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Resumo 

O trabalho intitulado “Sífilis em gestantes como expressão da questão social: um estudo a 

partir do Programa Municipal IST/AIDS em Campos dos Goytacazes (RJ)” busca 

problematizar a questão social e suas expressões no âmago da sociedade capitalista brasileira 

que encontra na saúde campo fértil para se estabelecer. Com o recorte para a cidade de 

Campos dos Goytacazes/RJ, que vive o fenômeno da feminização da sífilis, o trabalho 

objetiva identificar a emergência da incidência da infecção nas gestantes assistidas pelo 

Programa Municipal IST/AIDS que, à luz dos determinantes sociais em saúde, são 

caracterizadas com expressão da questão social. Tal discussão surge a partir do projeto de 

pesquisa denominado “CDIP II e o Serviço Social: estudo dos fatores sociais que determinam 

a sífilis gestacional”, no qual objetivou-se traçar o perfil sociodemográfico das gestantes 

campistas inseridas na instituição entre os anos de 2016 e 2017, a fim de fortalecer a 

discussão sobre os principais fatores relacionados a tal questão. A metodologia empregada 

para a construção deste trabalho recorreu à uma abordagem quali-quantitativa, do tipo 

exploratória, a partir de estudos bibliográficos e documentais, sendo este último realizado em 

76 prontuários de gestantes com sífilis, identificados neste período e, que representaram 

27,24% do total de prontuários do setor (279 documentos). Diante deste estudo, concluímos 

que há influência dos determinantes sociais no processo saúde-doença e estes contribuem para 

o recrudescimento da sífilis em gestantes na cidade, tendo em vista que existe uma intrínseca 

relação entre o aumento da sífilis gestacional, a condição social e a histórica vulnerabilidade 

feminina que ainda hoje condiciona a mulher a divergentes riscos, especialmente aquelas de 

identidade negra e em situação de pobreza. 

Palavras-chave: Questão social, determinantes sociais, sífilis gestacional, gestantes.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The work entitled “Syphilis in pregnant women as an expression of the social issue: a study 

based on the Municipal IST / AIDS Program in Campos dos Goytacazes (RJ)” seeks to 

problematize the social issue and its expressions at the heart of Brazilian capitalist society that 

it finds in health fertile field to settle. With the cut to the city of Campos dos Goytacazes / RJ, 

which is experiencing the phenomenon of feminization of syphilis, the work aims to identify 

the emergence of the incidence of infection in pregnant women assisted by the Municipal 

Program IST / AIDS that, in the light of social determinants in health, they are characterized 

with expression of the social question. Such discussion arises from the research project called 

“CDIP II and Social Service: study of the social factors that determine gestational syphilis”, in 

which the objective was to trace the sociodemographic profile of pregnant campers inserted in 

the institution between the years 2016 and 2017, in order to strengthen the discussion on the 

main factors related to this issue. The methodology used for the construction of this work 

resorted to a qualitative-quantitative approach, of an exploratory type, based on bibliographic 

and documentary studies, the latter being carried out in 76 records of pregnant women with 

syphilis identified in this period and which represented 27.24% of the total sector records (279 

documents). In view of this study, we concluded that there is an influence of social 

determinants in the health-disease process and these contribute to the upsurge of syphilis in 

pregnant women in the city, considering that there is an intrinsic relationship between the 

increase in gestational syphilis, the social condition and the history feminine vulnerability that 

still conditions women to divergent risks, especially those of black identity and in situations 

of poverty. 

Keywords: Social issue, social determinants, gestational syphilis, pregnant women. 
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INTRODUÇÃO 

 

A epidemia de sífilis contabiliza cerca de 6 milhões de novos casos por ano1 e avança 

em países em desenvolvimento, como o caso do Brasil, que já alcança 18 novos casos por 

hora da infecção (BRITO, 2020), tal fato decorre principalmente pela condição de 

vulnerabilidade social de suas populações. Cercada pelos mais diversos estigmas, o grupo 

mais afetado pela incidência de novos casos da doença no País são as mulheres e, em sua 

maioria de identidade negra2, em idade sexualmente ativa (BRASIL, 2019). Ademais, 

verifica-se um alto índice de casos de sífilis em gestantes acendendo um alerta pela 

probabilidade de sífilis congênita, estimada em cerca de 80% de chances de ocorrência, 

decorrente da falta de tratamento ou tratamento insuficiente da mãe. O número de morte fetal 

em decorrência da sífilis tornou-se tão grande que, quantitativamente, só perde para a malária 

(OPAS BRASIL, 2019). Além disso, cerca de 40% das mulheres grávidas não tratadas 

durante a gestação sofrem abortamentos, morte perinatal ou neonatal (BRASIL, 2014). 

Tais dados contribuem para as reflexões propostas por este trabalho de conclusão de 

curso intitulado: “SÍFILIS EM GESTANTES COMO EXPRESSÃO DA QUESTÃO 

SOCIAL: um estudo a partir do Programa Municipal IST/AIDS em Campos dos Goytacazes 

(RJ)”. Sua origem está vinculada a questionamentos construídos ao longo do Estágio 

Supervisionado em Serviço Social realizado no Programa Municipal DST3/AIDS, no período 

de agosto de 2017 a dezembro de 2018. Ao nos aproximarmos das demandas vinculadas à 

realidade de dezenas de mulheres pudemos apreender que o fenômeno do avanço da sífilis 

configura-se para além da perspectiva tradicional e conservadora da relação saúde x doença, 

uma vez que também está circunscrito a determinantes sociais, econômicos, culturais, 

políticos e que, apesar das gestantes mais pobres não serem exclusivamente acometidas pela 

sífilis, é possível afirmar que dentre os principais fatores de risco da doença e suas 

consequências a classe trabalhadora, especialmente as mulheres negras em situações de 

pobreza, se tornam as mais vulneráveis à sua difusão. Este é um dos elementos que reforça a 

 
1 Informação disponível em: 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=5879:organizac

ao-mundial-da-saude-publica-novas-estimativas-sobre-sifilis -congenita. Acesso em 24 nov. 2019. 
2 De acordo com Eurico (2013) a população de identidade negra é constituída pelo grupo de pretos/as e 

pardos/as. 
3 Em 2016 o Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST passou a usar a nomenclatura “IST” 

(infecções sexualmente transmissíveis) no lugar de “DST” (doenças sexualmente transmissíveis). As siglas 

“DST” mantidas neste trabalho foram retiradas de documentos oficiais, redigidos antes da mudança. 
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necessidade de caracterizarmos a sífilis em gestante como uma das expressões da questão 

social. 

Além disso, foi desenvolvido ao longo da formação em graduação em Serviço Social 

através da disciplina de “Pesquisa em Serviço Social”, um projeto de pesquisa intitulado: 

“CDIP II e o Serviço Social: estudo dos fatores sociais que determinam a sífilis gestacional” 

que contribuiu diretamente para a escolha e definição do objeto deste trabalho de conclusão 

de curso, auxiliando a responder questões levantadas durante o período de estágio, 

principalmente acerca do aumento de atendimentos a gestantes e/ou puérperas com sífilis. O 

trabalho foi realizado no segundo semestre de 2019 pelas alunas e estagiárias Isabella 

Valadares, Letícia Soares e Nilene Souza. Para a sua construção optou-se pelo estudo 

bibliográfico e documental, sendo este último realizado nos prontuários das usuárias do 

CDIPII em Campos dos Goytacazes (RJ) entre o período de 2016 e 2017. Inicialmente 

identificou-se o quantitativo total de 279 prontuários de mulheres atendidas no programa, 

dentre os quais, 76 deles se referiam às gestantes/puérperas com sífilis, representando 27,24% 

do total. 

Para a nossa análise verificamos os dados requeridos para a abertura do prontuário que 

seguem um modelo padronizado e disponibilizado pelo programa, no qual solicita dados 

correspondentes a doença, local do encaminhamento, nome, idade, endereço, escolaridade, 

telefone para contato e permissão para entrar em contato com outras pessoas. Além destes, há 

um espaço destinado à abordagem clínica realizada por médicos, enfermeiros e/ou técnicos de 

enfermagem. 

Para a análise dos prontuários, optou-se pela técnica de análise de conteúdo 

fundamentando-se nos estudos de Bardin (1977, p. 38) que a define como um “conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens”, objetivando construir conhecimentos referentes a 

condições de produção do conteúdo, podendo recorrer ou não a indicadores quantitativos.  

O desenvolvimento da análise permitiu identificar que, majoritariamente, as gestantes 

com sífilis atendidas no programa possuíam entre 20 e 29 anos, residiam no Parque Guarus, 

subdistrito de Campos dos Goytacazes (RJ) e possuíam baixo grau de escolaridade, sendo o 

ensino fundamental incompleto o mais declarado por elas. Somente 14,47% do número total 

de gestantes diagnosticadas com sífilis autorizou contato com seus parceiros para orientações 

relacionadas à infecção, fato que pode ser explicado devido ao estigma da doença que gera 

medo relativo à sua possível rejeição. Além disso, quase metade das gestantes descobriu a 
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doença durante o parto ou aborto e todos os encaminhamentos foram oriundos do Sistema 

único de Saúde (SUS) ou de hospitais filantrópicos.  

Tais dados explicitam que na cidade de Campos (RJ), assim como no Brasil, a 

incidência de novos casos da doença é um problema real e persistente mesmo sendo curável e 

de baixo custo de tratamento, evidenciando as fragilidades da política de saúde a qual o SUS 

está exposto. Tais resultados têm fundamentado a construção desta proposta de trabalho de 

conclusão de curso e as análises dela decorrentes, associando tais indicadores à categoria 

“Questão Social” que, por decorrer da contradição existente entre trabalho e capital, torna-se 

objeto de trabalho dos/as assistentes sociais. 

Sendo assim pensar a realidade local é necessário diante do contexto global, 

reforçando a indispensabilidade do entendimento sobre a doença e a relevância deste estudo. 

Há de se considerar também outros fatores além dos sociais, demográficos e econômicos que 

podem influenciar na identificação referente ao quantitativo elevado da doença no país como, 

por exemplo, o aumento da oferta de testes rápidos pelo SUS ou ainda pela alteração dos 

critérios de inclusão do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) ao incluir 

os casos de mulheres diagnosticadas com a infecção no pré-natal, parto e/ou puerpério pela 

nota informativa nº 2 – SEI/2017, como sífilis gestacional. 

Para que seja enfrentado o problema, sobretudo para as gestantes, as demandas devem 

ser analisadas na perspectiva da integralidade, um dos tripés de sustentação do SUS, que leva 

em consideração o alcance de todas as etapas do processo de adoecimento, bem como a 

compreensão das pessoas como um todo, destinando-se a unificar ações direcionadas à 

materialização da saúde como direito e como serviço (PINHEIRO; MATTOS, 2006). 

Contudo, o aumento da infecção no País demonstra que apesar das conquistas para a saúde, 

legitimadas pela Constituição Federal de 1988 (reconhecida como Constituição cidadã), há 

significativos retrocessos agravados ao longo dos anos. O avanço de governos neoliberais no 

Brasil a partir da década de 1990 tem promovido o desmonte da saúde pública com a redução 

e congelamento de recursos voltados a área. Há ainda uma tendência neoliberal em 

estabelecer meios de subordinação do sistema público de saúde às leis do mercado, o que 

reflete na qualidade dos serviços prestados aos usuários, inviabilizando o acesso a direitos. 

[...] a racionalidade burguesa vem instrumentalizando a política de saúde para fins e 

interesses privados corporativos por dentro e por fora do sistema, seja favorecendo a 

terceirização da gestão de serviços de saúde, via organizações e fundações estatais 

de direito privado e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), seja 

via privilegiamento da expansão do mercado privado e do capital privado 

relacionado ao setor saúde (SOARES, 2019, p.2). 
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São inúmeras as demandas relativas à sífilis que reforçam sua análise enquanto 

expressão da questão social, corroborando para a necessidade desse trabalho e a ação 

interventiva do serviço social. Há atualmente uma tendência dos estudos realizados sobre essa 

temática voltarem-se apenas para a perspectiva médico-biológica, ainda que apontem para o 

agravamento de questões de cunho social como um dos fatores a serem considerados para o 

aumento elevado de infectadas no Brasil e na particularidade de Campos (RJ), o olhar crítico 

proposto pelo Serviço Social deve ir além de tal perspectiva uma vez que os problemas de 

saúde se relacionam aos problemas do cotidiano, da vida e das relações sociais. 

 Destarte, esse trabalho faz-se necessário para as Ciências Sociais e especialmente para 

o Serviço Social uma vez que existem poucos estudos sob a ótica social, voltados para essas 

gestantes com potencial risco de doença decorrente da infecção, já que a saúde se destaca 

como um dos campos de maior absorção de assistentes sociais. Deste modo, esta proposta 

possui relevância científica e visa contribuir para a produção de conhecimentos sobre o tema 

desta pesquisa pois aprofundadas as questões, estas podem incentivar novas práticas que 

contribuam para uma melhor e efetiva intervenção profissional em meio aos interesses 

contraditórios, focalizados e curativos, que dificultam a implementação do SUS em sua 

totalidade.  

Diante desses elementos preliminares, este trabalho de conclusão de curso tem por 

objetivo geral analisar a emergência da incidência de sífilis em gestantes no Município de 

Campos dos Goytacazes (RJ) como expressão da questão social. Para o alcance do objetivo 

geral elegeu-se os seguintes objetivos específicos: Compreender as particularidades da 

questão social e suas expressões no Brasil contemporâneo, com especial atenção ao contexto 

de pandemia de Covid-194; Verificar o avanço da epidemia de sífilis em gestantes em Campos 

(RJ); Detectar os principais indicadores relacionados às ocorrências de sífilis em gestantes; 

Identificar políticas públicas de saúde para o enfrentamento da epidemia de sífilis. 

O estudo de caráter descritivo fundamenta-se no método de Marx, que utiliza uma 

interpretação materialista do desenvolvimento histórico, fundada em uma visão dialético-

crítica da realidade o que, segundo Netto (2011), significa ir além da aparência para alcançar a 

 
4 COVID-19 é uma doença causada pelo novo coronavírus chamado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro 

clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. Cerca de 20% dos casos detectados requer 

atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem 

necessitar de suporte ventilatório. Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-

covid. Acesso em 10 ago. 2020. 

 

 

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid
https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid
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essência do objeto de estudo. Para tanto, recorrerá a categorias, tais como: totalidade-

particularidade-singularidade; historicidade; contradição e mediação. 

Metodologicamente a pesquisa recorre à abordagem quali-quantitativa, de tipo 

exploratória, a partir de estudo bibliográfico e documental. Para a pesquisa bibliográfica, 

foram analisados artigos científicos, livros, teses e legislações com temática relevante aos 

temas abordados. Dos autores de serviço social que previamente destacamos, citamos: 

Antunes (2008, 2009, 2020), Iamamoto (2001, 2007, 2009, 2011), Ianni (1989), Martinelli 

(2000), Montaño (2002) e Netto (2001, 2012, 2012).   

Entre as principais revistas analisadas referentes a área da saúde destacamos: Ciência e 

saúde coletiva (2012, 2020); Jornal brasileiro de Doenças Sexualmente Transmissíveis (2009, 

2011);  Physis: Revista de Saúde Coletiva (2020); Revista brasileira de Epidemiologia (2020); 

Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (2007); Revista da Escola de Enfermagem da 

USP (2009); Revista de Saúde Pública (2008, 2009, 2014, 2017); Revista do Hospital 

Universitário Pedro Ernesto (2014); Revista de Enfermagem (2016) Revista Saúde em Debate 

(2013). 

Sobre a temática abordada, destacamos entre as revistas das áreas de ciências sociais e 

serviço social as seguintes: Revista Crítica de Ciências Sociais (2008); Revista de Ciências 

Sociais (2019); Revista de Políticas Públicas (2007, 2012, 2018); Revista Katálysis (2010, 

2019); Revista O Social em questão (2020); Revista Praia Vermelha (2010); Revista 

Temporalis (2001); Serviço Social em Revista (2009); Serviço Social e Saúde (2011, 2012); 

Sociedade em Debate (2011); Textos & Contextos (2009). 

Quanto a pesquisa documental, optou-se por recorrer aos dados produzidos ao longo 

da disciplina de “Pesquisa em Serviço Social” e descritos anteriormente, aprofundando a 

análise de seus resultados. Além destes, recorreremos aos diários de campo, produzidos 

durante o período de Estágio Supervisionado em Serviço Social entre os anos de 2017 e 2018, 

a fim de apreender a “realidade que os números indicam, mas não revelam” (TAQUETTE, 

2016 p. 525). Diante dessa proposta, optou-se por apresentá-la neste documento, recorrendo a 

descrição e análise de seus resultados em capítulos. 

O primeiro capítulo intitulado “Particularidades da questão social no brasil e suas 

expressões no contexto da pandemia do covid-19” está dividido em dois itens. O primeiro 

chamado “Aproximações ao debate da questão social no Brasil” recorre aos estudos relativos 

a esta categoria se aproximando de elementos referentes à sua gênese, seus desdobramentos e 

manifestação no Brasil. No item 1.2: “O novo coronavírus como expressão contemporânea da 
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questão social” discorre acerca da pandemia do novo coronavírus como uma das expressões 

da questão social na contemporaneidade que tem se configurado como uma pandemia de 

classe, gênero e raça.  

O segundo capítulo intitulado “Contextualização da Sífilis em gestantes: expressão 

latente da questão social” está dividido em três itens. O item 2.1: “A questão social, os 

determinantes sociais e o processo saúde – doença” busca compreender a influência dos 

determinantes sociais no processo saúde-doença. O item 2.2: “A vulnerabilidade da mulher e 

a sífilis” aponta a vulnerabilidade feminina enquanto condição contribuinte para a 

contaminação por infecções sexualmente transmissíveis, bem como os principais indicadores 

que corroboram com a incidência da sífilis em gestantes. O item 2.3: “Determinantes sociais, 

sífilis gestacional e expressões da questão social: um estudo a partir do Programa Municipal 

IST/AIDS em Campos dos Goytacazes” recorre a uma síntese dos temas anteriormente 

citados e que refletem diretamente na proposta da pesquisa. Nesse item apresentamos os 

resultados da pesquisa e as especificidades de Campos dos Goytacazes (RJ) refletindo, 

principalmente, sobre as possíveis motivações para a não adesão ao tratamento, resultantes 

das condições de vida que lhe são impostas.  
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CAPÍTULO I - PARTICULARIDADES DA QUESTÃO SOCIAL NO BRASIL E SUAS 

EXPRESSÕES NO CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID-19 

  

O presente capítulo objetiva abordar os elementos vinculados à origem da questão 

social no bojo da sociedade capitalista e suas atuais manifestações, oriundas do avanço do 

capital e das modificações no mundo do trabalho no Brasil que, agravadas pela pandemia no 

novo coronavírus, impactam radicalmente a vida das pessoas em situação de pobreza. 

 

1.1 - Aproximações ao debate da Questão Social no Brasil 

 

Apreendida como expressão ampliada das desigualdades sociais (IAMAMOTO, 2001) 

a questão social, assim chamada pela primeira vez por volta de 1830, tem o seu surgimento 

atrelado diretamente ao advento do capitalismo. A expressão surge para dar conta do 

pauperismo que, segundo Netto (2001), está intimamente ligado a exploração, fenômeno 

crescente na Europa ocidental. 

Com as transformações ocorridas na Europa a partir da Revolução Industrial ocorre 

um grande salto econômico e assim como a urbanização crescia, crescia também o 

contingente de homens e mulheres que passaram a necessitar cada vez mais de alimentos e 

matérias primas para realização de seus trabalhos artesanais, anteriormente autossuficientes. 

Segundo Araújo et al. (2015), aos poucos esses trabalhadores artesanais perdem o seu espaço 

e, com a expansão da industrialização, o “trabalho vivo” é crescentemente substituído pelo 

“trabalho morto”5 e o valor do trabalho passa a apresentar características mercadológicas. 

Assim como as relações de trabalho se modificara e o comércio vai se 

desenvolvendo, a terra deixa de ter um caráter social e cultural e passa a ser 

elemento de sustentação econômica através do fornecimento de matérias-primas 

para dar suporte às relações de produção. E, gradativamente, assume um caráter 

mercadológico e privado sobre o aval do Estado que, para tanto, recorre aos 

cercamentos para expulsar os camponeses que nela sobreviviam. O camponês fica 

desprovido da terra e passa a compor um grupo de pessoas em péssimas condições 

de vida, diante da impossibilidade do direito de uso da terra (IDEM, 2015, p.4). 

 

Expulsos de suas terras, os camponeses se viram obrigados a condicionar sua força de 

trabalho ao capital e tal processo tem por resultado uma massa “vulnerável”, de onde se 

estrutura a base da questão social (GUERRA et al, 2007, p. 239).  

 
5 Para Antunes (2009) a articulação entre trabalho vivo (no qual o homem transforma a natureza) e trabalho 

morto (trabalho vivo acumulado na forma de produção de bens para o capital) é condição para que o sistema 

produtivo do capital se mantenha. 
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Da mesma forma que o contingente de trabalhadores aumenta o capital se expande e 

seu avanço está diretamente relacionado ao crescimento tecnológico e a contraditória relação 

entre o seu processo de acumulação e o aumento da pauperização, “tendência imanente da 

ordem burguesa” (GUERRA et al, p. 241). Ressaltamos que pauperização não é um fenômeno 

restrito deste período, haja vista que anteriormente era consequência de longos períodos de 

escassez, contudo, nessa fase, é remodelada aos moldes capitalistas ou, em outras palavras, a 

miséria crescia na mesma velocidade em que o capital se expandia. Amparada pela Nova Lei 

dos pobres6 que tornava obrigatório o trabalho, a burguesia forçava o proletariado ao trabalho 

sob a ameaça de perda de direitos sociais e, neste contexto, o pauperismo era pensado como 

mendicância e como crime.  

O operariado que antes tinha domínio de seus próprios meios de produção, com a 

industrialização se torna alienado a ele transformando-se em servo do fruto que produz, assim 

descaracteriza-se a naturalidade do trabalho que, obrigatório, é para si um auto sacrifício com 

a única finalidade de preenchimento de seus interesses alienados. Nessa perspectiva, o 

trabalho para o homem é tão somente um meio de garantir a sua subsistência.  

Primeiro, que o trabalho é externo (äusserlich) ao trabalhador, isto é, não pertence ao 

seu ser, que ele não se afirma, portanto, em seu trabalho, mas nega-se nele, que não 

se sente bem, mas infeliz, que não desenvolve nenhuma energia física e espiritual 

livre, mas mortifica sua physis e arruína o seu espírito. O trabalhador só se sente, por 

conseguinte e em primeiro lugar, junto a si [quando] fora do trabalho e fora de si 

[quando] no trabalho. (...) O trabalho não é, por isso, a satisfação de uma carência, 

mas somente um meio para satisfazer necessidades fora dele (MARX, 2004, p.83). 

 

O uso da maquinaria que em tese deveria facilitar a vida da classe operária, na verdade 

aumentava os lucros do capitalista e reduzia seus custos. A cada novo maquinário ocorria um 

aumento da produção em tempo menor e era reduzida a mão-de-obra, que se tornava cada vez 

mais focalizada. A “massa” gigantesca de trabalhadores irregulares aceitava vender a sua 

força de trabalho a preços muito baixos: homens, mulheres e não raro, crianças, eram 

expostos a longas jornadas de trabalho com alta precariedade, que determinavam a extração 

da mais-valia pelo capitalista.  

Para Araújo et al. (2015), o capitalismo tem na sua base de sustentação a apropriação 

do trabalho humano. 

O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais a 

sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria 

 
6 Na Lei dos Pobres, a Poor Law Act de 1601, a prioridade do Estado era fazer caridade. Por meio de fundo 

público, os pobres indigentes que incluíam órfãos, idosos e enfermos eram retirados da rua, a lei estimulava 

também o trabalho dos pobres considerados aptos para o trabalho. Em 1834, a chamada Nova Lei dos Pobres 

altera as estratégias na tentativa de diminuição da pobreza. 
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tão mais barata quanto mais mercadorias cria. Com a valorização do mundo das 

coisas aumenta em proporção direta a desvalorização do mundo dos homens. O 

trabalho não produz somente mercadorias; ele produz a si mesmo e ao trabalhador 

como uma mercadoria, e isto na medida em que produz, de fato, mercadorias em 

geral (MARX, 2004, p. 80). 

 

A questão social envolve os confrontos estabelecidos entre proletariado e burguesia 

em que, de um lado, há o proletariado que é explorado, produz riqueza, mas não usufrui do 

que produz e, de outro, a burguesia que usufrui de sua força de trabalho na desenfreada busca 

pela expansão de seu capital. O proletariado ao reconhecer seus interesses comuns ingressa no 

cenário sociopolítico da sociedade, publicizando bandeiras de lutas e reivindicações por 

melhores condições de vida e de trabalho, negando a manutenção do poder burguês. Os 

protestos no campo e na cidade clamavam (e ainda clamam) ora por reformas, ora por 

revolução, ameaçando a “paz” burguesa, que por sua vez resiste às manifestações sociais e a 

questão social, recorrendo à assistência pontual e a repressão, principalmente com intervenção 

policial (IANNI, 1989). 

A revolução de 1848, a chamada “Primavera dos Povos”7, de cunho democrático, 

liberal e nacionalista, forçada pela fome, pelo desemprego e pela miséria foi, segundo Netto 

(2001), um divisor de águas, pois a tomada de consciência da classe operária revelou os 

antagonismos existentes entre as classes, fazendo emergir a questão social8 que passa a ser 

politizada e não mais encarada como responsabilidade dos indivíduos. O referido autor 

acrescenta que o conservadorismo burguês passa a flertar com as manifestações da questão 

social que, objeto de ação moralizadora, são naturalizadas a fim de manter as bases burguesas 

fortes, bem como conservar a propriedade privada e os meios de produção. Para tal, 

observava-se a necessidade de reformar o próprio sistema capitalista, camuflando a revolução 

e os conflitos com a classe operária. Com as reformas sociais e políticas elaboradas na 

intenção de atenuar os conflitos, a classe burguesa consegue refrear questões levantadas pela 

classe operária com políticas assistencialistas e administrativas no combate ao pauperismo e 

 
7 Hobsbawm (2010) a descreve como a primeira e última revolução Europeia, na qual se realizou os sonhos da 

esquerda e os pesadelos da direita. 
8 Ainda que essa tomada de consciência não seja de compreensão teórica, dela resulta a passagem do proletariado 

de “classe em si” a “classe para si”. Para Marx (1985, p. 90) a consciência de classe compreende dois estados de 

consciência: a “classe em si” e “classe para si”. A classe em si diz respeito aos interesses e situações comuns de 

uma classe em oposição a outra em relação ao capital. A classe para si é a ação de lutas de classes numa 

perspectiva política onde os interesses defendidos são os interesses da classe, a classe em si é o rompimento com 

o estado de alienação. 
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às manifestações populares. Tais reformas eram conquistas dos trabalhadores e não 

meramente concessões da classe burguesa, como esta se fazia pensar (CASTELO, 2010). 

A partir de então a revolução começa a perder força e a organização dos trabalhadores 

também, sobre ela Hobsbawm (2010) é enfático ao afirmar que foi um fracasso universal, 

ligeiro e definitivo. Nos anos seguintes o capitalismo industrial recupera o fôlego e a 

burguesia recupera sua posição, entretanto, é inegável não se considerar a importância da 

Revolução de 1848 para os conflitos políticos e sociais na sociedade futura, com a definição 

dos antagonismos entre burguesia e proletariado.  

No Brasil o surgimento da questão social está relacionado à migração do trabalho 

escravo para o trabalho livre, do sistema monárquico para a República. Como envolve 

desigualdades sociais, culturais e econômicas entre classes e grupos raciais, a questão social já 

era um fenômeno latente durante o período colonial em que perdurou a escravidão, modelo 

clássico de acumulação primitiva de exploração do trabalho no pré-capitalismo. Sobre esse 

período em que perdurou a escravidão Ianni (1989, p. 146) assinala que “a questão social 

estava posta de modo aberto, transparente”. 

Com a substituição do sistema agrário-escravista surge a necessidade de um regime de 

trabalhadores livres, esse processo de mudança incorpora as primeiras bases materiais do 

Estado capitalista no Brasil, tendo em vista que para Sodré (1990), o capitalismo necessita de 

acumulação de riqueza e acumulação de força de trabalho. 

Apesar do “moderado espírito modernizador da classe burguesa” (IAMAMOTO, 2007 

p.133), para Santos (2008) a referente classe dificultou a formação do mercado de trabalho no 

país já que, enquanto pôde, retardou a abolição da escravatura ocasionando um atraso à 

formação do capitalismo. Tal resistência, segundo a autora, se dá pela forma como ocorria a 

extração dos lucros do capital comercial que tinha como base a intensa espoliação da força de 

trabalho. Apesar das pressões das ruas pela abolição, principalmente a partir de 1870, as 

mudanças políticas que se encaminhavam no país eram muito em decorrência das mudanças 

estruturais e econômicas que se observara em todo mundo.  

Neste contexto vislumbra-se o início de um processo moralizante no Brasil, de uma 

ética fundada a partir de valores modernos no que se refere ao plano individual, aos cuidados 

e aperfeiçoamento pessoal, criando paulatinamente leis que culminaram com a Lei Áurea, em 

1888. De acordo com Rosemberg (2016 p. 10), construir um mercado livre significava impor 

novas formas de sociabilidade sobre o trabalhador e o “incutimento de uma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Burguesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Proletariado
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ética que organizasse as novas relações” sociais com ações repressivas, visando à contenção 

da vadiagem e do ócio. Segundo ele: 

O controle social em relação à população de ex-escravos se estabelecia numa arena 

ideológica– ao se reabilitar, na construção do discurso, a dignidade do trabalho 

braçal–, ao mesmo tempo em que se procedia a uma vigilância física contra os 

recalcitrantes – por meio da razia cotidiana empreendida pelas forças policiais –

constrangendo, de um lado, ‘vadios’, ‘ociosos’, de outro, as lideranças do 

movimento operário– no campo e nas cidades (IDEM, 2016, p.10).   

A abolição forçou o surgimento de uma nova relação com a mão-de-obra, porém, os 

escravos libertos não estavam incluídos nos planos burgueses tendo em vista que sua força de 

trabalho foi descartada, tanto pela pouca qualificação quanto pela falta de políticas inclusivas, 

por isso “finalmente libertos(as) e aptos(as) a venderem livremente sua força de trabalho ao 

capitalista, a almejada liberdade não garantiu condições para que se integrassem de fato ao 

proletariado, não puderam sequer compor o exército industrial de reserva(...)” 

(GONÇALVES, 2018). Por conseguinte, o país foi “invadido” por europeus, principalmente 

italianos, que após a repentina excitação pela possibilidade de ajuntar riquezas deslocam-se do 

meio rural (IAMAMOTO 2007). Com a generalização do trabalho livre os trabalhadores 

começam a se mobilizar e a ir às ruas nos grandes centros urbanos e nas áreas rurais para lutar 

por condições mais justas de vida e trabalho. Para Ianni (1989), é nesta conjuntura histórico-

estrutural que se verifica a questão social: 

As diversidades e os antagonismos sociais começam a ser enfrentados como 

situações suscetíveis de debate, controle, mudança, solução ou negociação. Ainda 

que na prática predominem as técnicas repressivas, a violência do poder estatal e a 

privada, ainda assim o direito liberal adotado nas constituições e nos códigos supõe a 

possibilidade de negociação. E o protesto social, sob diversas formas, no campo e na 

cidade sugere tanto a necessidade de reforma como a possibilidade da revolução 

(IDEM, p. 146). 

A partir da década de 1920 são observadas as consequências do pós-guerra em todo o 

mundo e, na particularidade brasileira, deu-se início a um forte processo de industrialização e 

exportação para expansão do capital. Assim, o recente mercado de trabalho faz migrar para os 

centros urbanos muitos trabalhadores oriundos das fazendas e dos campos a fim de usar sua 

força de trabalho para obtenção de mais lucro. A prosperidade do capital cria raízes na 

exploração dos trabalhadores do campo e da cidade e, ao mesmo tempo em que se ampliou a 

riqueza da grande burguesia, observou-se também de maneira crescente o aumento da 

pobreza, pois “a mesma sociedade que fabrica a ´prosperidade econômica’ fabrica as 

desigualdades que constituem a questão social” (IANNI, 1989 p. 154). 
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  Neste ínterim, Coutinho (1989) afirma que os processos de “modernização pelo 

alto9” tem um papel fundamental no controle da questão social uma vez que, inerente à classe 

trabalhadora e seus posicionamentos político-sociais, esta exige um posicionamento da 

burguesia. A classe burguesa então se une a igreja Católica e pleiteia ao Estado o uso de uma 

força que os contenham, bem como desenvolva uma política que os acalme. Segundo 

Rosemberg (2016), com a República foi inaugurado o militarismo à vera, menos antigo e 

menos arcaico. Assim: 

O projeto republicano que se sobressaiu demandava o ‘controle eficaz sobre as 

várias liberdades com as quais os novos tempos acenavam’. Está na violência e no 

autoritarismo do Estado, justificados pela necessidade de manutenção da ordem 

pública [...]. (IDEM, 2016, p.10). 

A partir das décadas de 1920 e 1930 a questão social assume um caráter 

necessariamente político que direciona aos ocupantes do Estado a necessidade de enfrentá-la, 

do mesmo modo, admite-se o seu tratamento não apenas como caso de polícia, mas também 

de política (IANNI, 1989). Assim, o Estado, a serviço do capitalismo, passou a intervir nas 

relações entre o empresariado e os trabalhadores, criando equipamentos sociais e regulatórios 

que enquadram e fragmentam as relações sociais, seus aparatos serviram também como modo 

de alienação e submissão. 

O Governo passa a investir fortemente na economia a partir da década de 1950, o 

Brasil passou a exportar mais e cresce em urbanização, a economia se tornara 

“industrializada, moderna e diversificada”, chegando a 8ª potência econômica mundial, 

aproximando-se de países industrializados da Europa. Entretanto, enquanto de um lado foram 

evidenciados a modernidade e os seus benefícios nos grandes centros urbanos e capitais do 

país, de outro evidenciou-se a marginalização, especialmente nas comunidades e zonas rurais, 

território prevalecente da classe trabalhadora (IANNI, 1989). 

