundo Netto (2001) a pobreza crescia na mesma proporção da 

produção social de riquezas, os burgueses detendo a mais-valia, enquanto os trabalhadores 

recebiam salários baixíssimos. Desse modo, a revolução industrial “representou o triunfo da 

indústria capitalista, capitaneada pelo empresário capitalista que foi, pouco a pouco, 

 
2 Para Marx, a mais-valia é a forma de exploração característica do capitalismo. Consiste na diferença entre o valor 

do produto e o valor do capital despendido no processo de produção (LOYOLA, 2009). Ou seja, é o denominado 

‘lucro’. é o trabalho despendido, expresso nos produtos elaborados, e que não foi pago, constituindo a lucratividade 

do capitalista. 
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concentrando as máquinas, as terras e as ferramentas sob o seu controle, convertendo grandes 

massas humanas em simples trabalhadores despossuídos” (MARTINS, 1994, p.10). 

Para Santos (2012) apud Costa, Sales e Barcelos (2018), em razão da ausência de 

investimentos em infraestrutura urbana, haviam significativos níveis de morbidade, 

mortalidade, habitações precárias e insalubres, doenças, fomes, entre outras mazelas. Diante 

disso, parcela desses operários decepcionados e desmoralizados elaboraram como resposta 

reações expressas em rebeliões, visando sua proteção e melhores condições de trabalhos e 

salários. A organização e mobilização dos trabalhadores em prol do alcance de melhorias em 

sua condição de vida e de trabalho, estabelecida desde o século XIX, com subsequentes 

respostas do Estado, com políticas sociais, espacialmente a partir do início do século XX, 

constituíram a questão social. (COSTA; SALES; BARCELOS, 2018).  

 Portanto, a questão social é entendida como “ expressões do processo de construção e 

desenvolvimento da classe operaria e também o seu ingresso no cenário político”, sendo as 

expressões da presença desta questão:  desemprego,  falta de saneamento básico,  violência 

manifestada de diversas formas,  analfabetismo, ausência de moradias adequadas, fome, uso de 

álcool e outras drogas,  desigual distribuição de renda, presença de  variados tipos de doenças 

e infecções preveníveis,  baixo acesso a serviços de saúde, etc., demarcando a vivência da 

desigualdade social (COSTA; SALES; BARCELOS, 2018, p.322). A estes, Yazbek (2001, 

p.34) ainda acrescenta: “a disseminação do desemprego de longa duração, do trabalho precário, 

instável e intermitente, dos biscates e de outras modalidades de força de trabalho”. Meneghetti 

(2008), corrobora e acrescenta, afirmando que a questão social é um conjunto das expressões 

das desigualdades sociais, tais como: renda, gênero, etnia, entre outros, resultantes da imanente 

contradição entre capital e trabalho. Nesta, a riqueza socialmente produzida é usufruída por 

uma minoria capitalista, ficando a maioria, que são os trabalhadores, com grandes e complexas 

dificuldades para sua sobrevivência. Ou seja, a riqueza é produzida de forma coletiva, mas a 

apropriação desta acontece de maneira privada (GUERRA et al., 2007), o que denota que a 

riqueza e a pobreza estão acumuladas em polos extremamente opostos (MARX, 1867 apud 

MENEGHETTI, 2008). 

 Segundo Netto (2007) o desenvolvimento do ‘capital real’, ou seja, o capitalismo como 

realmente se efetiva e não como é representado ideologicamente, é o polarizador da riqueza e 

da pobreza. Desse modo, 

 

a “questão social” condensa múltiplas desigualdades mediadas por disparidades nas 

relações de gênero, características étnico-raciais, relações com o meio ambiente e 

formações regionais, colocando em causa amplos segmentos da sociedade civil no 
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acesso aos bens da civilização. Dispondo de uma dimensão estrutural – enraizada na 

produção social contraposta à apropriação privada dos frutos do trabalho, a “questão 

social” atinge visceralmente a vida dos sujeitos numa luta aberta e surda pela 

cidadania, no embate pelo respeito aos direitos civis, políticos e sociais 

(IAMAMOTO, 2013, p.330).  

 

            Diante a esse quadro social, 

 
as lutas sociais que romperam o domínio privado nas relações entre capital e trabalho, 

extrapolando a questão social para a esfera pública. Ela passa a exigir a interferência 

do Estado no reconhecimento e a legalização de direitos e deveres dos sujeitos sociais 

envolvidos (IAMAMOTO, 2013, p.331). 

  

No entanto, o capitalismo após 1970 devido a ampla crise econômica instalada – com 

estagnação econômica, inflação e, em alguns casos com dívida interna e externa – procurando 

alternativas de ação no sentido da manutenção do lucro aos donos dos meios de 

produção/empresários, redefiniu a lógica da produção de mais-valia, inserindo maquinas 

produzidas com alta/nova tecnologia, baseadas  no conhecimento da robótica, da 

microeletrônica e nas telecomunicações, passando a não ter  total necessidade da inserção da 

força de trabalho no processo produtivo para o alcance da lucratividade (FLEURY, 1994). 

Desse momento histórico  a atualidade, o capitalismo passou a se expandir pelo uso dos 

processos de globalização e reestruturação produtiva, o que permitiu não somente a produção 

com menor uso da força de trabalho, mas também que o mercado consumidor pudesse não 

possuir limites territoriais, podendo ser constituído de indivíduos residentes em qualquer lugar 

no mundo, via o advento da internet.(SILVA; DANTAS; DANTAS, 2017) 

Estes processos, em conjunto com a implementação do neoliberalismo, compuseram 

estratégias visando a garantia de maior lucro e redução das despesas públicas via redução de 

políticas públicas. Isto vem sendo possível, na medida que a redução da inserção da força de 

trabalho na produção passou a ocupar um lugar de menor poder político de negociação frente 

ao Estado – empresários. Diante a isso, a questão social se atualizou, pois as desigualdades 

sociais se encontram mais extensas e intensas em contrapartida ao menor poder político da 

classe trabalhadora. O poder da classe trabalhadora passou a se localizar mais propriamente 

enquanto ameaça a governabilidade, na qual ainda se localiza algum tipo de poder político. 

Segundo Iamamoto (2013) no centro da questão social na atualidade, encontram-se 

políticas governamentais que fortalecem o grande capital produtivo e a esfera financeira, 

acrescentando novas expressões nesta problemática. Assim, na atualidade outra estratégia de 

lucratividade sem uso da força de trabalho é constituída pela financeirização do capital. 
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As características da relação Estado – Sociedade na atualidade vem possibilitando um 

debate sobre a existência ou não de uma ‘nova questão social’. Para Castel (1995) apud Guerra 

et al. (2007), entende que o pauperismo do século XIX centralizava-se no processo da primeira 

industrialização, mas com a evolução do capitalismo moderno, exigindo cada vez mais novas 

tecnologias, a precarização do trabalho acaba sendo um processo central, chamando assim de 

nova questão social. Desse modo, 

 

A nova “questão social” afirma-se, segundo CASTEL, em três novas expressões: a 

primeira seria a desestabilização dos trabalhadores estáveis, a segunda é a instalação 

na precariedade, ou seja, o que deveria ser transitório tornou-se permanente, de modo 

que opera-se um retorno às condições de precariedade próprias do século XIX, as 

quais haviam sido superadas pela sociedade salarial. A terceira expressão é a 

constituição de uma população sobrante, ou, em outras palavras, de uma população 

de inúteis para o mundo, no sentido da desintegração destes indivíduos.(...) As 

metamorfoses da “questão social” agora expressa pela precarização do trabalho e pelo 

desemprego o que leva à desestabilização dos estáveis, desfiliação e desproteção 

social, fragmentando a sociedade e pondo em risco a coesão social. São também estes 

argumentos que permitem a CASTEL (1995) identificar a presença de uma “nova 

questão social (GUERRA et al.,  2007, p.6)  
  

 No entanto, a chamada “nova questão” tem a mesma amplitude e a mesma essência da 

questão suscitada pelo pauperismo inicial. A questão social na atualidade apropria-se da mesma 

essência de contradição que representa a gene do sistema capitalista, fundamentando suas novas 

formas de manifestação, ou seja, o que vem ocorrendo são novas expressões da “questão social” 

(GUERRA et al., 2007). 

Estas novas expressões, para Yazbek (2001, p. 33-34), se apresentam como 

“transformações das relações de trabalho; perda dos padrões de proteção social dos 

trabalhadores e dos setores mais vulnerabilizados da sociedade que veem seus apoios, suas 

conquistas e direitos ameaçados”, entre outros. 

 Nessa perspectiva, o atual contexto socio-histórico brasileiro, produz grandes 

desigualdades sociais, com níveis inaceitáveis de miséria e pobreza, decorrentes da exorbitante 

concentração de renda. Esta insuficiência, por sua vez, dificulta e/ou impossibilita o acesso a 

bens e serviços, socialmente produzidos acirrando a desigualdade de oportunidades e 

inviabilizando a inserção social (SILVA; PONTE; PACHÊCO, 2013). Assim:  

 

a violência da pobreza é parte da experiencia diária. Os impactos destrutivos das 

transformação em andamento do capitalismo  contemporâneo vão deixando a sua  

marca na população empobrecida: o aviltamento do trabalho, o desemprego , os 

empregados de modo precário e intermitentes , a deliberidade da saúde, desconforto 

da moradia precária e insalubre , a alimentação insuficiente, a fome, a fadiga , a 

ignorância.(YAZBEK, 2001, p. 35)  
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O desemprego, por exemplo, apresenta-se como uma das grandes preocupações dos 

brasileiros devido aos altos índices da taxa de desocupação, atingindo de forma desigual 

diferentes grupos sociais (ARAÚJO; ANTIGO, 2016). Silva (2007), acrescenta que a 

diminuição dos postos de trabalho, impulsionados pelos avanços tecnológicos exclui, de certa 

forma, aqueles que não podem se capacitar, que não se colocam de forma competitiva e que 

não tiveram oportunidades de ingressar no sistema educacional. 

O baixo nível educacional é um fator limitador da entrada dos indivíduos no mercado 

de trabalho e quando esta inserção ocorre, este fator determina a localização do trabalhador 

naquele mercado. Nesse sentido, para Silva (2007) um baixo nível de escolaridade dificulta 

uma melhor posição social e a saída de uma situação de total carência, alcançando uma melhor 

qualidade de vida. Nessa perspectiva, 

 

 a exigência do mercado impõe que o trabalhador seja conhecedor de todas as etapas 

do processo de produção. Mas, se o novo século dita tais padrões, como a população 

analfabeta ou analfabeta funcional vai ser “absorvida” pelo mercado? Podemos 

concluir que o grande contingente de desempregados nos centros urbanos é oriundo 

desta condição de exclusão, que busca o mercado informal, sem nenhuma garantia 

social (SILVA, 2007, p.6). 

 

 O nível escolar é um indicador social, pois a discriminação acarretada pela ausência ou 

precariedade de escolaridade reflete sobre o mercado de trabalho e as ocupações sociais, 

reproduzindo a desigualdades de renda (CAMPOS et al., 2011). Portanto, o baixo nível de 

escolaridade é gerador de vulnerabilidade social, pois pouca ou nenhuma qualificação 

profissional contribui para o acréscimo de várias mazelas. A educação não é o único meio de 

ascensão social, mas é um dos componentes para essa transformação. (SILVA, 2007). 