Para Santos (2008), a segunda fase do desenvolvimento industrial no país inicia-se a 

partir de 1964, conhecida como “industrialização pesada”, que mudou significativamente o 

cenário do mercado de trabalho brasileiro. O país passa a viver um verdadeiro “milagre 

econômico10”, responsável pela concentração de renda e desigualdades regionais, 

 
9 Conceito utilizado por Carlos Nelson Coutinho para indicar ações sociais antecipadas pela classe burguesa a 

fim de preservar a ordem pública. 
10 O período 1968-1973 é conhecido como "milagre" econômico brasileiro em função das extraordinárias taxas 

de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), então verificadas, de 11,1% ao ano (a.a.). Uma característica 

notável do "milagre" é que o rápido crescimento veio acompanhado de inflação declinante e relativamente baixa 

para os padrões brasileiros, além de superávits no balanço de pagamentos (VELOSO; VILLELA; GIAMBIAGI, 

2008). 
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determinantes estruturais da questão social no Brasil. Entretanto, para a autora, as razões do 

“milagre” estabelecem sua própria vulnerabilidade dado que a profunda associação com o 

capital internacional e com o fim dos denominados “anos dourados” fez com que o País 

sofresse as consequências da crise capitalista do petróleo, desencadeada em meados de 1973-

1974.  

Neste período marcado pela recessão econômica, chamado de “ondas longas 

recessivas” que pôs fim ao keynesianismo-fordismo (MARTINS, 2012), ocorreram profundas 

mudanças no capitalismo que, segundo Netto (2012), redesenharam amplamente o seu perfil 

no cenário contemporâneo. Para o autor essas transformações estão vinculadas a mudanças 

ocorridas no “mundo do trabalho” e ao projeto neoliberal11 restaurador, exigências imediatas 

do grande capital que pôde ser pensado a partir do tríplice mote: “flexibilização”, 

“privatização” e “desregulamentação”. 

Como resposta à sua própria crise, iniciou-se um processo de reorganização do 

capital e de seu sistema ideológico e político de denominação, cujos contornos mais 

evidentes foram o advento do neoliberalismo, com a privatização do  Estado,  a 

desregulamentação  dos  direitos  do  trabalho  e  a  desmontagem  do  setor  

produtivo estatal. A isso se seguiu também um intenso processo de reestruturação da 

produção e do trabalho, com vistas a dotar o capital do instrumental necessário para 

repor os patamares de expansão anteriores (ANTUNES, 2009, p.33). 

  Referente à “flexibilização” da produção e das relações de trabalho, esta afetou 

diretamente os padrões de produção consolidados na vigência do taylorismo-fordismo, tendo 

sido utilizada para liquidar direitos trabalhistas (NETTO, 2012). Assim o trabalho perde a sua 

centralidade e a produção a sua rigidez, marcada pela descentralização do sistema de 

produção que é transferido para países menos desenvolvidos e com mão de obra barata, 

fazendo esgotar o que Netto e Braz (2010, p.215) chamam de “modalidade de acumulação 

rígida”, instaurando a terceira fase do estágio imperialista, a acumulação flexível.   

A acumulação flexível, com o toyotismo, torna-se para o capital tanto uma forma de 

maior exploração quanto de maior controle sobre a força de trabalho. A 

reestruturação produtiva está baseada em aumento de produtividade, eficiência, 

qualidade, novas formas de tecnologia e de gestão, efetivando-se por intermédio das 

inovações tecnológicas. Desse processo de trabalho advém basicamente a 

 
11 Segundo Castelo (2011, p.225), a liberdade é o conceito central para o neoliberalismo, sua doutrina 

“fundamentava-se na reafirmação dos valores de liberdades individuais, comerciais, produtivas e de 

investimento dos empreendedores econômicos para a geração de riquezas, desenvolvimento tecnológico e, por 

consequência, segundo os seus cânones, do aumento geral do bem-estar das populações. Esta liberdade é vista 

como um atributo humano herdado do Estado de natureza que deve ser preservado após a assinatura do Contrato 

Social pela soberania limitada do Estado, responsável pela garantia dos direitos básicos do cidadão burguês [...] 

Na prática, o que ocorreu foi a “dupla liberdade” do cidadão, tanto da servidão quanto dos seus meios de 

produção, expropriados e privatizados diante de um processo violento”. 
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precarização e a desestruturação das relações clássicas de produção, de 

gerenciamento e de envolvimento da força de trabalho (ABRAMIDES; CABRAL, 

2003, p.4). 

A tríplice mote do neoliberalismo inclui ainda a “privatização” do patrimônio estatal à 

iniciativa privada que, segundo Netto (2012 p. 417), propiciou, entre outras consequências, 

ataques especulativos contra economias nacionais e a “desregulamentação” das relações 

comerciais e dos circuitos financeiros, causando “hipertrofia as atividades de natureza 

financeira” que tornam-se mais autonomizadas e dotadas de extraordinária mobilidade 

espaço-temporal, influenciando diretamente nos novos processos produtivos cujo resultado é a 

economia do capital e redução substancial do trabalho vivo.  

Dessa maneira a desregulamentação, a flexibilização do trabalho e das condições de 

trabalho no Brasil contribuem direta e fortemente para o crescimento da desigualdade social e 

a concentração de renda devido a ampliação do exército industrial de reserva, onde incluem-

se os trabalhadores pouco qualificados e descartados pelo mercado que vendem a sua força de 

trabalho a preços baixíssimos. Tais processos intensificam continuamente a questão social 

uma vez que a camada mais baixa do exército industrial de reserva é a população pauperizada 

que mantêm o capitalismo, reafirmando a lei geral absoluta da acumulação capitalista 

(MARX, 2013).  

Para que o capital fosse reestruturado pós crise e devido a justificada escassez de 

recursos pelo Estado, no contexto neoliberal, este se ausenta de suas responsabilidades sociais 

fazendo emergir o chamado Terceiro Setor12, representando um espaço contemporâneo de 

tríplice modalidade de resposta à questão social. Conforme ressalta Montaño (2002), nesse 

triplo processo se acomodam: a privatização, a re-mercantilização e re-filantropização. 

 Yazbek (2001 p.36) se refere a Telles ao indicar que atualmente o reconhecimento da 

questão social brasileira como expressão de relações de classe, é despolitizado e, neste 

sentido, desqualifica-a como questão pública que na sociedade privatizada desloca a pobreza 

para o “lugar de não política, onde é franqueada como um dado a ser administrado 

teoricamente ou gerado pelas práticas de filantropia”.  

Desta forma, para Montaño (2002 p. 3): 

 
12 [...] teóricos do “terceiro setor” entendem este conceito como superador da dicotomia público/privado, este é 

verdadeiramente o “terceiro” setor, após o Estado e o mercado, primeiro e segundo, respectivamente; o 

desenvolvimento de um “novo” setor que viria das as respostas que supostamente o Estado já não pode dar e que 

o mercado não procura dar. Porém ao considerar o “terceiro setor” como sociedade civil, historicamente ele 

deveria aparecer como o “primeiro”. Esta falta de rigor só é desimportante para quem não tiver a história como 

parâmetro da teoria (MONTAÑO, 2007 p. 54-55). 
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[...] o projeto neoliberal, que confecciona esta nova modalidade de resposta à 

‘questão social’, quer acabar com a condição de direito das políticas sociais e 

assistenciais, com seu caráter universalista, com a igualdade de acesso, com a base 

de solidariedade e responsabilidade social e diferencial (todos contribuem com seu 

financiamento e a partir das capacidades econômicas de cada um). Cria-se, em 

substituição, uma modalidade polimórfica de respostas às necessidades individuais, 

diferente segundo o poder aquisitivo de cada um. Tais respostas não constituiriam 

direito, mas uma atividade filantrópico/voluntária ou um serviço comercializável 

assim como a qualidade dos serviços responde ao poder de compra da pessoa, a 

universalização cede lugar à focalização e descentralização, a ‘solidariedade social’ 

passa a ser localizada, pontual, identificada à auto-ajuda e ajuda mútua.  

Para Iamamoto (2011) as alterações da crise capitalista da década de 1970 

modificaram as relações entre Estado e sociedade, reconfigurando a questão social no Brasil 

no contexto de mundialização do capital. Tais mudanças contribuíram para uma forte 

interferência do Estado nos órgãos públicos a serviço dos interesses privados, articulados no 

bloco do poder. As alterações no modelo de acumulação capitalista com o domínio do grande 

capital financeiro em avaria do capital produtivo fizeram com que, de um lado, aumentasse a 

renda de poucos e, do outro, a pobreza de muitos, gerando um verdadeiro “apartheid social”. 

O projeto neoliberal tem no Consenso de Washington (1989)13 o ponto central para os 

países da América Latina, dentro dessa política e conjuntura há a perspectiva de crise fiscal do 

Estado justificada pelo gasto excessivo com o social que redimensiona os gastos estatais, 

resultado de um amplo processo de privatização da coisa pública, onde o papel estatal é de 

submissão aos interesses públicos (IAMAMOTO, 2001, 2007). Assim, cada um dos países 

periféricos, no qual se inclui o Brasil, passa pelo processo de expansão das desigualdades, 

tornando campo propício para que a velha questão social assumisse uma nova roupagem. 

As expressões da ‘questão social’ revestem-se de novas configurações, porém com a 

permanência de elementos estruturais do capitalismo, como as desigualdades sociais 

e a concentração de renda, associados à retração de direitos sociais e de políticas 

públicas, do aumento do desemprego e imposição de políticas estruturais. O 

individualismo e a responsabilidade privada dos cidadãos sobrepõem-se ao público e 

ao dever do Estado, e o mundo financeiro vai cada vez mais se impondo sobre o 

cotidiano da vida dos indivíduos (ALCANTARA; LEITE, 2011, p.9). 

 O que diferencia a questão social na fase do capitalismo industrial para a questão 

social contemporânea são os novos atores e conflitos configurando, a partir de sua dimensão 

estrutural, uma atualização das características da questão social no contexto contemporâneo, 

tal fato manifesta a nossa posição contrária a teoria da chamada nova “questão social” neste 

trabalho de conclusão de curso. Entre as novas expressões da questão social na 

 
13 Conjunto de medidas que incluem privatizações, redução de gastos sociais, desregulamentação do mercado de 

trabalho que tinham por finalidade a restauração da estabilidade econômica em países em desenvolvimento a 

partir da década de 1980. A longo prazo tais medidas elevaram a pobreza, desigualdade, recessão e violência 

nesses países (TENENBLAT, 2014, p. 338). 
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contemporaneidade Netto (2001) aponta para os “novos excluídos” e as “novas pobrezas”, 

tornando ainda mais complexa as contradições existentes e as possibilidades de reformas no 

interior do capital. Para tal, explica Montaño 

As análises que tratam de uma suposta ‘nova questão social’, de uma ‘nova 

pobreza’, dos ‘novos excluídos sociais’, constituem abordagens que se sustentam na 

desvinculação da ‘questão social’ e de suas manifestações (pobreza, carências, 

subalternidade cultural etc.) dos seus verdadeiros fundamentos: a exploração do 

trabalho pelo capital. E estes fundamentos permanecem (e permanecerão enquanto a 

ordem capitalista estiver de pé) inalterados (IDEM, 2012 p.281). 

As novas expressões da questão social, numa perspectiva conservadora, possuem forte 

tendência à chamada “psicologização”, conforme aborda Meirelles (2017). A partir de tal 

perspectiva essas expressões são anomalias sociais produtos da natureza individual dos 

sujeitos, a superação das mazelas sociais vivenciadas pelos indivíduos, efeito da exploração 

medular do capitalismo seria, portanto, de sua exclusiva responsabilidade e as mudanças de 

suas condições de vida deveriam resultar da mudança de seus comportamentos.  

A intervenção estatal então se focaliza e descentraliza, as alterações nas áreas sociais a 

partir de 1990, no governo de Fernando Henrique Cardoso, tidas como urgentes e necessárias, 

principalmente no que se refere a pobreza, impulsiona a criação do Programa Comunidade 

Solidária, que a níveis práticos tinha o objetivo de combater a pobreza, mas não de superá-la.  

Nos anos seguintes com a eleição e reeleição de Lula da Silva (2003-2010) e 

posteriormente a de Dilma Rousseff (2013-2016), pertencentes ao Partido dos Trabalhadores, 

foram geradas grandes expectativas entre a classe trabalhadora no sentido do atendimento de 

suas históricas necessidades através da construção de um sistema público de proteção social, 

particularmente, negligenciado pelos governos neoliberais. Com a ascensão da esquerda ao 

poder as premissas governamentais são mistificadas, havendo manutenção de parte da linha 

econômica vigente, apesar de se diferenciar do neoliberalismo da “era” de Fernando Henrique 

Cardoso (SANTOS, 2012).  

Para Lopes (2019, p. 156) houve forte embate entre os princípios de dois paradigmas 

de regulação da relação Estado x Sociedade e Estado x Mercado, relacionados à emergência 

de valores (igualdade, direitos universais, seguridade, serviços públicos) e de um regime 

específico de Estado de bem-estar social, propiciado pelo suposto início de um novo 

desenvolvimentismo versus valores (assistência, focalização e privatização).  

No enfrentamento da questão social, o governo Lula opta pelo diálogo com os 

movimentos sociais e sociedade civil e pela articulação entre as políticas econômicas e 

sociais. O presidente assume uma agenda pública comprometida com a formalização do 
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emprego e, neste período, 43,6 milhões de brasileiros ascenderam a nova classe 

trabalhadora14, houve ainda valorização do salário-mínimo, legalização do 

microempreendedor individual e complementaridade entre políticas focalizadas e universais, 

vistas como ações convergentes e não antagônicas (LOPES, 2019). Apesar dos impasses 

encontrados pelo governo Lula ele entrega o governo a sua sucessora Dilma com a economia 

em expansão e altos índices de aprovação. 

Houve uma ampliação significativa dos programas de transferência de renda ao 

mesmo tempo em que se aprofundava o desmonte das demais políticas do sistema de 

proteção social, a exemplo da Saúde e da Previdência Social. Aliada a outros fatores 

como aumento do salário mínimo e expansão do crédito, a ampliação do programa 

Bolsa família possibilitou uma melhoria nas condições materiais de vida dos 

indivíduos mais pobres [...]. (CASSIN, 2016, p. 2). 

Mesmo com essas conquistas que favoreceram a classe trabalhadora, a crise mundial 

do capital de 2008/2009 causou um grande impacto na economia brasileira que serviu de 

trampolim para a reorganização da direita neoliberal. Diferente do primeiro mandato da 

presidenta Dilma em que os índices de aprovação do governo se mantiveram altos, desde o 

início do segundo mandato a crise e a desigualdade social se ampliaram, tendo em vista que 

esta última não foi tratada em sua base. Em meio à agudização da crise a burguesia se 

organiza a fim de “se livrar de intermediários”, forjando de maneira direta seus propósitos de 

poder (SANTOS, 2019 p. 488-489). Nesse ínterim ocorre o golpe parlamentar, supostamente 

orquestrado por Michel Temer, até então vice-presidente (MDB), que chega à presidência em 

2016.  

O vice da primeira presidenta eleita, Michel Temer, junto com seus apaniguados e 

asseclas no Congresso Nacional, apoiado pela mídia hegemônica conservadora e por 

um Supremo Tribunal Federal, majoritariamente, conservador e, ainda, por uma 

conjuntura de insatisfação popular generalizada, desfecha um golpe em Dilma, golpe 

esse intitulado pelos setores mais progressistas e de esquerda (que compõem 

partidos, movimentos sociais, mídia alternativa, etc.) como parlamentar e midiático 

(GUIMARÃES, 2017, p. 6). 

A ascensão de Temer ao poder rompe com os programas de inclusão social e de 

políticas de combate à fome que vinham sendo desenvolvidos desde o governo Lula, o 

governo golpista engendrou uma série de alterações rápidas e profundas na configuração do 

Estado brasileiro, acarretando num desmonte generalizado dos direitos sociais e trabalhistas15  

 
14 Informação disponível em: https://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20110105/pais-pleno-

emprego/3872. Acesso em: 05 jul. 2020. 

15 As reformas empreendidas por Temer incluíram, entre outras, a reforma da previdência social, por meio da 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 287/2016; a reforma trabalhista, através do Projeto de Lei (PL) 

6787/2016; a PEC 55/2016, conhecida como “PEC da morte” e o Projeto de Lei Complementar (PLC) 257/2016 

(este último estabelece o “congelamento” do salário-mínimo) (SOARES, 2018 p. 86-87). 

https://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20110105/pais-pleno-emprego/3872
https://www.istoedinheiro.com.br/noticias/negocios/20110105/pais-pleno-emprego/3872
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no qual se inclui a aprovação da EC 95, estabelecendo o chamado “teto de gastos16” que 

congela os investimentos em saúde, educação e assistência social pelos próximos 20 anos.  

A radicalidade das contrarreformas e a capacidade de mobilização dos grupos de 

extrema-direita, apresentando possíveis respostas à crise do PT como gestor do Estado, 

possibilitou o apoio das classes dominantes brasileiras que culminou com a vitória de Jair 

Messias Bolsonaro, “expressão selvagem do capitalismo” (GENRO, 2020), nas urnas em 

2018.  

 A agenda ultraconservadora de Bolsonaro se inclina para políticas de ajustes 

neoliberais na intensificação das privatizações, distanciamento das políticas sociais e reformas 

trabalhistas, administrativas e tributárias. O presidente foi incluído nos planos e projetos da 

burguesia (SANTOS, 2019) e se tornou, nas palavras de Indursky (2020 p. 151): “um mero 

‘avatar’ a serviço da elite brasileira”. Deste modo, Bolsonaro é mandatário do desejo de 

reformas ultra-liberais do mercado que, em outras condições democráticas saudáveis, não 

seriam propostas (ROSÁRIO, 2020). Destarte, 

A agenda ultraneoliberal ‘mostrou sua cara’, primeiramente anunciando algumas das 

medidas que configuram o projeto do ‘Brasil, paraíso do agronegócio e da 

exploração de minérios’, às custas da desregulamentação e do desmonte de 

mecanismos de proteção e demarcação de terras indígenas e quilombolas, por 

exemplo. Mas, não restam dúvidas de que o principal movimento do núcleo 

econômico é a centralidade recém-assumida da contrarreforma da Previdência nas 

tarefas da agenda governamental, colocando para andar o projeto do ‘Brasil, paraíso 

do capital fictício e da superexploração do trabalho sem direitos’ (SANTOS, 2019, 

p. 490). 

Para além da necessidade de o capitalismo produzir mercadorias é indispensável que 

produza ideologias.A ideologia bolsonarista, não raro, flerta com a ideologia fascista no 

tocante ao discurso nacionalista “se mostrando como única solução para os problemas do país 

[...], bem como um forte apelo ao militarismo, desprezo aos direitos humanos e às minorias” 

(VAZQUEZ, 2019 p.59). 

[...] uma nova onda que surge na sociedade brasileira, mas se trata de uma 

progressão imanente à formação social ultraconservadora do Brasil, que encontrou 

em Bolsonaro, uma liderança. O bolsonarismo é um fenômeno brasileiramente 

ideológico; por isso, para compreendê-lo, é preciso uma concepção da ideologia sob 

uma perspectiva de totalidade, isto é, não apenas como o conteúdo dos discursos, 

por assim dizer, ideológicos; é necessário também entender as sutilezas da ideologia 

como forma de vivenciar o conteúdo das relações sociais em uma sociedade 

marcada por contradições (ARAÚJO, 2020 p 27). 

 
16 A Emenda Constitucional 95/2016, também conhecida como a Emenda Constitucional do Teto dos Gastos 

Públicos, foi resultado das propostas 241 e 55 alterou a Constituição brasileira de 1988 para instituir o Novo 

Regime Fiscal, através dela investimentos públicos ficaram limitadas aos mesmos valores gastos no ano anterior, 

corrigidos pela inflação, regime válido até 2036 (MARIANO, 2017). 



28 

 

 

 

As consequências dos “desajustes” políticos a partir de 2019 são marcadas pela 

aporofobia17 (COHN, 2020), tal afirmativa se expressa principalmente pelo retorno do país, a 

passos largos, ao mapa mundial da fome do qual já não fazia parte desde 2014. Dados 

divulgados recentemente indicam que mais de 170 mil brasileiros entraram para a pobreza 

extrema em 2019 (LUPION, 2019). A pobreza - e ousamos aqui incluir a desigualdade social 

- segundo Yazbek (2012), são representações diretas das relações sociais vigentes na 

sociedade e não devem ser reduzidas apenas às privações de bens materiais.  

A pobreza é parte de nossa experiência diária. Os impactos destrutivos das 

transformações em andamento no capitalismo contemporâneo vão deixando suas 

marcas sobre a população empobrecida: o aviltamento do trabalho, o desemprego, os 

empregados de modo precário e intermitente, os que se tornaram não empregáveis e 

supérfluos, a debilidade da saúde, o desconforto da moradia precária e insalubre, a 

alimentação insuficiente, a fome, a fadiga, a ignorância, a resignação, a revolta, a 

tensão e o medo são sinais que muitas vezes anunciam os limites da condição de 

vida dos excluídos e subalternizados na sociedade (YAZBEK, 2012, p. 289). 

Como pudemos observar ao longo deste item, as bases das quais emergem a questão 

social são imutáveis, contudo, as transformações ocorridas na sociedade, sobretudo no 

trabalho e no desenvolvimento do capital que se procederam, acarretaram graves e profundas 

transformações e a questão social com a qual no deparamos nos parece distinta da qual se fez 

emergir. Devido a essas distintas nuances do capitalismo industrial, ao que nos é visível 

atualmente, alguns autores defendem a existência de uma nova questão social, porém, a partir 

da perspectiva defendida nas obras de Netto e Iamamoto entendemos que a questão social se 

mantém inalterada, exprimindo as desigualdades no âmbito do capital e revelando 

resistências. Novos são os conflitos e os autores, manifestados a partir de novas expressões da 

já conhecida questão social. 

Os novos conflitos surgidos a partir do reconhecimento da luta de classes tensionam o 

Estado a intervir, contudo, constantemente a favor do capital, atribui às sucessivas crises 

econômicas a necessidade de redução de direitos e garantias da classe trabalhadora. No 

contexto da nova ordem do capital e do novo cenário político e econômico, os novos atores 

configuram-se como os “novos excluídos”, abrangendo antes de tudo, aqueles historicamente 

rejeitados pelo capital. Assim, as crises contínuas atualizam e agravam velhas desigualdades e 

a questão social se expressa no cenário contemporâneo de maneiras antes não vistas ou 

conscientemente ignoradas.   

 
17 Palavra criada pela professora e filósofa Adela Cortina (2017 p.6) que significa “rejeição, aversão, temor e 

desprezo pelo pobre, pelo desamparado que, ao menos aparentemente, não consegue devolver nada de bom em 

troca”. 
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1.2 - O novo coronavírus como expressão contemporânea da questão social 

 

É no cenário de instabilidade social e política que a pandemia do Covid19, planetária e 

simultânea, surge causando impactos econômicos, sociais e na saúde a níveis catastróficos, 

contudo, ela não deve ser utilizada para justificar a exploração do trabalho, o subemprego, o 

desemprego e a fome, além de outros problemas que fazem parte da realidade mundial. Para 

Antunes (2020), é no solo da crise estrutural do capital que a pandemia do novo coronavírus 

vem se proliferando enquanto um elemento conectado do sistema de metabolismo antissocial 

do capital, de caráter profundamente destrutivo.  

Inicialmente as populações mais abastadas do Brasil foram as mais atingidas pela 

doença devido ao retorno ao país originados de viagens internacionais, mas esse perfil de 

contaminados está subjugado uma vez que, atualmente, o coronavírus atinge de maneira 

arrasadora a população mais pobre, evidenciando as desigualdades entre as classes e as 

fraturas historicamente existentes nas periferias de grandes e pequenas cidades. 

A pandemia torna evidente a subjacente realidade que produz a degradação dos 

indesejáveis num projeto de poder e de sociedade onde algumas pessoas importam menos do 

que outras, sendo prioridade do Estado a garantia do lucro do capital em favor daqueles que, 

historicamente, se beneficiam da exploração e do extermínio (ROSÁRIO, 2020). As regiões 

onde moram, os motivos pelos quais os mais vulneráveis se expõem ao vírus e o tratamento a 

que são submetidos tornam ainda mais claro que a pandemia do novo coronavírus é uma 

pandemia de classe, raça e gênero, vulnerabilizando em demasia diversos grupos e 

populações. Desta maneira, não dá para desvincular a pandemia da questão econômica e, 

consequentemente, da questão social e suas expressões. Ousamos dizer que, em vista disso, a 

classe social é categoria determinante nos processos de viver, adoecer e morrer, sendo 

possível afirmar que quanto maior a classe econômica dos indivíduos, maiores as chances de 

sobrevivência. Associado a tal fato, observa-se que quanto menor for a escolaridade dos 

indivíduos, menos serão cumpridas as recomendações de saúde e, como essas populações 

caracteristicamente são de menor renda, possuem até duas vezes mais chances de serem 

infectados pela doença (PINHEIRO, 2020). 

A Organização Mundial da Saúde recomenda para que se evite o contágio pelo novo 

coronavírus, entre outras medidas, a higienização constante das mãos e objetos. Contudo, 

atualmente no país cerca de 16%  da população não têm acesso a água tratada e quase 100 milhões 

de pessoas não possuem esgotamento sanitário em suas residências. Somente até março de 2020 

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/597264-o-coronavirus-o-perfeito-desastre-para-o-capitalismo-do-desastre
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/597264-o-coronavirus-o-perfeito-desastre-para-o-capitalismo-do-desastre
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53338421
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a falta de saneamento gerou mais de 40 mil internações no Brasil e essas internações ocuparam em 

torno de 4,2% dos leitos do SUS no mesmo período (VELASCO, 2020)18. É um problema que atinge 

todo o país, em especial as regiões periféricas do sudeste, norte e nordeste, cuja falta de investimentos 

é justificada desde 2018 pelo Estado - que detêm 94% de domínio de empresas de saneamento - em 

função do denominado “esgotamento público de recursos”, numa clara intenção de transferir ao setor 

privado a responsabilidade administrativa e os lucros vindouros. 

Relacionada à reconhecida negligência do estado com saneamento básico, encontram-

se as políticas habitacionais, estagnadas desde 2014, que devido a sua ineficiência, amplificou 

a exposição das populações menos favorecidas ao novo coronavírus. O isolamento e o 

distanciamento social recomendado pela OMS para evitar a transmissibilidade do vírus se 

tornam inconcebíveis nas periferias, cortiços, favelas e aldeias indígenas tanto pelo 

adensamento excessivo e pela coabitação, quanto pelas condições de extrema vulnerabilidade 

de suas moradias que impossibilitam viver em condições dignas e seguras. 

A falta de moradia saudável e de saneamento compromete a saúde. As pessoas se 

tornam susceptíveis a doenças, como: diarreia, a segunda causa de morte entre 

crianças abaixo dos cinco anos; cólera, hepatite, febre tifoide, por conta de 

condições precárias de disposição do esgotamento sanitário, água e higiene. Estudos 

estimam que a cada 2,5 minutos morre uma criança por não ter acesso à água 

potável, por falta de rede de esgotos, e falta de higiene. [...] O problema se agrava 

porque as crianças mais vulneráveis à diarréia aguda também não têm acesso a 

serviços de saúde capazes de salvá-las. A insalubridade causa problemas físicos e 

emocionais (MORAIS; QUEIROZ, 2017, p.8). 

 Para Canettieri (2020) se ficar em casa é fundamental, uma habitação de qualidade é 

essencial. Vale ressaltar que apenas 30% dos brasileiros utilizam o mercado imobiliário 

constituído e formal, aproximadamente 70% da classe trabalhadora de nossas cidades 

empreende a autoconstrução de suas casas, aluga informalmente ou vive de favor. Acrescenta-

se a esse cenário a população que vive em situação de rua que, segundo o IPEA (2020), 

aumentou visivelmente durante a pandemia, resultado das crescentes e intensas desocupações 

resultantes do desaquecimento da economia em curto e médio prazos.  

 As políticas voltadas para a população de rua desde sempre não foram capazes de 

reverter à visão que deixa subentendido, por meio do diagnóstico de casualidade, que as 

pessoas nesta situação lá estão por uma ideia de despossessão simbólica, reforçando o 

 
18 Brasil registra 40 mil internações por falta de saneamento nos primeiros três meses do ano; gastos chegam a 

R$ 16 milhões. G1, 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/06/05/brasil-registra-40-

mil-internacoes-por-falta-de-saneamento-nos-primeiros-tres-meses-do-ano-gastos-chegam-a-r-16-milhoes.ghtml. 

Acesso em: 25 ago. 2020. 
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pensamento neoliberal de responsabilização dos indivíduos. Conforme tal pensamento e em 

tempos de pandemia, reforçam-se políticas de repressão e exclusão por meio de políticas que 

ativam o modus operandi da segurança pública (SCHUCH; FURTADO; SARMENTO, 2020) 

Os trabalhadores brasileiros que têm sido afetados direta e diariamente pelas 

consequências originárias das sucessivas crises do capital e pela “pandemia neoliberal”, 

encontram no cenário da crise sanitária um campo assombroso de incertezas no que se refere 

às novas formas adaptáveis e precárias de trabalho que incluem os chamados Home Office ou 

pelo fantasma do desemprego, que antes da crise provocada pelo novo coronavírus alcançava 

12,3 milhões de brasileiros19. Segundo a Agência IBGE (2020), o desemprego subiu de 11,2% 

no primeiro trimestre de 2020 para 14,3% em agosto do mesmo ano.  

Conforme indica Gravas (2020), a pandemia do novo coronavírus pode mascarar os 

números de desempregados, já que neste período pandêmico milhões de brasileiros que 

perderam seus empregos e os trabalhadores subutilizados, a chamada “economia dos “bicos”, 

tem desaparecido. O crescimento do desemprego não está relacionado apenas ao respeito às 

medidas de distanciamento social que instituem o lookdown, mas a precarização permanente 

do trabalho e o avanço tecnológico que tendem a diminuir os postos de trabalho. A 

informalidade que em tempos ainda recentes associava-se a marginalidade, atualmente é 

concebida em seu sentido mais amplo, correspondendo cerca de 50% da classe trabalhadora 

(ANTUNES, 2008). Os chamados “invisíveis”, compostos por trabalhadores informais, 

intermitentes, uberizados, subutilizados, terceirizados, proletários-de-si-próprios (ANTUNES, 

2020) que vivem a “economia dos bicos”, em tempos de pandemia tem se colocado 

diariamente na linha de frente na luta por sua subsistência em serviços mutáveis, já que não 

possuem os benefícios de um emprego formal e ficar em casa não é uma opção. A classe 

trabalhadora vive sob constante fogo cruzado que produz e aumenta condutas de riscos. 

De um lado, os setores superiores da economia urbana lograram entrar em regime de 

trabalho remoto. Por outro lado, os setores inferiores da economia tiveram que se 

haver com um problema maior: Aqueles que estão empregados em trabalhos 

formais, com algum direito garantido, continuaram a trabalhar – esse trabalho, por 

ser um trabalho braçal, não está apto a entrar no rol das atividades remotas. Nossa 

economia, assentada na origem colonial escravagista, descreveu essas atividades 

como ‘essenciais’. Assim, uma parcela dos moradores das periferias continuou 

trabalhando, circulando nos transportes públicos precários lotados. Eventualmente se 

contaminam e levam para as periferias o vírus. Outros tantos, contudo, nem essa 

 
19 Desemprego aumentou antes de pandemia do novo coronavírus crescer. Folha de S. Paulo, São Paulo, 31 de 

mar. 2020. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/desemprego-aumentou-antes-de-

pandemia-do-novo-coronavirus-crescer.shtml. Acesso em: 28 jun. 2020. 
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escolha possuem. Já estão fora do mercado de trabalho formal e sobrevivem com 

trabalhos informais (CANETTIERI, 2020, p. 55). 

A pandemia do novo coronavírus enquanto uma pandemia de classe, raça e gênero 

atinge mais fortemente os menos escolarizados, os recortes se conectam à raça e ao gênero, 

constituindo, segundo Estrela et. al (2020, p. 3434), “[...] uma causa fundamental de 

iniquidades em saúde”. As análises de Antunes (2020) assinalam que na nova morfologia 

sociossexual e racial do trabalho as trabalhadoras brancas sofrem mais que os homens brancos 

e negros, enquanto as mulheres negras são mais penalizadas do que as trabalhadoras brancas. 

Durante a pandemia as mulheres negras assumiram maiores responsabilidades com o cuidado 

do outro e com menor suporte, enquanto a maioria das mulheres brancas manteve-se 

trabalhando e com salários assegurados20.  

 Nesta perspectiva, dados do IBGE revelam que 70% das pessoas que vivem na 

extrema pobreza se autodeclaram “negros” ou “pardos”, residindo em condições de moradia 

mais precárias do que a população de cor ou raça “branca”. Segundo o mesmo instituto, 

quanto ao gênero, 39,8% das mulheres pretas ou pardas vivem nessas mesmas condições 

(SARAIVA, 2020). 

A OMS também recomenda o fechamento de escolas como forma de evitar a 

contaminação e tal medida depende diretamente da contribuição diferenciada das mulheres, 

historicamente responsáveis por dar o suporte necessário ao tecido social e familiar, porém, é 

sabido que essa responsabilização feminina escancara a desigualdade do cuidado e diminui a 

sua independência.  

 A violência contra as mulheres não é um fenômeno que emerge com a pandemia do 

novo coronavírus, mas que se agrava com o isolamento e o distanciamento social por ela 

forçados, sendo no âmbito privado que, majoritariamente, ela se manifesta. A violência contra 

a mulher é hoje uma das principais formas de violação dos direitos humanos, que atinge não 

somente os direitos das mulheres à vida, mas à saúde física e mental. A perda de autonomia 

econômica das mulheres está diretamente relacionada a uma maior vulnerabilidade, a 

situações de dependência, discriminação, exclusão por razões de gênero, violência 

exacerbada, fruto da prolongada convivência, fazendo com que o lar possa se tornar o lugar 

 
20 Metade das mulheres passou a cuidar de alguém na pandemia, revela pesquisa. Fiocruz, 2020. Disponível em: 

https://portal.fiocruz.br/noticia/metade-das-mulheres-passou-cuidar-de-alguem-na-pandemia-revela-pesquisa. 

Acesso em 08 ago. 2020. 
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mais inseguro quando mulheres e crianças estão confinadas junto com os seus agressores21. 

Além disso, há estudos que indicam que devido à grande precariedade vinculada aos serviços 

exercidos por mulheres, estas são as mais afetadas com afastamentos e demissões.  

Vasquez e Falcão (2019) afirmam que a divisão da sociedade em classes aprofunda a 

opressão sobre as mulheres que se tornam propriedade e instrumento de produção. A opressão 

culturalmente patriarcal é anterior ao capitalismo e uma vez dominado por ele, aprofunda a 

violência e a exploração contra a mulher. As autoras chamam atenção ao fato de que o 

capitalismo é posterior ao patriarcado, mas creem que foi através do desenvolvimento global 

do capitalismo que o patriarcado se inseriu nas estruturas do sistema econômico. Desta 

maneira, é necessário pensar o aumento dos casos de violência contra as mulheres no Brasil, 

em tempos de pandemia, como mais uma das manifestações da questão social com especial 

atenção a real eficiência dos projetos e políticas de apoio e proteção, iniciadas a partir de 2003 

e que estão em curso, bem como a necessidade de novas práticas. 

As alterações no cotidiano causadas pelo confinamento ainda incluem a interrupção da 

merenda escolar para crianças em situação de fome que somente através da merenda tem a 

possibilidade de se alimentar com qualidade, tal situação tem constantemente impulsionando 

crianças pobres a irem para as ruas e locais desprotegidos em busca de renda e comida, se 

expondo ao iminente risco de exploração do trabalho infantil, sexual e abusos. Neste contexto, 

vale destacar que assim como a face da pobreza é preta, a exploração infantil também é.  

Além do risco da fome e exploração, a pandemia aumentou ainda mais o desnível 

educacional entre estudantes de escolas particulares e públicas no Brasil. Crianças e 

adolescentes mais pobres e em situação de vulnerabilidade não conseguem aderir ao ensino 

educacional remoto, não apenas pela falta de internet, computadores, tablets e celulares que 

não chega a 30% dos domicílios no Brasil (TENENTE, 2020), mas ao fato de que os filhos de 

trabalhadores pobres vivem um certo tipo de “abandono educacional” em casa, ao estudarem 

sozinhos. Essa realidade decorre tanto pela necessidade de seus pais saírem para trabalhar, 

quanto ao fato de que boa parte dos pais de crianças em situação de vulnerabilidade social e 

econômica não consegue ensinar seus filhos porque não foram alfabetizados ou possuem 

baixos graus de escolaridade visto que, em termos absolutos, o analfabetismo atinge hoje 

cerca de 11 milhões de brasileiros acima de 15 anos. Famílias inseridas nesse contexto 

 
21 Disponível em: https://edelei.org/mulheres-igualdade-de-genero-e-covid-19/. Acesso em 23 

ago. 2020. 
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residem majoritariamente na região norte e nordeste, correspondente a aproximadamente 

56,2% nessas regiões e cerca de 21,7% na região Sudeste. Ademais, o recorte de raça 

evidencia que pretos e pardos compõem 5,3% a mais de analfabetos do que os brancos (RIOS, 

2020).  

Embora os problemas educacionais no Brasil antecedam o atual governo, ações 

inclusivas em respostas à desigualdade não têm sido discutidas. Até o mês de novembro de 

2020 o Ministério da Educação já teve, em apenas um ano e meio de mandato, quatro 

ministros, o que dificulta ainda mais o processo de elaboração de políticas públicas eficazes. 

O que tem avançado no atual governo nesta área são os cortes com a educação básica, com o 

ensino superior e a progressão de uma perspectiva mercadológica para o sistema educacional, 

onde os que nele estão inseridos são meros consumidores da educação e, consequentemente, 

responsáveis pelos seus próprios desempenhos. 

Uma das práticas basilares do capitalismo é a exploração e esta não se restringe apenas 

aos meios de produção e ao trabalho, mas ao meio ambiente e seus recursos naturais, 

principalmente por meio políticas econômicas e sociais que utilizam um modelo de 

crescimento devastador a estes recursos. Um grave exemplo dessa degradação é a pandemia 

do novo coronavírus que representa o quanto o desequilíbrio ambiental, fruto da exploração, 

pode resultar em catástrofes e doenças a nível global, bem como, escassez de alimentos e 

mortes, caracterizando a estreita relação entre desequilíbrio ambiental e saúde. Segundo 

indica a OMS, o meio ambiente é responsável por um quarto de mortes no mundo. As 

mudanças no meio ambiente agravam doenças infecciosas decorrentes da destruição das 

florestas pelo desmatamento, mineração, crescimento demográfico e exploração agrícola. 

A pandemia não explicita apenas os resultados das ações exploratórias do grande 

capital, mas tem sido utilizada pelo Estado como “cortina de fumaça” para encobrir ações em 

curso. O Ministério do meio ambiente tem aproveitado o período em que as atenções da mídia 

se voltam para o covid-19 para passar ‘a boiada’22 e mudar todo o ‘regramento’, o que 

significa beneficiar o capital e o agronegócio em detrimento da agricultura familiar e a vida de 

milhares de indígenas, quilombolas e ribeirinhos. 

 
22 Frase utilizada pelo ministro do meio ambiente durante reunião ministerial, com os demais ministros e o 

presidente Jair Bolsonaro, realizada no dia 22 de abril de 2020. No dia em questão o País acumulava 45 mil 

casos e quase três mil mortos, vítimas do covid-19. Disponível em: 
https://www.cnnbrasil.com.br/politica/2020/05/22/ministro-do-meio-ambiente-sugere-passar-boiada-enquanto-o-

foco-e-coronavirus.  
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É possível afirmar que, entre todas as manifestações da questão social anteriormente 

citadas, é na complexidade da saúde pública, elemento central da nossa narrativa, que se 

desestabiliza o ethos neoliberal em tempos de pandemia (SANTOS, 2020), revelando 

escancaradamente a vulnerabilidade, a exclusão, o descaso do poder público, a precariedade 

do sistema e a inédita legitimação pública do Sistema Único de Saúde. O SUS possui hoje um 

papel central para o enfrentamento da pandemia e se coloca como plano das esperanças 

nacionais ainda que a pandemia encontre uma estrutura desestabilizada no Brasil e no mundo, 

com variações e particularidades. 

O SUS desde sua gênese configura-se como o maior sistema público de saúde do 

mundo do qual 80% da população brasileira depende exclusivamente, nas regiões Norte e 

Nordeste essa porcentagem se aproxima de 90%23. Por pensar a dependência exclusiva do 

sistema público de saúde como ausência financeira que possibilite o acesso a outros recursos 

para a sua manutenção, é possível concluir que esse montante populacional é do estrato mais 

pobre ou de baixa renda, uma vez que para ter acesso ao sistema privado de saúde o fator 

renda é limitante. Os dependentes exclusivos do SUS enfrentam, entre outras dificuldades 

diárias, a escassez de serviços que dificultam a realização de exames e tratamentos, 

características distintas do sistema que contribuem para diminuir ou manter a pobreza e a 

desigualdade24. Apesar disso, o atual governo tem se mostrado incapaz de solucionar às 

demandas urgentes que o Covid-19 exige e que afetam diretamente a vida dessas populações. 

Somente nesse período o Ministério da saúde teve três ministros onde o atual, 

Eduardo Pazuello, em declarações recentes, confidenciou que não conhecia o SUS25 até se 

tornar ministro.  Pazuello é general do exército e é um dos ministros mais alinhados ao ideário 

do presidente que, não raro, minimiza as consequências da doença para a saúde dos 

trabalhadores, bem como as mortes decorrentes dela, abstendo-se da responsabilidade em 

defesa da retomada da economia. 

A dicotomia entre a vida e a economia colocada por Bolsonaro não deixa mesmo de 

ser a explicitação correta dos fundamentos do neoliberalismo que ainda se colocam 

na proa da conjuntura. Sob a repulsa internacional e de costas para a maioria dos 

 
23 SUS é única opção para quase 90% dos moradores do Norte e Nordeste, diz IBGE. Folhapress, set. 2020. 

Disponível em:  https://www.folhape.com.br/noticias/sus-e-unica-opcao-para-quase-90-dos-moradores-do-norte-

e-nordeste/153688/. Acesso em 10 out. 2020. 
24LAGO, Carmelo Mesa. sistema de saúde brasileiro: seu impacto na pobreza e na desigualdade. Nuso, Buenos 

Aires/Argentina, Out. 2007. Disponível em: https://nuso.org/articulo/o-sistema-de-saude-brasileiro-seu-impacto-

na-pobreza-e-na-desigualdade/. Acesso em: 31. Out. 2020. 
25 Frase proferida por Eduardo Pazuello durante lançamento da campanha do outubro rosa 2020. Disponível em: 

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/10/07/nem-sabia-o-que-era-sus-diz-ministro-da-saude-

em-lancamento-de-campanha.htm.  

https://www.folhape.com.br/noticias/sus-e-unica-opcao-para-quase-90-dos-moradores-do-norte-e-nordeste/153688/
https://www.folhape.com.br/noticias/sus-e-unica-opcao-para-quase-90-dos-moradores-do-norte-e-nordeste/153688/
https://nuso.org/articulo/o-sistema-de-saude-brasileiro-seu-impacto-na-pobreza-e-na-desigualdade/
https://nuso.org/articulo/o-sistema-de-saude-brasileiro-seu-impacto-na-pobreza-e-na-desigualdade/
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/10/07/nem-sabia-o-que-era-sus-diz-ministro-da-saude-em-lancamento-de-campanha.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/10/07/nem-sabia-o-que-era-sus-diz-ministro-da-saude-em-lancamento-de-campanha.htm
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brasileiros, Bolsonaro seguiu, nos meses de março e abril, tendo a morte como 

cálculo político e econômico, insistindo para que milhares de trabalhadores 

retomassem suas rotinas de trabalho (SANTOS, 2020, p.5). 

Como solução para as crises subsequentes oriundas da pandemia que agravaram o 

quadro já existente de desamparo e desigualdades sociais no país, foi criado o auxílio 

emergencial26 sob o slogan “Ninguém fica para trás”. Segundo dados oficiais do Dataprev27- 

empresa de análise de dados e tecnologia do governo federal - até o mês de julho de 2020 um 

total de 65,4 milhões de brasileiros foram considerados elegíveis para o recebimento do 

auxílio nos três grupos analisados, que incluem os trabalhadores informais, os inscritos no 

Bolsa Família e no Cadastro Único. Entretanto, ao contrário do que indica o governo, muitos 

ficaram para trás não conseguindo acessar o benefício e os motivos estão vinculados a 

fraudes, indisponibilidade de aparelho celular, computador, tablet com acesso à internet, 

inconsistências no sistema da Caixa Econômica e problemas com o CPF e o título de eleitor.  

Ao todo 23,7 milhões de informais que tiveram seus pedidos negados não solicitaram 

recursos, cerca de 10,5 milhões de pessoas foram consideradas inelegíveis e 220,7 mil tiveram 

seus dados considerados inconclusivos pelo sistema. A crítica que o Serviço social faz ao 

auxílio emergencial decorre da obscuridade e da burocracia do processo de seleção dos 

beneficiários, ignorando a participação e o controle social (CRESS/RN, 2020). Tais críticas 

incluem ainda humilhações e os riscos aos quais os trabalhadores foram expostos ao enfrentar 

filas quilométricas em bancos e lotéricas, às análises intermináveis para concessão de 

benefícios, problemas técnicos e persistentes no aplicativo e demora para o acesso ao saque 

do dinheiro.  

A pandemia do novo coronavírus e seus desdobramentos ainda estão em curso, assim 

como a agenda de perdas de direitos e reformas do atual governo que não cessaram com o 

avanço da doença e que, inclusive, tem sido usado como desculpa pelos gastos financeiros 

pela crise que ela gerou. A compreensão acerca da questão social e sobre as particularidades 

do caso brasileiro reforçam a necessidade de apreender suas diversas manifestações, não 

 
26 Lei federal nº 13.982/2020, que cria o auxílio emergencial estabelecendo medidas excepcionais de proteção 

social adotadas durante o período de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus responsável pelo surto de 

2019, a que se refere a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. (Brasil, 2020). O auxílio emergencial concede a 

trabalhadores informais e de baixa renda o auxílio emergencial nos valores que variam de R$ 600 a R$1.200 

desde que se obedeça a critérios específicos. Inicialmente previsto em três parcelas ou auxílio foi estendido em 

mais duas de igual valor. Tendo em vista a necessidade de nova expansão esta transforma-se em medida 

provisória uma vez que o valor foi reduzido a R$300, sendo prorrogado por até quatro parcelas.  

27 Auxílio Emergencial alcança mais da metade da população brasileira. DATAPREV, 04 jul. 2020.  Disponível 

em: https://portal2.dataprev.gov.br/auxilio-emergencial-alcanca-mais-da-metade-da-populacao-brasileira. Acesso 

em: 14 ago. 2020. 
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como uma nova questão social, mas como expressões contemporâneas que agravam a 

desigualdade e o abismo entre as classes sociais. O capital incessantemente se reformula, 

ganha novas roupagens e características, permanecendo igual apenas na sede pelo poder e 

pelo apoio do Estado e quando não o têm recorrem a ele a todo custo, como observado através 

do golpe de 2016, para garantir sua ascensão ao poder. Esses fenômenos não são recentes, 

haja vista que ao longo dos anos o capital tem garantido o apoio do Estado aos seus interesses, 

alienando a classe trabalhadora, mantendo-a sob o seu domínio. Assim, atualmente a classe 

que vive do trabalho tem sido distanciada da chamada coletividade, em uma conjuntura de 

avanços do capital e desigualdade social, mascaradas pela individualidade moral e 

culpabilizadora defendida pelo Estado.  

Nesse contexto adensado pela crise estrutural do capital e suas resultantes, vinculadas 

a perdas de direitos sociais e pela pandemia do novo coronavírus, são obscurecidas ainda mais 

as relações e a consciência da população que apoia o discurso do capital, para o capital, 

pensando ser para si. O sonho de um Brasil menos desigual e fora dos mapas da fome e 

miséria tem se distanciado da efetividade e se convertido em pesadelo depois que uma parte 

de um “brasil” misógino, elitista, classista despertou em 2016.  

A ascensão de Jair Bolsonaro ao poder faz emergir, sobretudo, o avanço de políticas 

neoliberais que, desde então, tem tornado menos visíveis a questão social. O avanço do 

conservadorismo que se sucede após a instauração do governo limita a ação de políticas 

voltadas para públicos mais vulneráveis. O conservadorismo, como propósito das classes 

dominantes, manifesta-se na cena contemporânea cujas dimensões associadas ao capitalismo 

ampliam a exploração, o desemprego, a pobreza, a miséria e as doenças (OLIVEIRA, 2018). 

Nesse sentido as mulheres, inferiorizadas e vulnerabilizadas no cerne da sociedade brasileira, 

são indiscutivelmente as mais prejudicadas, sob a condição de dominação e exploração 

capitalista influenciada pelo patriarcado. 

Assim, a condição de desigualdade social feminina como nos aponta Oliveira (2018 p. 

858): é imposta pelo patriarcado, “acirrada no capitalismo e funcional ao conservadorismo da 

classe dominante”, transpondo a dimensão individual, influenciando relações familiares, 

sociais e de saúde e é na saúde, como discutiremos no próximo capítulo, que as desigualdades 

sociais manifestam-se de forma mais danosa, acumuladas por diferentes estigmas que 

concedem a mulher um lugar de submissão, aceitação e não reconhecimento de direitos 

sociais ou sobre o seu próprio corpo. Este fato, no cenário atual, manifesta-se pela 

feminização de infecções sexualmente transmissíveis, principalmente a sífilis gestacional, 



38 

 

 

 

cujos conceitos serão mais bem apresentados no próximo capítulo, explicados à luz dos 

determinantes sociais em saúde. 
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CAPÍTULO II – CONTEXTUALIZAÇÃO DA SÍFILIS EM GESTANTES: 

EXPRESSÃO LATENTE DA QUESTÃO SOCIAL. 

 

O presente capítulo busca entender a relação entre os determinantes sociais da sífilis e 

a saúde da mulher num contexto em que a mulher ainda possui uma posição de inferioridade, 

tornando-se mais vulnerável social e sexualmente. A partir do exposto, buscaremos verificar o 

aumento dos números de casos de sífilis em gestantes em Campos dos Goytacazes (RJ) e 

compreender de que modo as vulnerabilidades sociais interferem sobre a incidência da 

infecção e as motivações para o abandono do tratamento, analisando os principais fatores 

sociais que influenciam essa condição. Ainda apresentaremos, de forma sucinta, as políticas 

públicas criadas para a superação dessa problemática e destacaremos a importância do Centro 

de Testagem e Aconselhamento para a sociedade campista e proximidades. 

 

2.1 – A questão social, os determinantes sociais da saúde e o processo saúde – doença 

 

Este item objetiva compreender de que modo os determinantes sociais incidem no 

processo saúde-doença da população brasileira. Para tal, recorreremos ao debate de 

determinantes sociais promovido pela epidemiologia latino-americana e pela epidemiologia 

norte americana. 

Como discutimos ao longo do primeiro capítulo, a questão social no Brasil não é um 

fenômeno novo e ao longo dos anos têm se manifestado de diferentes formas, agravando a 

desigualdade entre as classes sociais visto que as intervenções estatais permaneceram apenas 

na superfície de suas “expressões”, não se aproximando da centralidade do debate entre 

capital versus trabalho.  

A contradição existente entre o avanço do capital versus trabalho, combinado a 

precariedade e fragilidade da classe trabalhadora no interior da sociedade, aumenta a sua 

condição de pobreza e tal processo conduz a piores condições de vida, seja por meio das 

condições de habitação, alimentação, educação, saneamento básico e/ou saúde. No atual 

cenário de pandemia do covid-19, que une-se aos demais desafios direcionados à classe 

trabalhadora em sua vida cotidiana, observamos o quanto as condições de vida dessa classe, 

cada dia mais empobrecida, influem diretamente em sua saúde. Deste modo, recorrer ao 

conceito de determinantes sociais contribui para a compreensão e crítica do processo saúde-

doença na ordem do capital. Para o entendimento do processo saúde-doença é necessário 
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compreender a centralidade do trabalho nessa perspectiva, pois assim como é inevitável ao 

capital produzir desigualdades, é inseparável pensar a saúde do trabalhador do próprio 

capitalismo.  

O avanço da globalização e as transformações no mundo do trabalho que resultam em 

precarização e desemprego, agravam a desigualdade social, tornando o enfoque social e 

histórico do coletivo de trabalhadores relevante, no que tange aos determinantes sociais em 

saúde (DSS), como condição decisiva entre saúde-doença. Este processo não afeta apenas os 

trabalhadores envolvidos diretamente na divisão sócio/técnica do trabalho, mas também, os 

que estão fora dele (CFESS, 2010) que compõe o exército industrial de reserva, massa de 

desempregados que gera grande interesse para o capital. Diante do atual desfavorecimento do 

Estado no atendimento das demandas da classe trabalhadora, a questão social tende a se 

agravar e neste cenário Iamamoto (2012) afirma que ela não reflete apenas a pobreza e a 

desigualdade, indica também a banalização do humano perante a naturalização das injustiças 

sociais em detrimento da possibilidade concreta de socialização das riquezas produzidas e os 

direitos que dela resultam.  

Segundo Nogueira (2012 p. 486), o conceito de DSS surge nos anos 1970 através de 

documentos que deixaram evidentes as limitações das intervenções de risco de doenças. Tais 

documentos “evidenciavam a relação positiva dos determinantes aos fatores que colaboram 

para as pessoas ficarem saudáveis, ao invés do auxílio que as pessoas obterão quando ficarem 

doentes”. A autora afirma ainda que atualmente há um consenso sobre o entendimento dessa 

temática cujos DSS se configuram como “as condições que as pessoas nascem, crescem, 

vivem, trabalham, envelhecem, incluindo o sistema de saúde”. 

A discussão sobre os DSS ganha destaque internacional com a substituição do papel 

estratégico do Banco Mundial, que dominava o setor, pela OMS na década de 1990 

(NOGUEIRA, 2011). Os pressupostos defendidos na declaração de Alma Ata28 sobre a saúde 

e que serviram de base para o avanço do debate dos DSS foram reduzidos a “‘pacotes 

mínimos”, focalizados no marco da expansão de agendas neoliberais” (BORDE; 

HERNANDEZ-ALVAREZ; PORTO 2015, p. 843). Desta forma, a agenda defendida pela 

OMS é influenciada pela agenda neoliberalista, que no seu sentido mais amplo 

 
28 “A declaração de Alma Ata – documento síntese desse encontro – afirmava a partir de dez pontos que os 

cuidados primários de saúde precisavam ser desenvolvidos e aplicados em todo o mundo com urgência, 

particularmente nos países em desenvolvimento” (FIOCRUZ, 2018). Disponível em: 

http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/entrevista/a-declaracao-de-alma-ata-se-revestiu-de-uma-grande-relevancia-

em-varios. Acesso em 01 dez. 2010. 

http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/entrevista/a-declaracao-de-alma-ata-se-revestiu-de-uma-grande-relevancia-em-varios
http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/entrevista/a-declaracao-de-alma-ata-se-revestiu-de-uma-grande-relevancia-em-varios
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(...) impõe a negação da saúde como direito humano fundamental, ao pautar a saúde 

meramente como consumo, acesso, e de maneira mais evidente, como serviço, 

visando estruturar um sistema de saúde de matriz liberal, em detrimento da proteção 

social, repercutindo em uma contrarreforma jurídica e ideológica, ancorada em uma 

cultura individualista e de consumo, favorecida pela desarticulação das forças 

sociais do trabalho, impondo limitações legais a defesa de direitos humanos 

(CARVALHO, 2019, p. 41). 

Contudo, a influência do avanço do capital na sociedade além de aprofundar 

desigualdades sociais, resulta em crises sanitárias a nível mundial, forçando a OMS a retornar 

o debate iniciado na década de 1990 a respeito das condições sociais que influenciam 

diretamente na saúde, ampliando o debate sobre as iniquidades em saúde e culminando com a 

institucionalização da Comissão dos Determinantes Sociais em saúde (CDSS) em 2005. 

Segundo Nogueira (2011 p.46), o relatório da CDSS além de responsabilizar o sistema 

econômico pelos problemas sanitários mundiais “expôs as evidências dos DSS na melhoria e 

garantia de saúde das populações, as disparidades entre os países e no interior deles”. O 

relatório final buscou sensibilizar o mundo sobre os graves índices de morbimortalidade e 

iniquidades em saúde que afetam, sobretudo, os países mais pobres e com maior desigualdade 

econômica, de bens e serviços. 

 Porém, apesar da grande capacidade de mobilização global da CDSS esta “se contenta 

com melhorias num sistema inerentemente injusto” (BORDE et al. 2015 p. 848). Desta forma, 

os autores concluem que o relatório final da comissão foi “uma oportunidade perdida” (BIRN, 

2009; INGLEBY, 2012 apud BORDE et al. 2015, p.846). 

Referem-se, neste sentido, à falta de consideração de processos considerados 

centrais na produção e reprodução das iniquidades sociais em saúde (...) ainda se 

questiona a abordagem histórica e descontextualizada das iniquidades sociais 

enquanto efeitos de um ‘contexto socioeconômico e político’ abstrato, que evidencia 

a persistência de lacunas, omissões e desinteresses na abordagem das iniquidades 

sociais da saúde (...). (IDEM, 2015). 

O reconhecimento da interferência dos aspectos sociais “traz implícita uma posição 

sobre o modelo societário que o produz e a escolha de uma referência teórica para explicar 

sua gênese e determinação” (NOGUEIRA, 2011, p.55). Nesse sentido, duas perspectivas 

aparentemente próximas, porém opostas, têm gerado discussões tanto no campo político 

quanto no campo teórico e que são relevantes destacar uma vez que influenciam diretamente 

ações e políticas públicas voltadas para a saúde.  

De um lado há a produção da epidemiologia norte americana sobre os DSS, utilizada 

como base pela OMS para superação de iniquidades em saúde, comumente definidas como 

diferenças desnecessárias, evitáveis, injustas e indesejáveis, possuindo uma dimensão ética e 

social (WHITEHEAD, 1992 apud BUSS e PELLEGRINI FILHO, 2007). Esse conceito 
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apesar de reconhecer a influência dos indicadores sociais na saúde, pauta-se por uma visão 

mais conservadora e inclinada ao discurso neoliberal cujas “(...) propostas se referem à 

adaptação do indivíduo ao sistema social vigente (...)” (MACEDO, 2015, p. 98). Essa matriz 

assumida pela OMS “se limita à correção das distorções que acompanharam a aceleração e 

extensão do regime de acumulação capitalista, sem ameaçá-lo” (BORDE et al., 2015, p. 848). 

Desta forma não há a perspectiva de superação da desigualdade social enraizada na estrutura 

da sociedade. 

O Brasil “importa” o modelo conceitual da OMS que norteia a Comissão Nacional 

sobre os Determinantes Sociais da Saúde29 (CNDSS) cujos DSS integram fatores: 

econômicos, culturais, étnicos/raciais, sociais, psicológicos e comportamentais, que 

influenciam a ocorrência de problemas de saúde e condições de risco da população, sendo 

incluídos ainda condicionantes biológicos como idade, sexo e heranças genéticas. O relatório 

final da CNDSS dispõe de três objetivos: 

• traçar um panorama geral da situação de saúde do país, com ênfase em dados, 

informações e conhecimentos sobre as iniquidades em saúde geradas pelos 

determinantes sociais;  

• propor políticas, programas e intervenções relacionadas aos DSS a partir da 

avaliação das políticas e intervenções atualmente em curso e das experiências 

registradas na literatura nacional e internacional;  

• descrever as atividades desenvolvidas pela Comissão para cumprir com seus 

objetivos (CNDSS, 2008, p.15). 

 

Seguindo o conceito da OMS, a CNDSS adotou como referência para os DSS o 

modelo proposto pelos autores Dahlgren e Whitehead (1991 Conforme figura 1), indicando 

que a desigualdade social entre as classes é determinante das condições de saúde da 

população. 

 

 

 

 

 

 

 
29 A Organização Mundial da Saúde (OMS) criou em março de 2005 a Comissão sobre Determinantes Sociais da 

Saúde com o objetivo de promover, em âmbito internacional, uma tomada de consciência sobre a importância 

dos determinantes sociais na situação de saúde de indivíduos e populações e sobre a necessidade do combate às 

iniqüidades em saúde por eles geradas. No ano seguinte, por meio do Decreto Presidencial, no Brasil, foi criada a 

Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) com um mandato de dois anos (CNDSS, 

2008 p.10). 
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FIGURA 1 – MODELO DE DETERMINANTES SOCIAIS  

 

 

 

Fonte: (CNDSS, 2008 p. 23 adaptado) 

 

Conforme aponta a figura, a primeira camada inclui as características pessoais que 

ultrapassam qualquer tipo de manipulação sobre sua saúde ou potencial, incluindo idade, sexo 

e fatores hereditários. Posteriormente, encontram-se os comportamentos e estilos de vida 

individuais, situados no limiar entre fatores individuais e DSS, uma vez que não dependem 

apenas do livre arbítrio dos cidadãos. A terceira camada acomoda as redes comunitárias de 

apoio onde a menor ou maior riqueza revela o nível de coesão social, relevante para toda a 

sociedade. A camada seguinte corresponde aos fatores relacionados às condições de vida e de 

trabalho, a disponibilidade de alimentos e o acesso a ambientes e serviços essenciais, como 

saúde e educação. A quinta e última camada diz respeito aos macrodeterminantes que 

influenciam todas as outras camadas estando relacionados às condições econômicas, culturais 

e ambientais da sociedade, incluindo ainda os determinantes supranacionais como o processo 

de globalização (CNDSS, 2008, p. 22). 

Contudo, como afirmam Buss e Pellegrini Filho (2007), não é possível conhecer os 

determinantes de saúde em nível de sociedade somente pelo número de determinantes 

somados.  

O principal desafio dos estudos sobre as relações entre determinantes sociais e saúde 

consiste em estabelecer uma hierarquia de determinações entre os fatores mais gerais 



44 

 

 

 

de natureza social, econômica, política e as mediações através das quais esses 

fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas, já que a relação de 

determinação não é uma simples relação direta de causa-efeito (IDEM, 2007, p.81). 

 

Por trás dos DSS encontram-se os determinantes estruturais mais profundos que geram 

estratificação social, dentre eles: as relações desiguais de poder, acesso desigual a “(...) 

educação, mercado de trabalho, o nível de atenção dado a considerações distributivas no 

processo de formulação de políticas e a extensão e a natureza de políticas redistributivas, de 

seguridade social e de proteção social” (CARVALHO, 2013 p.19).  

A partir desse ponto a matriz latino-americana, herdeira da tradução marxista, 

notoriamente se aproxima do discurso defendido pelo Serviço Social e do debate proposto por 

este trabalho, reconhecendo que as formas de produção e distribuição de recursos de uma 

sociedade são determinantes para sua saúde e que, enquanto ordem política, necessitam 

politicamente de intervenção (ARELLANO; ESCUDERO; CARMONA, 2008). 

Por mais que os fatores conjunturais aprofundem a condição de vulnerabilidade de 

alguns grupos, não se pode perder de vista que a dinâmica mais ampla do 

capitalismo, aliada a formação histórica e sociológica do Brasil tem um papel central 

na estratificação social que estabelece qual a posição social os indivíduos ocupam na 

sociedade. Nesse sentido, o fato de não deter os meios de produção (classe social), 

ser mulher (gênero) e negro ou indígena (raça/etnia) impõe um determinado lugar na 

sociedade que não é uma escolha. Essa posição social afeta o acesso à educação, à 

ocupação e, por fim, a renda (SILVA, 2020 p.5). 

No que se refere à desigualdade social, Iamamoto (2018 p.72) esclarece que 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 acesso aos bens da civilização”.  

Todos esses processos produzem impactos sobre a saúde e a doença dos indivíduos, 

representando, cada um deles, um conjunto de determinações e mediações cujo 

resultado final será a preservação da saúde ou a ocorrência da doença ou agravos à 

saúde. As desigualdades nas condições de vida, decorrentes de diferenças 

substantivas nesse processo de reprodução social, terão reflexos nas situações de 

saúde que serão então identificadas como iniquidades (BARATA, 2009, p. 24). 

A posição da classe social dos indivíduos influencia diretamente em sua exposição a 

diferentes riscos e acesso a tratamentos de saúde, deste modo a pandemia do novo 

coronavírus, que evidenciou as iniquidades existentes em saúde no seio da sociedade, ampliou 

a exposição e a vulnerabilidade de vários grupos sociais (SILVA 2020), colocando em 

maiores riscos os mais pobres à contaminação pelo vírus. Outro ponto relevante diz respeito à 

falta de critérios de distribuição dos recursos regionais do SUS que na pandemia fomentou 

ainda mais as desigualdades regionais já existentes, em que capitais de grandes cidades 

receberam mais recursos em detrimento a cidades do interior.  
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Há ainda a dificuldade de acesso a serviços básicos de saúde que, em meio às medidas 

restritivas, foram interrompidos deixando a população mais empobrecida sem acesso aos 

cuidados básicos para prevenção e cuidado. Assim, os efeitos podem ser incalculáveis a 

médio e longo prazos e com a priorização da pandemia do novo coronavírus outras epidemias 

crescentes no país como a sífilis e demais IST’s têm sido menos prioritárias quando deveriam 

ser essenciais, tendo em vista que políticas voltadas aos cuidados na reprodução sexual – pré e 

pós-natal e acesso a contraceptivos - precisam ser consideradas “como um dos pilares da 

justiça social” (BRITO et al. 2020 p.3), principalmente pelo fato de o agravo deste quadro 

afetar principalmente as mulheres negras e trabalhadoras. 

O racismo também se configura como um importante DSS e ferramenta de 

estratificação social e iniquidades em saúde, delineando incisivamente as chances de quem 

vive ou morre. Institucionalizado, o racismo incentiva ações de violação dos direitos humanos 

e, em tempos de crise sanitária, tem corroborado paulatinamente para o agravamento das 

desigualdades injustas e evitáveis, configuradas numa realidade de privações sociais e de um 

forte histórico de abandono que, administrado sob a ótica da agenda conservadora e neoliberal 

do presidente Jair Bolsonaro, enfraquece “a capacidade da sociedade em dar respostas a 

problemas complexos, [ampliando] as vulnerabilidades nas populações historicamente 

discriminadas” (SANTOS et al. 2020, p.237).  

As manifestações do racismo nas instituições são verificadas por meio de normas, 

práticas e comportamentos discriminatórios naturalizados no cotidiano de trabalho 

resultantes da ignorância, da falta de atenção, do preconceito ou de estereótipos 

racistas. Em qualquer situação, o racismo institucional restringe o acesso das 

pessoas, de grupos raciais ou étnicos discriminados aos benefícios gerados pelo 

Estado e pelas instituições/ organizações que o representam (BRASIL, 2011, p.8). 

No País a iniquidade em saúde tem sido constantemente utilizada como sinônimo de 

igualdade para justificar ações individuais e focalizadas, pressupondo-se a inevitabilidade do 

ideário neoliberal, facilitando o uso do conceito deslocado de seu contexto original, 

obscurecendo o verdadeiro sentido defendido pela Reforma Sanitária brasileira (BACKX, 

2005) e inspirado nela a 

(...) intervenção no sistema de saúde busca reduzir os diferenciais de exposição e de 

vulnerabilidade, através de ações preventivas (vacinas, educação sobre fatores de 

risco, etc.), bem como os diferenciais de consequências ocasionadas pela doença, 

aqui incluindo melhoria da qualidade dos serviços a toda a população, apoio a 

deficientes, acesso a cuidados de reabilitação e mecanismos de financiamento 

equitativos que impeçam adicional empobrecimento causado pela doença (CNDSS, 

2008, p.46). 