O processo saúde-doença, como inicialmente registrado, é condicionado pelas 

expressões da questão social, pois, a garantia da saúde não está relacionada apenas a aspectos 

biológicos, sofrendo a interferência de fatores econômicos, sociais, ambientais, entre outros. 

Nessa perspectiva  Souza, Silva e Silva (2013, p.46-47) afirmam que o modo de produção 

vigente sustenta uma ordem societária destrutiva para a saúde dos indivíduos, pois, a  saúde 

parece resultar de “hábitos e comportamentos construídos socialmente e, principalmente, de 

fatores que estão fora do controle direto do indivíduo ou do grupo”. Este sistema estabelece 

uma ordenação social com duas classes divergentes, tornando o trabalho, a riqueza de uns e a 

pobreza de muitos. Portanto, compreendendo a lógica da sociedade capitalista, pode-se 

entender os desdobramentos para a problemática da saúde.  
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As diferenças de renda interferem na situação de saúde do indivíduo, determinando 

diferenciais de saúde, como registrado por Buss (2007) citado por Souza, Silva e Silva (2013): 

 

a diferença de riqueza material entre as pessoas se reflete nos indicadores de saúde, 

por exemplo: em 2001 a mortalidade de crianças menores de 5 anos era 2.2 vezes mais 

alta no quintil mais pobre do que no quintil mais rico da população mundial; a 

desnutrição em mulheres era 1,9 vezes mais elevada nos pobres; e a proporção de 

crianças com atraso no crescimento era 3,2 vezes mais alta (Buss, 2007). Em se 

tratando de Brasil, “a mortalidade infantil está relacionada com a renda das famílias, 

o nível de educação da mãe, as condições do domicílio, o local em que vive e a 

situação social da família da criança ...”, a mortalidade infantil é de 35 por mil 

nascidos vivos entre os pobres contra 16 entre os ricos, e de 40 entre as mães com 

menos de 3 anos de estudo e 17 naquelas com mais de 8 anos (BUSS, 2007 apud 

SOUZA; SILVA; SILVA, 2013, p.48). 

 

Assim, a falta de saúde se configura numa condição socialmente imposta. Esta condição 

promove quadros de adoecimento, que por sua vez limita o exercício do trabalho, reproduzindo 

e/ou intensificando a pobreza. (SOUZA; SILVA; SILVA, 2013).  

Segundo Magalhães et al. (2013, p. 59) “a pobreza pode ser entendida como uma 

“síndrome” multidimensional de carências diversas – de saúde, de educação, de saneamento e 

de habitação, de lazer, de nutrição e de trabalho, dentre outras”, incapacitando e/ou dificultando 

a estes indivíduos a defesa dos seus próprios interesses, gerando condições de fragilidade social. 

Segundo Aranha et al. (2006) algumas doenças, sobretudo as crônicas, estão, fortemente, 

relacionadas as condições de vida, de moradias e de saneamento. 

Outro aspecto que se configura como uma das facetas da questão social é a violência, 

sendo um fenômeno que se manifesta cotidianamente no país de múltiplas e diversas formas, 

apresentando-se como um resultado do processo de formação socio- histórica brasileira, se 

expressando predominantemente nas regiões mais pauperizadas. Entende-se como violência o 

uso da força física e/ou do constrangimento psicológico para obrigar uma pessoa a agir de modo 

contrário à sua vontade (LIMA; OLIVEIRA; NUNES, 2017), podendo causar lesão, morte, 

dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. 

 A violência nas suas diversas facetas se apresenta frequentemente na sociedade, embora 

muitas vezes mascarada, justificada e naturalizada “necessita ser entendida como um produto 

social e histórico, mutável e multicausal que é resultado das relações humanas – políticas, 

econômicas, culturais, sociais e de poder que compõem o tecido social”. (SILVA; BARBOSA, 

2015, p.2) 

Nessa direção, Odalia (2004) apud Silva e Barbosa (2015, p.3) relata que a pobreza 

corriqueiramente estabelece desigualdades entre os homens, no qual uns (quase sempre 

minoria) usufruem dos bens socialmente produzidos muito mais que outros (maioria), 
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impossibilitando o direito de desfrute igualitário da riqueza social e constituindo uma violência. 

Estes autores ainda ressaltam que “a desigualdade social reproduzida em problemáticas de 

precariedade da saúde, sucateamento da educação, falta de infraestrutura e saneamento, 

desemprego e tantos outros problemas são formas de violência (violência social) e geram 

violência”. Desse modo,  

 

a sociedade se estrutura nas relações de acumulação econômica e de poder, nas 

contradições entre grupos e classes dominantes e dominados bem como por poderes 

de sexo, gênero, etnias, simbólicos, culturais, institucionais, profissionais e efetivos. 

A relação de poder, assim, é complexa, por envolver tanto o contexto social mais geral 

como as relações particulares que devem ser tecidas junto, numa perspectiva histórica 

e dinâmica. É um processo diversificado em suas manifestações: familiares, 

individuais, coletivas, no campo e na cidade, entre os diferentes grupos e segmentos, 

e atinge tanto o corpo como a psique das pessoas. (FALEIROS, 2007 apud LIMA; 

OLIVEIRA; NUNES, 2017, p.3-4) 

 

Entre as formas de expressão da violência, o machismo também possui especial sentido 

ao analisarmos as expressões da questão social diante ao HIV/Aids, que posteriormente será 

comentado. Segundo Couto e Schraiber (2013) o machismo é um sistema de ideias e valores 

que institui, reforça e legitima a dominação do homem sobre a mulher, e instituições como 

Estado, igreja, família, escola, promovem esta reprodução, naturalizando o que é construído de 

forma   histórica e cultural.  

Desde a infância, as meninas são conduzidas a realização de atividades que 

histórica/socialmente não são remuneradas, enquanto que os meninos, são conduzidos a 

atividades que levam a uma profissionalização. (DRUMONT, 1980). Isso promove o fato de 

homens e mulheres não ocuparem posições iguais na sociedade (SAFFIOTI, 1987), sendo a 

inferioridade feminina uma construção social. 

Não obstante, a mulher é tida como a responsável pela organização da casa e pela criação 

dos filhos. Tornando-se clara por parte da sociedade que atribuição do espaço doméstico é 

pertencente a mulher (SAFFIOTI, 1987). Contudo cabe ao homem o papel de suprir as 

necessidades familiar, detendo assim, o poder econômico desta. (Dantas-Berger & Giffin, 2005 

apud SERPA, 2010) 

Saffioti (1987, p.11) ainda afirma que a naturalização dos “processos socioculturais de 

discriminação contra a mulher e outras categorias sociais constitui o caminho mais fácil e curto 

para legitimar a "superioridade" dos homens”, tornando-se orgânico o que tão somente é 

sociocultural. Assim, Arrazola (1997) apud Serpa (2010), afirma que a noção de gênero, 

integrante das relações sociais, instituem e organizam a sociedade pautando-se na forma como 
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os homens e mulheres se relacionam entre si, se inserem na sociedade e executam suas 

atividades.  

No que diz respeito a transmissão de valores machistas, Meyer (2003) apud Serpa 

(2010) entende que a diferenciação entre os papeis referente ao gênero, são transmitidas e 

reforçadas pelas famílias, escola, mídia, literatura e cinema, etc. Logo, a cultura patriarcal, ao 

longo do tempo, aplica ao sexo feminino um método dominador e opressor. 

Em termos históricos, 

 

 Na Idade Média, por exemplo, a violência sexual contra mulheres era socialmente 

aceita, sendo justificada pela necessidade de afirmação da virilidade masculina e o 

direito de impô-la (Gibbes, 1993). Nos dias atuais, ainda é muito comum justificar a 

violência sexual contra a mulher como fruto de uma “natureza” masculina, 

caracterizada por impulsos sexuais ditos “incontroláveis”. À mulher, em muitos casos, 

ao invés de ser atribuída a condição de vítima da violência, é apontada a 

responsabilidade pelo que “provocou” no homem. Reforça-se, assim, a lógica de que 

a sexualidade feminina está à mercê da masculina (NOBRE; TORRES; FARIAS, 

2004 apud SERPA, 2010, p.16). 

 

Segundo Silva (2012, p.5) “a construção dos papeis sexuais impostos para homens, 

como machão, viril, poderoso, dominador”, está impregnada em nossa sociedade, sendo 

repassada para as futuras gerações, com naturalidade. Segundo Ceccon; Meneghel (2017), a 

ideologia patriarcal é um dos meios de legitimação social da desigualdade entre gênero, pela 

qual as mulheres são educadas para exercerem a função social de esposa e mãe. Assim,  

 

o fenômeno da violência contra a mulher engloba diversos aspectos econômicos, 

históricos e culturais. Esses estão arraigados numa sociedade “naturalizada” como 

falocêntrica, que responsabiliza as mulheres pelo cuidado de seus filhos (com ou sem 

a presença de um pai), que não valoriza o seu trabalho de forma equitativa (seja dentro 

ou fora de casa), que legitima a violência (seja física, psicológica ou sexual). (SERPA 

2010, p.16). 

 

Barroso (2018, p.457) afirma que o capitalismo é um sistema que envolve “dominação 

masculina de opressão e exploração das mulheres, o qual se mantém sob uma base material 

concreta e ancora-se numa economia doméstica e na violência sexista, que garante a produção 

e a reprodução da vida”, na qual a exploração capitalista e a opressão patriarcal não são fatos 

diferenciados, apenas se apresentam como dimensões específicas (política, cultural, social, 

sexual etc.) de uma mesma forma multidimensional . Este destaca que na Roma antiga o homem 

(patriarca) tinha direito de vida e morte sobre sua mulher, hoje, não menos cruel, o feminicídio 

se justifica com a culpabilização das vítimas. Nessa perspectiva, entende-se que a superioridade 
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masculina também é reforçada pelo prestígio que o salário dá aos homens, e não apenas pela 

desvalorização do trabalho doméstico. (BARROSO, 2018)  

Segundo Oliveira; Medeiros (2015) na atualidade o espaço socio-histórico da vida 

cotidiana é constantemente permeado por reprodução das formas de opressão e violação dos 

direitos, no qual o patriarcado penetrou, profunda e culturalmente, em todas as camadas da vida 

social (BARROSO, 2018). 

Na perspectiva familiar, com o atual cenário nacional de desemprego, é comum que o 

homem se encontre desempregado ou com um trabalho informal e insuficiente para o sustento 

familiar. Esta situação, segundo Serpa (2010, p.16) promove a busca feminina pela 

sobrevivência através do seu trabalho, gerando mudanças sociais importantes. Contudo, ainda 

que as conquistas advindas das lutas feministas estejam se fortalecendo – entre as quais a 

igualdade no que diz respeito ao trabalho e a sua remuneração entre homem e mulher –  a 

“representação social sobre a mulher continua sendo focada no espaço familiar, cabendo a ela 

o cuidado afetivo aos membros da família”. Assim, segundo Madeira (1997) apud Serpa (2010) 

 

há a crença de que “a mulher deve ser controlada, destinada ao doméstico, um ser de 

direitos relativizados”. A mãe continua sendo a personificação da afetividade e a 

intermediadora dos conflitos e, mesmo que tenha independência financeira ou que seja 

em realidade a provedora da família, tende a manter, em alguns grupos sociais, um 

papel de submissão ao masculino. Mesmo com a ampliação dos papéis femininos, a 

maternidade e o casamento ainda são as funções mais destacadas para a mulher, 

principalmente pelos meios de comunicação A mulher tem a submissão como uma 

condição necessária para a sua adaptação social, seja econômica, emocional e cultural 

(MADEIRA, 1997 apud SERPA, 2010, p.16). 

 

Rodrigues e Joffer (2015) e Velani et al. (2013) acrescentam que a possível dominação 

do homem em relação a mulher através da violência está associada ao fato da mulher ser, 

culturalmente, considerada frágil, passível, sensível e debilitada.  

 

Os graus de violência são físicos, sexual, psicológica, patrimonial, moral, permeando 

pelas ameaças, humilhações, isolamento, controle constante, seguidas de 

humilhações, espancamento, pontapés, quebra de objetos, agressão verbal, atos 

sexuais violentos sem a permissão ou desejo da vítima, dentre outros. O perfil destes 

agressores na maioria dos casos são homens, com escolaridade de nível baixo, onde 

grande parte exerce atividade trabalhista. (VELANI et al. 2013, p.166) 

 

Nessa direção, a análise das múltiplas expressões da violência na contemporaneidade 

relacionando-as com as contradições presentes nas relações capital - trabalho faz-se necessária 

no sentido de construir alternativas eficazes para o enfrentamento dessa problemática (SILVA; 

BARBOSA, 2015). 
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Sobre o trabalho feminino, ainda vale destacar que, sobretudo nos segmentos mais 

empobrecidos, a independência econômica da mulher, implica em um acúmulo de funções, 

constituindo a ‘dupla jornada de trabalho’, pois o trabalho fora de casa se associará ao trabalho 

dentro de casa, dedicado a reprodução biológica e social dos indivíduos que compõem a família. 

Aspectos como idade, renda e escolaridade exercem forte condicionamento ao 

comportamento da mulher em relação ao homem, o que é corroborado por Couto e Schraiber 

(2013) ao afirmarem que a submissão está mais arraigada em mulheres com mais de 60 anos, 

com menor nível de escolaridade e que são dependentes financeiramente. Desse modo, é 

possível afirmar que as desigualdades entre homens e mulheres são expressões da questão 

social, pois sua origem está estabelecida pela lógica do sistema social vigente, no qual a 

submissão e inferioridade feminina condiz com as necessidades de reprodução social. 

As várias expressões da questão social – citadas e não citadas –  se manifestam de forma 

perversa e contraditória, atingindo sobretudo a camada mais pauperizada da população , que se 

encontra cada vez mais à mercê das ações estatais, que por sua vez, não prioriza a equidade , 

favorecendo o capital,  e este traz em sua essência desigualdades e injustiças das mais variadas 

formas. 

As expressões da questão social, em especial as relacionadas à educação, à violência 

sexual e ao trabalho feminino, condicionam as relações conjugais e/ou sexuais, limitando as 

negociações entre os casais ou parceiros no referente ao sexo e ao uso de preservativos, sendo 

objeto de análise do próximo item.   

 

 

1.3.2 HIV/AIDS e os Condicionantes Sociais ao Processo Saúde-Doença 

 

A AIDS é uma doença crônica e complexa, como anteriormente abordado, e pode 

acometer a todos que estejam em situação de vulnerabilidade – ou seja, que realizem relações 

sexuais sem uso de preservativo e/ou compartilhem seringas contaminadas, entre outros – 

independentemente de cor, raça, sexo, idade e classe social. Contudo, as expressões da questão 

social condicionam a ampliação desse risco. 

Essas expressões vêm sendo apresentadas pela literatura referente como propiciadora da 

infecção por HIV/AIDS, se mostrando um facilitador desta infecção. Portanto, a infecção por 

HIV/AIDS é mais facilitada junto a segmentos sociais que vivem à margem do contexto social, 

vivendo de modo negativo as expressões da questão social.  
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Nessa perspectiva, segundo Fonseca (2002), o HIV/Aids é uma doença de parâmetros 

individuais e de inter-relações com seus parceiros e comunidade, tendo uma característica de 

transmissão íntima e complexa. Entretanto, a infecção pelo vírus HIV/Aids não está vinculada 

somente ao nível individual de comportamentos e ações que colocam os indivíduos em situação 

de vulnerabilidade diante ao vírus. Há, também, uma dimensão na qual aspectos sociais, 

culturais, econômicos e políticos vêm se mostrando promovedores da ampliação do risco de 

contrair o vírus. Para essa autora:  

 

 A maior vulnerabilidade é decorrente tanto de razões biológicas (pela imunidade mais 

comprometida), como sociais, em função do acesso precário a serviços básicos, 

residência em locais com infraestrutura deficiente, entre outras. No caso específico da 

infecção pelo HIV, Tawil et al. (1995) destacam ainda que essas populações 

empobrecidas se veem às voltas com barreiras estruturais frente às possibilidades de 

implementar e manter mudanças que minimizem os riscos de infecção, tais como: 

dificuldade de acesso e utilização de meios preventivos (como preservativos e 

seringas estéreis) por problemas culturais, constrangimentos subjetivos ou objetivos 

(como no caso das mulheres, a dificuldade em negociar com o parceiro o uso de 

preservativos); dificuldade de acesso a serviços de assistência (como para prevenção 

e tratamento das infecções sexualmente transmissíveis − IST). Estes fatores, somados 

às dificuldades de acesso às informações atualizadas e adequadas, associadas, 

geralmente, à baixa escolaridade, limitam a adoção e manutenção de comportamentos 

preventivos. Evidências de que a educação, bem como as boas condições 

socioeconômicas, constitui fatores de proteção frente à infecção pelo HIV. 

(FONSECA, 2002, p.10).  

 

Corroborando, Lopes (2005) apud Campos et al. (2011), afirma que a epidemia de 

HIV/AIDS atende de forma mais severa os grupos historicamente privados da riqueza social, 

tal como aqueles que são culturalmente discriminados. 

O ministério da saúde (BRASIL, 2011 apud FONSECA, 2012) reafirma, ao registrar 

que a epidemia HIV/AIDS é uma realidade mundial, representando um fenômeno global, 

dinâmico e estável, mas, crescendo nas regiões de maior carência social e econômica. Segundo 

Farmer et al.  (1999) apud Fonseca (2002), a emergência e disseminação do vírus não dependem 

exclusivamente da biologia, mas também dos impactos das desigualdades sociais, levando os 

segmentos populacionais mais empobrecidos e menos assistidos a estarem mais suscetíveis à 

doença AIDS, seja pela imunidade mais comprometida e/ou por acesso precário a serviços 

básicos como educação, habitação, alimentação, saúde, segurança, entre outros.  

Para Moura e Faria (2017), a epidemia HIV/AIDS, no Brasil, se distingui em três fases 

diferentes. A primeira constituída, principalmente, pela contaminação de homens homossexuais 

com alto nível de escolaridade, sendo marcada pelo conceito de ‘grupos de risco’.  A segunda 

diz respeito ao aumento da infecção por uso de drogas injetáveis com seringas contaminadas, 

atingindo um grande número de heterossexuais, sendo conceituada como de ‘comportamento 
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de risco’. Na terceira e atual fase adota-se o conceito de vulnerabilidade, em razão do aumento 

de casos do sexo feminino e do crescimento de casos em municípios distantes das principais 

áreas metropolitanas, atingindo fortemente aqueles que vivem em comunidades menos assistida 

e acometendo pessoas com menor nível de escolaridade, sendo denominado processo de 

pauperização (RAMOS; CÂNDIDO, 2016). 

Szwarcwald et al. (2000) apud Pereira (2015) corrobora ao afirmar que frente as 

profundas desigualdades existentes no país, a epidemia HIV/AIDS vem se disseminando, 

sobretudo, entre municípios pequenos, que via de regra, possuem uma menor renda per capita, 

tendo uma população mais empobrecida. 

Assim, a AIDS revela um perfil epidemiológico que denota uma incidência fortemente 

concentrada em segmentos sociais que vivenciam negativamente as desigualdades sociais 

decorrente do sistema social no qual se inserem. (BRASIL, 2014 apud PEREIRA, 2015; 

SOUZA; SILVA; SILVA, 2013). 

Para Lustosa (2014), as expressões da questão social promovem não só o contato com 

o vírus, mas também a baixa adesão ao tratamento, seja por condições culturais, econômicas 

e/ou dificuldade de acesso ao serviço especializado de saúde. Valendo ressaltar que, segundo 

Brasil (2015) apud Ramos e Cândido (2016), está comprovado que a continuidade da vida social 

e a adesão adequada ao tratamento resultam na melhora da qualidade de vida e na resposta ao 

tratamento com medicamentos antirretrovirais.    

 Segundo Brasil (2019) a infecção por HIV é o primeiro estágio do processo de 

adoecimento e quando o tratamento é aderido nesta fase inicial há uma melhor qualidade de 

vida. Todavia, quando não há adesão ao tratamento o vírus avança para a doença AIDS, esta 

destrói o sistema imunológico do indivíduo deixando-o suscetível a várias doenças 

oportunistas, como tuberculose e pneumonia, podendo causar a morte. 

Em relação à baixa adesão ao tratamento, Ramos e Cândido (2016) reconhecem que as 

pessoas que vivem com HIV/AIDS passam por grandes processos de exclusão social como não 

aceitação do seu diagnóstico, conjuntamente ao preconceito, desemprego, moradia distante do 

local de tratamento, entre outros. Assim, muitas vezes, o tratamento não é iniciado por não 

aceitação. Mas, também há faltas de recursos materiais para arcar com transporte e alimentação 

reforçada, que é indicada junto ao tratamento.  

Segundo Ramos e Cândido (2016), a epidemia HIV/AIDS surgiu como uma desafiadora 

expressão da questão social, se transformando de forma obliqua e carregada de preconceito, 

exclusão e engajamento político, sendo uma doença provocadora, especialmente, por suas 

peculiaridades sociais. Sobre estas características, Parker e Camargo (2000) acrescentam: 
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Ao vasto conjunto de desigualdades sociais e econômicas encontrado hoje no Brasil, 

deve-se agregar fatores igualmente agravantes, tais como a baixa incorporação dos 

valores da cidadania, menor ainda para os despossuídos. (...). A pobreza (mesmo 

quando ressignificada com mais complexidade como miséria, exclusão social, 

integração perversa e assim por diante) funciona, em quase todas as circunstâncias, 

em conjunção com um leque de outros fatores sociais e culturais na articulação de 

formas variadas de vulnerabilidade ao HIV/AIDS. (PARKER; CAMARGO, 2000, 

p.97) 

 

A disseminação do vírus HIV/AIDS junto as camadas mais empobrecidas e com baixo 

nível de escolaridade expressa maior fragilidade deste grupo, seja pela ausência de informação 

ou entendimento precário, seja pelo pouco acesso aos meios de prevenção, estabelecendo uma 

relação entre pauperismo populacional e infecção/doença (PEREIRA et al. 2014). Nessa 

perspectiva, "a pauperização pode ser considerada um fator de vulnerabilidade e se apresenta 

como um desafio para a saúde pública, visto que além de reduzir os recursos sociais, a mesma 

também limita o acesso aos serviços de saúde e consequentemente às ações preventivas”. 

(SOARES et al. 2017, p.187). 

Nesse contexto, segundo Vieira et al. (2014) a Aids é uma epidemia que externa a 

exploração resultante das relações capitalistas, pois sua prevenção e seu tratamento dependem 

quase que exclusivamente, do acesso a serviços de saúde, insumos, informações e 

medicamentos.  