À luz da CDSS no Brasil (2011) a superação do racismo é essencial para o alcance da 

equidade, concebida como a superação/eliminação de desigualdades que geraria a necessidade 
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de promover uma redistribuição de bens e serviços. Segundo Borde et al. (2015, p. 847, 848), 

este ponto defendido pela CDSS é extremamente raso e superficial ao considerar como 

acidentais os impactos negativos do mercado sobre a equidade em saúde. Para os autores, a 

CDSS desconsidera “o padrão sistemático da determinação social que se engendra, entre 

outros, a partir da superexploração do trabalho, da natureza implicada no regime de 

acumulação capitalista e das diferentes formas de discriminação e racismo”. 

 Nesse sentido Souza e Silva (2013) também tecem uma crítica às discussões teóricas 

nas quais baseiam-se os modelos de DSS propostos pela OMS que parecem desconhecer ou 

ocultar o papel do capital na operacionalização do sistema e de sua relação direta com as 

desigualdades sociais. Para os autores, as possíveis soluções inclinam-se para o imediatismo 

das questões levantadas, num contexto intencionalmente injusto, desprezando suas bases 

estruturais. Todavia, apesar das críticas, é inegável a importância desses estudos e as 

contribuições que trouxeram à compreensão da saúde e seu conceito ampliado. 

Em posição divergente, a epidemiologia latino-americana aponta que a saúde e a 

doença são concebidas por meio de um processo que envolve elementos e condições postas no 

campo da estrutura e superestrutura da sociedade capitalista, bem como condições políticas, 

econômicas, sociais, culturais e institucionais de cada País e isso vai se expressar ao longo da 

vida dos sujeitos, em seu acesso a serviços, à informação, ao cuidado, a subjetivação da vida, 

ao sofrimento e as reais condições para o seu enfrentamento.  

Como é possível observar, ambos os conceitos se aproximam ao determinarem a 

influência dos aspectos sociais no processo saúde-doença e, como destaca Borde et al. (2015, 

p.841), “apesar dessa semelhança com a abordagem dos DSS ao incluir os indicadores sociais, 

existem significativas diferenças na interpretação dos processos sociais que subjazem e 

engendram estas dinâmicas sistemáticas, evitáveis e injustas”.  

A perspectiva latino-americana define que a garantia do direito à saúde envolve 

mudanças estruturais em todas as formas de sociedade no combate das desigualdades sociais a 

partir do apoio de movimentos sociais e sociedade civil – atores centrais da mudança - que 

precisariam se organizar para alcançar um objetivo comum, tendo em vista que o esgotamento 

de recursos pelo capital e as suscetíveis crises dele decorrentes requisitariam novas práticas, 

políticas e ações. Assim, essa perspectiva transforma-se numa ferramenta útil, trazendo à tona 

os aspectos estruturais da saúde dos países latino-americanos a partir do discurso político do 

direito à saúde (ARELLANO; ESCUDERO; CARMONA, 2008). 
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A discussão sobre a influência dos DSS não é nova e os aportes teóricos que buscam 

sustentá-los são extremamente distintos. O tratamento do conceito atual dos DSS a partir da 

matriz norte-americana não abrange a complexidade das estruturas sociais e, mediante o 

tratamento superficial das desigualdades e injustiças na saúde, estas contribuem para o seu 

agravo. Por outro lado, a crescente “demonização” da esquerda pelo mundo – princípio que 

norteia a epidemiologia latino-americana – dificulta sua absorção pela OMS, que tende a 

ceder maior espaço a classe dominante, evidenciado pelas propostas sugeridas pelo tratamento 

das desigualdades e não na busca por sua superação. Apesar do inegável avanço dos estudos 

dos DSS, constatado a partir dos autores acima referenciados, as contribuições da OMS nas 

lutas pelas iniquidades em saúde ainda estão sustentadas pela defesa da sociedade do capital, 

da qual não consegue ultrapassar. 

Ao longo da construção deste item observamos que as produções brasileiras, 

principalmente no campo biomédico, assumiram a epidemiologia norte-americana como 

conceito referencial dos estudos dos DSS, podemos associar este fato a superação, ainda em 

construção, do caráter médico-biológico na saúde aqui tratada. Outro ponto que nos chama 

atenção e levanta profundos questionamentos foram as poucas produções do Serviço Social 

brasileiro sobre a profundidade que essa temática exige, os poucos estudos encontrados que 

abordam os DSS de forma mais profunda foram de dissertações de mestrado que se inclinam, 

como o proposto aqui, a fazer um movimento entre as diferentes matrizes epidemiológicas, 

recorrendo a intelectuais de outras áreas de conhecimento para analisar o fenômeno.  

Os desafios impostos pela crise sanitária do novo coronavírus fomentarão a 

necessidade de produções críticas sob a ótica do Serviço Social dado que a realidade e a 

particularidade brasileira, fortemente marcadas pelas desigualdades sociais, ainda não foram 

capazes de superar as iniquidades em saúde e com o avanço de políticas públicas, 

progressivamente austeras, se distanciam cada dia mais de uma perspectiva de superação.  

 

2.2 - A vulnerabilidade da mulher e a sífilis 

 

As análises empreendidas neste estudo apontaram que a vulnerabilidade feminina é 

crucial para o risco de contaminação da sífilis e tendo em vista que o perfil sociodemográfico 

de uma parcela significativa de brasileiras é semelhante, tais afirmativas levam a crer que 

estas corroboram diretamente para situações de riscos à sua saúde e demais infecções 

sexualmente transmissíveis, evidenciando iniquidades sociais em saúde. Contudo, apesar de 
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preliminarmente termos citado tal infecção, a pergunta que se faz a partir desse ponto é: afinal 

do que se trata a sífilis?  

Já descrita na Bíblia como mais contagiosa que a lepra30, a sífilis é uma Infecção 

Sexualmente Transmissível (IST) causada pela bactéria Treponema pallidum. No século XV 

chegou a ser considerada uma espécie de castigo divino pelos pecados cometidos associados, 

principalmente, a promiscuidade - tamanho foi o número de casos da, até então, nova doença. 

Momento semelhante na história só ocorre com a descoberta da Aids. 

 Ainda hoje a origem da sífilis é incerta, há pesquisadores que sustentam que a 

infecção surgiu no velho mundo causada por um único microrganismo e que, anteriormente 

benigna, foi transmitida ocasionalmente, tendo passado por diferentes mutações aumentando 

assim sua virulência, tornando possível a sua transmissão por via sexual. Outra teoria mais 

comumente defendida é a de que a doença foi levada pelos marinheiros de Cristóvão 

Colombo para o território europeu após a expedição a América, onde era considerada 

endêmica, tendo sido propagada rapidamente causando centenas de milhares de mortes. 

Contudo, para Ujvari (2012, p. 86) 

[...] a doença já existia na Europa antes de os europeus conhecerem o Novo Mundo. 

Porém, ela foi descrita na Europa e em epidemias logo após o retorno das 

embarcações de Colombo. Instalou-se entre os prostíbulos das cidades portuárias da 

Espanha e alastrou-se, provavelmente com os marinheiros, pelos outros portos da 

Europa. Chegou à cidade de Nápoles e acometeu o exército vitorioso da França, em 

1495, quando esta nação venceu a batalha pela região contra os espanhóis. Os 

mercenários franceses infectados retornaram para suas regiões de origem e 

espalharam o mal através de relações sexuais. Nos anos seguintes a doença 

espalhou-se pelos quatro cantos europeus e permaneceu um flagelo nas décadas 

seguintes. 

Como visto, a origem da sífilis é de difícil precisão principalmente por se tratar da 

“doença do outro”, uma vez que nenhuma nação ou povo desejava trazer para si como 

herança histórica a origem de uma doença “fruto do pecado”, recaindo essa responsabilidade 

sobre os inimigos.  

Era necessário encontrar o culpado por ela, que recebeu dos franceses o nome de 

Mal de Nápoles enquanto que os italianos a chamaram de Mal Francês, ou Mal 

Gálico. Cada nova nação afetada providenciava novas denominações: Mal Polonês, 

Mal Germânico, Mal Espanhol, Mal Cristão; sempre culpando o vizinho ou os 

desafetos (NETO et al. 2009, p. 128). 

 

No Brasil o Ministério da Saúde (2020) define a sífilis como uma IST curável e 

exclusiva do ser humano, a infecção perpassa três estágios que avançam de forma gradativa 

 
30 SCLIAR, Moacyr Jaime. Da bíblia à psicanálise: saúde, doença e medicina na cultura judaica. 1999. 161 f. 

Tese (Doutorado em Saúde Pública) - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo 

Cruz, Rio de Janeiro, 1999. 
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onde, nos dois primeiros, ocorre maior possibilidade de transmissibilidade. O ato sexual é a 

principal forma de transmissão da infecção, a bactéria aproveita a região quente e úmida da 

vagina e do pênis para então se desenvolver, causando pequenas feridas características. A 

infecção se torna mais grave ou menos grave conforme o Treponema pallidum é transportado 

pelo sangue, podendo atingir o Sistema Nervoso Central ou cardiovascular entretanto, para 

que alcance maior gravidade, passa por outros estágios e essas “fases” da infecção são 

divididas entre: sífilis primária, secundária, latente e terciária.  

O progresso da infecção pode durar anos nos estágios primário e secundário e não 

ocorrendo o tratamento correto, após a sífilis secundária, existem dois períodos de latência: 

um recente, com menos de um ano e outro de latência tardia, com mais de um ano de 

infecção. Na fase primária da sífilis, após o período de incubação, ocorre uma pequena lesão 

primária (rica em bactérias), essas lesões se curam espontaneamente e não causam dor, nem 

pus. Não tratada na fase primária, a sífilis evolui para a fase secundária que é quando o 

treponema já invadiu todos os órgãos e líquidos do corpo - o que ocorre entre seis semanas a 

seis meses do aparecimento dos sintomas iniciais - sintomas como manchas na palma das 

mãos, na planta dos pés, febre, ínguas pelo corpo, entre outros, podem aparecer. Cerca de um 

terço das pessoas acometidas na forma secundária desenvolvem complicações da fase terciária 

da infecção, o que pode acarretar comprometimentos cardíacos, neurológicos e ortopédicos 

(MAGALHÃES et al, 2011). A fase terciária pode surgir entre dois a 40 anos após a 

contaminação e é manifestada pela inflamação ou destruição dos tecidos.  

Dados estimados pela OMS informam que ocorre mais de 1 milhão de novas infecções 

por IST´s curáveis por dia. Em 2018, segundo o Ministério da Saúde (2019), o número total 

de casos de sífilis notificados no Brasil foi de 158.051 dos quais 71.842 dos casos ou 45,5% 

foram na Região Sudeste. A maior parte das notificações de sífilis adquirida ocorreu em 

indivíduos entre 20 e 29 anos (35,1%). 

Para se considerar a sífilis na gestação a gestante deve ter sorologia não treponêmica 

reagente com qualquer titulagem, ainda que não tenha o resultado do teste treponêmico 

realizado no pré-natal ou no momento do parto ou curetagem. Casos ascendentes de sífilis em 

gestantes alertam para as graves consequências que a infecção pode causar tanto para a mãe 

quanto para o feto, decorrentes do tratamento incorreto da doença que favorece diretamente a 

ocorrência de sífilis congênita, principalmente porque já “há mais recém-nascidos afectados 

por sífilis congénita do que por qualquer outra infecção neonatal, incluindo pelo vírus da 

imunodeficiência humana (VIH) e tétano(...)” (OMS, 2008, p 1). 
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A sífilis congênita é a causa responsável por sequelas físicas, sensoriais ou de 

desenvolvimento em 50% dos recém-nascidos, quando não resulta em aborto espontâneo, 

morte fetal ou neonatal. É classificada em dois estágios: o estágio precoce, diagnosticado até 

dois anos de vida e o estágio tardio, quando ocorre após esse período. A sífilis congênita 

precoce é assintomática em 70% dos casos, porém, o recém-nascido pode apresentar: 

prematuridade, baixo peso, hepatomegalia, esplenomegalia, lesões cutâneas, anemia, 

linfadenopatia generalizada, síndrome nefrótica, convulsão e meningite, entre outros. As 

manifestações clínicas da sífilis congênita tardia são raras e resultam da cicatrização da 

doença sistêmica precoce, podendo envolver vários órgãos (SES-SP, 2008). 

A OMS (2008 p.13) aponta sua estratégia para eliminação da sífilis congênita apoiada 

em quatro esteios  
1. Assegurar promoção e empenho políticos sustentáveis;  

2. Aumentar o acesso e a qualidade de serviços de saúde para mães e recém-

nascidos;  

3. Detectar e tratar mulheres grávidas e seus parceiros;  

4. Estabelecer sistemas de vigilância, monitorização e avaliação. 

 

É importante destacar que a sífilis tem cura e o tratamento tem sido realizado 

principalmente através de penicilina benzatina, popularmente chamada de benzetacil, as taxas 

de cura por esse medicamento são acima de 95%. A alternativa mais indicada para o 

tratamento da sífilis em casos de alergia a penicilina se dá por meio de Doxiciclina em doses 

variadas conforme o grau de infecção (PINHEIRO, 2020). Porém, desde 2014 o Brasil 

enfrenta um desabastecimento de penicilina benzatina, procaína e cristalina, que são sempre a 

primeira escolha para o tratamento da sífilis, tal situação vem forçando o SUS a buscar 

tratamentos alternativos que são menos eficazes e mais caros. Esse fato gerou reflexos 

negativos no controle da epidemia de sífilis no país, tendo em vista que a penicilina é o 

antibiótico capaz de matar a bactéria causadora da sífilis no feto. Apesar da falta do 

medicamento não ser um fenômeno exclusivamente nacional, a perversidade do capital na 

saúde brasileira evidencia a falta de consideração pela saúde do trabalhador. Ainda que a 

penicilina seja a primeira opção no Brasil para o tratamento da sífilis, o país não produz os 

insumos necessários para a sua fabricação, expondo a falta de investimento que poderia ser 

uma alternativa a dependência internacional.  

Há a sensação de que as indústrias farmacêuticas, sob a égide capitalista, evitam a cura 

e, para tal, geram dependência tanto de medicamentos quanto de insumos, denunciando que 

os interesses do capital na saúde são pela sua privatização e pela medicalização da vida.   
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O mesmo capital que apresenta alternativas para a cura dos que necessitam é o que cria 

as epidemias de adoecimento etiquetadas que avassalam os serviços públicos (TESSER, 

2006), incidindo diretamente sobre a saúde da mulher, notoriamente a maior clientela usuária 

do SUS. O cuidado da saúde da mulher no país, não raro, volta-se para a relação de mãe e 

reprodutora, numa esfera oposta à dos homens. 

 As doenças as quais as mulheres são expostas têm sido consideradas expressões de 

sua própria condição o que contribui para o direcionamento da função e comportamento de 

ambos os gêneros, especialmente na condução de suas práticas sexuais e relações afetivas, 

reforçando a prática hierárquica onde os homens, historicamente, tendem a dominar. A saúde 

reprodutiva das mulheres é influenciada por uma interação de fatores, entre os quais Macêdo 

(2015, p.25) destaca os sociodemográficos, que  

(...) determinam maior situação de vulnerabilidade às camadas sociais 

desfavorecidas, contribuindo significativamente para a falta de conhecimento do 

próprio corpo e para o uso inadequado dos métodos contraceptivos, interferindo na 

tomada de decisões (IDEM, 2015, p. 25). 

 

Tal afirmativa pode ser justificada mediante a grande incidência de IST´s entre as 

mulheres, tendo em vista que as mulheres encontram mais dificuldades na adoção de sexo 

seguro como descreve Guerriero (2001) ao afirmar que a única preocupação do homem no ato 

sexual é em colocar o preservativo, enquanto para a mulher é convencê-lo a usar a camisinha. 

É preciso ainda considerar que as mulheres têm maior chance de sofrerem violações sexuais e 

abusos em seus relacionamentos afetivos ou de trabalho, no caso das profissionais do sexo.  

A condição de doença para as mulheres expressa, sobretudo, os resultados do modo de 

produção do capital que determinam as relações sociais de trabalho, políticas e econômicas 

que corroboram diretamente com as condições de vida de mulheres em todo o mundo. 

Quando fazemos o recorte de raça, essas relações se complexificam uma vez que à mulher 

negra enfrenta em sua luta cotidiana duplamente a exclusão, o preconceito e a desigualdade 

social. 

(...) o racismo pode ser pensado como um determinante social e pode intervir 

diretamente no processo saúde-doença. As formas como as relações raciais estão 

conformadas no Brasil tornam a população negra mais vulnerável e tendem a 

dificultar seu acesso aos serviços de saúde (THEOPHILO; RATTNER; PEREIRA, 

2018, p. 3506). 

 

Deste modo é preciso reconhecer a importância das categorias gênero e raça em saúde 

e falar de gênero aqui não é somente referido à mulher, tendo em vista que falar sobre a 

mulher é simultaneamente falar sobre os homens, mas discutir as relações sociais desiguais 

entre ambos (BORGES, 2009) e suas repercussões na saúde. 



52 

 

 

 

Conforme identificam Coelho e Porto (2009, p.24), as mulheres ao ocuparem lugares 

de subalternidade e desprivilegio nas esferas de poder tendem a viver em condições de 

extrema precariedade, tanto de vida como de trabalho, gerando graves implicações no 

processo saúde – doença e favorecendo, principalmente, falhas no cuidado em saúde e 

inadequado tratamento, incluindo a atenção pré-natal. Segundo Nonato et al. (2015, p. 682), a 

falta de assistência pré-natal é o principal fator responsável pela grande incidência de sífilis 

em gestantes e, consequentemente, a sífilis congênita em todo o mundo. No Brasil, mesmo 

com a melhoria na cobertura do pré-natal boa parte das gestantes não acessa os serviços de 

saúde devido as condições precárias das instituições, que impacta em sua qualidade, bem 

como pela distância a ser percorrida para acessá-los, entre muitas outras questões. 

Já definida como um mal social fruto da prostituição, a sífilis já teve sua 

transmissibilidade associada exclusivamente às mulheres31 e ainda hoje é cercada de estigmas 

que ajudam a contribuir para o seu descontrole. Hoje sabemos que a doença não atinge 

somente a um grupo específico ou gênero, já que todos estão suscetíveis a ela, porém, as 

mulheres têm sido as mais suscetíveis a contaminação e este fato pode ser justificado devido 

as suas condições anatômicas e situações de vulnerabilidade as quais estão expostas, que 

refletem o contexto cultural, socioeconômico e político que incidem sobre o risco individual. 

As desigualdades nas relações de gênero prejudicam a discussão em torno de uma 

prática sexual mais segura. As mulheres vivem em condições de vulnerabilidade em 

virtude da submissão ao parceiro, e estes se expõem mais, por acreditarem serem 

fortes, imunes à doença e terem a infidelidade como fato natural. A representação do 

resultado da DST também pode ser avaliada sob o ponto de vista de gênero. Os 

homens se lamentam por não terem se prevenido, e as mulheres, mesmo com único 

parceiro, muitas vezes são acusadas de terem adquirido a doença (ARAÚJO; 

SILVEIRA 2007, 480).  

 

Segundo Carmo e Guizardi (2018), o ser humano considerado vulnerável é aquele que, 

conforme conceito compartilhado pelas áreas da saúde e assistência, mesmo não sofrendo 

danos está mais suscetível a sofrê-lo, uma vez que possui desvantagens para a mobilidade 

social. Para Oliveira (1995 p. 09), “os grupos sociais vulneráveis podem ser definidos como 

conjuntos ou subconjuntos da população brasileira, situados na linha de pobreza” contudo, 

como continua o autor, nem todos aqueles ditos vulneráveis devem ser considerados 

indigentes pois, na interpretação de Janczura (2012 p. 303), “muitos grupos sociais que estão 

 
31 A PRIMEIRA epidemia de DST: a história da doença sexual que levou Europa a culpar a América no século 

16. BBC, 22 de julho 2018. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral44844848. Acesso em 24 de 

novembro de 2019. 
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acima da linha da pobreza também se tornaram vulneráveis” devido a ação de outros agentes 

sociais.  

Na saúde, o conceito de vulnerabilidade surge a partir da década de 1980 com os 

estudos sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e em substituição ao conceito 

“grupo de risco”, indicando a ampliação das chances e formas de acometimento pela doença 

pela totalidade da população (CARMO; GUIZARDI, 2018, p. 6). O conceito oferece a 

possibilidade de redirecionar a forma de analisar os agravos, auxiliando-nos a perceber a 

atuação das forças históricas e estruturais junto aos aspectos subjetivos e individuais, nos 

alertando para a co-responsabilização de todos esses aspectos no momento de determinar o 

grau de vulnerabilidade dos diferentes indivíduos e comunidades.  

A vulnerabilidade quer expressar os potenciais existentes nos processos saúde e 

doença relacionados à indivíduos e grupos que vivem em um certo conjunto de condições 

históricas e sociais. Enquanto os fatores de risco indicam probabilidades, a vulnerabilidade é 

um indicador da iniquidade e da desigualdade social. Nesse sentido, a vulnerabilidade 

antecede ao risco e determina processos diferenciados de saúde e doença, os potenciais de 

adoecimento, de não adoecimento e as possibilidades para o seu enfrentamento (NICHIATA 

et al, 2008). O conceito descreve ainda a tentativa de analisar a questão, incluindo fatores de 

caráter individuais, sociais e programáticos. Compreender a vulnerabilidade de um indivíduo 

ou grupo social é relevante para a criação de estratégias para seu controle neste grupo 

(RODRIGUES; NERI, 2012). 

Vulnerabilidade e capacidade estão inseridas em um igual processo de luta por 

superação, ou seja, na vulnerabilidade reside o germe para o seu próprio 

enfrentamento. Dessa forma, será exigida do Estado, por meio dos serviços públicos, 

maior aproximação possível com o cotidiano da vida das pessoas, pois é nele que 

riscos e vulnerabilidades se constituem (JANCZURA, 2012, p. 9). 

Não obstante, é possível confirmar que a sífilis em gestantes está relacionada a 

determinantes de vulnerabilidade programática, individual e social, onde este último é a 

“mola propulsora para o aumento do número de casos de sífilis congênita” (SIMÕES, 2019, 

p.19). Na figura a seguir Henriques (2008) correlaciona à sífilis congênita com os 

determinantes sociais, tornando evidente a deficiência do Estado na gestão das políticas 

públicas no combate as vulnerabilidades descritas.  
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FIGURA 2 – MODELO TEÓRICO DA SÍFILIS CONGÊNITA 

 

 

Fonte: Henriques (2018, p. 29) 

 

No que se refere à condição social da vulnerabilidade, de acordo com Bertolozzi et al. 

(2009), esta compõe a dimensão social do adoecimento em que indicadores sociais são 

utilizados para revelar o perfil da população da área de abrangência no que se refere ao acesso 

à informação, gastos com serviços sociais e de saúde. Há uma notória proximidade entre a 

vulnerabilidade social e a sífilis em gestantes e congênita, não apenas sobre a infecção, mas 

ao risco pessoal conforme esclarece Simões (2019, p. 30). 

Não se pretende com isso afirmar que todas as gestantes atendidas pelo SUS estão 

em situação de vulnerabilidade social, mas que parte desse público vivencia 

contextos de vulnerabilidade social com mais frequência que os que possuem 

convênio médico. Isso porque, o fato de possuir um convênio médico significa dizer 

que a gestante ou seu parceiro trabalham, e podem optar por utilizar ou não os 

serviços do SUS. Gestantes em situação de vulnerabilidade social não têm essa 

opção de escolha, dependem exclusivamente do atendimento realizado pelo SUS 

(IDEM, 2019, p.30). 

A dimensão individual da vulnerabilidade considera, além dos aspectos biológicos e 

reprodutivos, aspectos socioeconômicos, hábitos, comportamentos, características da vida dos 

indivíduos como cor, raça, credo e escolaridade, por exemplo, que possam contribuir para 

maior suscetibilidade à epidemia num maior ou menor grau de exposição. Está relacionada 

ainda a qualidade da informação que os indivíduos dispõem sobre o problema e a capacidade 



55 

 

 

 

de transformar essas preocupações com práticas protegidas e protetoras (AYRES et al., 2009). 

Os indicadores da sífilis no Brasil, conforme aponta o Ministério da saúde (2020), mostram 

que as mulheres jovens com baixa renda e baixa escolaridade são as mais vulneráveis a 

contrair a sífilis e outras IST´s. Assim, como destacado por Henriques (2018, p. 26), entre os 

fatores individuais das gestantes com sífilis e sífilis congênita incluem 

(...) o baixo nível sócio-econômico que limita o acesso aos serviços; o baixo nível de 

escolaridade da população que busca esses serviços e que contribui, sobremaneira, 

para uma menor compreensão dos fatores de risco para a sífilis congênita; a 

influência dos meios de comunicação na divulgação de mensagens que sugerem a 

sexualidade precoce; as práticas religiosas e as barreiras culturais, que por sua vez, 

determinam certos comportamentos de risco e sua continuação. Destacam-se neste 

item, a resistência da população ao uso do preservativo devido à falta de percepção 

sobre as consequências das práticas sexuais desprotegidas; e o pouco conhecimento 

ou a falta de sensibilização da população de risco para a possibilidade de prevenir a 

doença. 

 

Sobre a vulnerabilidade programática, Ayres et al. (2009) destacam que a análise de 

sua dimensão procura avaliar como as circunstâncias sociais dadas as instituições -

investimentos, assistência e saúde - atuam como elementos que reproduzem ou aprofundam as 

condições de vulnerabilidade socialmente dadas. Entre as principais fragilidades observadas 

em seu trabalho, no que tange a vulnerabilidade programática, Henriques (2008, p. 26) 

aponta: 

(...) disponibilidade da rede e a forma de prestação de serviço; distribuição 

inadequada dos serviços de patologia clínica; dificuldade de acesso ao diagnóstico 

laboratorial para o VDRL, com baixa cobertura de solicitação deste exame e falhas 

identificadas na sua interpretação; dificuldade de acesso ao pré-natal e restrição de 

horários para consultas; menor disponibilidade de ações educativas para homens; 

baixo potencial de diagnóstico no parceiro e, consequentemente, inadequado ou não 

tratamento deste; baixo cumprimento das normas de prevenção e controle pelos 

profissionais de saúde; baixos investimentos em programas de prevenção das DST e 

insuficientes ações de planejamento familiar e prevenção de gravidez na 

adolescência. 

Os cortes em saúde atingiram de forma desproporcional as populações mais 

empobrecidas e os grupos mais vulneráveis. As políticas econômicas no Brasil, sobretudo a 

partir 2016 com a Emenda Constitucional (EC) 95/2016, incidiram fortemente sobre a 

vulnerabilidade programática e a epidemia de sífilis e demais IST’s através das políticas de 

austeridade seletiva32, numa resposta a sistêmica crise no interior do capital - intimamente 

relacionada ao aumento da desigualdade social e consequentemente na piora da saúde de sua 

 
32 Termo utilizado por Santos e Vieira (2018, p. 2311) para designar as políticas de austeridade implementadas 

no Brasil que preserva e amplia os ganhos dos mais ricos, em consonância com as regras orientadas pelos 

organismos internacionais, ao custo de precarização das condições para a garantia de direitos sociais à 

população, desemprego, desaceleração da economia, financeirização e internacionalização do capital, aumento 

da desigualdade. 
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população - ressignificando as políticas públicas, reduzindo recursos e investimentos com a 

previdência social e nas áreas de educação e saúde que sofreram limites em sua cobertura e 

fortaleceram o novo projeto neoliberal. Para tal, a Emenda Constitucional EC 95/2016 

(...) se materializa também via modelo de gestão com contratos com organizações 

sociais, congelamento de gastos via emenda constitucional, mudança nos blocos de 

financiamento do SUS – que altera a lógica de transferências de recursos federais 

com riscos potenciais para a Atenção Primária à Saúde –, além da defesa de planos 

privados de saúde populares com baixa cobertura e da desregulação da saúde 

suplementar (SILVA; RUIZ, 2020, p. 5). 

Santos e Vieira (2018) nos alertam sobre os efeitos das políticas de austeridades no 

país que podem ser mais graves do que as de países desenvolvidos, principalmente pelas 

particularidades brasileiras que incluem grandes índices de desigualdade de renda. Segundo as 

autoras, a efetivação do direito à saúde integral e universal ficará mais difícil e os mais 

vulneráveis, dependentes de um serviço público de menor qualidade e cada vez mais incertos, 

serão forçados a recorrer a judicialização. Ao restante da população restará a saúde privada 

para um serviço com um pouco mais de qualidade uma vez que o setor, em detrimento do 

SUS, tem se fortalecido. Mesmo em um curto espaço de tempo, os resultados das políticas de 

austeridade na saúde já revelam que este é um cenário propício para o aumento dos casos de 

sífilis e demais IST’s uma vez que, como já vimos, os estratos mais pobres que dependem 

exclusivamente dos serviços de saúde prestados pelo SUS não o tem em sua totalidade. 

Diante desse cenário de instabilidade e precarização do SUS surge a pandemia do 

novo coronavírus que como tratamos no capítulo anterior, é uma pandemia de natureza 

neoliberal ainda que não seja a causa da crise do neoliberalismo, provocando maiores 

implicações as condições de classe, gênero e raça,  

No período atual em que vivenciamos os efeitos da pandemia do Covid-19 e a 

epidemia de sífilis, as mulheres experimentam um contexto de múltiplas vulnerabilidades que 

refletem diretamente nos cuidados em saúde, principalmente nas ações de caráter curativo e 

preventivo. As ações utilizadas pelo Estado como medidas a conter o avanço da pandemia 

desviaram a atenção do cuidado com a saúde da mulher ao mesmo tempo em que Ministério 

da Saúde incluiu as gestantes e puérperas entre os grupos de risco do Covid-19. Estimativas 

apontam que ocorra nesse período no Brasil uma redução de 18% nos serviços de saúde 

reprodutiva, maternal e neonatal. As barreiras do acesso à saúde das mulheres incluem ainda a 
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falta de oferta de testes para sífilis e HIV, acesso a métodos e procedimentos contraceptivos e 

prevenção contra o câncer cervical e de mama33 

Deste modo, é importante destacar a pandemia do novo coronavírus como uma 

questão importante que pode contribuir para os casos atuais de sífilis, não tratados pelas 

questões já citadas, e pelos novos casos que poderão surgir, bem como, de gravidezes não 

desejadas e abortos, decorrentes da falta de cuidados e prevenção por parte do sistema público 

de saúde. 

 

2.3 - Os Determinantes sociais, a sífilis gestacional e as expressões da questão social: um 

estudo a partir do Programa Municipal IST/AIDS em Campos dos Goytacazes. 

 

No item anterior verificou-se a necessidade de reconhecer a saúde enquanto um 

processo e que este processo é condicionado pelas condições estruturais da sociedade 

capitalista, se manifestando de forma diferenciada entre os sujeitos sendo, portanto, 

determinante para análise a sua condição de classe, raça e gênero. Embora estas categorias 

não tenham sido adotadas preliminarmente por este estudo, ao longo de nossas análises se 

tornaram extremamente relevantes para compreensão do fenômeno da sífilis em gestantes. 

Neste item nos interessa compreender como alguns destes elementos se expressaram 

no Programa Municipal IST/AIDS e Hepatites Virais em Campos dos Goytacazes (RJ). Para 

tanto, foi realizada uma pesquisa quali-quantitativa, de tipo exploratória, a partir de estudo 

bibliográfico e documental. Os dados da pesquisa que analisaremos no decorrer deste item 

partiram da construção e conclusão do relatório de pesquisa realizado durante a disciplina de 

“Pesquisa em Serviço Social” no segundo semestre de 2019 que teve por objetivo contribuir 

para discussão acerca da sífilis em gestantes do programa municipal, acima referenciado, 

entre os anos de 2016 e 2017 e sua adesão ao tratamento, associado aos elementos sociais. O 

resultado da pesquisa foi determinante para o tema central deste trabalho de conclusão de 

curso ao reconhecermos que os fatores de riscos sociodemográficos das gestantes 

desempenham papel importante para a sua condição de saúde. 

A epidemia de sífilis no Brasil e a grande incidência em gestantes expõe a 

complexidade dos desafios que o país enfrenta para eliminar o problema, ainda que as 

 
33 Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2020/07/16/saude-da-mulher-estara-mais-exposta-a-doencas-

negligenciadas-na-pandemia. Acesso em 04 nov. 2020. 

 

https://www.brasildefato.com.br/2020/07/16/saude-da-mulher-estara-mais-exposta-a-doencas-negligenciadas-na-pandemia
https://www.brasildefato.com.br/2020/07/16/saude-da-mulher-estara-mais-exposta-a-doencas-negligenciadas-na-pandemia
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políticas apresentadas no País signifiquem importantes avanços. Problematizar este tema, os 

determinantes sociais e as graves implicações para a saúde significa nos deparar com desafios 

que estão na discussão nos campos da ciência, da educação e do social. 

As experiências vivenciadas a partir do estágio na instituição, iniciado no segundo 

semestre de 2016 e finalizado em dezembro de 2017, contribuíram para desvendar parte da 

complexidade aqui traduzida e justificar a realização do trabalho de pesquisa, principalmente 

para futuras medidas interventivas, em especial aquelas voltadas para a educação em saúde, 

objetivando a prevenção de sífilis em gestantes e a promoção da saúde daquelas com a 

infecção que, entre outras consequências positivas, as tornarão agentes disseminadoras do 

conhecimento para seus parceiros e para a comunidade.  

Diante disso e inicialmente, optamos por apresentar sucintamente a criação do 

Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST (desde 2016, denominado 

IST – Infecções Sexualmente Transmissíveis) a fim de verificarmos o contexto no qual a 

política de saúde foi criada e que se tornou um marco histórico com a inserção dos direitos 

das pessoas com doenças sexualmente transmissíveis na agenda pública. 