Com forte associação à aspectos culturais se apresenta a contaminação pelo HIV junto 

a mulheres, cuja incidência segundo BRASIL (2017) é alta, sendo apontada em cerca de 870 

mil mulheres por ano, à nível mundial. 

A feminização da Aids, segundo Silva e Rocha (2010) está associada a prática 

heterossexual, da qual uma grande parte de mulheres se infeccionam através de seus parceiros 

“fixos”. Pereira et al. (2014) corroboram ao afirmarem que a maioria das mulheres infectadas 

apresentam baixa escolaridade, e exercem funções exclusivamente domésticas e são expostas 

ao vírus principalmente através de relações heterossexuais com companheiros de união estável, 

pois a desigualdade de gênero condiz com distintas formas de poder entre homens e mulheres, 

gerando dificuldades para estas últimas  ao exigirem de seus companheiros a prevenção do HIV 

e/ou outras IST, a partir do uso do preservativo. Este uso é visto, muitas das vezes, como 

desconfiança ou falta de amor, podendo sofrer coação e constrangimento. Portanto, o 

comportamento sexual feminino, em muitos casos, pode estar relacionado a submissão diante 

ao parceiro, a questões morais, preconceitos e tabus sobre sua sexualidade, falta de autoestima 

e autonomia.  
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 Pereira et al. (2014, p.753) ainda acrescentam que há crescimento da infecção pelo vírus 

HIV entre “mulheres heterossexuais, pobres, com pouca escolaridade, negras ou pardas, com 

parceiro único e histórico de múltiplas violências, demonstrando a complexidade 

epidemiológica desta questão e evidenciando que o contexto social potencializa a 

vulnerabilidade ao vírus.”  Em mesma perspectiva, Parker e Camargo (2000) afirmam: 

 

a relação entre pobreza e vulnerabilidade ao HIV sugerem que os fatores político-

econômicos que impulsionam a epidemia de HIV/AIDS estão também intimamente 

ligados à organização social de estruturas de gênero e sexualidade, cujas hierarquias 

fazem das mulheres - em especial, aquelas dos segmentos de baixa renda - 

extremamente vulneráveis à infecção pelo HIV. (PARKER; CAMARGO, 2000, p.94) 

 

 Silva e Vargens (2009), aponta não só para presença de agentes biológicos, mas 

também, agentes socioculturais, como a submissão e a inferiorização feminina, historicamente 

construída. Articulam uma menor liberdade na vida sexual e menor domínio acerca do sexo 

sem proteção pelas mulheres. Assim, mesmo as mulheres que não sofrem violência física estão 

suscetíveis ao vírus quando coagidas por seus parceiros a se relacionarem sexualmente sem 

preservativo. (UNAIDS, 2017). 

Assim, a dependência e submissão da mulher, a dificuldade em negociar com o parceiro 

o uso do preservativo, a troca do não uso do preservativo por dinheiro permitida por prostituta, 

negação de homens em realizar o teste  e/ou não revelação de sua condição sorológica a  parceira 

e  abusos sexuais, são condições que colocam a mulher  em situação de vulnerabilidade  as 

infecções sexualmente transmissíveis (IST), entre elas o HIV/Aids. (ESTAVELA; SEIDL, 

2015). 

Parker e Camargo (2000), também ressaltam a pobreza como fenômeno associado ao 

sexo comercial – seja praticado por mulheres, travestis, transsexuais, ou outros – sendo este, 

muitas vezes, o único meio de sobrevivência e colocando os indivíduos envolvidos em situação 

de grande vulnerabilidade. 

Os autores supracitados, também apresentam a relação entre mobilidade, disseminação 

do vírus HIV e a segregação espacial – muito comum em situação de pobreza – como fatores 

de vulnerabilidade. A mobilidade refere-se aos trabalhadores migrantes ou que, pelas 

características de seu trabalho, estejam sempre percorrendo grandes distancias entre local de 

residência e o local de trabalho, como o caso dos caminhoneiros. Associado à segregação 

espacial é comum haver intensificação de poder associado ao gênero, violência e discriminação 

sexual, desintegração social associado ao tráfico de drogas, entre outros, o que complexifica o 

contexto social e, por conseguinte, a vulnerabilidade ao vírus HIV/Aids. Nessa perspectiva, 
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Bastos e Szwarcwald (2000), afirmam que as desigualdades com dimensão coletiva tendem a 

resultar em condições diferenciadas ao usufruto de bens e serviços, tanto materiais –   habitação, 

alimentação adequada e tratamento médico – como simbólicos – informação e poder de se 

autodeterminar. Assim, é comum em áreas geográficas mais pauperizadas agruparem-se fatores 

adversos em relação à infraestrutura, desemprego e/ou fragilidades de políticas públicas, que 

por sua vez está frequentemente associada ao alto consumo de álcool e drogas, violência 

estrutural e alta prevalência de infecções sexualmente transmissíveis, todos fatores que 

possibilitam a vulnerabilidade à infecção pelo HIV. 

Em relação aos jovens, em especial, Pereira et al. (2014), apresentam alguns fatores que 

podem determinar a transmissão do HIV e outras IST.  Alguns relacionados à vulnerabilidade 

ao HIV em qualquer faixa etária, como o não uso ou o uso de forma descontinuada do 

preservativo e a baixa escolaridade; e, outros mais pertinentes aos jovens, como a variabilidade 

ou multiplicidade de parceiros, a imaturidade e maior descaso com os métodos preventivos. 

Bastos e Szwarcwald (2000, p. 69), por sua vez destacam outro aspecto, afirmando que, 

biologicamente, as mulheres são mais vulneráveis a infecção pelo HIV, pois a “superfície da 

mucosa vaginal exposta ao sêmen é relativamente extensa, e o sêmen tem uma concentração de 

HIV (livre e no interior das células) significativamente maior do que o líquido vaginal”, o que 

coloca a mulher em condição de maior vulnerabilidade ao HIV/Aids, em caso de não uso do 

preservativo. 

No entanto, quando as mulheres são empoderadas no exercício de seus direitos, a 

prevalência do HIV diminui, há menos registros de gravidez indesejada, menos casos de mortes 

maternas e menos evasão escolar, além de maior adesão do mercado de trabalho. Assim, fatores 

como idade, etnia, desigualdades de gênero, orientação sexual, profissão e posição 

socioeconômica são determinantes na capacidade que mulheres têm de se proteger do HIV. 

(BRASIL, 2017). 

Diante aos aspectos referentes a vulnerabilidade para o vírus HIV/Aids mencionados, 

Pereira (2015) acrescenta que esta vulnerabilidade é associada à pouca ou nenhuma capacidade 

de decidir sobre sua situação de risco, quando apresenta uma maior facilidade à exposição ao 

HIV. Portanto, a vulnerabilidade relaciona-se a condições de vida, autoestima, relações de 

gênero, situação econômica, nível de escolaridade, idade e as desigualdades enfrentadas por 

uma certa população. Desse modo, as ações de promoção e prevenção em IST/AIDS devem ter 

como designo as causalidades sociais, culturais, econômicas, comportamentais, 

epidemiológicas, demográficas e biológicas, entendendo que a epidemia não alcança 
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homogeneamente toda a população e sua disseminação é distinta nos diferentes grupos e regiões 

do país, tanto nos aspectos sociais quanto nas vias de transmissão. 

Segundo Pereira (2015), o Ministério da Saúde entende que reduzir a incidência da 

AIDS nas populações em situação de vulnerabilidade ainda traz grandes desafios, pois dados 

apontam que o controle da epidemia está longe de ser alcançado, mesmo com o acesso universal 

aos medicamentos e sua distribuição gratuita aos portadores de HIV e doentes de AIDS e a 

parceria  com órgãos governamentais  e sociedade civil, pois nos últimos anos surgiram cerca 

de 40 mil novos casos por ano.  De acordo com Rocha (2005), as mudanças de hábitos, no que 

se refere ao HIV/AIDS estão muito distantes da simplicidade ou da transcendência. 

Para Rocha (2005), nos dias atuais esta epidemia atinge homens, mulheres, crianças, 

idosos, e para o seu controle é preciso uma política de saúde bem definida, sistemática e de 

integração, com ações de orientação, prevenção e assistência, tendo como finalidade a 

erradicação da doença. 

No sentido do enfrentamento, Irffi, Soares e Souza (2010), destacam a função crucial 

da educação na compreensão de campanhas informativas e na disposição para mudanças 

habituais e comportamentos sociais, sendo um fator importante na qualidade do conhecimento 

sobre HIV/AIDS, facilitando o entendimento dos riscos desta infecção e das formas de 

transmissão, e prevenção. Este autor, ainda entende que um nível educacional e econômico mais 

elevado corrobora para melhor informação e compreensão sobre as formas de prevenção da 

AIDS. 

Assim, a epidemia HIV/AIDS, ainda hoje, traz grandes desafios, ao poder público e aos 

profissionais de saúde, entre os quais se encontram os Assistentes Sociais. Estes trabalham 

reconhecendo e intervindo frente aos condicionantes sociais, econômicos e culturais, com vistas 

a promoção, prevenção e controle desta epidemia, o que será abordado no próximo capítulo. 
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2  O TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS FRENTE AO CONTROLE DO 

HIV/AIDS 

 

O Serviço Social como profissão se insere e se desenvolve na divisão social e técnica 

do trabalho, em um contexto de desenvolvimento do capitalismo industrial e do crescimento 

populacional urbano. 

O início e desenvolvimento do Serviço Social no Brasil aconteceu entre as décadas de 

1930 e 1940, sendo um marco a criação da primeira Escola de Serviço Social, no estado de São 

Paulo, em 1936, com a finalidade de formar, preferencialmente, mulheres da elite, virtuosas e 

comprometidas com o apostolado social. Portanto, o Serviço Social no Brasil, esteve vinculado 

a Igreja Católica, com um caráter missionário, de caridade e conservador. 

 O desenvolvimento do Serviço social possuiu o objetivo de gerar respostas à questão 

social, estabelecida a partir da organização política da classe trabalhadora diante a um contexto 

no qual a expansão do capitalismo dependia da ampla inserção dos trabalhadores na produção 

e comercialização de produtos. No entanto, essas respostas foram expressas com cunho 

moralista, conservador, condizente com as orientações morais da igreja católica e da teoria 

positivista. O referencial teórico inicial pautava-se no modelo europeu, franco-belga, limitando-

se a uma formação pessoal, moral e doutrinaria, com ações de cunho educativo e moralizador, 

praticando a caridade e culpabilizando o indivíduo por suas mazelas. (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2006; SILVA; SILVA; JUNIOR, 2016).  