Assim, devido ao avanço da epidemia da AIDS no Brasil, em 1986 o Ministério da 

Saúde (MS) criou o Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis a fim de não 

apenas combater a AIDS como outras doenças sexualmente transmissíveis que, 

comprovadamente, contribuem para ocorrência da AIDS. Em parceria com a Organização 

Pan-americana de Saúde (OPAS) foi realizado o primeiro curso para formação de gestores de 

Programas Estaduais de Controle de DST e AIDS. Muitos movimentos sociais e organizações 

não governamentais que tinham como ênfase a luta contra a doença começaram a surgir e, 

com criação do SUS na Constituição Federal brasileira de 1988, a saúde perdeu o caráter 

assistencialista e previdenciário passando a ser assumida na perspectiva do direito de todo 

cidadão e dever do Estado34. As diretrizes e normas do Programa Nacional foram elaboradas e 

divulgadas para direcionamento das ações de controle nos estados. Em 1994, o Ministério da 

Saúde começa a implementar o Projeto de Controle de DST e AIDS.  

Com a incorporação das diretrizes do SUS, ações de controle de DST e AIDS 

passaram a ser prioridade. Atualmente, as políticas públicas de saúde estão voltadas para à 

promoção e prevenção das IST/Aids no Brasil, enfatizando o desenvolvimento sustentável, a 

melhor qualidade de vida e os direitos de cidadania, além da participação e do controle social. 

 
34 A análise das políticas de saúde não é objeto deste trabalho de conclusão de curso, contudo, para melhor 

compreensão do tema, indicamos o texto de Bravo (2011) “Política de Saúde no Brasil”. 
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Particularmente, a política nacional de DST/AIDS (1999, p.19) fundamenta-se nas 

seguintes diretrizes: 

● As mudanças de comportamento por meio do acesso à informação qualificada 

sobre os meios de transmissão e prevenção e para a percepção de risco; 

● O estabelecimento de modelos de intervenção que permitam considerar os 

diversos grupos populacionais, quanto à tomada de consciência em relação a sua 

situação de vulnerabilidade e risco, levando-se em conta os aspectos culturais, os 

contextos sociais e os valores relativos aos grupos envolvidos; 

● O desenvolvimento de trabalhos de intervenção baseados em peer educatione 

outreach work (trabalho em pares e agentes comunitários de saúde), relevando as 

mudanças de práticas, atitudes, valores e crenças em relação as DST/aids; 

● O fortalecimento de redes sociais, com objetivo de atingir as ações de promoção e 

prevenção à saúde que dêem suporte social aos grupos envolvidos, criando 

alternativas para o enfrentamento da epidemia; 

● Desenvolvimento de parcerias com organizações não-governamentais, associações 

comunitárias e de classe, ampliando-se as ações de prevenção e a resposta ampliada 

à infecção pelo HIV; 

● A criação de mecanismos institucionais para ampliar a participação do setor 

empresarial e de outros agentes sociais na luta contra a aids. 

 

Ademais, a Política (1999, p.19) destaca os seguintes elementos vinculados a 

estratégias de prevenção da doença: 

● Estabelecimento de políticas de prevenção em nível nacional, contemplando a 

população em geral e grupos de maior vulnerabilidade para as DST/HIV/aids; 

● Articulação 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; 

● Fortalecimento das ações de intervenção comportamental, por meio de apoio a 

programas e projetos. 

 

Os Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) surgem no fim da década de 1980 e 

a partir de 1990 se tornaram referência no acesso universal à testagem e aconselhamento em 

HIV/Aids para a população geral e os demais segmentos populacionais considerados em 

comportamentos de risco e de vulnerabilidade social. Atualmente, os CTA’s são considerados 

referência na prevenção e tratamento, não apenas do HIV mas das IST´s em geral. 

Os CTA’s são de suma importância para implementação da política como espaços 

acolhedores focados tanto para a oferta de testagem quanto para ações de educação em saúde 

e de aconselhamento, como abordagens de redução de risco e vulnerabilidade (BRASIL, 

2020).  

O Programa Municipal de DST/AIDS de Campos dos Goytacazes35 foi criado em 

 
35 É relevante destacar que segundo dados do IBGE (2020), a população campista está estimada em cerca de 

511.168 pessoas distribuídas numa área territorial de 4,032,487 km², são grandes números que impõe grandes 

desafios. Dados disponíveis em: Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/campos-

dosgoytacazes/panorama. Acesso em 22 nov. 2020. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/campos-dosgoytacazes/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/campos-dosgoytacazes/panorama
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 1996 junto a Secretaria Municipal de Saúde. No início a criação do Programa foi expressa 

pela instituição do Centro de Orientação e Apoio Sorológico (COAS) que, a partir de 1997, 

passou a ser denominado Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), sendo o responsável 

pelas ações de testagem sorológica anônima, orientação e acompanhamento. No ano de 1999 

ocorre a implantação do Serviço de Assistência Especializada (SAE).  

Da criação do programa até hoje foram e são oferecidos atendimentos gratuitos aos 

pacientes com infectologia geral, toxoplasmose, vítimas de violência sexual e acidentes 

biológicos (tratamento de continuidade). O CTA está ligado ao Programa Municipal 

DST/Aids/Hepatites Virais da Secretaria Municipal de Saúde e é referência não apenas no 

atendimento ambulatorial como também no atendimento social. Atende pacientes não só da 

cidade de Campos dos Goytacazes (RJ) mas de outras cidades próximas, realizando 

diagnóstico, prevenção, tratamento e assistência para crianças, adolescentes, adultos e 

gestantes.  

Pacientes de outras cidades procuram a instituição, na maioria das vezes, para 

assegurar o anonimato, uma vez que o atendimento próximo da residência ou de seu trabalho 

pode sujeitá-los a preconceitos e julgamentos. Apesar da grande quantidade de demandas 

espontâneas, os atendimentos médicos são realizados somente com encaminhamento da 

própria instituição ou de unidades de saúde públicas ou particulares. 

O trabalho do Programa Municipal não se restringe apenas ao espaço físico 

institucional, também são realizadas campanhas extracampo com distribuição de 

preservativos e informes. Além disso, os profissionais de saúde, incluindo os/as assistentes 

sociais, realizam palestras em escolas, universidades e demais instituições e promovem 

treinamentos a outros profissionais de saúde em postos de saúde espalhados pela cidade, 

capacitando-os para a realização do teste rápido para detecção de HIV, Sífilis e Hepatites 

virais. 

Para o acompanhamento no Programa IST/AIDS é necessária, num primeiro 

momento, a abertura de um prontuário único que acompanhará o paciente em todo o período 

em que ele for assistido pelo órgão, na maioria das vezes a abertura do prontuário é feita pelo 

Serviço Social, ainda que essa não seja a sua atribuição.  

Os prontuários ficam localizados na sala de arquivo, situada ao lado da sala da 

coordenação, sob responsabilidade de dois funcionários que nos auxiliaram na busca desses 

documentos. Os prontuários mais recentes ficam distribuídos nos arquivos grandes de metal 

que são, diariamente, manuseados pela equipe. Os prontuários mais antigos, cujos pacientes 
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encontram-se em abandono de tratamento ou tratamento finalizado, são separados e colocados 

em pastas e caixas devidamente sinalizados. Entretanto, devido a alta rotatividade desse 

espaço, relativamente pequeno, e os constantes manuseios para busca de prontuários para os 

diversos fins, alguns destes acabam sendo colocados em lugares distintos, perdendo-se. Por 

isso, dos 279 prontuários a serem analisados em nosso estudo um total de 27 não foi 

encontrado e aqueles que, de fato, pertenciam as gestantes com sífilis somaram-se 76, sendo 

todos estes analisados.  

Ao longo da pesquisa um fato que destacamos e que pode ter interferido no resultado 

final é uma possível subnotificação - haja vista que por critérios definidos pelo MS os casos 

de sífilis não eram notificados até o ano de 2016 - cujo modelo de prontuário era diferente do 

utilizado atualmente, possibilitando a omissão de algumas informações. 

A partir de 2017 o documento de abertura do prontuário passou a seguir um modelo 

padronizado disponibilizado pelo programa. Nele se encontram um questionário com 

informações correspondentes ao tipo de doença, local do encaminhamento, nome, idade, 

endereço, escolaridade, telefone para contato e permissão para entrar em contato com outras 

pessoas próximas ou da família. A abordagem clínica encontra-se na parte de trás e enumera 

questionamentos acerca de seus sintomas e suas referências de saúde pessoais e familiares.  

Ao longo do trabalho observamos que apesar de haver um modelo pré-determinado a 

ser preenchido, as informações disponibilizadas nesse instrumento não são, em sua grande 

maioria, completadas, haja vista que diferentes profissionais ao preencherem as informações 

solicitadas deixam passar dados extremamente importantes. Sendo a organização fundamental 

para o alcance de bons resultados, o não preenchimento correto dos prontuários ou o 

armazenamento incorreto dificultam a comunicação entre os diferentes profissionais da 

instituição, bem como, a elaboração de dados que impossibilitam pesquisas posteriores.  

Tal questão pode ser atribuída à forte presença das características “fabris” que 

permeiam as instituições de saúde, justificadas pela escassez de recursos ou pelo alto número 

de atendimento, que tendem a se apresentar como condicionantes de um trabalho pragmático 

e fatalista. Na imediaticidade de respostas aos atendimentos diários, estes profissionais podem 

não se atentar a informações relevantes que dificultam ações posteriores para públicos 

específicos e mais vulneráveis como o indicador de raça que, apesar de constar no sistema de 

indicadores de dados básicos da sífilis do Ministério da Saúde, não são solicitados, bem como 

informações referentes a ocupação profissional/renda, para fins de conferência.  



62 

 

 

 

O indicador de raça é extremamente relevante e necessário para a compreensão da 

realidade e oferece informações significativas para um diagnóstico da situação de saúde  da 

população branca e não branca, possibilitando a análise das múltiplas dimensões das 

iniquidades em saúde que, entre outras ações, contribuem “não só para mensurar as 

desigualdades [...] mas, principalmente, para detectar as deficiências e subsidiar o 

planejamento das ações para enfrentamentos das situações étnico-raciais adversas” (BRAZ et 

al., 2013 p. 559-561). 

Neste contexto, a prioridade é de responder aos fenômenos não importa como, disto 

resultando um conjunto de respostas profissionais rápidas, ligeiras, irrefletidas, 

instrumentais, baseadas em analogias, experiências, senso comum, 

desespecializadas, formais, modelares, em obediência a leis e superiores, sem a 

qualificação necessária para distingui-las de respostas atribuídas por leigos 

(GUERRA, 2012, p. 46). 

 

Ao concluirmos as análises dos prontuários identificamos que aqueles cujas 

informações foram mais inteiramente preenchidas foram construídos por assistentes sociais. 

Deste modo, verificamos que apesar de parecer um simples processo de preenchimento dos 

dados configura-se, na verdade, como um importante instrumento potencializador, tanto para 

a superação do senso comum, como para compreensão da realidade. Esta ação não reflete 

apenas a habilidade teórica desses profissionais, na qual faz parte a produção de 

conhecimento, mas do seu papel ético-político ao enxergar que cada demanda individual ali 

transcrita faz parte de um complexo conjunto de demandas na qual refletem a questão social, 

que poderão fomentar futuras reflexões teóricas, pesquisas e ações direcionadas à defesa dos 

direitos dos usuários do programa.   

Não estamos aqui defendendo que a abertura dos prontuários do programa passe a ser 

de responsabilidade do serviço social, mas reforçando o importante papel que estes/as 

profissionais exercem dentro da instituição na tentativa de “construir o elo crítico por dentro 

de seu espaço de trabalho e com a realidade coletiva” (MORAES, 2016, p. 134), confirmando 

o compromisso com seus usuários a partir das situações que lhes são impostas no cotidiano 

institucional. Não podemos nos esquecer, no entanto, que em uma instituição de saúde suas 

ações não decorrem de forma isolada, que seu trabalho na instituição é intrinsicamente 

coletivo e, enquanto trabalhador assalariado numa sociedade capitalista, estão sujeitos a 

imposições institucionais e limitações de recursos. 

Aliado a esses fatores que estão articulados, pode-se dizer que o processo 

interventivo não se constrói a priori, ao contrário, faz-se no seu próprio trajeto, e 

essa construção não depende só do Assistente Social, mas também dos outros 

sujeitos envolvidos, dentre eles, o espaço sócio-ocupacional no qual o profissional 

está inserido e os destinatários das ações nele desenvolvidas. Dessa forma, as ações 

se revestem de inúmeras características que dificultam a sua própria apreensão e 
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composição em termos de organização e produção do trabalho e do conhecimento 

(MIOTO; LIMA, 2009 p. 27). 

Diante das condições aqui circunscritas e para que de alguma maneira fosse possível 

traçar um perfil das gestantes que procuram o programa para o tratamento da sífilis, a partir 

dos dados pesquisados, preestabelecemos uma lista de variáveis que deveriam ser preenchidas 

no decorrer da pesquisa documental. Os dados pesquisados foram: número de prontuário; data 

de inserção no programa; idade; bairro; escolaridade; se tinham ou não parceiro fixo; 

autorização de contato com alguém de confiança / quem?; se portava encaminhamento de 

outra instituição / qual?; se continuou o tratamento ou não. 

Verificamos, diante do exposto, que dos 76 prontuários identificados 20 foram abertos 

no ano de 2016 e os outros 56 no ano de 2017. Identificamos que a faixa etária das gestantes 

diagnosticadas com sífilis correspondeu, majoritariamente, entre 20 e 29 anos36, computando 

um total de 33 jovens (43%), o que corrobora com dados disponibilizados pelo MS a respeito 

do contexto nacional neste período, conforme expresso na tabela 1.  

 

TABELA 1: Casos notificados de sífilis em gestantes por faixa etária no Brasil entre 2016-2017. 

Faixa Etária 2016 2017 

10 a 14 anos 517 622 

15 a 19 anos 9.931 12.931 

20 a 29 anos 20.074 26.251 

30 a 39 anos 6.986 8.967 

40 anos ou mais 739 985 

Ignorado 1 6 

TOTAL: 38.248 49.082 

FONTE: Ministério da Saúde (2020), criação da autora. 

Observa-se que no ápice da fase reprodutiva o maior número de casos de sífilis em 

gestantes e a confirmação da feminização da epidemia de sífilis no país reforçam a 

necessidade dos cuidados em saúde desse público específico, considerando as consequências 

advindas desta e de outras IST’s “como o aumento da morbidade e da mortalidade perinatal, a 

 
36  As IST’s são segunda maior causa morbidade em mulheres jovens adultas, seguido apenas das causas 

relacionadas ao ciclo gravídico-puerperal (MACÊDO, 2015 p. 27). 
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diminuição da fertilidade e o aumento da transmissão vertical” (GUEDES et al., 2009, p. 

118). 

Todavia, Macêdo (2015) nos chama atenção para o fato de que mesmo que as 

mulheres possuam tendência a exercer mais intensamente atividade sexual nesta faixa etária, o 

que pode torná-las mais vulneráveis a disseminação do agravo, pesquisas apontam para 

ausência de uma relação direta entre sífilis e faixa etária. De qualquer modo há a necessidade 

de medidas interventivas contra a infecção no caso analisado, reconhecendo outros grupos 

etários como relevantes no processo de enfrentamento das IST’s.  

Nesse contexto, estudos e discussões acerca da iniciação sexual, frequentemente 

ocasionada na adolescência, têm despertado o interesse de gestores de políticas 

públicas principalmente quando se considera a associação entre as condutas dos 

adolescentes quando da primeira relação sexual e a influência desta na manutenção 

de padrões comportamentais no percurso posterior da vida sexual. Assim, têm 

significativa importância as ações em políticas públicas de saúde voltadas para esse 

grupo etário e tendo em vista a prevenção às DST através do uso consistente do 

preservativo em todas as relações sexuais (RIBEIRO et al. 2011 p. 84). 

 

Conforme prosseguem as autoras, a utilização dos métodos contraceptivos não se 

associa apenas às condições de gênero e faixa etária, mas  

(...) ao conjunto complexo de percepções que os jovens têm, em particular as 

mulheres, das relações sexuais e afetivas, o que lhes permite classificar essas 

relações em diversas modalidades (...) acarretando situações e vivências com níveis 

diferenciados de vulnerabilidades (RIBEIRO et al. 2011 p. 84).  Condições 
Crônicas e Infecções Sexualmente T 

Além disso, a pesquisa indicou que 40% das gestantes residem no Parque Guarus, 

subdistrito da cidade de Campos (RJ), onde as mulheres compreendem 52,3%37 da população 

e 34% destas têm entre 15 e 34 anos. Destacamos que Guarus é o subdistrito mais populoso 

da cidade com cerca de 12.840 habitantes, população maior que a cidade vizinha Santa Maria 

Madalena que possui atualmente cerca de 10.392 habitantes.38 

A partir da década de 1960 Guarus começou a receber trabalhadores rurais 

expropriados de suas terras e até os dias de hoje concentra grande parte da classe trabalhadora 

predominantemente não branca e mais empobrecida. Cláudio (2018, p. 5) nos chama a 

atenção para uma característica da pobreza inerente à classe trabalhadora no cenário atual uma 

vez “que antes se configurava pela migração do campo para a cidade, passa a adquirir outra 

 
37 Informação coletada do site AppLocal, site de divulgação mapas, locais, bairros e empresas. Disponível em: 

https://applocal.com.br/populacao/bairro/parque-guarus/campos-dos-goytacazes/rj. Acessado em 28 de nov. 

2020. 
38 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Cidades IBGE, 2020. Disponível em: https 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/santa-maria-madalena. Acesso em 22 nov. 2020. 
 

https://applocal.com.br/populacao/bairro/parque-guarus/campos-dos-goytacazes/rj
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/santa-maria-madalena
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roupagem, marcada pela forte exclusão dos grupos sociais menos favorecidos do processo 

produtivo”. Assim, para Yazbek (2010, p. 153), a pobreza é “expressão direta das relações 

vigentes na sociedade, relações extremamente desiguais, em que convivem acumulação e 

miséria”.   

Ainda que nem todos os casos incorporem a população mais empobrecida, quando 

consideramos o conjunto das variáveis, incluindo fatores comportamentais, 

sociodemográficos e de assistência à saúde, há uma contínua relação da sífilis gestacional 

com a pobreza. 

(...) embora não se limite a ela. Igualmente importante são os comportamentos que 

vulnerabilizam as mulheres, associando-se a maior risco, como a menor idade da 

primeira relação sexual e da gestação, elevado número de parceiros sexuais, não 

adesão a práticas de sexo seguro, uso de drogas ilícitas e psicoativas, entre outros. 

Algumas dessas condições ampliam o risco ao se relacionar com o insuficiente 

acesso aos serviços de saúde (MACÊDO et al., 2017, p. 2). 

 

Assim como a pobreza, a violência local é outra expressão direta dos aditamentos 

perniciosos do capitalismo que dá novas roupagens a já existente questão social. A ausência 

do Estado facilita a existência da criminalidade, tendo em vista que na falta do que é lícito o 

ilícito encontra espaço. 

(...) o crescimento da violência, da droga, e de outros códigos que sinalizam a 

condição subalterna: o desconforto da moradia precária e insalubre, as estratégias de 

sobrevivência frente ao desemprego, a debilidade da saúde, a ignorância, a fadiga, a 

resignação, a crença na felicidade das gerações futuras, o sofrimento expresso nas 

falas, nos silêncios (...) além dos discursos (YAZBEK, 2010, p.153).  

 

Ressaltamos que a cidade de Campos dos Goytacazes foi uma das últimas cidades do 

país a acatar a abolição dos escravos e ainda hoje possui forte relação com seu passado 

escravocrata. Sendo assim, a questão sócio racial tem influenciado direta e indiretamente 

sobre as situações desiguais, frutos da discriminação racial que inferiorizam essa parte 

singular da população de forma locacional, educacional e ocupacional como destaca Andrade 

et al.  (2019 p. 101): 

O racismo se prende a estereótipos, concedendo um significado de inferioridade e 

maldade, não identificando suas distinções (...) o negro sempre recebe um ‘selo’ do 

estigma, tendo sua tonalidade de pele fundamento essencial para essa 

estigmatização. 

A concentração populacional de identidade negra (CENSO, 2010) que vive à margem 

esquerda do Rio Paraíba do Sul experimenta rotineiramente situações de precariedade, falta de 

estrutura urbana, de serviços públicos e segurança, experiências semelhantes ao vivido por 

milhares de pessoas habitantes de bairros periféricos espalhados pelo país. Os moradores de 

Guarus possuem menos acesso a rede de esgoto, necessário para uma boa qualidade de vida, 
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maior número de filhos e as rendas mais baixas, se comparadas aos moradores do lado direito 

do rio (CLAUDIO, 2018), onde inclusive está localizado o programa. Na imagem abaixo é 

possível observar o maior desenvolvimento do lado direito do Rio Paraíba do Sul, 

visivelmente privilegiado com maior concentração de prédios e lojas em detrimento do lado 

esquerdo do rio. 

 

FIGURA 3: IMAGEM AÉREA DAS MARGENS DO RIO PARAÍBA EM CAMPOS DOS 

GOYTACAZES 

 

 

Fonte: Rogério Azevedo (2019) - Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ. 

 

O bairro ainda é marcado pela segregação que, segundo Alvarenga e Siqueira (2019), 

não deve ser considerada apenas como a distância das residências do centro urbano mas pela 

tendência de afastamento entre as diferentes classes sociais que influenciam diretamente nas 

vantagens de uma área sobre a outra, como a facilidade de acesso ao trabalho, bens, serviços e 

a pontos estratégicos da cidade. Nesse sentido, Nascimento (2004) afirma que a população de 

mais alto poder aquisitivo têm mais condições de se deslocar para os centros urbanos ou para 

locais cujos bens e serviços são de melhor qualidade e mais caros, enquanto as pessoas mais 

pobres, devido a mobilidade reduzida, recorrem a serviços locais para tentar satisfazer as suas 

demandas.  

Todavia, a falta de ofertas de serviços públicos no subdistrito, associada aos casos de 

violência local e a baixa condição socioeconômica, intrinsicamente relacionada ao acesso à 

assistência pré-natal (MACÊDO, 2015), influenciam no acompanhamento das gestantes 
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durante toda a gravidez ou no puerpério, dado que as desigualdades no acesso a esses serviços 

pelas mães mais empobrecidas as expõem a desfechos desfavoráveis da gravidez já que, com 

menos frequência, podem se locomover. Situação semelhante vivem os demais moradores do 

subdistrito que necessitam dos serviços prestados pelo SUS de maneira geral.  

Essas populações são colocadas em uma situação de maior vulnerabilidade social, 

pois as carências são inúmeras: falta capacitação profissional, equipamentos e 

órgãos públicos como escolas e postos de saúde, e serviços em geral. Isso faz com 

que tenham que se deslocar para outras áreas em busca de maiores oportunidades, 

esbarrando na falta de recursos para a circulação sendo impedidas de se locomover e 

ter acesso às possibilidades existentes (...). Além do mais, esses sujeitos são 

culpabilizados pelos problemas urbanos existentes como ocupações irregulares, 

violência urbana e degradação do meio ambiente; quando muitas vezes, não lhes 

resta alternativa (MEDEIROS; SILVA, 2017, p.5). 

 

 Unido a este cenário de desigualdade e distintas vulnerabilidades, a pandemia do novo 

coronavírus evidenciou que os sujeitos mais pobres são os que “apresentaram progressão mais 

acentuada nas taxas de incidência e mortalidade por COVID-19, enquanto entre os menos 

desiguais ocorreram aumentos sutis” (DEMENECH et al., 2020 p.8).  Nesse sentido, Guarus 

tem sido crescentemente afetado pela alta de novos números de casos, característica 

semelhante ao observado nos bairros de concentração da classe trabalhadora, todavia, esse 

índice representa não apenas a exposição dos trabalhadores aos postos de trabalho, mas o já 

característico abandono do bairro, no que tange especialmente a medidas educativas e 

fiscalizatórias.  

Esta afirmativa contribui para destacar que os impactos da doença não incidem apenas 

diretamente sobre a saúde dos cidadãos infectados, causando também efeitos indiretos à saúde 

dos não contaminados, tendo em vista que forçou o já degradado sistema público a 

interromper o tratamento regular e o acompanhamento dos cuidados em saúde, inclusive no 

programa, com o remanejamento de médicos, equipe e redução de oferta de serviços. A 

pandemia ainda distanciou gestantes das consultas pré-natais devido às medidas impostas pelo 

necessário distanciamento social que, em conjunto com as expressões da questão social aqui 

sinalizadas, como o desemprego, complicações para acessibilidade e distanciamento dos 

locais de atendimento, poderão gerar riscos subsequentes a saúde materno-fetal 

Quanto ao indicador de escolaridade, o mais citado entre as gestantes foi o ensino 

fundamental incompleto, o que compreende cerca de 60% dos casos como indica a tabela 2. 

Se somarmos o total de gestantes que nem chegou a concluir o ensino médio esse número se 

amplia para 79%, outro fato que nos chamou a atenção nesse indicador é que nenhuma das 

gestantes atendidas possui ensino superior completo. Se compararmos o resultado desse 

indicador com os casos de gestantes com sífilis no Brasil (2018) verificaremos que esse 
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fenômeno local é reflexo de dados nacionais, tendo em vista estes apontam para 51,1% de 

gestantes com ensino fundamental incompleto, enquanto as gestantes com ensino superior 

completo foram aproximadamente 1,38% do total.39 

 

TABELA 2: TABELA REFERENTE À DECLARAÇÃO DE ESCOLARIDADE DAS GESTANTES.  

Escolaridade declarada Número de casos 

Analfabeta 1 

Ensino fundamental completo 6 

Ensino fundamental incompleto 46 

Ensino médio incompleto 7 

Ensino médio completo 14 

Ensino superior completo 0 

Ensino superior incompleto 2 

TOTAL 76 

FONTE: Elaboração própria, 2020. 

 

A escolaridade é um importante indicador socioeconômico pois relaciona-se a 

qualidade do acesso de informações a respeito do agravo, bem como, de resposta as medidas 

de prevenção e tratamento. Gestantes mais escolarizadas tendem a fazer o acompanhamento 

pré-natal mais corretamente, ao passo que mulheres com a baixa escolaridade, associada a 

baixa condição socioeconômica, tem mais riscos de iniciarem o pré-natal tardiamente, de 

contrair IST’s antes e durante a gravidez e de terem um maior número de partos. 

 Sendo assim, Nascimento et al. (2005) analisam que o maior risco de exposição de 

IST’S decorre do fato de que a falta de informação ocasiona dificuldades de percepções que, 

associados, é claro, a um universo de pudores, fantasias e tabus ainda hoje existentes, 

interferem nos cuidados com a prevenção, o risco e a infecção. Desta maneira, as informações 

que essas mulheres recebem têm dependido “exclusivamente dos conhecimentos da sabedoria 

popular, o que as leva a criarem fantasias e medos em relação ao próprio corpo” 

(NASCIMENTO et al., 2005, p.80), ainda que ocorra sinalizações de alterações no acesso a 

 
39 Os dados desse indicador são apenas comparativos e se referem ao período 2016-2017, optamos em 

desconsiderar o indicador “ignorado” do MS pois como não são definidos gerariam discrepância no resultado 

final, tendo em vista que seu número é consideravelmente maior, uma vez que desde o início da pesquisa 

optamos por analisarmos os documentos com os indicadores devidamente preenchidos. Outrossim a questão dos 

dados “ignorados” pode contribuir para elaboração de outras pesquisas principalmente pela grande discrepância 

dos números. 
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estas informações a partir de meios midiáticos, especialmente, a internet, que demanda novas 

análises, sobretudo, em um contexto de “fake news”.  

Os autores prosseguem na discussão afirmando que há ainda no imaginário popular a 

ideia de “grupos de riscos” para IST’s, muito disseminada na década de 1980 com a 

descoberta do HIV - indicando existir uma pré-disposição de certos grupos a certos tipos de 

doenças - e que ainda hoje é vista, assim como a sífilis, como a doença do “outro”, 

principalmente de homossexuais e prostitutas. Nesse sentido, as mulheres buscam  

(...) se diferenciar desse ‘outro’ legitimando sua infecção no fato de terem sido 

infectadas através de um parceiro fixo, não se preocupando com a forma de infecção 

desse parceiro (...). A discussão no campo das relações de gênero se torna crucial 

para o entendimento de como, ao longo dos anos, se deu o incremento da 

participação feminina nos números da epidemia (...). Um dos meios de compreender 

como acontecem as relações de poder num contexto de sexualidade e gênero seria a 

partir da característica patriarcal e agrária do Brasil, onde foram criadas imagens e 

modelos para homens e mulheres. Dentro desses modelos, categorias sexuais foram 

construídas no intuito de definir e sustentar funções desempenhadas pelos sexos: 

homem e mulher; macho e fêmea; esposo e esposa. Essas compreensões irão 

configurar um emaranhado de representações que, no Brasil contemporâneo, 

influenciam as formas de relações sociais entre os sexos (NASCIMENTO et al., 

2005, p.80) 

 

As mulheres, socialmente, possuem um papel pré-definido de esposa e mãe, cujo 

cumprimento exige abnegação. Esse aspecto parece enraizado na história brasileira onde a 

posição que a religião ocupa, moldando comportamentos e conceitos, tem papel importante na 

vida dessas mulheres já que a “confiança no parceiro, a sorte e a fé em Deus acabam por gerar 

condições de quase imunidade absoluta. E mesmo as que já se sentiram expostas (...), 

resignam-se pelo fato de ‘homem ser assim mesmo’.” (NASCIMENTO et al. 2005, p.80).  

Acerca da contribuição da religião sobre o comportamento feminino que as colocam em risco, 

os autores destacam que  

A ligação com o sagrado sempre trouxe conforto e esperança em situações de 

enfermidade, principalmente para populações menos abastadas economicamente. O 

discurso de cunho religioso permeia o discurso técnico, justificando as condições de 

vida, saúde e doença, como responsabilidades divinas e, por assim serem, aceitáveis, 

não se questionando estruturas históricas, socioeconômicas e políticas que possam 

determiná-las. Muitas vezes, condições de doenças são percebidas como frutos de 

aprendizado a partir de castigos de Deus. Nesse sentido, não é raro se ouvir que se 

algum mal de qualquer natureza recair sobre determinada pessoa ‘é por que Deus 

quer’ (IDEM, 2005, p.84). 

A compreensão do papel da mulher campista a partir de sua representação social e de 

seu papel nas relações afetivas é refletida nos dados pesquisados, tendo em vista que 53,94% 

delas possuem parceiro fixo, 5,26% não possuem parceiro e 40,78% dos prontuários não 

registraram essas informações. A partir destes dados verificamos que há uma crescente 

tendência de casos de sífilis em gestantes que se declaram monogâmicas e casadas, como 
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revela um estudo semelhante realizado numa maternidade do Pará ao verificar que “78,3% 

das mães eram casadas e 87% tiveram relação sexual apenas com 1 parceiro na gravidez” 

(ARAÚJO et al., 2006). O estudo realizado em Campos (RJ) apresenta indícios de que os 

“dados ignorados” nos prontuários tendem a se aproximar, proporcionalmente, dos dados do 

estudo da maternidade do Pará. 

 Aos analisarmos as autorizações para contato identificamos que 34,21% foram para 

familiares e as que não autorizaram contato somaram-se 30,26%, os prontuários cujas 

informações foram ignoradas chegaram a 35,52% do total. De modo geral todos os números 

merecem destaque contudo, o dado que mais se fez notar devido aos riscos de reinfecção foi 

referente a autorização para contato tendo em vista que apenas 26,82%, entre todas as 

gestantes que declararam possuir parceiro fixo, permitiram contato com eles.  

Assim, o alto percentual de gestantes com sífilis em relações estáveis permite-nos 

concordar com Nascimento et al. (2005, p.84) uma vez que a contaminação das mulheres 

“acontece principalmente através de relações sexuais, que, em última análise, são ditadas 

pelas relações de gênero” na qual os homens têm maior poder de decisão, considerado por 

elas imutáveis.  

A decisão masculina tende a possuir maior peso em relacionamentos estáveis e este 

fato interfere nos riscos de exposição a IST’s. Quando o companheiro é o provedor do lar, 

principalmente nas famílias mais pobres, às mulheres estão sujeitas a diferentes tipos de 

vulnerabilidades e dado a sua dependência, principalmente financeira, evitam entrar em 

desacordo. Tal fato possibilita ampliar as análises a respeito da falta de comunicação40 sobre o 

agravo, tendo em vista os muitos estigmas que cerceiam a doença, associada principalmente a 

práticas promíscuas e à traição, são determinantes para o risco de violência doméstica e/ou 

abandono. 

Há ainda uma grande dificuldade em tratar os parceiros fixos devido à exclusão 

histórica do homem nos serviços de saúde e da atribuição de sua visão sobre a mulher, cuja 

responsabilidade com os cuidados com a saúde lhe é imposta individualmente 

(MASCARENHA; ARAÚJO; GRAMACHO, 2016). O tratamento do parceiro é 

imprescindível para a cura da infecção, visto que estudos têm indicado que quando os 

 
40 Tem-se discutido bastante sobre a responsabilidade feminina na comunicação do agravo aos parceiros tanto 

pelos motivos discutidos nesse trabalho quanto pela qualidade da informação que os parceiros recebem. Os 

profissionais de saúde são orientados a exercer essa função, que poderia resultar em menores falhas terapêuticas, 

porém, no contexto de Campos, não há profissionais suficientes ou recursos para cumprimento dessa demanda 

principalmente no que se refere a busca ativa. Desta maneira as orientações têm sido realizadas quando o próprio 

parceiro acompanha a gestante ou procura o serviço de forma espontânea. 



71 

 

 

 

parceiros apoiam suas companheiras as possibilidades de conclusão do tratamento se ampliam 

em até cinco vezes (PIRES et al., 2014).  

 Todavia, o tratamento dos parceiros se configura como um forte entrave na superação 

dessa problemática, tendo em vista que uma das etapas necessárias à sua efetivação é a 

utilização da camisinha. Mesmo conhecidos os riscos do não uso do método contraceptivo, 

em relacionamento estáveis, são comumente utilizados apenas para se evitar filhos. Numa 

sociedade extremamente machista como a brasileira, a simples atitude da mulher em solicitar 

seu uso coloca em questionamento a própria relação afetiva, gerando suspeitas no parceiro, 

pressupondo a ele desconfianças de si mesmo ou falta de afeto delas por não querer “agradá-

lo”, já que justificam que a camisinha diminui o prazer. Os tipos de barganhas que permeiam 

esses tipos de relações quase que completamente são favoráveis aos homens. Nesse contexto, 

é percebido que as chances de mulheres em relacionamentos estáveis recusarem o uso do 

preservativo são reduzidas, facilitando o ciclo de reinfecção.  

A negociação sexual é uma prática que pressupõe a existência de algo a ser 

barganhado (...). A desvantagem das mulheres nessa medida interventora é 

verificada quando se percebe que a principal medida preventiva negociável é o uso 

da ‘camisinha’, um método masculino. Várias questões irão restringir a exigência do 

uso da ‘camisinha’ pelo parceiro, uma vez que usar ou não preservativo não é só 

uma escolha individual, mas uma escolha que depende diretamente da aceitação ou 

não do parceiro e implica custos e benefícios. Dentre as restrições na solicitação 

para uso da ‘camisinha’ estão as representações de amor e sexualidade que homens e 

mulheres apresentam em relação aos seus encontros sexuais e que se contrapõem a 

exigências dessa ordem. Outra questão é o pouco hábito de discussão sobre sexo 

entre os parceiros, já que contracepção é culturalmente um dever feminino e as 

DSTs passam muitas vezes desapercebidas pelos casais e serviços de saúde 

(NASCIMENTO et al., 2005, p. 80). 

 

Há ainda outras questões que implicam diretamente sobre o tratamento dos parceiros 

das gestantes, sobretudo, para aqueles cuja autorização para o contato foi permitida. As 

dificuldades que observamos em outros estudos decorrem desde a displicência dos cuidados 

com a saúde às dificuldades para acessar os serviços, relacionadas principalmente aos horários 

de funcionamento simultâneos ao horário de trabalho 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) não disponibilizam programas ou atividades 

direcionadas especificamente para a população masculina, sendo esse um importante 

fator que indica existir uma dificuldade de interação entre as necessidades de saúde 

da população masculina e a organização das práticas de saúde das unidades de 

atenção primária. A pouca estruturação dos serviços de saúde, em termos de 

recursos humanos e materiais, em uma perspectiva qualitativa e quantitativa, bem 

como de espaço físico adequado para acolher e atender à clientela masculina reforça 

a baixa procura dos homens pelos serviços de atenção primária. Não há também uma 

sistematização no atendimento, uma metodologia assistencial, nos poucos serviços 

existentes que contemplam a população em questão (SILVA et al., p.564). 
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 Infelizmente não dispomos dos dados referentes ao tratamento dos parceiros no 

programa, contudo, inúmeros estudos têm visibilizado essa problemática como um fenômeno 

identificado em todo país. A curva ascendente de casos de parceiros de mães de crianças com 

sífilis congênita não tratados de 2013 a 2017 chamou a atenção da Secretaria Estadual de 

Saúde do Rio de Janeiro, como destaca o Boletim Epidemiológico do Estado do Rio de 

Janeiro (2018 p. 17): 14,9% dos parceiros receberam tratamento para sífilis e 57,2% não 

foram tratados. Já no ano de 2017, 15,7% dos parceiros das gestantes receberam o tratamento 

adequado enquanto 59,3% não se trataram. O boletim ressalta ainda que a “parceria sexual da 

gestante com sífilis não faz parte da definição de caso de sífilis congênita. Todavia, o risco de 

reinfecção da sífilis deve ser acompanhado em todo período do pré-natal”. 

A importância do pré-natal merece destaque mais uma vez, tendo em vista que um pré-

natal inadequado é responsável por até 90% dos casos de sífilis congênita (MOTTA et al., 

2018). Com a falta dos cuidados do homem a realização adequada do pré-natal se configura 

como importante via para identificação da doença nos pais pela possibilidade de rastreio via 

materna. Assim, o pré-natal não é somente responsabilidade das mães, mas também dos pais, 

que devem ser incentivados a acompanhá-las a fim de transpor a barreira cultural do cuidado 

com a saúde na gravidez, atribuída quase que exclusivamente a mãe.  

O Ministério da Saúde desde 2009 lançou a política Nacional do Homem, com o 

objetivo de facilitar e ampliar o acesso dos homens aos serviços de saúde. Inclusive 

enfatiza a importância da realização do ‘pré-natal masculino’, incentivando os 

futuros pais a acompanharem as gestantes nas consultas, e principalmente para que 

realizem os mesmos exames preventivos enquanto sua parceira espera o filho do 

casal. Esta iniciativa pretende que a saúde da nova família seja preservada e assistida 

durante a formação do bebê. A intenção é aproveitar, enquanto o homem está mais 

sensibilizado pela expectativa da paternidade, e fazer com que ele entenda o 

princípio de que precisa: ‘se cuidar para poder cuidar da família’ (SCHMEING, 

2012 p.18). 

 

Quanto maior o acesso a consultas pré-natais menores são as chances de desfechos 

desfavoráveis da gestação e maior a garantia da efetividade do tratamento. O MS recomenda 

que as gestantes devem fazer, no mínimo, 6 consultas pré-natais. Macêdo et al (2017) ainda 

destaca que o papel protetor do pré-natal torna possível a minimização dos efeitos das 

desigualdades socioeconômicas, entretanto, apesar de contribuir para diminuição das 

desigualdades, apenas 68% das gestantes de países em desenvolvimento – o caso do Brasil - 

recebem o tratamento adequado e, dentro desse quadro, metade não é atendida no início da 

gravidez (LIMA et al., 2006).  Segundo Tomasi et al. (2017, p.2) o início precoce do pré-natal 

“atinge apenas três quartos das mulheres, sendo menor para as mais jovens, negras e das 

regiões Norte e Nordeste do país”.  
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Em nossa pesquisa não obtivemos os dados referentes à idade gestacional das 

mulheres que descobriram o agravo durante o pré-natal, contudo, a tabela 3 revela que cerca 

de 23,68% delas obteve o diagnóstico no pós-parto ou após aborto. De acordo com a 

Subsecretaria de Vigilância em Saúde do Rio de Janeiro (2018), entre os anos de 2013 a 2016 

os diagnósticos tardios de sífilis somaram-se, aproximadamente, 43,7% em todo o estado. Em 

todo Brasil, segundo o MS (2018 p. 21), no ano de 2017 cerca de “57,7% tiveram diagnóstico 

de sífilis durante o pré-natal, 31,3% no momento do parto/curetagem, 6,5% após o parto e 

0,6% não tiveram diagnóstico, além de 3,8% de ignorados”. 

 

TABELA 3: DADOS REFERENTES À DESCOBERTA DO DIAGNÓSTICO  

Descoberta do diagnóstico Número de gestantes 

Anterior a gravidez 3 

Após aborto 7 

Pré-natal 30 

Pós-parto 11 

Prontuários sem informação 25 

TOTAL 76 

FONTE: Elaboração própria, 2020. 

 

Destacamos que um número maior de consultas não garante, efetivamente, uma boa 

qualidade dos serviços prestados ou boa adesão ao tratamento como o demonstrado por um 

estudo realizado em Minas Gerais, ao constatar que 44,9% de gestantes com mais de 6 

consultas não foram adequadamente tratadas (MAGALHÃES et al., 2013). Dados que 

revelam falhas subsequentes decorrentes principalmente de descobertas diagnósticas tardias 

pelo sistema de saúde nas quais destacamos a cobertura insuficiente, sobretudo nas regiões 

mais empobrecidas do país como Norte, Nordeste e áreas periféricas. Há ainda falhas no 

tratamento ofertado pela atenção básica, na monitorização e no tratamento de parceiros 

sexuais. 

Barreiras diversas para a não realização do pré-natal ou para início precoce do 

acompanhamento foram identificadas, evidenciando as desigualdades sociais que 

persistem no país, com menor acesso das mulheres indígenas e pretas, daquelas com 

menor escolaridade com maior número de gestações e residentes nas regiões Norte e 

Nordeste. A elevada proporção de puérperas que justificaram não ter iniciado o pré-

natal precocemente por não saber que estavam grávidas, indica dificuldades no 

diagnóstico da gravidez e a necessidade de facilitar o acesso das mulheres a métodos 

diagnósticos, preferencialmente de resultado imediato, permitindo a captação mais 

ágil das gestantes para o acompanhamento pré-natal (VIELLAS et al.,2014, p. 596). 
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O estudo supracitado (VIELLAS et al., 2014, p. 596) releva que a cobertura da 

assistência pré-natal no País é quase universal, onde mulheres de distintas características - 

demográficas, sociais e reprodutivas – têm direito e possibilidade de acesso. Porém, como 

destaca o texto, “a adequação dessa assistência é ainda baixa: 75,8% das mulheres iniciaram o 

pré-natal até a 16ª semana gestacional e, apenas 73,1%, tiveram o número mínimo de 

consultas previstas para a idade gestacional no momento do parto”.  Verificou-se, em relação 

aos encaminhamentos das gestantes para o programa, que estes foram oriundos do SUS ou de 

hospitais parceiros (filantrópicos), como indica a tabela a seguir.   

 

TABELA 4: DADOS REFERENTES AO ENCAMINHAMENTO PARA O PROGRAMA MUNICIPAL 

IST/AIDS E HEPATITES VIRAIS.  

Instituição de Saúde Número de 

encaminhamentos 

Hospital Beneficência Portuguesa 3 

Centro de Referência e Tratamento da 

Mulher 

4 

Hospital Plantadores de Cana 25 

Hospital Santa Casa 1 

Unidade Básica de Saúde 9 

Outras unidades 20 

Prontuários sem informação 14 

TOTAL 76 

FONTE: Elaboração própria, 2020 

 

O último dado identificado e analisado em nossa pesquisa foi à adesão ao tratamento. 

Entre todos os 76 prontuários analisados apenas 10,5% apontaram para o tratamento adequado 

e completo das gestantes. Dentre todos os dados verificados ao longo do estudo este foi o que 

gerou expressiva disparidade e preocupação, já que o tratamento incompleto amplia os riscos 

de saúde tanto para mãe quanto para o bebê. Para o MS a adesão do tratamento “é um 

processo colaborativo que facilita a aceitação e a integração de determinado regime 

terapêutico no cotidiano das pessoas em tratamento (...)” (BRASIL, 2008 p. 14). Os DSS são 

decisivos para a adesão das gestantes ao tratamento tanto de maneira positiva quanto 

negativamente, haja vista que ela não inclui apenas o uso de medicamentos, mas em 
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mudanças de hábitos cujos fatores sociais, econômicos e estruturais, psicológicos e 

comportamentais influenciam diretamente. 

A baixa adesão das gestantes campistas ao tratamento da sífilis sugere estudos mais 

específicos já que não foram realizadas buscas ativas e entrevistas ao longo da elaboração do 

projeto, no qual baseou-se este trabalho de conclusão de curso, não havendo então a 

possibilidade de determinar com maior especificidade as razões para a não realização do 

tratamento integral. Ainda assim, a ausência dessas informações não limita o estudo, 

principalmente pelos elementos que observamos ao longo do trabalho que, auxiliado por 

outras pesquisas em diferentes unidades da federação, corroboram para refletir as razões do 

abandono do tratamento. 

Como determina o MS (2010), para que o tratamento das gestantes seja considerado 

completo é necessário recorrer à penicilina e concluí-lo pelo menos 30 dias antes do parto, 

onde o parceiro precisa ser tratado simultaneamente. Já o tratamento inadequado  

• é todo tratamento realizado com qualquer medicamento que não seja a penicilina;  

• tratamento incompleto, mesmo tendo sido feito com penicilina;  

• tratamento inadequado para a fase clínica da doença;  

• instituição de tratamento dentro do prazo dos 30 dias anteriores ao parto;  

• ausência de documentação de tratamento anterior;  

• ausência de queda dos títulos (sorologia não treponêmica) após tratamento 

adequado;  

• parceiro não tratado ou tratado inadequadamente ou quando não se tem a 

informação disponível sobre o seu tratamento (IDEM, 2010 p. 379).  

 

A assistência pré-natal desempenha importante papel para diminuição no índice de 

morte materna e fetal e nos países subdesenvolvidos e/ou desenvolvidos ela pode servir 

como principal porta de entrada para os cuidados no sistema de saúde (CAVALCANTE et 

al., 2016). Sendo assim, cabe aos profissionais de saúde o estabelecimento de uma relação 

de cumplicidade e confiança com as gestantes propondo ações inclusivas e educativas em 

saúde que as esclareça e incentive na realização do tratamento adequado, tendo em vista que 

um atendimento de qualidade é um dos fatores de fundamental importância para adesão 

adequada41. 

Segundo estudo realizado por Almeida e Tanaka (2009) a partir da análise da 

perspectiva das mulheres na avaliação do pré-natal, a falta de sensibilidade das equipes de 

saúde enfraquece o estabelecimento de relações de vínculos, aumentando as chances de 

 
41 É inegável a importância das equipes de saúde no processo de educação em saúde e de fortalecimento de 

vínculos com as gestantes mas vale ressaltar que suas ações não são exclusivamente suficientes, tendo em vista a 

vulnerabilidade programática, que circunda as instituições públicas de saúde e que aprofundam situações de 

vulnerabilidades, dificultam o processo de adesão. 
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desistência e reduzindo a frequência no acompanhamento da gestante uma vez que elas 

tendem a frequentar mais os espaços em que sentem acolhidas. 

Observou-se que, mesmo que o sistema lhe ofereça poucas opções de locais de 

atendimento, a gestante se esforça por buscar aquelas que lhe transmitam maior 

segurança, em um movimento natural de obter as melhores condições possíveis para 

o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de seu filho (IDEM, 2009 

p.103). 

 

Destacamos, porém, que as intervenções profissionais nas instituições públicas de 

saúde, que mais absorvem o público da pesquisa, são limitadas e permeadas por interesses 

antagônicos que dificultam a consolidação das políticas de saúde. Este fato compromete o 

exercício profissional cujos ambientes de trabalho estão cada vez mais precários e com 

menos trabalhadores, dificultando a construção de ações mais eficazes e satisfatórias, 

configurando como um dos principais motivos para o abandono do tratamento. Nessa 

perspectiva, as gestantes mais jovens são as mais vulneráveis ao desfecho citado (TOMASI 

et al.,2017). 

Outro fator que pode estar associado a esse resultado é o menor acesso de 

adolescentes aos serviços de saúde de um modo geral, reflexo da escassez de 

políticas públicas voltadas aos adolescentes, que pode interferir na qualidade do 

serviço prestado. Além disso, mulheres com mais idade, pela possibilidade de 

estarem mais expostas ao cuidado prénatal em gestações prévias ou por meio de 

outras fontes, podem lembrar mais das recomendações do que as mais jovens 

(IDEM, 2017 p.8) 

 

Recorremos as análises feitas por Rocha, Barbosa e Lima (2017) a fim de identificar 

os principais fatores contribuintes para a não adesão ao pré-natal. Os autores destacam que 

os fatores inerentes as gestantes são: idade, escolaridade, estado civil, número de gestações, 

aceitação da gestação e tradições familiares. Os fatores extrínsecos as gestantes, na 

perspectiva dos autores, incluem: desigualdade regional e social, acessibilidade, falta de 

apoio, acolhimento e aceitabilidade, experiências negativas e atuação dos profissionais. 

Há uma subjetiva relação entre os fatores idade, escolaridade e renda que, ainda que 

não seja unânime na literatura, corroboram para constante associação entre essas 

características e o comparecimento ao pré-natal e a adesão ao tratamento. Como viemos 

discutindo ao longo deste item, esses fatores associados influenciam nas percepções sobre os 

riscos e na qualidade das informações que recebem.  

Na literatura são muitos os achados associando as gestantes mais jovens ao abandono 

do tratamento, porém remetem, quase sempre, a gestantes adolescentes com idade entre 10 e 

19 anos, que trazem consigo não apenas vulnerabilidade etária, mas pobreza e baixa 

escolaridade (HERINGER et al., 2020). Estudos indicam que adolescentes grávidas, quando 
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comparadas às mulheres com vinte anos ou mais, iniciam o acompanhamento pré-natal mais 

tardiamente e, consequentemente, não realizam todas as consultas recomendadas (GAMA et 

al., 2004).  

Dentre as grávidas, é nas adolescentes que os prejuízos de uma atenção precária à 

gestação se mostram mais intensos. Discute-se a possibilidade de que os efeitos de 

um pré-natal inadequado nesse grupo sejam mais pronunciados porque a gravidez na 

adolescência é um fenômeno muito mais presente nas jovens de grupos sociais 

excluídos, frequentemente desprovidas do apoio da família, do pai do bebê e da 

sociedade (IDEM, 2004 p.101). 

 

Heringer et al. (2020) destacam que tem havido uma progressiva mudança no perfil 

etário das gestantes no Brasil, contudo, persiste entre as mais jovens as maiores desigualdades 

e a menor frequência a um pré-natal adequado. Observamos essa mudança de faixa etária no 

nosso estudo e ao compará-los com resultados nacionais estes se mantêm. Contudo, França et 

al. (2015) identificaram que ocorreram outras variações no perfil sociodemográfico das 

gestantes com sífilis além da idade, onde moradoras de áreas urbanas, casadas e com único 

parceiro sexual tem sido o perfil mais comumente descrito, coincidindo com o identificado na 

pesquisa. 

 Nesse sentido, o caso campista gera profundos questionamentos, principalmente ao 

verificarmos que o perfil geral de abandono de pré-natal e do tratamento de sífilis é de 

mulheres solteiras e multíparas – mais de um filho. Gestantes solteiras tem três vezes mais 

chances de não realizarem o pré-natal e este fato é legitimado, principalmente, pela falta de 

apoio do parceiro, pela não aceitação da gravidez ou histórico de IST’s (ROSA et al., 2014), 

ou seja, perfil um pouco diferente dos dados obtidos em Campos (RJ). Uma das hipóteses 

levantadas na cidade campista pode corresponder aos mesmos motivos pelos quais às 

gestantes solteiras abandonam o tratamento: a falta de apoio do parceiro.  

De acordo com Rosa et al. (2014), o apoio do parceiro “mostra-se favorecedor para 

adesão ao pré-natal”, porém, esclarecemos que um pré-natal adequado não inclui apenas a 

presença física nas unidades de saúde, mas no seguimento integral das recomendações 

médicas. Nesse sentido, a falta do apoio dos parceiros engloba diferentes aspectos que vai 

desde o apoio emocional, físico, financeiro ao sexual. Por esse ângulo, a adesão das gestantes 

encontra barreiras, principalmente pelos parceiros que, não informados e/ou instruídos sobre o 

agravo, não serão tratados. Duarte (2007, p.107) descreve que a abordagem aos parceiros é 

uma das principais dificuldades existentes para o controle de IST’S na gravidez, visto que os 

“problemas surgem com a notificação e continuam na tentativa de convencê-los da 

necessidade diagnóstica e de adesão ao tratamento”.  
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A família também pode servir de justificativa para a não adesão ao tratamento das 

gestantes estudadas tendo em vista que gestantes com mais de um filho tendem a ir a menos 

consultas pré-natais tanto pelas experiências vividas em gravidezes anteriores, que em tese 

justificariam o não tratamento, quanto pela dificuldade de irem às consultas com as crianças. 

As mulheres multíparas apresentaram risco duas vezes maior para a não realização 

de pré-natal, comparadas às primíparas. Estudos apontam que mulheres não 

primíparas e sem complicações obstétricas prévias tendem a não realizar pré-natal, 

sobretudo aquelas com falta de apoio familiar, contexto social adverso, experiências 

negativas de atendimento e concepções de descrédito (ROSA; SILVEIRA; COSTA., 

2014, p.  981). 

 

À desigualdade social e de acesso a bens e serviços, que discutimos anteriormente, 

também são comumente associadas ao abandono de tratamento e, consequentemente, a 

desfechos menos positivos da gravidez. A concentração de gestantes com sífilis no Parque 

Guarus repercute, sobretudo, essas desigualdades posto que, de alguma forma, clarificam as 

dificuldades que essas mulheres mais pobres, menos instruídas, de maioria preta ou parda, se 

defrontam na luta cotidiana para acessar os serviços de saúde. Os dependentes exclusivos do 

SUS enfrentam, entre outras dificuldades diárias, a escassez de serviços e as dificuldades para 

realização de exames, diagnósticos e para o tratamento. A demora por marcação de consultas 

e resultados de exames que as forçam a recorrer ao sistema privado, são fatores cruciais para a 

desistência do tratamento, tendo em vista que na escolha entre cuidar da saúde e alimentar-se, 

está última opção prevalece sobre a primeira. 

Identificar o perfil dessas gestantes, reconhecer o lugar onde vivem, seu grau 

escolaridade, suas relações familiares, a utilização do SUS como único meio de acesso ao 

tratamento, diz muito sobre suas condições que as vulnerabilizam e de como o diagnóstico 

afeta diretamente a sua vida. Estes dados devem servir de estímulo na busca por compreender 

o fenômeno crescente que tem sido o aumento dos casos de sífilis no país, principalmente em 

tempos em que enfrentamos diversos ataques ao SUS, com o congelamento de gastos públicos 

com saúde e educação, caminhos fundamentais para a prevenção e recuperação da saúde. Tais 

fatores contribuem para tornar ainda mais frágeis essa relação entre prevenção e continuidade 

do tratamento.  

Semelhante ao identificado em diferentes cidades do Brasil, a situação campista torna 

evidente que a relação entre saúde-doença está estritamente relacionada à condição social 

tendo em vista que engloba não apenas questões diagnósticas e prescrição de medicamentos, 

mas fatores relacionados a gênero, raça, trabalho, moradia, habitação, escolaridade e outros 

determinantes para melhor qualidade de vida. Diante disso, podemos afirmar que a limitação 



79 

 

 

 

do espaço geográfico da nossa pesquisa e a falta de entrevistas com as usuárias gestantes do 

programa, em função do avanço da pandemia do novo coronavírus, não reduziu a 

compreensão sobre a problemática aqui abordada, pelo contrário, possibilitou-nos entender 

que as especificidades locais nada mais são do que um  reflexo dos dados nacionais, a partir 

do qual poderá se pensar ações mais eficazes e que possibilitem reduzir o agravo no 

município, cujos reflexos possam repercutir nacionalmente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Falar sobre a sífilis é falar sobre a história da humanidade. A Treponema pallidium foi 

a causadora da primeira epidemia de IST no mundo e desde o seu surgimento é cercada por 

incertezas quanto a sua origem, além de mitos e estigmas, no que tange a sua propagação. De 

todo modo, sabemos que o que assemelha a prevalência de sífilis de seu surgimento aos dias 

de hoje são as vulnerabilidades: anteriormente trazidas pelas guerras e pela fome, hoje 

geradas pela desigualdade social que advém do sistema econômico. Partindo desse princípio, 

procuramos descobrir como uma infecção tão antiga mantém-se fora de controle atualmente, 

tornando essa temática propícia a investigação de seus determinantes e significados que vão 

além da perspectiva biomédica. 

Desde o surgimento da humanidade o homem, em sua luta diária pela sobrevivência, 

lida a todo momento com a contraditória relação entre ter saúde e estar doente. A 

complexidade dessa relação se dá pelo fato de que o êxito do homem pelo sobreviver não 

depende exclusivamente de si mas de uma infinidade de elementos que constituem as relações 

sociais e se vinculam a dimensões políticas, econômicas, culturais, sociais e psicológicas, bem 

como o lugar em que se vive, sua condição social, suas crenças e gênero.  

A partir de tais elementos procuramos analisar, por meio deste trabalho, o contexto 

social por detrás da permanência da sífilis na sociedade e a incidência em gestantes campistas. 

Para tal, esse trabalho monográfico se propôs a entender os casos de sífilis em gestantes em 

Campos dos Goytacazes (RJ) enquanto uma expressão da questão social. Assim, nos 

propusemos a compreender os significados teórico-conceituais relativos à questão social a fim 

de identificar e distinguir, a partir do avanço das políticas neoliberais, suas atuais expressões 

na sociedade capitalista, especialmente em um contexto de redução de direitos e 

intensificação da exploração da classe trabalhadora, agravadas pela pandemia do novo 

coronavírus.  

Desta forma e com base nos objetivos específicos deste estudo, verificamos que a 

questão social resulta da exploração - mola propulsora da prosperidade do capital - e esta não 

se restringe apenas aos meios de produção e ao trabalho, mas às diferentes áreas da vida dos 

trabalhadores envolvendo, sobretudo, desigualdades sociais, culturais e econômicas entre 

classes e grupos raciais. Com os avanços constantes do capital concomitantemente agravam-

se as crises estruturais que resultam em “novas pobrezas” e “novos excluídos” (NETTO, 

2001), que carecem de respostas do Estado e da sociedade. Mas, o alcance do Estado pelas 
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mãos políticas conservadoras tem reduzido diariamente as chances de respostas que sejam 

efetivas e duradouras. Deste modo, a exploração, o desemprego e as misérias subsequentes 

ampliam-se, tendo em vista que o capital e o conservadorismo estão intrinsicamente ligados. 

Nesse contexto, percebemos que no interior da classe trabalhadora grupos distintos – 

brancos, negros, indígenas, homens e mulheres - são afetados de maneira desigual, ainda que 

a questão social possua a mesma base de sustentação. Dado a influência do patriarcado no 

seio da sociedade brasileira, onde a condição de gênero é “acirrada no capitalismo e funcional 

ao conservadorismo da classe dominante” como aborda Oliveira (2018 p. 858), concluímos 

que, de maneira geral, as mulheres são as que mais sofrem com os impactos da assimetria 

desigual de poder e com as desigualdades de gênero e sociais, diretamente associadas a 

condições de extrema vulnerabilidade e iniquidades em saúde. Tais iniquidades e 

vulnerabilidades causam, entre diferentes fragilidades, violações de direitos e influenciam 

relações familiares e sexuais, cenário que corrobora com a feminização da epidemia de sífilis, 

tendo em vista que a ascensão do conservadorismo impossibilita a democratização da saúde 

coletiva e de gênero. Outrossim, a partir das afirmações aqui circunscritas, verificamos que de 

fato, sobretudo nos últimos anos, houve um aumento da incidência de sífilis em gestantes no 

Brasil e em Campos dos Goytacazes (RJ), o que responde ao que se propõe um dos objetivos 

específicos. 

A análise da sífilis em gestantes campistas indica que os problemas sociais, associados 

à construção social e histórica do país, relacionam-se diretamente aos problemas de saúde 

dessas mulheres como parte oriunda da subserviência, inferiorização e violência ao longo da 

história, instrumentos de demonstração de poder do patriarcado e da subalternidade de gênero. 

O subdistrito de Guarus, majoritariamente feminino e formado pela classe trabalhadora, 

marcado pelos maiores índices de pobreza, violência, residências precárias e dificuldade de 

mobilidade urbana, mostra-se como ambiente propício à manutenção de novos casos da 

infecção, permitindo-nos constatar que a incidência de sífilis em gestantes campistas resulta 

do processo de pauperização e interiorização da epidemia. 

A cidade de Campos (RJ) possui características semelhantes às das grandes cidades 

como a segregação, que distancia os mais vulneráveis socialmente do acesso a bens, recursos 

e serviços necessários à manutenção da saúde. Diante disso e mediante os dados analisados a 

partir de estudo documental concluímos que, mesmo a sífilis não atingindo classes, raças ou 

gêneros específicos, na atual conjuntura campista, a partir das características do subdistrito de 

maior incidência da infecção, ela representa uma face jovem, preta, pobre e feminina, 
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indicadores que apontam o quanto ainda está enraizado em nosso país o racismo, as 

desigualdades e a misoginia. 

Tais fatos possibilitam um novo olhar acerca da sífilis gestacional nessa área 

geográfica, além de instigar a superação da perspectiva biomédica, tendo em vista que as 

expressões da questão social descritas incluem a sífilis como parte de um problema mais 

amplo e profundo, resultante das contradições capitalistas que criam epidemias do 

adoecimento.  

 As causas para o agravo que nos propomos a identificar indicam que estas possuem 

caráter multidimensionais que vão de problemas de desabastecimento e fabricação de 

medicamentos, por falta de interesse do grande capital, ao papel que a mulher representa nas 

relações afetivas, determinado por convenções sociais. A realidade posta ainda hoje para essas 

mulheres é marcada por situações de riscos e estigmas que impossibilitam o autocuidado e as 

distanciam dos centros de saúde que não possuem o suporte necessário para acolhê-las ou 

promoverem condições de superação da realidade como um todo. 

Deste modo, consideramos que tais apontamentos são de complexa superação haja 

vista que as políticas de saúde, apesar de considerarem a influência do social na saúde, têm 

sido deficientes. Verificamos que as políticas públicas, na qual inclui-se a saúde, subordinadas 

à lógica orçamentária, tornam-se incapazes de atingir as bases da desigualdade estruturadas na 

sociedade que, entre outras resultantes, facilita a disseminação da epidemia nos grandes 

centros urbanos e no interior do país.  

Serão ainda necessários muitos embates e discussões em torno do tema aqui abordado, 

considerando que os elementos não se esgotam neste trabalho. A sífilis em gestantes não é um 

problema recente e nem de simples solução, assim como, a questão social pela qual se 

expressa, principalmente por não ser uma questão de responsabilidade exclusiva dessas 

mulheres tanto para a prevenção quanto para a adesão ao tratamento, tendo em vista que as 

situações de vulnerabilidade que vivenciam possuem causas complexas, distintas e 

antagônicas que repercutem diretamente sobre suas possibilidades e acesso aos cuidados em 

saúde. 

Tais considerações tornam nítidas a necessidades de mobilização do Estado não como 

instrumento a favor da grande burguesia, como o identificado neste estudo, no seu papel de 

fiscalizador ou repressor, mas em responder as demandas de seu povo em todas as esferas.  

São necessárias e urgentes ações e políticas mais eficazes, mais práticas e sobretudo mais 

humanas que não considere apenas quantificar gastos ou computar dados, mas que se 
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disponha a responder aquilo que há por trás do que os números buscam revelar, de maneira 

concreta e permanente visando superar as expressões da questão social que se colocam 

cotidianamente não apenas na vida das gestantes deste estudo, mas de toda a população deste 

país, especialmente a parcela mais empobrecida e vulnerabilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

ABRAMIDES, Maria Beatriz Costa; CABRAL, Maria do Socorro Reis. Regime de 

acumulação flexível e saúde do trabalhador. Revista São Paulo em perspectiva, v.17, n.1, p. 

3-10, Jan. a Mar./2003. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

88392003000100002&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 01 out. 2020. 

 

ALCANTARA, Gisele Oliveira de; LEITE, Janete Luzia. As expressões da “questão social” 

na era do capitalismo financeiro. In: Jornada internacional de políticas públicas, 5, 2015. 

Anais... São Luís/MA, 2015. Disponível em: 

http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2011/CdVjornada/JORNADA_EIXO_2011/MUN

DIALIZACAO_BLOCOS_ECONOMICOS_ESTADO_NACIONAIS_E_POLITICAS_PUB

LICAS/AS_EXPRESSOES_DA_QUESTAO_SOCIAL_NA_ERA_DO_CAPITALISMO_FI

NANCEIRO.pdf. Acesso em: 12 ago. 2020. 

 

ALMEIDA, Cristiane Andréa Locatelli de; TANAKA, Oswaldo Yoshimi. Perspectiva das 

mulheres na avaliação do Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento. Rev. Saúde 

Pública, São Paulo, v. 43, n. 1, p. 98-104, Fev./2009.  Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

89102009000100013&lng=en&nrm=iso. Acesso em 02 out. 2020.  

 

ALVARENGA, Flávia Ribeiro de; SIQUEIRA, Antenora Maria da Mata. A segregação 

presente na cidade de Campos dos Goytacazes: As margens opostas do Rio Paraíba do Sul. 

Seminário de integração, UCAM- Campos dos Goytacazes, RJ. Disponível em: 

https://seminariodeintegracao.ucam-campos.br/wp-content/uploads/2019/12/A-

segrega%C3%A7%C3%A3o-presente-na-cidade-de-Campos-dos-Goytacazes-As-margens-

opostas-do-Rio-Para%C3%ADba-do-Sul.pdf. Acesso em: 02 nov. 2020. 

 

ALVES, Ismael Gonçalves. Da caridade ao welfare state: um breve ensaio sobre os aspectos 

históricos dos sistemas de proteção social ocidentais. Cienc. Cult., São Paulo, v. 67, n. 1, p. 

52-55, Mar./2015. Disponível em: 

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-

67252015000100017&lng=en&nrm=iso. Acesso em:  15 set. 2020.   

 

ANDRADE, Edson R. et al. Reflexões sobre questões étnico-raciais dos jovens negros do 

município de Campos dos Goytacazes. Perspectivas Online: Humanas & Sociais Aplicadas 

[online], v.9, n.26, p.98-112, 2019. Disponível em: 

https://ojs3.perspectivasonline.com.br/humanas_sociais_e_aplicadas/article/view/1920. 

Acesso em: 01 de nov. 2020. 

 

ANTUNES, Ricardo Antunes. Desenhando a nova morfologia do trabalho: As múltiplas 

formas de degradação do trabalho. Revista Crítica de Ciências Sociais, n. 83, p. 19-34, 

Dez./2008. Disponível em: http://journals.openedition.org/rccs/431. Acesso em: 05 out. 2020. 

 

ANTUNES, Ricardo. Coronavírus: O trabalho sob fogo cruzado (Pandemia capital). 1. Ed. 

Boitempo, 2020. 