Segundo Silva (2007):  

 

(...) o Serviço Social, tanto europeu quanto o brasileiro, surge como ramificação de 

movimentos sociais complexos, com uma base social de classe na qual o autoritarismo 

e o paternalismo têm um respaldo histórico e social. Desta forma, a transposição e 

reelaboração dos referidos modelos no Brasil foi condicionada à existência de uma 

base social que pudesse assimila-los, com uma ideologia e interesses de classe 

semelhantes. Salientando que os núcleos pioneiros do Serviço Social tiveram sua base 

social determinada pelo Bloco Católico e emergiram como ramificações da Ação 

Católica e da Ação Social. Esse corpo profissional se caracterizava, sobretudo, por 

mulheres provenientes de famílias abastadas, expressando a sua visão de mundo a 

partir das classes dominantes, que lhes conferia uma superioridade natural em relação 

à população assistida, legitimando sua intervenção paternalista e autoritária. (SILVA, 

2007, p. 269) 

 

Nesse período, o país passa por transformações econômicas, políticas e sociais. O 

capitalismo antes concorrencial transforma-se em monopolista, com a emergência da 

industrialização. O desenvolvimento do capital industrial, a expansão urbana e a exploração do 

trabalhador incrementaram o surgimento da questão social, com os trabalhadores reivindicando 
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melhores condições de salários, de trabalho e de vida. Entretanto, Getúlio Vargas (1930 – 1945) 

instituiu um governo autoritário e populista, adotando estratégias de controle social e tratamento 

de caso de polícia diante à questão social. Conhecido como ‘pai dos pobres’, Vargas consolidou 

a ideia do favor, do Estado protetor e paternalista. Apoiou a classe operária através de uma 

política de massa que ao mesmo tempo defendia e reprimia os movimentos reivindicatórios. 

Seu aparato assistencial, atendia mais ao desenvolvimento capitalista do que as necessidades 

da população. 

A situação econômica e social, daquele momento, suscitou várias reivindicações 

populares, levando o estado brasileiro a intervir, através de legislações social e salarial, 

iniciando o reconhecimento da cidadania. Contudo a questão social ainda era vista, como um 

conjunto de problemas sob a responsabilidade individual dos sujeitos que os vivenciavam, 

sendo tratada de forma individualista, psicologizante e moralizadora. Assim, tendo em vista 

controlar a massa operaria, o Serviço Social situou -se no processo de reprodução das relações 

sociais, intervindo “quanto ao ajustamento do sujeito ao meio, o qual era visto como “problema” 

desajustado às estruturas existentes” (SILVA, 2007, p. 270). Em uma perspectiva de adequação 

do indivíduo e sua família, atribuía-lhes a responsabilidade das mazelas que vivenciavam, sendo 

o modo de produção capitalista naturalizado. Assim, o Serviço Social, tendo por base teórica-

ideológica o positivismo, pautava-se, nesse primeiro momento, em ações bem pontuais, 

restringindo-se ao atendimento individual.  

A partir de 1945, influenciado pelo fim da Segunda Guerra, quando as demandas sociais 

se ampliam significativamente, há a expansão do Serviço Social, e, posteriormente, a 

necessidade de uma reelaboração teórica, que imprimisse eficácia à ação, saindo da orientação 

europeia e aproximando-se do modelo norte americano, buscando suporte filosófico, teórico-

cientifico e técnico para uma pratica profissional que pudesse responder criticamente as 

necessidades sociais. 

Segundo Cardoso (2016): 

 

A partir de 1945, a hegemonia do pensamento europeu, no Ocidente, é substituída, 

progressivamente, pela influência norte-americana. Os Estados Unidos passam, após 

a II Guerra Mundial, a consolidar a sua economia e a expandir sua influência 

econômica notadamente na América Latina, onde impôs a ideologia do planejamento 

para o desenvolvimento, passando a ter um controle econômico e político, 

principalmente através dos programas de assistência técnica e ajuda financeira. Nesse 

contexto, o Serviço Social brasileiro passa a receber influência do Serviço Social 

norte-americano, com o retorno das assistentes sociais que foram se especializar 

naquele país com bolsas de estudo resultantes de convênios. (SILVA, 1995 apud 

CARDOSO, 2016, p.440) 
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Em 1947 foi promulgado o primeiro código de ética profissional, ainda influenciado 

pela perspectiva europeia e “impregnado de valores cristãos, sem mediação do Estado e, 

portanto, sem respaldo jurídico”. Este, visava orientar a prática e conferir status de profissão ao 

Serviço Social. Contudo, em 1965, o código de ética vigente foi reformulado, tendo como 

motivo a regulamentação jurídica da profissão, as transformações conjunturais do país e o 

próprio questionamento sobre a metodologia do Serviço Social e as questões teleológicas, ou 

seja, reflexões sobre as finalidades da profissão. Porém, o conteúdo e os princípios do novo 

código continuaram tendo por base as influências dogmáticas da igreja. (OLIVEIRA; 

CHAVES, 2017, p. 148). 

Todavia, o contexto de transformações sociais, políticas e econômicas, não só no Brasil, 

mas em toda a América Latina, impulsionou o Serviço Social como profissão a buscar por um 

ideário crítico e de transformação teórico-metodológico, prático e ideológico. Assim, segundo 

Piana (2009), na década de 1960, o Serviço Social, dá um grande salto, compreendendo a 

dimensão política de sua ação e iniciando um processo de ruptura com o modelo vigente de 

atuação. Os rumos da profissão são categoricamente modificados, incitando debates sobre as 

relações sociais nos padrões capitalista, destacando a política social como espaço de luta pela 

busca da garantia dos direitos sociais, e envolvendo o Movimento de Reconceituação da 

profissão. 

Esse processo de reconceituação, envolveu a realização de alguns seminários, nos quais 

foram formulados documentos importantes para a compreensão histórica do Serviço Social e 

auxílio aos estudos dos futuros profissionais. Esses seminários são: o Seminário de Araxá 

(1967), o Seminário de Teresópolis (1970), o Sumaré (1978) e o Seminário Alto da Boa Vista 

(1984), organizados pelo Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio de Serviço Social 

(CBCISS). A partir do processo de reconceituação foram definidas três perspectivas teóricas 

que respaldavam o trabalho do Serviço Social, sendo: a modernizadora, a reatualização do 

conservadorismo e a intenção de ruptura. Estas perspectivas são abordadas por Viana et al. 

(2015): 

 

 O eixo que atravessa o Seminário de Araxá é o transformismo a conservação do 

Serviço Social tradicional sobre novas bases. Já no Documento de Teresópolis o 

“moderno” se sobrepõe ao “tradicional”, cristalizando-se operativa e 

instrumentalmente. Netto (2005) salienta que se em Araxá ficou marcado o cariz socio 

técnico, em Teresópolis se fundamenta a operacionalidade de Serviço Social, agora 

relacionado à administração tecno burocrática. A fase terminal dessa perspectiva 

encontra-se nos seminários de Sumaré e Alto da Boa Vista, onde surge novas questões 

da relação do Serviço Social com a cientificidade: a fenomenologia e a dialética. 

(VIANA et al., 2015, p.4) 
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A perspectiva de reatualização do conservadorismo busca reciclar as antigas práticas 

profissionais de acordo com as novas exigências do perfil profissional, ou seja, busca mantê-

las num viés mais crítico que pudesse apresentar argumentos plausíveis diante a nova prática 

profissional. Netto (2005) apud Viana et al. (2015) afirma que:  

 

Essa perspectiva “supunha reatualizar o conservadorismo, embutindo-o numa ‘nova 

proposta’, ‘aberta’ e ‘em construção’ e nessa perspectiva “a demanda do aporte teórico 

do pensamento fenomenológico surge como a faceta mais proeminente das colocações 

significativas dos autores”. Em suma a Reatualização do Conservadorismo não impõe 

mudanças significativas no agir profissional pois mantém em seu seio algumas 

práticas conservadoras. (NETTO, 2005 apud VIANA et al., 2015, p. 5) 

 

A perspectiva de intenção de ruptura, busca romper integralmente com o Serviço Social 

tradicional, tendo por base o pensamento marxista. Na visão de Viana et al. (2015): 

 

  Essa perspectiva tem caráter opositor à autocracia burguesa. É caracterizada pela 

formação de uma massa crítica de assistentes sociais que se puseram a procurar 

alternativas para a superação da prática do serviço social tradicional. Sua emersão é 

baseada principalmente no método Belo Horizonte que surgiu na Escola de Serviço 

Social da Universidade Católica de Minas Gerais elaborado por jovens profissionais 

preocupados em dar uma nova visão ao Serviço Social, “elaboraram (...) uma 

alternativa que procura romper com o tradicionalismo no plano teórico-metodológico, 

no plano da intervenção profissionais e no plano da formação” (NETTO 2005.p. 263).  

Caracteriza-se também pelo reforço a teoria marxista, principalmente o ‘marxismo 

acadêmico’, que se desenvolve no correr do tempo com a crise da ditadura militar.  O 

Serviço Social se apropria das teorias marxistas, pois acreditavam em uma mudança 

social. (VIANA et al., 2015, p.5) 

 

Para Batistoni (2017), o Movimento de Reconceituação trouxe vastos questionamentos 

sobre finalidades, fundamentos, compromissos éticos e políticos, procedimentos operativos e 

formação profissional do Serviço Social, embasando sua teoria e metodologia na tradição 

marxista e comprometendo-se com as lutas da classe trabalhadora. Cardoso (2016) corrobora 

ao afirmar: 

 

A partir da aproximação com a tradição marxista demarca-se a noção de que a 

intervenção profissional não está solta e dissociada da realidade social; pelo contrário, 

é só a partir da leitura crítica dessa realidade (como espaço de contradição e conflitos) 

que o profissional terá condições de desenvolver qualquer metodologia, o que envolve 

a relação entre refletir/agir/refletir. (CARDOSO, 2016, p. 445) 

 

Na década de 1980, as crises econômicas e políticas, que envolviam o país –  com o 

processo de redemocratização, na transição da ditadura militar  para um governo civil; os altos 

índices de endividamento; altos índices inflacionários e estagnação econômica –   

impulsionavam contínua e intensamente as mais variadas manifestações de expressões da 
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questão social, exigindo um posicionamento frente a essas demandas. A questão social passa a 

ser compreendida como o objeto de intervenção da profissão, sendo necessário elucidar as 

contraditórias relações entre as classes sociais. Assim, as diretrizes profissionais: 

 

Reafirmam a “questão social” como base de fundação sócio histórica da profissão, 

salientando as respostas do Estado, do empresariado e as ações das classes 

trabalhadoras no processo de constituição, afirmação e ampliação dos direitos sociais. 

(IAMAMOTO, 2014 apud CARDOSO, 2016, p. 451)  

 

No decorrer desta década, através do protagonismo das Universidades, também houve 

um desenvolvimento da produção teórica profissional, constituindo de modo mais sistêmico o 

debate acadêmico, marcando um processo de ruptura com o conservadorismo e gerando uma 

cultura que reconhece a pluralidade teórico metodológica, mas fortalece a orientação marxista 

como direção hegemônica para o projeto ético político profissional.  

Para Bravo e Matos (2007), houve um amplo e importante avanço na fundamentação 

teórica do Serviço Social, mencionando a Revista Serviço Social e Sociedade como pioneiro 

veículo de divulgação de análises de base marxista. Ainda nesta década, segundo Bourguignon 

(2007, p.47) o Serviço Social “enfrenta questões sobre as políticas sociais, em especial quanto 

à consolidação de políticas públicas nas áreas da seguridade social (abarcando o tripé saúde, 

assistência e previdência social) e do trabalho”, que tornaram-se direitos sociais a partir da 

promulgação da  Constituição Federal de 1988. 

A partir de 1990 foi consolidado o projeto ético-político da categoria, “que repercutiu 

nas proposições destinadas à formação profissional e no direcionamento social da mesma; 

aspectos essenciais para o desenvolvimento crítico, consolidação e reconstrução da própria 

natureza da atividade” (BOURGUIGNON, 2007, p.47), voltado ao comprometimento de 

princípios e valores que visam a autonomia, a emancipação, a defesa da liberdade e da equidade, 

a socialização da política e da riqueza socialmente produzida e o pleno desenvolvimento dos 

indivíduos. Assim, o Código de Ética de 1993, é marco para a profissão, resultando em valores 

centrais à profissão os princípios de democracia, liberdade, justiça social e dignidade humana. 

(BOURGUIGNON, 2007). Mas, segundo Bravo e Matos (2007), em início dos anos 1990, o 

cotidiano da pratica profissional não apresentava avanços. 

Nesse processo de desenvolvimento da profissão, após 1990, o Serviço Social esteve 

inserido prioritariamente em instituições públicas, embora também presente no âmbito privado, 

envolvendo-se com ações socioassistenciais, participando das respostas as demandas da classe 

trabalhadora, tendo em vista suas condições de vida historicamente constituída.  (IAMAMOTO; 
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CARVALHO, 2006).  Nesse sentido, a categoria passa a preocupar-se com a realidade da 

operacionalização institucional, traduzido em seu cotidiano profissional, se comprometendo 

com os segmentos mais empobrecidos e pertencentes as minorias políticas. Dedica-se também 

à redução de preconceitos, ampliação dos direitos sociais e acesso as políticas públicas 

existentes. 

Segundo Sousa et al. (2013), a profissão exerce suas atividades na execução, articulação 

e planejamento de políticas sociais públicas dos mais variados tipos, como: saúde, habitação, 

previdência social, educação, assistência social, entre outras; com um posicionamento critico 

frente às desigualdades sociais e às articulações estabelecidas com as demandas da classe 

trabalhadora. Nessa direção, a efetivação do projeto ético-político requisita aos profissionais de 

Serviço Social uma reformulação constante do seu perfil e de sua identidade profissional, 

excedendo os limites institucionais, superando a ideologia do assistencialismo e avançando nas 

lutas pelos direitos de cidadania. (PIANA, 2009). 

Segundo Neto (2007) os Projetos Ético-Políticos, inclusive o do Serviço Social,  

 

apresentam a autoimagem de uma profissão, elegem os valores que a legitimam 

socialmente, delimitam e priorizam seus objetivos e funções, formulam os requisitos 

(teóricos, práticos e institucionais) para o seu exercício, prescrevem normas para o 

comportamento dos profissionais e estabelecem as bases das suas relações com os 

usuários de seus serviços, com as outras profissões e com as organizações e 

instituições sociais privadas e públicas (inclusive o Estado, a que cabe o 

reconhecimento jurídico dos estatutos profissionais). (NETTO, 2007, p. 144) 

 

Assim, sistematicamente identifica-se elementos constitutivos deste projeto, 

materializado em um conjunto de leis e regulamentações, dando legalidade e suporte 

institucional, diante ao processo de afastamento do posicionamento conservador. Estas 

formulações são expressas no Código de Ética e na Lei de Regulamentação da profissão (Lei 

8.662), ambos de 1993; nas Diretrizes Curriculares dos cursos de Serviço Social, em 1996;  nas 

legislações sociais que especificam as ações profissional e vinculam-se à garantia de direitos 

como: o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, de 1990; a Lei Orgânica da Assistência 

Social – LOAS, de 1993; a Lei Orgânica da Saúde, em 1990 (PIANA, 2009). Nesse sentido, o 

Serviço social no Brasil, em sua organização compreende o CFESS/CRESS, ABEPSS, 

ENESSO, sindicados, dentre outros, dando efetividade a profissão. (NETTO, 2007). 

Em relação ao código de ética, este é um aliado na articulação e qualificação do 

assistente social, como profissional, estabelecendo um mecanismo de defesa das funções 

exercidas, garantindo um exercício profissional respaldado juridicamente. (PAIVA; SALLES, 

1996 apud GOMES; DINIZ, 2013).  



55 
 

 Segundo Iamamoto (2007), a efetivação dos princípios éticos impulsiona e norteia o 

exercício profissional cotidiano, constituindo marcos para sua gerência frente as condições e 

relações de trabalho realizados. Desse modo, o projeto profissional apresenta requisitos 

imprescindível para a formação e atuação do assistente social, as competências teórico 

metodológica, ético política e técnico operativa (FRANCISCO, 2018). Estas três dimensões 

‘capacita’ a ação profissional ao inserir-se nos diversos espaços sócio ocupacionais, frente ao 

trabalho coletivo vinculado aos interesses das classes contraditórias e no enfrentamento da 

questão social e suas expressões, na sociedade capitalista. (PEREIRA, 2015). 

A dimensão teórico metodológica relaciona-se a percepção do método e das teorias, na 

maneira profissional de ler, interpretar e se relacionar com os sujeitos sociais, contribuindo para 

o conhecimento da realidade, no qual está inserido, ou seja, formando uma bagagem teórica 

para sua   compreensão e prática profissional. (FRANCISCO, 2015; SANTOS, 2013). 

A dimensão ético-política situa-se nos valores e princípios do código de ética, 

projetando suas ações, posicionamentos, intencionalidades e finalidades em um contexto mais 

amplo, consciente e crítico, colocando-se politicamente em defesa dos direitos de seus usuários 

(FRANCISCO, 2018; PEREIRA, 2015).   

A dimensão técnico operativa envolve-se com o fazer profissional e a especificidade 

dos instrumentos e técnicas, nos quais ética, estratégias, táticas, conhecimentos específicos, 

procedimentos, cultura profissional e institucional possibilitam uma compreensão consciente e 

sistemática da questão social e suas múltiplas expressões, o seu objeto de trabalho. 

(FRANCISCO, 2018; PEREIRA, 2015). Em suma, a “dimensão técnico-operativa, é a 

execução da ação que se planejou, tendo por base os valores, as finalidades e a análise do real” 

(SANTOS, 2013, p.26) 

Para Iamamoto (2007), 

 

o exercício da profissão exige, portanto, um sujeito profissional que tem competência 

para propor, para negociar com a instituição os seus projetos, para defender o seu 

campo de trabalho, suas qualificações e atribuições profissionais. Requer ir além das 

rotinas institucionais para buscar apreender, no movimento da realidade, as tendências 

e possibilidades, ali presentes, passíveis de serem apropriadas pelo profissional, 

desenvolvidas e transformadas em projetos de trabalho. (IAMAMOTO, 2007, p.171-

172) 

 

No que diz respeito à lei que regulamenta o Serviço Social – lei Federal nº 8.662 de 

1993, Felippe (2018), afirma que esta lei garante o controle sobre competências e atribuições 

privativas dos assistentes sociais, como estudo socioeconômico para inclusão em políticas 

sociais; emissão de pareceres sociais; acompanhamento e orientação social de indivíduos e 
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famílias inseridos em serviços e programas sociais, entre outros, exigindo aprofundamento ético 

político, teórico metodológico e técnico operativo. Assim, o Serviço Social tem seu fazer 

profissional voltado para a construção e ampliação da democracia e cidadania, militando por 

políticas sociais mais justas (COSTA, 2006).  

Em relação ao Serviço Social na área da saúde, esta inserção foi promovida, em especial, 

pela criação de um novo conceito de Saúde, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em 

1948, sendo a saúde entendida como bem-estar físico, mental e social e não apenas de sintomas 

clínicos. A partir desse conceito foi dado ênfase aos trabalhos em equipes multiprofissionais, 

com a introdução de conteúdos preventivistas e educativos e a criação de alguns programas 

prioritários, nos quais os assistentes sociais atuaram buscando normatizar o modo de viver dos 

indivíduos, resgatando hábitos de higiene. (BRAVO; MATOS, 2004; 2007). 

No entanto, com a expansão da medicina previdenciária os assistentes sociais foram 

atuar, majoritariamente, nos hospitais. No pós-64, a intervenção estatal na sociedade e redução 

dos trabalhadores no jogo político, a medicina previdenciária sobrepujou-se a saúde pública. 

Com uma prática médica curativa, individual. assistencialista e especializada, articulada ao 

estado com interesses extremamente capitalista. Assim, a prática do assistente social se deu de 

maneira educativa direcionada ao modo de vida do indivíduo, em um nível curativo e hospitalar. 

Atuou nos hospitais na intermediação instituição-população na viabilização do acesso a 

serviços e benefícios e para tal, “o profissional utiliza-se das seguintes ações: plantão, triagem 

ou seleção, encaminhamento, concessão de benefícios e orientação previdenciária”. (BRAVO; 

MATOS, 2004, p. 29). 

O Serviço Social buscava romper com o tradicionalismo e suas implicações teórico-

metodológicas e prático-profissionais, porém “esta vertente não chegou a influenciar os 

profissionais que trabalhavam na área da saúde, que continuavam distantes das reflexões e, na 

prática, continuavam subalternos ao protagonismo médico, dominante na área” (KRÜGER, 

2010 apud MARTINI et al., 2013, p. 3). 

Em termos de política social, o período de 1974 a 1979, busca maior efetividade no 

enfrentamento da questão social, com o objetivo de canalizar as reivindicações. Assim, nesta 

década é iniciado o movimento sanitário no país, trazendo avanços na elaboração de 

proposições para o fortalecimento da saúde pública, se contrapondo ao favorecimento do setor 

privado. (BRAVO; MATOS, 2007).  Desse modo, 

 

o bloco de poder instalado no aparelho estatal em 1964, não conseguindo, ao longo 

de dez anos, consolidar a sua hegemonia, precisou gradualmente modificar a sua 

relação com a sociedade civil. Houve a necessidade de estabelecer novos canais de 
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mediação, que legitimassem a dominação burguesa e suas consequenciais políticas, 

econômicas e sociais. (BRAVO, 2007, p. 94)    

 

Na década de 1980, no contexto de mobilização política pela redemocratização do país 

e de aprofundamento da crise econômica, o movimento pela Reforma Sanitária ganha novo 

fôlego, culminando com a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, cujo 

relatório final foi absorvido pela Constituição Federal de 1988.  

 Desse modo, a luta da sociedade, sobretudo dos trabalhadores, com a finalidade de 

alcance de direitos sociais, obteve o seu ápice com a promulgação  da Constituição acima 

referida, que estabelece o compromisso público com a Seguridade Social, em especial pelo 

tripé: Saúde, caracterizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo universal e não 

contributivo; Previdência Social, restrita aos trabalhadores contribuintes; e, Assistência Social, 

atribuída a quem dela necessitar, tendo como objetivo a segurança da sobrevivência e a 

autonomia do indivíduo e sua família . (COSTA, 2006; MOTA, 2007; NOGUEIRA E 

SERRATA, 2016). 

A promulgação do Sistema Único de Saúde – SUS, através da Lei Orgânica da Saúde, 

lei n° 8.080 de 1990, regulamenta artigos da Constituição Federal de 1988 relacionados a saúde. 

Esta lei “dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde” e 

compreende a saúde como resultante das condições de vida, de trabalho e do acesso igualitário 

a todos os serviços. (BRASIL, 1990 apud NOGUEIRA; SERRATA, 2016, p. 3). 

O Sistema Único de Saúde – SUS (1990) é norteado pelos princípios da equidade, 

integralidade, universalidade, descentralização, hierarquização, regionalização, necessidades 

de saúde, participação social e pelo conceito ampliado de saúde. 