 

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2009. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392003000100002&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392003000100002&lng=en&nrm=iso
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2011/CdVjornada/JORNADA_EIXO_2011/MUNDIALIZACAO_BLOCOS_ECONOMICOS_ESTADO_NACIONAIS_E_POLITICAS_PUBLICAS/AS_EXPRESSOES_DA_QUESTAO_SOCIAL_NA_ERA_DO_CAPITALISMO_FINANCEIRO.pdf
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2011/CdVjornada/JORNADA_EIXO_2011/MUNDIALIZACAO_BLOCOS_ECONOMICOS_ESTADO_NACIONAIS_E_POLITICAS_PUBLICAS/AS_EXPRESSOES_DA_QUESTAO_SOCIAL_NA_ERA_DO_CAPITALISMO_FINANCEIRO.pdf
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2011/CdVjornada/JORNADA_EIXO_2011/MUNDIALIZACAO_BLOCOS_ECONOMICOS_ESTADO_NACIONAIS_E_POLITICAS_PUBLICAS/AS_EXPRESSOES_DA_QUESTAO_SOCIAL_NA_ERA_DO_CAPITALISMO_FINANCEIRO.pdf
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2011/CdVjornada/JORNADA_EIXO_2011/MUNDIALIZACAO_BLOCOS_ECONOMICOS_ESTADO_NACIONAIS_E_POLITICAS_PUBLICAS/AS_EXPRESSOES_DA_QUESTAO_SOCIAL_NA_ERA_DO_CAPITALISMO_FINANCEIRO.pdf
https://seminariodeintegracao.ucam-campos.br/wp-content/uploads/2019/12/A-segrega%C3%A7%C3%A3o-presente-na-cidade-de-Campos-dos-Goytacazes-As-margens-opostas-do-Rio-Para%C3%ADba-do-Sul.pdf
https://seminariodeintegracao.ucam-campos.br/wp-content/uploads/2019/12/A-segrega%C3%A7%C3%A3o-presente-na-cidade-de-Campos-dos-Goytacazes-As-margens-opostas-do-Rio-Para%C3%ADba-do-Sul.pdf
https://seminariodeintegracao.ucam-campos.br/wp-content/uploads/2019/12/A-segrega%C3%A7%C3%A3o-presente-na-cidade-de-Campos-dos-Goytacazes-As-margens-opostas-do-Rio-Para%C3%ADba-do-Sul.pdf
https://ojs3.perspectivasonline.com.br/humanas_sociais_e_aplicadas/article/view/1920
http://journals.openedition.org/rccs/431


85 

 

 

 

 

ARAGÃO, Marcela dos Santos. Desafios da consolidação do SUS: uma revisão sistemática 

da literatura. 2017. 20f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração 

Pública) - Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Fluminense, 2017. 

 

ARAÚJO, Alison Cleiton et al. As bases constitutivas da “questão social”: aproximações 

históricas. In: Jornada internacional de políticas públicas, 7., 2015. São Luís (MA). Anais... 

Universidade Federal do Maranhão, 2015. Disponível em: 

http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2015/pdfs/eixo4/as-bases-constitutivas-da-questao-

social-aproximacoes-historicas-.pdf. Acesso em: 09 set. 2020. 

 

ARAUJO, Eliete da Cunha et al. Importância do pré-natal na prevenção da Sífilis 

Congênita. Rev. Para. Med. [online], v. 20, n.1, p. 47-51, 2006. Disponível em: 

http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

59072006000100008#:~:text=No%20presente%20trabalho%2C%20verificou%2Dse,mulher

%20por%20seu%20parceiro%20prom%C3%ADscuo. Acesso 10 nov. 2020. 

 

ARAUJO, Maria Alix Leite; SILVEIRA, Claudia Bastos da. Vivências de mulheres com 

diagnóstico de doença sexualmente transmissível - DST. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 

11, n. 3, p. 479-486, Set./2007.  Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

81452007000300013&lng=en&nrm=iso. Acesso em 28 de out. 2020. 

 

ARAÚJO, Wecio Pinheiro. Estado, ideologia e capital no Brasil contemporâneo: contradições 

do lulismo e surgimento do bolsonarismo. Revista Caderno de Ciências Sociais da UFRPE, 

v. 2 n. 13, p. 13-32, 2019. Disponível em: 

http://www.journals.ufrpe.br/index.php/cadernosdecienciassociais/article/view/2505. Acesso 

em 17 set. 2020. 

 

ARELLANO, Oliva López; ESCUDERO, José Carlos; CARMONA, Luz Dary. Los 

determinantes sociales de la salud. Una perspectiva desde el Taller Latinoamericano de 

Determinantes Sociales de la Salud, ALAMES. Medicina Social, v. 3, n. 4, p. 323-335, 

Nov./2008. Disponível em: 

https://www.medicinasocial.info/index.php/medicinasocial/article/view/260. Acesso em 12 

nov. 2020. 

 

AYRES, José Ricardo de Carvalho Mesquita et al. Risco, vulnerabilidade e práticas de 

prevenção e promoção da saúde. São Paulo In: Tratado de saúde coletiva, S:I, s.n., 2009. 

 

BACKX, Sheila de Souza. Equidade, desigualdade e iniquidade em saúde: mote contra o 

projeto de universalidade. In: Jornada internacional de políticas públicas, 2, 2005. São Luis 

(MA). Anais... Universidade Federal do Maranhão, 2005. Disponível em: 

http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinppII/pagina_PGPP/Trabalhos2/Sheila_de_Souza_Bac

kx254.pdf. Acesso em 22 out. 2020. 

 

BARATA, Rita Barradas. Como e por que as desigualdades sociais fazem mal à saúde. Rio 

de Janeiro: Editora da FIOCRUZ, 2009. 

 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. 

 

http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-59072006000100008#:~:text=No%20presente%20trabalho%2C%20verificou%2Dse,mulher%20por%20seu%20parceiro%20prom%C3%ADscuo
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-59072006000100008#:~:text=No%20presente%20trabalho%2C%20verificou%2Dse,mulher%20por%20seu%20parceiro%20prom%C3%ADscuo
http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-59072006000100008#:~:text=No%20presente%20trabalho%2C%20verificou%2Dse,mulher%20por%20seu%20parceiro%20prom%C3%ADscuo
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-81452007000300013&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-81452007000300013&lng=en&nrm=iso
http://www.journals.ufrpe.br/index.php/cadernosdecienciassociais/article/view/2505
https://www.medicinasocial.info/index.php/medicinasocial/article/view/260
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinppII/pagina_PGPP/Trabalhos2/Sheila_de_Souza_Backx254.pdf
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinppII/pagina_PGPP/Trabalhos2/Sheila_de_Souza_Backx254.pdf


86 

 

 

 

BERTOLOZZI, Maria Rita et al. Os conceitos de vulnerabilidade e adesão na Saúde 

Coletiva. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo, v. 43, n. spe2, p. 1326-1330, Dez./2009.   

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

62342009000600031&lng=en&nrm=iso. Acesso em 30 out. 2020.  

 

BORDE, Elis; HERNANDEZ-ALVAREZ, Mario; PORTO, Marcelo Firpo de Souza. Uma 

análise crítica da abordagem dos Determinantes Sociais da Saúde a partir da medicina social e 

saúde coletiva latino-americana. Saúde debate, Rio de Janeiro, v. 39, n. 106, p. 841-854, 

Set./2015. Disponível em:  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

11042015000300841&lng=en&nrm=iso. Acesso em 16 nov.2020. 

 

BORGES, Andreia Raquel Fernandes. Género – Uma Dimensão Oculta na Prática 

Profissional. São Paulo, Papirus: 2009. 

 

BRASIL.  Ministério da Saúde.  Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, 

Aids e Hepatites Virais. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para prevenção da 

transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais. Brasília: Ministério da Saúde; 2015. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de DST/AIDS: Princípios, Diretrizes e 

Estratégias. Secretaria de Políticas de Saúde. Coordenação Nacional de DST e AIDS. 1º ed. 

Brasília, 1999.  

 

BRASIL. Boletim Epidemiológico de Sífilis – 2019. Departamento de Condições Crônicas e 

Infecções Sexual Transmissíveis. Secretaria de vigilância em saúde. Ano V, out. 2019. 

 

BRASIL. Boletim epidemiológico sífilis. Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

Subsecretaria de Vigilância em Saúde, n. 1, 2018. 

 

BRASIL. Lei nº 13.982, de 2 de abril de 2020. Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 

1993, para dispor sobre parâmetros adicionais de caracterização da situação de 

vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao benefício de prestação continuada 

(BPC), e estabelece medidas excepcionais de proteção social a serem adotadas durante o 

período de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus (Covid-19) responsável pelo surto de 2019, a que se refere a 

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.  Brasília, DF: Diário Oficial da União, p. 1, 2 abr. 

2020. Disponível em: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.982-de-2-de-abril-de-2020-

250915958 . Acessado em: 12 ago. 2020. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Assistência pré-natal: manual técnico. Equipe de elaboração: 

Janine Schirmer et al. 3. ed. Brasília: Secretaria de Políticas de Saúde/Ministério da Saúde), 

2000.  

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco [internet] / Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – 1. ed. rev. – Brasília : Editora do 

Ministério da Saúde, 2013. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico 

2018. Vol. 49 nº 45. Brasília: Ministério da Saúde; Brasília; 2018. 

 



87 

 

 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 

Vigilância Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso, 8. ed. rev. 

Brasília : Ministério da Saúde, 2010. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de 

DST/AIDS. Diretrizes para controle da sífilis congênita: manual de bolso / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST/Aids. – 2. ed. – 

Brasília : Ministério da Saúde, 2006. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de 

DST e Aids. Manual de adesão ao tratamento para pessoas vivendo com HIV e Aids / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST e Aids. – 

Brasília : Ministério da Saúde, 2008. 

 

BRASIL. Presidência da República. Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

– Seppir/pr. RACISMO COMO DETERMINANTE SOCIAL DE SAÚDE. 2011. 

Elaborado pelo CTSPN-MS. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-

conteudo/igualdade-racial/racismo-como-determinante-social-de-saude. Acesso em 13 nov. 

2020. 

 

BRASIL. Racismo como determinante social de saúde. Secretaria de Políticas de Ações 

Afirmativas - SPAA/SEPPIR, 2011. Disponível em: 

https://bibliotecadigital.mdh.gov.br/jspui/handle/192/368. Acesso em: 18 nov. 2020 

 

BRAZ, Rui Moreira et al. Avaliação da completude da variável raça/cor nos sistemas acionais 

de informação em saúde para aferição de equidade étnico-racial em indicadores usados pelo 

Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde. Rev. Saúde em Debate, Rio De Janeiro, 

v. 37, n. 99, p. 554-562. Out. a Dez./2013. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

11042013000400002&lng=en&nrm=iso. Acesso em:  15 out.  2020.  

 

BRITO, Flávio dos Santos. Estado e questão social: padrões de intervenção na área social - 

uma leitura sobre as matrizes liberal, neoliberal e social-democrata, 2012. 158f. Dissertação 

(Mestrado em Serviço Social) - Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF), Minas Gerais, 2012. 

 

 BRITO, Luciana et al. Impactos sociais da Covid-19: uma perspectiva sensível às 

desigualdades de gênero. Observatório Covid-19 Fiocruz; 2020. Disponível em: Disponível 

em: https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/41375/2/ImpactosSociais.PDF . Acesso em 18 

nov. 2020. 

 

BUSS, Paulo Marchiori; PELLEGRINI FILHO, Alberto. A saúde e seus determinantes 

sociais. Physis, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 77-93, Abr./2007.   Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

73312007000100006&lng=en&nrm=iso. Acesso em. 15 out. 2020. 

 

CABRAL, Beatriz Tavina Viana et al. Sífilis em gestante e sífilis congênita: um estudo 

retrospectivo. Revista Ciência Plural, v. 3, n. 3, p. 32-44, 22 Abr. 2018. Disponível em: 

https://periodicos.ufrn.br/rcp/article/view/13145. Acesso em: 24 ago. 2020. 

 

https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/igualdade-racial/racismo-como-determinante-social-de-saude
https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/igualdade-racial/racismo-como-determinante-social-de-saude
https://bibliotecadigital.mdh.gov.br/jspui/handle/192/368
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-11042013000400002&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-11042013000400002&lng=en&nrm=iso
https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/41375/2/ImpactosSociais.PDF
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312007000100006&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312007000100006&lng=en&nrm=iso
https://periodicos.ufrn.br/rcp/article/view/13145


88 

 

 

 

CAMPOS, Kátia Roberta de Assis Maciel. O trabalho dos assistentes sociais na efetivação 

dos direitos dos usuários do sistema único de saúde. 2018. 71 f. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Graduação em Serviço Social) – Instituto de Ciências Humanas e Sociais 

Universidade Federal Fluminense, 2018. 

 

CANETTIERI, Thiago. Periferia e a luta por moradia e pela vida em tempos de pandemia: 

Cenários e desafios. Rev. Ipê Roxo, Jardim/MS, v. 2, n. 1, p. 49-61, 2020. Disponível em: 

https://periodicosonline.uems.br/index.php/iperoxo/article/view/5534.  Acesso em: 04 out. 

2020. 

 

CARMO, Michelly Eustáquia do; GUIZARDI, Francini Lube. O conceito de vulnerabilidade 

e seus sentidos para as políticas públicas de saúde e assistência social. Cad. Saúde Pública, 

Rio de Janeiro, v. 34, n. 3,  e00101417, 2018 . Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2018000303001&lng=en&nrm=iso. Disponível em 01 nov. 2020. 

 

CARVALHO, Antônio Ivo de. Determinantes sociais, econômicos e ambientais da saúde. 

In FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ. A saúde no Brasil em 2030 - prospecção estratégica do 

sistema de saúde brasileiro: população e perfil sanitário [online]. Rio de Janeiro: 

Fiocruz/Ipea/Ministério da Saúde/Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República. Vol. 2. pp. 19-38, 2013. Disponível em: https://saudeamanha.fiocruz.br/wp-

content/uploads/2016/07/11.pdf. Acesso em: 07 out. 2020. 

 

CARVALHO, Giliane Alves de. Determinação social da saúde e Serviço Social: 

concepções que norteiam o trabalho do/a Assistente Social no atual contexto do SUS. 2019. 

131f. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-graduação em Serviço Social, 

Natal, RN, 2019. 

 

CASSIN, Márcia Pereira da Silva. As políticas sociais nos governos do PT e a consolidação 

da hegemonia burguesa no Brasil. In: Simpósio mineiro de assistentes sociais, 4, 2016. 

[Textos...]. Belo Horizonte: CRESS-MG, 2016. Disponível em: https://cress-

mg.org.br/hotsites/Upload/Pics/51/514a6740-1dd0-41f4-816c-dab246355b89.pdf. Acesso em: 

16 set. 2020. 

 

CASTELO, RODRIGO. A “questão social” nas obras de Marx e Engels. Revista Praia 

Vermelha, Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 85-94, Jan. a Jun./2010. Disponível em: 

http://www.unirio.br/unirio/cchs/ess/Members/rodrigo.castelo/artigos/a-questao-social-nas-

obras-de-marx-e-engels. Acesso em: 4 jun. 2020. 

 

CASTELO, Rodrigo. O social-liberalismo: uma ideologia neoliberal para a “questão social” 

no século XXI. 2011. 380f. Tese (doutorado) – UFRJ/ESS/Programa de Pós-graduação em 

Serviço Social, Rio de Janeiro, 2011. 

 

CAVALCANTE, Kariane Omena Ramos et al. Exames de rotina no pré-natal: solução ou 

problema?. Rev enferm UFPE Recife, 10 (Supl. 3):1415-22, Abr./2016. Disponível em: DOI: 

10.5205/reuol.7057-60979-3-SM-1.1003sup201609. Acesso em: 01 dez. 2020. 

 

CFESS, CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. Parâmetros para a Atuação de 

Assistentes Sociais na Saúde. Brasília, DF, 2010. 

https://periodicosonline.uems.br/index.php/iperoxo/article/view/5534
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2018000303001&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2018000303001&lng=en&nrm=iso
https://saudeamanha.fiocruz.br/wp-content/uploads/2016/07/11.pdf
https://saudeamanha.fiocruz.br/wp-content/uploads/2016/07/11.pdf
https://cress-mg.org.br/hotsites/Upload/Pics/51/514a6740-1dd0-41f4-816c-dab246355b89.pdf
https://cress-mg.org.br/hotsites/Upload/Pics/51/514a6740-1dd0-41f4-816c-dab246355b89.pdf
http://www.unirio.br/unirio/cchs/ess/Members/rodrigo.castelo/artigos/a-questao-social-nas-obras-de-marx-e-engels
http://www.unirio.br/unirio/cchs/ess/Members/rodrigo.castelo/artigos/a-questao-social-nas-obras-de-marx-e-engels


89 

 

 

 

 

CHAVES, Rossi Henriques. Miserabilidade social e imobilismo: faces do fascismo 

bolsonarista Rossi Henrique Chaves. Disponível em: https://marxismo21.org/wp-

content/uploads/2019/12/Rossi-Chaves.pdf. Acesso em: 17 set. 2020. 

 

CLAUDIO, Glaucia de Oliveira.; SANTOS, Leandro Bruno. Os espaços da exclusão social na 

cidade de Campos dos Goytacazes – RJ. Revista Cerrados, v. 17, n. 02, p. 66-95, 16 set. 

2019. Disponível em: 

https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/cerrados/article/view/44/41. Acesso em 05 de 

nov. de 2020. 

 

CNDSS - Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde. As causas sociais das 

iniqüidades em saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008. 

 

COELHO, Suelene; PORTO, Yula Franco. Saúde da mulher. Belo Horizonte: Nescon, 

UFMG, Coopmed, 2009.  

 

COHN, Amélia. As políticas de abate social no Brasil contemporâneo. Lua Nova, São 

Paulo, n. 109, p. 129-160, Abr. 2020. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

64452020000100129&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 16 set. 2020. 

 

COLMÁN, Evaristo; POLA, Karina Dala. Trabalho em Marx e Serviço Social. Serv. Soc. 

Rev., Londrina, v. 12, n.1, p. 179‐201, Jul. a Dez. 2009. Disponível em: 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista/article/view/10058/8794. Acesso em: 09 

set. 2020. 

 

CORTINA, Adela. Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia. 

Barcelona: Paidós, 2017. 

 

COSTA, Pedro Henrique Antunes da; MENDES, Kíssila Teixeira. Pandemia, questão social 

e as implicações à Psicologia brasileira. Disponível em: 

https://unb.academia.edu/CostaPedro . Acesso em: 03 out. 2020. 

 

COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político. Rio de 

Janeiro: Campus, 1989. 

CRESS/RN, Assessoria de Comunicação. Auxílio emergencial é processo desumanizado. 

CRESSRN, Natal/RN, 26 jun. 2020. Disponível em: 

http://www.cressrn.org.br/noticias/ver/1486. Acesso em: 12 ago 2020. 

 

CZERESNIA, Dina. CZERESNIA, Dina. O conceito de saúde e a diferença entre prevenção e 

promoção. Cad. Saúde Pública [online], Rio de Janeiro, v. 15, n. 4, p. 701-709, Out. 1999.   

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X1999000400004&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 07 out. 2020. 

 

DAHLGREN, G; WHITEHEAD, M. Policies and Strategies to Promote Social Equity in 

Health Stockholm. Institute for Future Studies, 1991. 

 

https://marxismo21.org/wp-content/uploads/2019/12/Rossi-Chaves.pdf
https://marxismo21.org/wp-content/uploads/2019/12/Rossi-Chaves.pdf
https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/cerrados/article/view/44/41
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64452020000100129&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-64452020000100129&lng=en&nrm=iso
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista/article/view/10058/8794
https://unb.academia.edu/CostaPedro
http://www.cressrn.org.br/noticias/ver/1486
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CZERESNIA,+DINA
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X1999000400004&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X1999000400004&lng=en&nrm=iso


90 

 

 

 

DAMASCENO, Alessandra et al. Sífilis na gravidez. Revista Hospital Universitário Pedro 

Ernesto (HUPE), v. 13, n. 3, 2014. Disponível em: https://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/revistahupe/article/view/12133/9986. Acesso em: 06 jul. 2020. 

 

DEMENECH, Lauro Miranda et al. Desigualdade econômica e risco de infecção e morte por 

COVID-19 no Brasil. Rev. bras. epidemiol., Rio de Janeiro, v. 23, e200095, 2020.   

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

790X2020000100209&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 09 nov.  2020.   

 

DUARTE, Geraldo. Extensão da assistência pré-natal ao parceiro como estratégia de aumento 

da adesão ao pré-natal e redução da transmissão vertical de infecções. Rev. Bras. Ginecol. 

Obstet., Rio de Janeiro, v. 29, n. 4, p. 171-174, Abr. 2007. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-

72032007000400001&lng=en&nrm=iso. Acesso em:  15 nov. 2020. 

 

ESTRELA, Fernanda Matheus et al. Pandemia da Covid 19: refletindo as vulnerabilidades a 

luz do gênero, raça e classe. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 25, n. 9, p. 3431-

3436, Set. 2020. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232020000903431&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 17 set. 2020. 

 

EURICO, Márcia Campos. A percepção do assistente social acerca do racismo 

institucional. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 114, p. 290-310, Jun. 2013.   Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

66282013000200005&lng=en&nrm=iso. Acesso em:  18 nov. 2020. 

 

FONSECA, Sandra Costa et al. Desigualdades no pré-natal em cidade do Sudeste do 

Brasil. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 19, n.7, p. 1991-1998, Jul. 2014. Disponível 

em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232014000701991&lng=en&nrm=isohttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi

d=S1413-81232014000701991&lng=en&nrm=iso. Acesso em  08 out. 2020. 

 

FRANÇA, Inacia Sátiro Xavier de et al. Fatores associados à notificação da sífilis congênita: 

um indicador de qualidade da assistência pré-natal. Rev. Rene, v. 16, n.3, p. 374-378, 2015. 

Disponível em: http://www.periodicos.ufc.br/rene/article/view/2805. Acesso em 15 out. 2020. 

 

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (Fiocruz), Ministério da Saúde. Escola Nacional de Saúde 

Pública Sérgio Arouca. Disponível em: http://www.ensp.fiocruz.br/portal-

ensp/judicializacao/pdfs/introducao.pdf. Acesso em 07 out. 2020. 

 

GAMA, Silvana Granado Nogueira da et al. Fatores associados à assistência pré-natal 

precária em uma amostra de puérperas adolescentes em maternidades do Município do Rio de 

Janeiro, 1999-2000. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 20, supl. 1, p. 101- 111, 2004. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2004000700011&lng=en&nrm=iso. Acesso em 18 nov. 2020. 

 

GENRO, Luciana. Bolsonaro é a expressão selvagem do capitalismo, impeachment já! 

Revista movimento crítica, teoria e ação, São Paulo, 25 de mar. 2020. Disponível: 

https://movimentorevista.com.br/2020/03/bolsonaro-expressao-selvagem-impeachment/. 

Acesso em 11 jul. 2020. 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistahupe/article/view/12133/9986
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistahupe/article/view/12133/9986
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032007000400001&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-72032007000400001&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232020000903431&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232020000903431&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282013000200005&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282013000200005&lng=en&nrm=iso
http://www.periodicos.ufc.br/rene/article/view/2805
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/judicializacao/pdfs/introducao.pdf
http://www.ensp.fiocruz.br/portal-ensp/judicializacao/pdfs/introducao.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2004000700011&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2004000700011&lng=en&nrm=iso


91 

 

 

 

 

GONÇALVES, Priscila Fernanda; FERRAZ, Ivelize Oliveira. Cotidiano do trabalho 

profissional da assistente social reflexões a partir do pensamento de Lukács e Heller. In: 

Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social – ENPESS, 16, 2018. Vitória (ES). 

Anais...UFES, 2018. Disponível em:  

http://teste.periodicos.ufes.br/abepss/article/view/22124. Acesso em: 02 jul. 2020. 

 

GONÇALVES, Renata. Quando a questão racial é o nó da questão social. Rev. katálysis, 

Florianópolis, v. 21, n. 3, p. 514-522,  dez. 2018. Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

49802018000300514&lng=pt&nrm=iso. Acesso em 22 fev. 2021. 

 

GONZALEZ, Virgínia Valiate. A trajetória da Comissão Nacional sobre determinantes 

sociais da saúde. 2015. 97 f. Dissertação (Saúde Pública) - Escola Nacional de Saúde Pública 

Sergio Arouca, Rio de Janeiro, 2015. 

 

GRAVAS, Douglas. Covid-19 máscara dados de desemprego no Brasil. UOL, 2020. 

Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/06/09/covid-19-

mascara-dados-de-desemprego.htm. Acesso em 29 jul. 2020.  

 

GUEDES, Tatiane G. et al. Mulheres monogâmicas e suas percepções quanto à 

vulnerabilidade a DST/HIV/aids. Jornal brasileiro de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, v. 21, n. 3, p. 118-123, 2009. Disponível em: http://www.dst.uff.br/revista21-

3-2009/4-Mulheres-Monogamicas.pdf. Acesso em 28 out. 2020. 

 

GUERRA, Yolanda et al. Elementos para o debate contemporâneo da “questão social”: a 

importância de seus fundamentos.  Rev. Pol. Públ., v. 11, n. 2, p. 237-255, Jul. a Dez. 2007. 

Disponível em: 

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/3823/1954. 

Acesso em:  02 jul. 2020. 

 

GUERRA, Yolanda. A dimensão técnico-operativa do exercício profissional. In: SANTOS, 

Cláudia Mônica do; BACKX, Sheila; GUERRA, Yolanda (Orgs.). A dimensão técnico-

operativa no Serviço Social: desafios contemporâneos. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2012. 

 

GUERRIERO, Iara Coelho Zito. Gênero e vulnerabilidade ao HIV: um estudo com homens 

na cidade de São Paulo. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica), Programa de Pós-

Graduação, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2001. 

 

GUIMARAES, Maisa Campos; PEDROZA, Regina Lucia Sucupira. Violência contra a 

mulher: Problematizando definições teóricas, filosóficas e jurídicas. Psicol. Soc., Belo 

Horizonte, v. 27, n. 2, p. 256-266, Ago. 2015. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

71822015000200256&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 03 ago. 2020. 

 

GUIMARÃES, Simone de Jesus. Desigualdades sociais, questão social e políticas públicas. 

In: Jornada internacional de políticas públicas. Um século de reforma e revolução,8, 2017. 

São Luis (MA). Anais... Cidade Universitária da UFMA, 2017. Disponível em: 

http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2017/pdfs/mesas/desigualdadessociaisepoliticaspu

blicasnobrasildesafioscontemporaneos.pdf. Acesso em: 16 set. 2020. 

http://teste.periodicos.ufes.br/abepss/article/view/22124
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/06/09/covid-19-mascara-dados-de-desemprego.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/06/09/covid-19-mascara-dados-de-desemprego.htm
http://www.dst.uff.br/revista21-3-2009/4-Mulheres-Monogamicas.pdf
http://www.dst.uff.br/revista21-3-2009/4-Mulheres-Monogamicas.pdf
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/3823/1954.Acesso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822015000200256&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-71822015000200256&lng=en&nrm=iso
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2017/pdfs/mesas/desigualdadessociaisepoliticaspublicasnobrasildesafioscontemporaneos.pdf
http://www.joinpp.ufma.br/jornadas/joinpp2017/pdfs/mesas/desigualdadessociaisepoliticaspublicasnobrasildesafioscontemporaneos.pdf


92 

 

 

 

 

HENRIQUES, Maria de Fátima Correia de Miranda. Vulnerabilidade para Sífilis 

congênita: estudo descritivo em maternidades com projeto nascer em Pernambuco. 2008. 102 

f. Dissertação (mestrado em avaliação de programas e serviços de saúde) - Colegiado do 

Curso de Mestrado em Saúde Materno Infantil, Instituto Materno Infantil Prof.º Fernando 

Figueira – IMIP, Recife, 2008. 

 

HERINGER, Andressa Lohan dos Santos et al. Desigualdades na tendência da sífilis 

congênita no município de Niterói, Brasil, 2007 a 2016. Revista Panamericana de Salud 

Pública [online]. v. 44, e8, 2020. Disponível em: 

https://scielosp.org/article/rpsp/2020.v44/e8/#. Acesso em: 04 dez. 2020. 

 

HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções. 1789-1848. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 

2010. 

 

HOLZTRATTNER, Jéssica Strube et al. Sífilis congênita: Realização do pré-natal e 

tratamento da gestante e de seu parceiro. Cogitare enferm. [internet] 24, e59316, 2019. 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.5380/ce.v24i0.59316. Acesso em: 30 nov. 2020. 

 

IAMAMOTO, Marilda Vilela. A questão social no capitalismo. Revista Temporalis, 

Brasília, DF, ano 2, n. 3, p. 9-31, Jan. a Jul. 2001.  Disponível em: 

http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/temporalis_n_3_questao_social-

201804131245276705850.pdf. Acesso em 2 jul. 2020. 

 

IAMAMOTO, Marilda Villela. O Serviço Social na cena contemporânea. In: 

CFESS/ABEPSS. Serviço Social: Direitos Sociais e Competências Profissionais. Brasília: 

CFESS/ABEPSS, 2009. Disponível em: http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/o-servico-

social-na-cena-contemporanea-201608060403123057450.pdf. Acesso em: 7 set. 2020. 

 

IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social em tempo de capital fetiche: capital 

financeiro, trabalho e questão social. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social em tempo de capital fetiche. Capital 

financeiro, trabalho e questão social. 6. ed., São Paulo: Cortez, 2011. 

 

IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social, “questão social” e trabalho em tempo de 

capital fetiche. In: RAICHELIS, R. et al. (orgs.) A nova morfologia do trabalho no Serviço 

Social. São Paulo: Cortez, 2018.  

 

IANNI, Octavio. A questão social. Revista USP, n.3, pp.145-154, 1989. Disponível em: 

https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i3p145-154. Acesso em 17 de jun. 2020. 

 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística . Desigualdades sociais por cor ou 

raça no Brasil. Estudos e Pesquisas. Informação Demográfica e Socioeconômica, n. 41, p. 1-

12, 2019. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-

catalogo?view=detalhes&id=2101681. Acesso em 18 set. 2020. 

 

INDURSKY, Alexei Conte. Psicanálise, fascismo e populismo: notas sobre a emergência do 

bolsonarismo no Brasil. Teoría y Crítica de la Psicología [online], v.14, p. 150-162, 2020. 

http://dx.doi.org/10.5380/ce.v24i0.59316
http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/temporalis_n_3_questao_social-201804131245276705850.pdf
http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/temporalis_n_3_questao_social-201804131245276705850.pdf
http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/o-servico-social-na-cena-contemporanea-201608060403123057450.pdf
http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/o-servico-social-na-cena-contemporanea-201608060403123057450.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101681
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=2101681


93 

 

 

 

Disponível em: https://teocripsi.com/ojs/index.php/TCP/article/view/312. Acesso em:  17 set. 

2020. 

 

JANCZURA, Rosane. Risco ou vulnerabilidade social? Textos & Contextos, Porto Alegre, v. 

2, n. 2, p.301-308, 2012. Disponível em: 

revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/view/12173.  Acesso em: 29 out. 2020. 

 

KRÜGER, T. R. Serviço social e saúde: espaços de atuação a partir do SUS. Serviço Social e 

Saúde, Campinas, SP, v. 9, n. 2, p. 123–145, 2015. Disponível em: 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/sss/article/view/8634891. Acesso em: 07 out. 

2020. 

 

LAUDARES, João Bosco. Capitalismo, mercado de trabalho e distribuição de riqueza. 

Revista Tecnologia e Sociedade, Curitiba, v. 6, n. 11, p. 86-98, Jul. a Dez. 2010. Disponível 

em: https://periodicos.utfpr.edu.br/rts/article/view/2563. Acesso em: 09 set. 2020. 

 

LOPES, Edmar Aparecido de Barra. Sistema de Proteção Social no Governo Lula (2003-

2010): Mudança ou Continuidade no Padrão de Intervenção do Estado na Sociedade?. 

Mediações - Revista de Ciências Sociais, Londrina/PR, v.24, n.1, p. 154-180, Jan. a Abr. 

2019. Disponível em: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/35485. 

Acesso em: 16 set. 2019.  

 

LUPION, Bruno. Aumento da pobreza extrema é resultado de uma maior desigualdade. Bol, 

2019. Disponível em: https://www.bol.uol.com.br/noticias/2019/11/29/aumento-da-pobreza-

extrema-e-resultado-de-uma-maior-desigualdade.htm. Acesso: 2 ago. 2020. 

 

MACEDO, Camila Cristine Almeida de. Concepções sobre o processo saúde-doença dos 

assistentes sociais das unidades básicas de saúde da supervisão Lapa/Pinheiros (SMS-

SP/2014): implicações para a prática profissional. 2015. Dissertação (Mestrado em Serviço 

Social) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

MACÊDO, Vilma Costa de et al. Fatores de risco para sífilis em mulheres: estudo caso-

controle. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 51, 78, 2017. Disponível em: 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-

89102017000100268&script=sci_arttext&tlng=pt. Acesso em: 3 nov. 2020. 

 

MAGALHAES, Daniela Mendes dos Santos et al . Sífilis materna e congênita: ainda um 

desafio. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 29, n. 6, p. 1109-1120, Jun. 2013. Disponível 

em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2013000600008&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 19 nov. 2020. 

 

MAGALHÃES, Daniela Mendes dos Santos et al. A sífilis na gestação e sua influência na 

morbimortalidade materno-infantil. Ciências Saúde, v.22, n. Sup 1, p.43-54, 2011. Disponível 

em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/artigos/sifilis_gestacao.pdf. Acesso em 01 mar. 2020. 

 

MARIANO, Cynara Monteiro. Emenda constitucional 95/2016 e o teto dos gastos públicos: 

Brasil de volta ao estado de exceção econômico e ao capitalismo do desastre. Revista de 

Investigações Constitucionais, Curitiba, vol. 4, n. 1, p. 259-281, Jan. a Abr./ 2017. 

Disponível em: https://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/50289. Acesso em: 03 out. 2020. 