Desse modo, o trabalho do assistente social inserido no âmbito do Sistema Único de 

Saúde, passou a estar envolvido não apenas com o acesso a bens e serviços, mas também a ser 

articulado às diretrizes e ações de promoção, proteção, prevenção, cura e reabilitação, voltando-

se, de modo especial, para a investigação sobre os determinantes sociais, envolvidos no 

processo saúde doença, buscando intervir sobre eles. 

 A atuação dos assistentes sociais na saúde fundamenta-se não apenas nas legislações 

referentes ao Serviço Social, anteriormente mencionadas, mas também nos Parâmetros para 

atuação dos assistentes sociais na política de saúde (CEFESS, 2009), definidores de atribuições 

e competências. Assim, define-se como ações pertinentes ao trabalho do assistente social na 

saúde: “ações de atendimento direto aos usuários; ações de mobilização, participação e controle 

social; ações de investigação, planejamento e gestão; ações de assessoria, qualificação e 

formação profissional”. (GUIMARÃES, 2018, p. 338; CEFESS, 2009). As ações de 
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atendimento direto ao usuário dizem respeito, às ações socioassistenciais, ações 

socioeducativas, ações de interação com a equipe profissional.  

Assim, pensar e realizar estas ações de forma crítica, competente e eficaz requer, entre 

outros: a) estar articulado e sintonizado ao movimento dos trabalhadores e de usuários que 

lutam pela real efetivação do SUS; b)  conhecer as condições de vida e trabalho dos usuários, 

bem como os determinantes sociais que interferem no processo saúde-doença; c)  facilitar o 

acesso de todo e qualquer usuário aos serviços de saúde da instituição e da rede de serviços e 

direitos sociais; d)  estimular a intersetorialidade, tendo em vista realizar ações que fortaleçam 

a articulação entre as políticas de seguridade social; e)  tentar construir e/ou efetivar, 

conjuntamente com outros trabalhadores da saúde, espaços nas unidades que garantam a 

participação popular e dos trabalhadores de saúde nas decisões a serem tomadas; f)  elaborar e 

participar de projetos de educação permanente, buscar assessoria técnica e sistematizar o 

trabalho desenvolvido, bem como realizar investigações sobre temáticas relacionadas à saúde; 

g) efetivar assessoria aos movimentos sociais e/ou aos conselhos a fim de potencializar a 

participação dos sujeitos sociais contribuindo no processo de democratização das políticas 

sociais. (CFESS, 2009).  

Desse modo, em uma base ético-política, ciente de suas atribuições e competências, o 

profissional de serviço social na saúde contribui para o usufruto do direito à saúde e, pela 

promoção da intersetorialidade, facilitando o acesso às demais políticas sociais. Também, pode 

fortalecer a participação social e as lutas dos sujeitos sociais, entre outros (CFESS, 2009; 

BRAVO; MATOS, 2007). 

 Entretanto, nas últimas décadas tem se configurado uma forte tensão entre os interesses 

dos trabalhadores/cidadãos e dos capitalistas, sob a direção do neoliberalismo. Nessa 

perspectiva, o projeto de saúde pública, defendido pelo movimento da Reforma Sanitária e 

incorporado pelo SUS convive em tensão com o projeto privatista, o que coloca os princípios 

da universalidade e integralidade em ameaça de não efetivação. Assim, segundo Bravo (2018), 

a saúde convive com três tendências:  Projeto de Reforma Sanitária – 1980, Projeto Privatista 

– 1990 e a asserção de tornar flexível a Reforma Sanitária – anos 2000. 

 O Projeto da Reforma Sanitária defende a universalização das políticas sociais e a 

garantia dos direitos sociais, relacionados a melhores condições de vida e de trabalho; 

ressaltando os determinantes sociais; a construção do SUS, fundamentado em seus princípios  - 

anteriormente mencionados – e  “redefinição dos papéis institucionais das unidades políticas 

(união, estados, municípios, territórios) na prestação dos serviços de saúde; e financiamento 

efetivo do Estado”. (BRAVO, 2018, p. 323). O projeto privatista envolve um   “caráter 
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focalizado para atender às populações vulneráveis por meio do pacote básico para a saúde, 

ampliação da privatização, estímulo ao seguro privado, descentralização dos serviços no nível 

local, eliminação da vinculação de fonte com relação ao financiamento”, cabendo ao Estado a 

garantia de um mínimo a quem realmente não puder pagar. O projeto da flexibilização da 

reforma sanitária se adequa ao “contexto do sub financiamento da saúde, acreditando na 

otimização da gestão e na responsabilização dos profissionais de saúde para a efetivação do 

SUS “possível”, mesmo que isso envolva concessões que contrariem os interesses dos 

trabalhadores e o pleno usufruto do direito à saúde”. (BRAVO, 2018, p. 323). 

Nogueira e Mioto (2007), afirmam que a maior conquista do SUS foi o acesso universal 

e igualitário às ações e serviços de saúde em todos os níveis de complexidade. No entanto,  

 

há que se considerar (...) a situação adversa às propostas de democracia social, 

decorrentes dos ajustes macroeconômicos da década de 1990, no Brasil. As políticas 

de redução do Estado, as privatizações e o novo papel desempenhado pelo mercado 

como provedor das necessidades de saúde foram a pedra de toque para as dificuldades 

que ora se apresentam. Há que se reconhecer, no entanto, que o SUS vem superando 

grandes entraves em seu processo de implantação (NOGUEIRA; MIOTO, 2007, p. 

233) 

 

A tendência de redução do compromisso público com os direitos sociais ocorre de modo 

concomitante ao incremento de grandes desafios sociais. Segundo Boschetti (2017, p.55), 

“reeditam velhas e históricas situações e colocam na agenda novos desafios diante da 

barbarização da vida em contexto de crise do capital e em contexto de particularização do 

avanço acelerado do reacionarismo e do conservadorismo no Brasil”. Portando, todo esse 

cenário interfere no trabalho do assistente social e na sua condição de trabalhador. Assim, lutar, 

defender e materializar direitos no campo profissional, hoje torna-se um desafio, pois as 

políticas sociais, inclusive a de saúde, estão sofrendo com supressões que vão ao encontro do 

fortalecimento de políticas mercantilizadas. 

Diante a isso, o Serviço Social possui uma autonomia relativa, pois se insere em um 

contexto institucional, que reproduz a lógica social hegemônica e também expressa as normas 

estabelecidas, legitimadas e articuladas pela mesma. (IAMAMOTO, 2015). Assim, exigências 

institucionais, direcionadas a ofensiva capitalista, em geral, buscam formas de tensionar os 

profissionais, 

 

com exigências institucionais para endurecer critérios de elegibilidade, estabelecer ou 

ampliar condicionalidades e contrapartidas, focalizar benefícios e prestações 

assistenciais e previdenciárias, reduzir o nível dos benefícios sociais, desenvolver 

serviços sem as devidas condições financeiras e institucionais, transferir cuidados e 

proteção públicos às famílias e/ou organizações não governamentais, entre outras 
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demandas que impõem intransponíveis limites à universalização das políticas e dos 

direitos. O trabalho profissional esbarra cotidianamente nesses limites e desafia o(a) 

assistente social a situá-los na totalidade histórica, como condição para não cair no 

voluntarismo e pragmatismo tão presentes nos primórdios da profissão, e como 

estratégia interventiva fundamental para a socialização de informações e a construção 

de processos educativos junto aos usuários com quem trabalha.( BOSCHETTI, 2017, 

p.65) 

 

No entanto, segundo Piana (2009, p. 85-86), “o Serviço Social é uma prática, um 

processo de atuação que se alimenta por uma teoria e volta à prática para transformá-la, um 

contínuo ir e vir iniciado na prática dos homens face aos desafios de sua realidade”.  

A saúde é um dos principais campos de atuação do/a assistente social e sua inserção na 

área vem se ampliando em função das redefinições que a política de saúde sofreu e das novas 

manifestações da questão social, que impõem crescentes demandas aos serviços de saúde, 

incluindo-se a atenção à saúde relacionada a IST/Aids. (CFESS, 2014).  

 Nessa perspectiva, segundo Azevedo (2015), os desafios ao Serviço Social enquanto 

profissão, localizam-se fortemente no tensionamento entre necessidades sociais e possibilidades 

concretas de atendimento, atuando sobre a questão social, que se expressa obliquamente na 

política de saúde. O conhecimento desta realidade é primordial aos assistentes sociais no âmbito 

da política social de saúde, inclusive no campo da atenção à pessoa vivendo com HIV/Aids, no 

qual a autora deste trabalho realizou o Estágio em Serviço Social. Neste campo, as demandas 

direcionadas aos profissionais, perpassam a:   

 

Incorporação do HIV no cotidiano da vida dos sujeitos já infectados, não como 

naturalização/banalização da doença, mas como condição concreta possível de uma 

intervenção objetiva, além do esclarecimento, a desconstrução de mitos e ideias 

equivocadas que envolvem historicamente a doença, e a preocupação com a adesão 

ao tratamento, sem restringi-lo à medicalização ou apenas a uma carga viral 

indetectável (AZEVEDO, 2015, p. 46). 
 

O Programa Municipal IST/AIDS e Hepatites Virais – CDIP (Centro de Doenças Infecto 

Parasitária), localizado em Campos dos Goytacazes – RJ, possui a finalidade de implementar a 

política  de IST/HIV/AIDS/Hepatites Virais, coordenar a execução das metas e ações 

planejadas, monitorar e avaliar a oferta dos serviços no enfrentamento desta epidemia no 

município e na região norte e noroeste fluminense; e, implementá-la nos níveis de promoção, 

prevenção diagnóstico, assistência e vigilância epidemiológica. Os serviços oferecidos pela 

instituição atendem a indivíduos de todos os sexos e idades. As crianças e adolescentes são 

frutos de transmissão vertical, na grande maioria dos casos.  
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O trabalho desenvolvido pelo Serviço Social direciona-se para uma abordagem 

socioeducativa; mas, com “dimensões assistenciais e de prevenção contribuindo para a 

melhoria do acesso ao serviço de saúde e na luta pela garantia dos direitos dos pacientes” 

(AZEVEDO, 2015, p.50).  

O Serviço Social nesta instituição propicia ações educativas, seja junto ao usuário do 

Programa ou à comunidade, com vistas à prevenção da doença e seus agravos, facilitando o 

acesso ao teste para a detecção do vírus e a adesão ao tratamento. O Serviço Social reconhece 

os condicionantes sociais que possam estar ampliando a vulnerabilidade dos usuários e/ou 

famílias para as IST’s e que possam dificultar o tratamento intervindo diante aos mesmos. 

Em sua grande maioria, os usuários apresentam vulnerabilidades sociais, tais como 

insuficiência de renda, desemprego, moradia inadequada e/ou em local de risco, dentre outras, 

gerando aos assistentes sociais a necessidade de articulação com a rede e com outras políticas, 

como por exemplo, encaminhamentos aos programas da Política de Assistência Social. Outra 

demanda é a baixa adesão ao tratamento,  que ocorre devido a questões subjetivas e/ou sociais. 

A exemplo, são apresentadas situações nas quais o indivíduo soropositivo não adere ao 

tratamento por medo de ser expulso da comunidade onde morava, por membros do tráfico de 

drogas, caso descobrissem sua situação sorológica. Outros, por não quererem a gratuidade no 

transporte público, alegando que por morar em uma cidade pequena todos saberiam ou 

questionariam sobre sua saúde, contudo, não tinham condições financeiras para a locomoção a 

instituição. 

Diante as demandas apresentadas ao Serviço Social na instituição, este dispõe de 

instrumentos como: a) entrevistas (acolhimento, escuta ativa e aconselhamento); b) 

encaminhamentos, principalmente, para a política de Assistência Social com vistas ao Benefício 

de Prestação Continuada (BPC) e Bolsa Família,  à gratuidade no transporte público, dentre 

outros; c) visitas domiciliares; d) reuniões, principalmente voltada para a importância de adesão 

ao tratamento; e) palestras – na própria instituição, escolas, hospitais, empresas –  com ações 

de prevenção/promoção; entre outros.  

O registro e sistematização das ações desenvolvidas pelo Serviço Social são realizados 

em prontuário único (utilizado por todos os profissionais), relatórios, ofícios, declarações, 

pareceres sociais e livro de ocorrência. 

A relação do Serviço Social com outros setores da instituição é pautada na 

multidisciplinaridade, buscando, dessa maneira, construir ações interdisciplinares. 

O Serviço Social também encontra desafios, pois esbarra em situações sociais, que 

muitas vezes, ultrapassam os limites de sua atuação profissional. A exemplos, há a insuficiência 
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governamental em suprir integralmente as demandas, tendo sido possível observar, no período 

de Estagio em Serviço Social, uma mãe chorar porque naquele momento, a instituição não tinha 

a fórmula láctea para fornecer ao seu filho, sendo esta o único meio de alimentação para a 

criança (por indicações clínicas e principalmente, por não ter condições financeiras para suprir 

esta necessidade ); caberia a instituição a distribuição, gratuita, desta fórmula para as crianças 

assistidas pela mesma. Outro exemplo é a precária articulação pela precária articulação com 

outros setores de saúde, quando o indivíduo soropositivo necessita do tratamento ou realização 

de protocolos de prevenção em outras unidades de saúde.  Há também a incompreensão, de 

outros profissionais, que buscam por um atendimento rápido, e se o assistente social demorar 

em sua entrevista/acolhida, batem na porta pedindo por agilidade, justificado pelo grande 

número de pessoas a serem atendidas. Diante estas e outras várias situações, observa-se que 

“superar ações biologizantes, pragmáticas e seletivas tem se tornado um desafio em todos os 

espaços sócio ocupacionais”. (CLEMENTINO, 2017, p.10). Assim, 

 

é sabido que no atual contexto no qual se encontra a saúde pública, com nítida ênfase 

na privatização e precarização na oferta dos serviços, os profissionais, dentre eles, os 

assistentes sociais tem sua atuação perpassada por precárias condições de trabalho, 

pelo aumento de demandas impostas a profissão e por necessidade dos usuários, nem 

sempre possíveis de serem viabilizadas na atual conjuntura de desmonte dos direitos 

sociais. Nesta conjuntura, de velhas e novas demandas, e precarização na oferta dos 

serviços, nessa correlação de forças na qual atua o/ assistente social, o desafio consiste 

em pautar as ações para além da burocratização e seletividade impostas pelas próprias 

políticas, ir além do imediato e de ações individualistas nos espaços sócio 

ocupacionais, e no que concerne ao HIV/Aids, oferecer respostas adequadas que 

fortalecer as ações que visem conter o avanço da epidemia. (CLEMENTINO, 2017, 

p.10) 

 

Nessa perspectiva, o trabalho do Serviço Social no Programa Municipal IST/AIDS e 

Hepatites Virais – CDIP, envolve o desenvolvimento de frentes de ação, tais como: 1) 

Fortalecer as estratégias de enfrentamento da epidemia como questão de saúde pública, com 

mobilização e controle social; 2) Romper barreiras sociais de estigma, discriminação e classe, 

fortalecendo as ações voltadas para os grupos sexualmente ativos, profissionais do sexo e 

usuários de drogas; 3)  Aprofundar a análise da relação entre AIDS e pauperização – pois já 

evidenciamos que  a epidemia de HIV/AIDS vem atingindo as populações mais pauperizadas 

da classe trabalhadora; 4)  Aprofundar a realização de estudos epidemiológicos que visem 

especificamente à determinação do perfil socioeconômico da população afetada pelo 

HIV/AIDS; 5) Entender o conjunto das expressões da questão social que perpassam o universo 

da epidemia de HIV/AIDS no Brasil. (AZEVEDO, 2015). 
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Desse modo, cabe ao Serviço Social acolher, informar, aconselhar, desenvolver ações 

educativas para pessoas que vivem com HIV e Aids,  parceiros, familiares e comunidade, 

identificar e dar suporte para o enfrentamento de situações sociais e familiares geradoras de 

sofrimento, desenvolver atividades de acolhimento, orientação e aconselhamento relacionadas 

a:  impacto do diagnóstico na vida social, afetiva e no trabalho; dificuldades no uso da 

medicação e na adesão ao tratamento relativas à organização do cotidiano e às condições sociais 

objetivas de cada sujeito; situações de vulnerabilidade social e individual , incluir o usuário nas 

políticas de saúde e assistência social sob a perspectiva do direito e da promoção de cidadania 

e do reconhecimento dos direitos individuais; disponibilizar ao usuário os recursos 

institucionais e comunitários existentes; discutir casos em equipe, contribuindo para a 

construção de propostas criativas frente as necessidades coletivas dos usuários; manter-se 

atualizado em relação a leis estaduais e federais, e também sobre benefícios que podem ser 

disponibilizados aos que vivem com HIV/Aids; estimular a construção e organização da rede 

de referência e contra referência incluindo as organizações não governamentais; desenvolver 

ações dirigidas à educação continuada dos profissionais de saúde da rede pública, com o 

objetivo de capacitar pessoas na prevenção, diagnóstico e aconselhamento em IST/Aids; 

realizar ações de prevenção e promoção em saúde. (BRASIL, 2008)   

Portanto, o trabalho do Serviço Social junto a infecção por HIV/Aids retrata as 

prerrogativas da profissão e da política de saúde pública implementadas a partir de 1990, 

promovendo a equidade e minimizando as expressões da questão social à esta infecção 

associada. 
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CONCLUSÃO 
 

A epidemia HIV/Aids tornou-se uma realidade mundial e vem crescendo nas regiões de 

maior carência social e econômica. A emergência e disseminação do vírus ultrapassam a 

dimensão biológica, pois os impactos das desigualdades sociais possibilitam que segmentos 

populacionais mais empobrecidos e menos assistidos estejam mais suscetíveis `a infecção 

HIV/Aids, seja pela imunidade mais comprometida e/ou por acesso precário a serviços básicos 

como educação, habitação, alimentação, saúde, entre outros. Assim, a epidemia HIV/AIDS 

constitui uma desafiadora expressão da questão social, carregada de preconceito e exclusão, 

possuindo peculiaridades sociais.  

O HIV/Aids pode acometer a todos que estejam em situação de vulnerabilidade, ou seja, 

que realizem relações sexuais sem uso de preservativo e/ou compartilhem seringas 

contaminadas, entre outros, independentemente de cor, raça, sexo, idade e classe social. 

Contudo, as expressões da questão social condicionam a ampliação desse risco. 

No Brasil, no período de 2013 a 2017, houve 170.205 novos casos de infecção pelo HIV, 

um crescimento de 115,2%, crescendo gradualmente em todas as regiões brasileiras. O baixo 

nível de escolaridade pode condicionar a presença da infecção pelo HIV, devido ao menor 

acervo de informações que esta promove e ao incremento de determinados valores culturais, 

como o machismo, comum diante a indivíduos com baixa escolaridade. Porém, a infecção pelo 

HIV perpassa todos os níveis de escolaridade, mesmo que de maneira desproporcional. 

A infecção pelo HIV prepondera em ambos os sexos entre jovens e adultos jovens. Em 

relação à etnia, os dados expressaram que entre homens o crescimento do HIV não configura 

distinções significativas entre brancos e negros, mesmo que com maior proporção entre os 

últimos. No entanto, entre as mulheres a distinção entre brancas e negras é maior, sendo estas 

últimas, amplamente mais atingidas. 

Em relação `a Aids, no período 2013-2017, houve 202.938 casos no Brasil, sendo 

registrado uma média anual de 40 mil novos casos nos últimos anos. Porém, sua incidência vem 

diminuindo, pois nesse período ocorreu uma redução de 12,7%, com decréscimo em todas as 

regiões brasileiras. Essa redução foi maior entre as mulheres (24,1%), do que entre os homens 

(6,7%), possivelmente pela maior adesão ao tratamento pelas primeiras. Em termos de etnia, os 

casos de Aids ocorrem mais amplamente junto a população negra, em ambos os sexos; e, entre 

indivíduos com baixo nível de escolaridade. 
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Assim, estes dados sinalizam para uma alta incidência da infecção por HIV, mas apenas 

parte destes evoluem para a Aids, o que demarca um bom desempenho das unidades que 

implementam o Programa IST/Aids no Brasil. 

A Política Nacional IST/ADS constitui um amplo e relevante compromisso público, 

sendo necessário, no entanto, o frequente reconhecimento dos limites presentes, no sentido do 

constante aprimoramento. A descentralização foi apresentada como um grande desafio, para 

que a luta contra o HIV/AIDS contemple, além das diferenças culturais, regionais e sociais, a 

permanência dos princípios igualitários e a implantação de programas e estratégias estaduais e 

municipais.  

Os assistentes sociais atuam, em grande proporção, na área da saúde, sendo este um dos 

principais campos de atuação deste profissional. Isso devido `as redefinições que a 

implementação do Sistema Único de Saúde promoveu no modo de fazer a saúde pública no 

Brasil, no qual os determinantes sociais do processo saúde-doença ganharam destaque. 

Portanto, o serviço social ao se inserir na área da sáude, lida cotidianamente com as 

expressões da questão social, trabalhando no sentido de contribuir para a efetivação do direito 

a saúde em sua dimensão ampliada, cabendo a estes acolher, informar, aconselhar, desenvolver 

ações educativas e viabilizar direitos para pessoas que vivem com HIV/Aids. 

O Serviço Social no Programa IST/AIDS desenvolve ações educativas, com vistas à 

prevenção da doença e seus agravos, facilitando o acesso ao teste para a detecção do vírus e a 

adesão ao tratamento. Reconhece os condicionantes sociais que possam estar ampliando a 

vulnerabilidade dos usuários e/ou famílias para as IST’s e que possam dificultar o tratamento 

intervindo diante aos mesmos. 

Em sua grande maioria, os usuários apresentam vulnerabilidades sociais, como 

insuficiência de renda, desemprego, moradia inadequada e/ou em local de risco, dentre outras, 

gerando aos assistentes sociais a necessidade de articulação com a rede e com outras políticas, 

como por exemplo, encaminhamentos aos programas da Política de Assistência Social. Outra 

demanda é a baixa adesão ao tratamento, que ocorre devido a questões subjetivas e/ou sociais. 

          Conclui-se, portanto, que o comprometimento governamental na execução de políticas 

voltadas ao controle do HIV/Aids e a ampliação na consciência crítica dos indivíduos, e por 

conseguinte, da sociedade, com vistas ao uso do preservativo em todas as relações sexuais e o 

trabalho do assistente social comprometido com o projeto ético-político e em promover a 

efetivação dos direitos dos indivíduos, tornam-se relevantes para a descontinuação desta 

epidemia   de ampla magnitude. 
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