 

https://teocripsi.com/ojs/index.php/TCP/article/view/312
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/sss/article/view/8634891
https://periodicos.utfpr.edu.br/rts/article/view/2563
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/35485
https://www.bol.uol.com.br/noticias/2019/11/29/aumento-da-pobreza-extrema-e-resultado-de-uma-maior-desigualdade.htm
https://www.bol.uol.com.br/noticias/2019/11/29/aumento-da-pobreza-extrema-e-resultado-de-uma-maior-desigualdade.htm
https://tede2.pucsp.br/browse?type=author&value=Macedo%2C+Camila+Cristine+Almeida+de
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-89102017000100268&script=sci_arttext&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-89102017000100268&script=sci_arttext&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2013000600008&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2013000600008&lng=en&nrm=iso
https://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/50289


94 

 

 

 

MARTINELLI, Maria Lúcia. Serviço Social: Identidade e alienação. 6a edição. São Paulo: 

Cortez, 2000. 

 

MARTINS, VALTER. Estado, políticas sociais e os desafios contemporâneos. Sociedade em 

Debate, Pelotas/RS, v.17, n.2, p. 11-28, Jul.a Dez. 2011. Disponível em: 

https://revistas.ucpel.edu.br/rsd/article/view/694. Acesso em 12 jun. 2020. 

 

MARX, KARL. Manuscritos econômico -filosóficos. Trad. Jesus Raniere. São Paulo: 

Boitempo, 2004. 

 

MARX, Karl. Miséria da filosofia. São Paulo: Global, 1985. 

 

MARX, Karl. O Capital: crítica da Economia Política. Livro 1. São Paulo: Boitempo, 2013. 

 

MASCARENHAS, Luciane Eline Ferreira; ARAÚJO, Mércia dos Santos Silva; 

GRAMACHO, Rita de Cássia Calfa Vieira. Desafios no tratamento da sífilis gestacional. 

Salvador: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, 2016. Disponível em: 

https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/bitstream/bahiana/735/1/DESAFIOS%20NO%2

0TRATAMENTO%20DA%20S%C3%8DFILIS%20GESTACIONAL.pdf. Acesso em: 12 

nov. 2020. 

 

MEDEIROS, Clara Lua Silva; SILVA, Marcelo Wener. Mobilidade Urbana e Participação 

Popular em Campos dos Goytacazes-RJ. XVII ENANPUR. São Paulo, 2017. Disponível em: 

http://anpur.org.br/xviienanpur/principal/publicacoes/XVII.ENANPUR_Anais/ST_Sessoes_T

ematicas/ST%202/ST%202.4/ST%202.4-03.pdf. Acesso em 3 nov. 2020. 

 

MEIRELLES, Giselle Ávila Leal de. A “questão social” contemporânea e o serviço social. In: 

Seminário Nacional de Serviço Social, trabalho e políticas públicas, 2, 2017. Anais... 

Florianópolis (SC), 2017. Disponível em: 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/180040/102_00453.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y. Acesso em: 01 jul. 2020. 

 

MIOTO, Regina Célia Tamaso; LIMA, Telma Cristiane Sasso de Lima. A dimensão técnico-

operativa do Serviço Social em foco: sistematização de um processo investigativo. Textos & 

Contextos, v. 8, n. 1, 22-48, 2009. Disponível em: 

https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/view/5673.  Acesso em 25 nov. 

2020. 

 

MONTAÑO, Carlos Eduardo. O projeto neoliberal de resposta à “questão social” e a 

funcionalidade do “terceiro setor”. Lutas Sociais [online], n.8, Jun. 2002. Disponível em: 

https://revistas.pucsp.br/index.php/ls/article/view/18912. Acesso em: 16 set. 2020. 

 

MONTANO, Carlos. Pobreza, "questão social" e seu enfrentamento. Serv. Soc. Soc., São 

Paulo, n. 110, p. 270-287, Jun. 2012.  Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

66282012000200004&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 1 jul. 2020. 

 

MONTAÑO, Carlos. Terceiro setor e questão social: crítica ao padrão emergente de 

intervenção social. 4. Ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

https://revistas.ucpel.edu.br/rsd/article/view/694
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/bitstream/bahiana/735/1/DESAFIOS%20NO%20TRATAMENTO%20DA%20S%C3%8DFILIS%20GESTACIONAL.pdf
https://repositorio.bahiana.edu.br:8443/jspui/bitstream/bahiana/735/1/DESAFIOS%20NO%20TRATAMENTO%20DA%20S%C3%8DFILIS%20GESTACIONAL.pdf
http://anpur.org.br/xviienanpur/principal/publicacoes/XVII.ENANPUR_Anais/ST_Sessoes_Tematicas/ST%202/ST%202.4/ST%202.4-03.pdf
http://anpur.org.br/xviienanpur/principal/publicacoes/XVII.ENANPUR_Anais/ST_Sessoes_Tematicas/ST%202/ST%202.4/ST%202.4-03.pdf
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/180040/102_00453.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/180040/102_00453.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/view/5673
https://revistas.pucsp.br/index.php/ls/article/view/18912
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282012000200004&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282012000200004&lng=en&nrm=iso


95 

 

 

 

MORAES, Carlos Antonio de Souza. Determinantes e significados do trabalho do/a assistente 

social na área da saúde. Rev. O Social em questão [online]. Ano 23, n. 47 p. 151 – 172, Mai. 

a Ago. 2020. Disponível em: http://osocialemquestao.ser.puc-

rio.br/media/OSQ_47_art_7.pdf. Acesso em: 25 out. 2020. 

 

MORAES, Carlos Antonio de Souza. O Serviço Social brasileiro na entrada do século 

XXI: formação, trabalho, pesquisa, dimensão investigativa e a particularidade da saúde. 2016. 

318 f. Tese (Doutorado em Serviço Social) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

São Paulo, 2016. 

 

MORAIS, Maria Maura de; QUEIROZ, Neusa da Silva.  Saúde e meio ambiente: 

interpretações e perspectivas. In: Simpósio mineiro de assistentes sociais, 4, 2016. [Textos...] 

Belo Horizonte: CRESS-MG, 2016. Disponível em: https://www.cress-

mg.org.br/hotsites/Upload/Pics/0d/0d745eca-5bdb-4391-8dd9-71904b68df2f.pdf. Acesso em:  

20 ago. 2020. 

 

MOTTA, Isabella Almeida. Sífilis congênita: por que sua prevalência continua tão alta?.  

Rev. Med Minas Gerais, v. 28, e-S280610, 2018.  Disponível em: 

http://rmmg.org/artigo/detalhes/2418#:~:text=Altos%20t%C3%ADtulos%20de%20VDRL%2

0na,os%20maternos%20sugerem%20s%C3%ADfilis%20cong%C3%AAnita.  Acesso em: 15 

nov. 2020. 

 

MOZZATO, Anelise Rebelato; GRZYBOVSKI, Denize. Análise de conteúdo como técnica 

de análise de dados qualitativos no campo da administração: potencial e desafios. Revista de 

Administração Contemporânea, v. 15, n. 4, p. 731-747, 11. Disponível em: 

https://www.scielo.br/pdf/rac/v15n4/a10v15n4.pdf. Acesso em: 31 ago. 2020. 

 

NASCIMENTO, Ana Margarida Barreira. Segregação urbana e equipamentos de saúde na 

cidade de Salvador. Cadernos PPG-AU/UFBA, v. 3, n.1, 2004. Disponível em: 

https://periodicos.ufba.br/index.php/ppgau/article/view/1413. Acesso em 28 nov. 2011. 

 

NASCIMENTO, Ana Maria Guedes do; BARBOSA, Constança Simões; MEDRADO, 

Benedito. Mulheres de Camaragibe: representação social sobre a vulnerabilidade feminina em 

tempos de AIDS. Rev. Bras. Saude Mater. Infant., Recife, v. 5, n. 1, p. 77-86, Mar. 2005. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-

38292005000100010&lng=en&nrm=iso. Acesso em 05 de ago. 2020. 

 

NASCIMENTO, Bruna Maria de Sousa do; FERREIRA, Edley Juliana Menezes. 

Problematizações acerca da saúde da mulher: principais entraves e desafios para consolidação 

dos direitos sociais.In: Congresso de Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro, 2, 2016. 

Rio de Janeiro (RJ). Anais...Rio de Janeiro: Conselho Regional de Serviço Social, 2016. 

Disponível em: https://www.cressrj.org.br/wp-content/uploads/2016/05/039.pdf. Acesso em: 

28 out. 2020. 

 

NETO, Benedito Geraldes et al. A sífilis no século XVI- o impacto de uma nova doença. Arq 

Ciênc Saúde, n. 16, v. 3, p. 127-129, Jul.a Set. 2009. 

 

NETTO, José Paulo. Capitalismo e barbárie contemporânea. Argumentum, Vitória/ES, v. 4, 

n.1, p. 202-222, Jan. a Jun. 2012. Disponível em: 

http://osocialemquestao.ser.puc-rio.br/media/OSQ_47_art_7.pdf
http://osocialemquestao.ser.puc-rio.br/media/OSQ_47_art_7.pdf
https://www.cress-mg.org.br/hotsites/Upload/Pics/0d/0d745eca-5bdb-4391-8dd9-71904b68df2f.pdf
https://www.cress-mg.org.br/hotsites/Upload/Pics/0d/0d745eca-5bdb-4391-8dd9-71904b68df2f.pdf
https://www.scielo.br/pdf/rac/v15n4/a10v15n4.pdf
https://periodicos.ufba.br/index.php/ppgau/article/view/1413
https://www.cressrj.org.br/wp-content/uploads/2016/05/039.pdf


96 

 

 

 

http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/netto-jose-paulo-201608060404028661510.pdf. 

Acesso em: 24 jun. 2020. 

 

NETTO, José Paulo. Cinco notas a propósito da “Questão Social”. Temporalis, Brasília, DF, 

ano 2, n. 3, p. 41-49, jan./jul. 2001. Disponível em: 

https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1117. Acesso em: 08 jun. 2020 

 

NETTO, José Paulo. Crise do capital e consequências societárias. Serv. Soc. Soc., São 

Paulo/SP, n. 111, pp. 413-429, Set. 2012. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0101-

66282012000300002. Acesso em: 08 jun. 2020. 

 

NETTO, José Paulo. Introdução ao estudo do método de Marx. São Paulo: Expressão 

Popular, 2011. 

 

NETTO, José Paulo; BRAZ, Marcelo. Economia política: uma introdução crítica. 8ª ed. São 

Paulo. Cortez, 2012. 

 

NICHIATA, Lucia Yasuko Izumi et al. A utilização do conceito "vulnerabilidade" pela 

enfermagem. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 16, n. 5, p. 923-928, 

Out. 2008.   Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

11692008000500020&lng=en&nrm=iso. Acesso em 29 out. 2020. 

 

NOGUEIRA, Danielle de Oliveira; SARRETA, Fernanda de Oliveira. A inserção do 

assistente social na saúde: desafios atuais.  In: Simpósio mineiro de assistentes sociais, 4, 

2016, Belo Horizonte, 2016. 

 

NOGUEIRA, Vera Maria Ribeiro. Determinantes Sociais da Saúde: o embate teórico e o 

direito à saúde. Revista de Políticas Públicas, vol. 16, n. 2, p. 481-491, Jul. a Dez. 2012. 

Disponível em: 

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/1536/3332. 

Acesso em: 28 ago. 2020. 

 

NOGUEIRA, Vera Maria Ribeiro. Determinantes sociais de saúde e a ação dos assistentes 

sociais – um debate necessário. Revista Serviço Social & Saúde. UNICAMP Campinas, v. 

10, n. 12, p. 45-72, Dez. 2011. Disponível em: 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/sss/article/view/8634832. Acesso em 24 Ago. 

2020. 

 

NONATO, Solange Maria; MELO, Ana Paula Souto; GUIMARAES, Mark Drew Crosland. 

Sífilis na gestação e fatores associados à sífilis congênita em Belo Horizonte-MG, 2010-2013. 

Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, v. 24, n. 4, p. 681-694, Dez. 2015.   Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-

96222015000400681&lng=en&nrm=iso. Acesso em 30 out.  2020. 

 

OLIVEIRA, Francisco.  A questão do Estado: vulnerabilidade social e carência de direitos.  

In: Subsídios à Conferência Nacional de Assistência Social, 1. Brasília: CNAS, Out. 1995. 

 

OLIVEIRA, Leidiane Souza de. Patriarcado, conservadorismo contemporâneo e os desafios 

para as mulheres no Brasil. Revista de Políticas Públicas, Universidade Federal do 

http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/netto-jose-paulo-201608060404028661510.pdf
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1117
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-66282012000300002
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-66282012000300002
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692008000500020&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692008000500020&lng=en&nrm=iso
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/1536/3332
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/sss/article/view/8634832


97 

 

 

 

Maranhão São Luís/Brasil, vol. 22, n. 2, p. 845-862, Jul. a Dez. 2018. Disponível em: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=321158845012. Acesso em 02 ago. 2020.   

 

OLIVEIRA, Maria Júlia Inácio de; SANTO, Eniel do Espírito. A relação entre os 

determinantes sociais da saúde e a questão social. Caderno saúde e desenvolvimento, v.2, 

n.2, p. 7- 24, jan./jun. 2013. Disponível em: 

https://www.uninter.com/revistasaude/index.php/cadernosaudedesenvolvimento/article/view/2

19/0. Acesso em: 08 out. 2020. 

 

OLIVEIRA, Raysa Deonel de. Saúde da Mulher: Construindo um Direito A Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher e seus rebatimentos no atendimento às 

mulheres no município de Rio das Ostras. 2016. 67 f. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Serviço Social) – Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade 

Federal Fluminense, 2016. 

 

Organização Mundial da Saúde - OMS. Eliminação mundial da sífilis congênita: 

fundamento lógico e estratégia para ação [Internet]. Genebra: Organização Mundial da Saúde, 

2008. Disponível em: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43782/9789248595851_por.pdf. Acesso em: 

14 out. 2020. 

 

PAREDES, Carlos Franco; PRECIADO, Jose I. Santos. Freedom, Justice, and Neglected 

Tropical Diseases. PLoS Negl Trop Dis [Internet] v. 5, n.8, p. 1-2, Ago. 2011. Disponível 

em: https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0001235. Acesso em: 

04 dez. 2020. 

 

PERRY, Anderson. O Brasil de Bolsonaro. Tradução: Jayme da Costa Pinto. Novos estudos - 

CEBRAP, São Paulo, v. 38, n.01, p. 215-254, Jan. a Abr./2019. Disponível em: 

http://novosestudos.com.br/wpcontent/uploads/2019/06/12_anderson_113_p214a256.pdf. 

Acesso em: 16 set. 2020. 

 

PINHEIRO, LARA. Mais pobres têm duas vezes mais chance de ter Covid do que os mais 

ricos, aponta pesquisa da UFPel. G1, 2020. Disponível em: 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/09/23/mais-pobres-tem-duas-vezes-

mais-chance-de-ter-covid-do-que-os-mais-ricos-aponta-pesquisa-da-ufpel.ghtml. Acesso em: 

25 ago. 2020. 

 

PINHEIRO, Pedro. Tratamento e cura da sífilis. Md. Saúde. Disponível em: 

https://www.mdsaude.com/doencas-infecciosas/dst/sifilis-tem-cura/. Acesso em: 10 nov. 

2020. 

 

PINHEIRO, Roseni; MATTOS, Ruben Araújo de (Org.). Os Sentidos da integralidade na 

atenção e no cuidado à saúde. Rio de Janeiro: UERJ, IMS ABRASCO, 2006.  

 

PIRES, Ana Célia Scari et al. Ocorrência de sífilis congênita e os principais fatores 

relacionados aos índices de transmissão da doença no Brasil da atualidade – Revisão de 

literatura. Revista Uningá Review, [S.l.], v. 19, n. 1, Jul. 2014. Disponível em: 

http://revista.uninga.br/index.php/uningareviews/article/view/1522. Acesso em 14 nov. 2020. 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=321158845012
https://www.uninter.com/revistasaude/index.php/cadernosaudedesenvolvimento/article/view/219/0
https://www.uninter.com/revistasaude/index.php/cadernosaudedesenvolvimento/article/view/219/0
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43782/9789248595851_por.pdf
http://novosestudos.com.br/wpcontent/uploads/2019/06/12_anderson_113_p214a256.pdf
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/09/23/mais-pobres-tem-duas-vezes-mais-chance-de-ter-covid-do-que-os-mais-ricos-aponta-pesquisa-da-ufpel.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/09/23/mais-pobres-tem-duas-vezes-mais-chance-de-ter-covid-do-que-os-mais-ricos-aponta-pesquisa-da-ufpel.ghtml
https://www.mdsaude.com/doencas-infecciosas/dst/sifilis-tem-cura/
http://revista.uninga.br/index.php/uningareviews/article/view/1522


98 

 

 

 

PITOMBEIRA, Delane Felinto; OLIVEIRA, Lucia Conde de. Pobreza e desigualdades 

sociais: tensões entre direitos, austeridade e suas implicações na atenção primária. Ciênc. 

saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 25, n. 5, p. 1699-1708, Maio 2020.  Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232020000501699&lng=pt&nrm=iso. Epub 08 de Maio-2020. Acesso em 10 nov. 2020.  

   

PNAD Contínua: taxa de desocupação é de 14,3% e taxa de subutilização é de 29,5% no 

trimestre encerrado em outubro. Agência IBGE Notícias, 29 dez. 2020. Disponível em: 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-

noticias/releases/29781-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-14-3-e-taxa-de-

subutilizacao-e-de-29-5-no-trimestre-encerrado-em-outubro. Acesso em: 29 dez. 2020. 

 

POPULAÇÃO em situação de rua cresce e fica mais exposta à Covid-19. IPEA – Instituto de 

pesquisa econômica aplicada, 2020. Disponível em:  

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35811#:~:t

ext=A%20popula%C3%A7%C3%A3o%20em%20situa%C3%A7%C3%A3o%20de,pela%20

pandemia%20da%20Covid%2D19. Acesso em: 28 jul. 2020. 

 

RIBEIRO, Karla Carolina; SILVA, Josevânia da; SALDANHA, Ana Alayde W. Querer é 

Poder? A Ausência do Uso de Preservativo nos Relatos de Mulheres Jovens.  Jornal 

brasileiro de Doenças Sexualmente Transmissíveis, v. 23, n. 2, p. 84-89, 2011. Disponível 

em: http://www.dst.uff.br/revista23-2-2011/7-Querer%20e%20Poder.pdf. Acesso em 04 nov. 

2020. 

 

RIOS, Renata. Pandemia atinge alfabetização; especialistas alertam para novo modelo. 

Correio Brazilense, 2020. Disponível em: 

https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2020/09/4876634-pandemia-atinge-

alfabetizacao-especialistas-alertam-para-novo-modelo.html. Acesso em: 27 set. 2020. 

 

RIZZOTTI, Maria Luiza Amaral. Aspectos econômicos e políticos determinantes da política 

social brasileira. Argumentum, vol.5, n.1, p. 165–179, Jan. a Jun. 2013. Disponível em: 

https://doi.org/10.18315/argumentum.v5i1.4895. Acesso em 17 out. 2020. 

 

ROCHA, Ivanilde Marques da Silva; BARBOSA, Vanilda Silva de; LIMA Anderson Luiz da 

Silva. Fatores que influenciam a não adesão ao programa de pré-natal. Revista Científica de 

Enfermagem, São Paulo. v. 7, n. 21, p. 21-29, dez/2017. Disponível em: 

https://www.recien.com.br/index.php/recien/article/view/239/326. Acesso em 03 nov. 2019. 

 

RODRIGUES, Natália Oliveira; NERI, Anita Liberalesso. Vulnerabilidade social, individual 

e programática em idosos da comunidade: dados do estudo FIBRA, Campinas, SP, 

Brasil. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 8, p. 2129-2139, Ago. 2012.  

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232012000800023&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 01 nov. 2020. 

 

ROHDEN, Fabíola. A questão da diferença entre os sexos: redefinições no século XIX. In: 

Uma ciência da diferença: sexo e gênero na medicina da mulher [online]. 2nd Ed. Rev. and 

Enl. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ. Antropologia & Saúde collection, cp. 1, p. 29-49, 

2001. Disponível em: http://books.scielo.org/id/8m665/pdf/rohden-9788575413999-03.pdf. 

Acesso em 24 ago. 2020. 

 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29781-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-14-3-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-29-5-no-trimestre-encerrado-em-outubro
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29781-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-14-3-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-29-5-no-trimestre-encerrado-em-outubro
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29781-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-14-3-e-taxa-de-subutilizacao-e-de-29-5-no-trimestre-encerrado-em-outubro
http://www.dst.uff.br/revista23-2-2011/7-Querer%20e%20Poder.pdf
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2020/09/4876634-pandemia-atinge-alfabetizacao-especialistas-alertam-para-novo-modelo.html
https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2020/09/4876634-pandemia-atinge-alfabetizacao-especialistas-alertam-para-novo-modelo.html
https://doi.org/10.18315/argumentum.v5i1.4895
https://www.recien.com.br/index.php/recien/article/view/239/326
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232012000800023&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232012000800023&lng=en&nrm=iso
http://books.scielo.org/id/8m665/pdf/rohden-9788575413999-03.pdf


99 

 

 

 

ROSA, Cristiane Quadrado da; SILVEIRA, Denise Silva da; COSTA, Juvenal Soares Dias 

da. Fatores associados à não realização de pré-natal em município de grande porte. Rev. 

Saúde Pública, São Paulo, v. 48, n. 6, p. 977-984, Dez. 2014. Disponível em:  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

89102014000600977&lng=en&nrm=iso. Acesso em 20 nov. 2020. 

 

ROSÁRIO, Luana Paixão Dantas do. A necropolítica genocida de Bolsonaro em tempos de 

pandemia e o projeto ultra-neoliberal. Revista interdisciplinar em cultura e sociedade, v. 6, 

n. 2, Jul. a Dez. 2020. Disponível em: 

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ricultsociedade/article/view/15815.  

Acesso em: 03 out. 2020. 

 

ROSEMBERG, André. “‘A questão social é um caso de polícia’: da tragédia à farsa, uma 

ponte entre a Primeira República e o século XXI”. Revista Hydra, vol. 1, n. 2, p. 5-19, Ago. 

2016. Disponível em: 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vs9ogLQVl24J:https://periodicos.un

ifesp.br/index.php/hydra/article/download/9128/6661+&cd=1&hl=pt-

BR&ct=clnk&gl=br&client=avast. Acesso em: 12 jun. 2020. 

 

SANTOS, Anderson Moreira Aristides dos. Causalidade entre renda e saúde: uma análise 

através da abordagem de dados em painel com os estados e os municípios brasileiros. 2010. 

138 f. Dissertação (Mestrado em Economia) – Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade, Programa de Pós- Graduação em Economia, Universidade Federal de Alagoas, 

Maceió, 2010. 

 

SANTOS, Isabela Soares; VIEIRA, Fabiola Sulpino. Direito à saúde e austeridade fiscal: o 

caso brasileiro em perspectiva internacional. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 23, n. 

7, p. 2303-2314, Jul. 2018.  Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232018000702303&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 30 out. 2020. 

 

SANTOS, Josiane Soares. O enfrentamento conservador da “questão social” e desafios para o 

Serviço Social no Brasil. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 136, p. 484-496, Dez. 2019. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

66282019000300484&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 16 set. 2020. 

 

SANTOS, Josiane Soares. Particularidades da "questão social" no Brasil: mediações para seu 

debate na "era" Lula da Silva. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 111, p. 430-449, Set. 2012.   

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

66282012000300003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 16 set. 2020. 

 

SANTOS, Josiane Soares. Particularidades da “questão social” no capitalismo brasileiro. 

2008. 217f. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

Escola de Serviço Social, 2008. 

 

SANTOS, MÁRCIA PEREIRA ALVES DOS et al. População negra e Covid-19: reflexões 

sobre racismo e saúde. Estud. av., São Paulo, v. 34, n. 99, p. 225-244, Ago. 2020.   

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142020000200225&lng=en&nrm=iso. Acesso em 18 nov. 2020. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102014000600977&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102014000600977&lng=en&nrm=iso
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ricultsociedade/issue/view/660
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ricultsociedade/issue/view/660
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ricultsociedade/article/view/15815
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vs9ogLQVl24J:https://periodicos.unifesp.br/index.php/hydra/article/download/9128/6661+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=avast
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vs9ogLQVl24J:https://periodicos.unifesp.br/index.php/hydra/article/download/9128/6661+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=avast
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vs9ogLQVl24J:https://periodicos.unifesp.br/index.php/hydra/article/download/9128/6661+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=avast
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282019000300484&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282019000300484&lng=en&nrm=iso


100 

 

 

 

SANTOS, Ronaldo Teodoro dos. O neoliberalismo como linguagem política da pandemia: a 

Saúde Coletiva e a resposta aos impactos sociais. Physis: Revista de Saúde Coletiva, Rio de 

Janeiro, v. 30, n.2, e300211, p. 1-9, Jul. 2020. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

73312020000200310&lng=en&nrm=iso.  Acesso em: 06 out. 2020. 

 

SARAIVA, Adriana. Trabalho, renda e moradia: desigualdades entre brancos e pretos ou 

pardos persistem no país. Agência IBGE notícias, 2020. Disponível em: 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-

noticias/noticias/29433-trabalho-renda-e-moradia-desigualdades-entre-brancos-e-pretos-ou-

pardos-persistem-no-pais. Acesso em: 02 ago. 2020. 

 

SCHMEING, Lilian Mara Basilio. Sífilis e pré-natal na rede pública de saúde e na área 

indígena de Amambai/MS: conhecimento e prática de profissionais. 2012. 63 f. Dissertação 

(Mestrado em Saúde Pública) - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Rio de 

Janeiro, 2012. 

 

SCHUCH, Patrice; FURTADO, Calvin Da Cas; SARMENTO, Caroline Silveira. Covid-19 e 

a População em Situação de Rua: da saúde à segurança pública, UFGS, Porto 

Alegre/RS,2020. Disponível em:  https://www.ufrgs.br/ifch/index.php/br/covid-19-e-a-

populacao-em-situacao-de-rua-da-saude-a-seguranca-publica. Acesso em 28 jul. 2020. 

 

SCLIAR, Moacyr Jaime. Da bíblia à psicanálise: saúde, doença e medicina na cultura 

judaica. 1999. 161 f. Tese (Doutorado em Saúde Pública) - Escola Nacional de Saúde Pública 

Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 1999. 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE  DE SÃO PAULO (SES-SP). Sífilis congênita e 

sífilis na gestação. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 42, n. 4, p. 768-772, Ago. 2008. 

Disponível em:  <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

89102008000400026&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 02 mar. 2020. 

 

SILVA, Carla Marins; VARGENS, Octavio Muniz da Costa. A percepção de mulheres quanto 

à vulnerabilidade feminina para contrair DST/HIV. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo, v. 

43, n. 2, p. 401-406, Jun. 2009 .   Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

62342009000200020&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 21 ago. 2020. 

 

SILVA, Daniel Nogueira. Determinantes Sociais da Vulnerabilidade à Covid-19: proposta 

de um esquema teórico – Parte II. Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

(UNIFESSPA) 2020. Disponível em: https://acoescovid19.unifesspa.edu.br/. Acesso em: 17 

nov. 2020. 

 

SILVA, Franciele. Serviço Social na saúde: Os desafios para a garantia do acesso ao direito 

dos usuários. 2016. Disponível em: http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/wp-

content/uploads/2016/09/unoesc-Franciele-Silva.pdf. Acesso em: 24 out. 2020. 

 

SILVA, Maria Izabel da. A organização política do serviço social no Brasil: de “Vargas” a 

“Lula”. Serviço Social & Realidade, Franca/SP v. 16, n. 2, p. 267-282, 2007. Disponível em: 

https://ojs.franca.unesp.br/index.php/SSR/article/view/113. Acesso em: 16 set. 2020. 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312020000200310&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-73312020000200310&lng=en&nrm=iso
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/29433-trabalho-renda-e-moradia-desigualdades-entre-brancos-e-pretos-ou-pardos-persistem-no-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/29433-trabalho-renda-e-moradia-desigualdades-entre-brancos-e-pretos-ou-pardos-persistem-no-pais
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/29433-trabalho-renda-e-moradia-desigualdades-entre-brancos-e-pretos-ou-pardos-persistem-no-pais
https://www.ufrgs.br/ifch/index.php/br/covid-19-e-a-populacao-em-situacao-de-rua-da-saude-a-seguranca-publica
https://www.ufrgs.br/ifch/index.php/br/covid-19-e-a-populacao-em-situacao-de-rua-da-saude-a-seguranca-publica
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342009000200020&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342009000200020&lng=en&nrm=iso
https://acoescovid19.unifesspa.edu.br/
http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/wp-content/uploads/2016/09/unoesc-Franciele-Silva.pdf
http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/wp-content/uploads/2016/09/unoesc-Franciele-Silva.pdf
https://ojs.franca.unesp.br/index.php/SSR/article/view/113


101 

 

 

 

SILVA, Patricia Alves dos Santos et al. A saúde do homem na visão dos enfermeiros de uma 

unidade básica de saúde. Escola Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 16, n. 3, 2012. Disponível em: 

https://www.recien.com.br/index.php/recien/article/view/239/326. Acesso em: 01 de out. 

2020. 

 

SILVA, Welison Matheus Fontes da; RUIZ, Jefferson Lee de Souza. A centralidade do SUS 

na pandemia do coronavírus e as disputas com o projeto neoliberal. Physis: Revista de Saúde 

Coletiva [online], v. 30, n. 03. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0103-

73312020300302. Acesso em 31 out. 2020. 

 

SIMÕES, Soraia Cassia Morato. Vulnerabilidade e sífilis congênita.  2019. 35 f. Trabalho 

de Conclusão de Curso (Especialista em Gestão Pública no Setor Saúde) - Faculdade de 

Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, 2019. 

 

SOARES, Raquel Cavalcante. A contrareforma na política da saúde e o serviço social: 

Impactos, desafios e estratégicas em tempos de neoliberalismo ortodoxo. In: Encontro 

Internacional de Política Social, 7., 2019. Anais... Vitória (ES), 2019. Disponível em: 

https://periodicos.ufes.br/einps/issue/view/1000. Acesso em: 12 set. 2020. 

 

SOARES, Raí Vieira. Transformações contemporâneas e educação superior no Brasil: 

particularidades na formação profissional em Serviço Social do IFCE campus Iguatu. 2018. 

209f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Serviço Social, Trabalho e Questão Social) – 

Centro de Estudos Sociais Aplicados, Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2018. 1 

CD-ROM. 

 

SODRÉ, Nelson Werneck. Capitalismo e revolução burguesa no Brasil. Belo Horizonte: 

Oficina de Livros, 1990. 

 

SOUTO, Kátia Maria Barreto. A Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher: uma análise 

de integralidade e gênero. SER Social, Brasília, v. 10, n. 22, p. 161-182, Jan. a Jun. 2008. 

Disponível em: https://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/12950. Acesso 

em: 24 ago. 2020. 

 

SOUZA, Diego de Oliveira; SILVA, Sóstenes Ericson Vicente da; SILVA, Neuzianne de 

Oliveira. Determinantes Sociais da Saúde: reflexões a partir das raízes da “questão social”. 

Saúde Soc. São Paulo, v.22, n.1, p.44-56, Mar. 2013. Disponível em: 

www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

12902013000100006&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 06 out. 2020. 

 

TAQUETTE, Stella Regina. Análise de dados de pesquisa qualitativa em saúde. In: 

Congresso ibero-americano em investigação qualitativa, 5, 2016, p. 1111-1120, 2016. Porto, 

Portugal. CIAIQ; 2016. 

 

TAVARES, Maria Nayana Carvalho; CHAVES, Francisco Rafael de Castro; ARAÚJO, 

Yashmin Michelle Ribeiro de. Pós-golpe de 2016 no Brasil: Regressão nos direitos sociais e 

trabalhistas.  In: VI Seminário CETROS. Crise e mundo do trabalho no Brasil desafios para a 

classe trabalhadora, 2018, Ceará. Anais... Universidade Estadual do Ceará, 2018. 

Disponível em: http://www.uece.br/eventos/seminariocetros/anais/trabalhos_completos/425-

32344-15072018-233949.pdf. Acesso em: 16 set. 2020. 

 

https://periodicos.ufes.br/einps/issue/view/1000
https://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/view/12950
http://www.uece.br/eventos/seminariocetros/anais/trabalhos_completos/425-32344-15072018-233949.pdf
http://www.uece.br/eventos/seminariocetros/anais/trabalhos_completos/425-32344-15072018-233949.pdf


102 

 

 

 

TENENBLAT, Mably Jane Trindade. Financeirização do capital e questão social no contexto 

do novo-desenvolvimentismo. SER Social, Brasília, v. 16, n. 35, p. 327-353, Jul. a Dez. 2014. 

Disponível em: 

https://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social/article/download/13400/11729/23848+&cd=

1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=avast Acesso em: 17 out. 2020. 

 

TENENTE, Luiza. 30% dos domicílios no Brasil não têm acesso à internet; veja números que 

mostram dificuldades no ensino à distância. G1, 2020. Disponível em: 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/05/26/66percent-dos-brasileiros-de-9-a-17-anos-

nao-acessam-a-internet-em-casa-veja-numeros-que-mostram-dificuldades-no-ensino-a-

distancia.ghtml. Acesso em: 25 ago.  2020. 

 

TESSER, Charles Dalcanale. Medicalização social (I): o excessivo sucesso do epistemicídio 

moderno na saúde. Interface (Botucatu), Botucatu , v. 10, n. 19, p. 61-76,  Jun.  2006.   

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

32832006000100005&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 27 out. 2020. 

 

THEOPHILO, Rebecca Lucena; RATTNER, Daphne; PEREIRA, Éverton Luís. 

Vulnerabilidade de mulheres negras na atenção ao pré-natal e ao parto no SUS: análise da 

pesquisa da Ouvidoria Ativa. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 23, n. 11, p. 3505-

3516, nov.  2018.   Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232018001103505&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 30 out. 2020. 

 

TOMASI, Elaine et al. Qualidade da atenção pré-natal na rede básica de saúde do Brasil: 

indicadores e desigualdades sociais. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 33, n. 

3, e00195815, 2017. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2017000305001&lng=en&nrm=iso. Acesso em 16 nov. 2020.  

 

UJVARI, Stefan Cunha. A história da humanidade contada pelos vírus, bactérias, 

parasitas e outros microrganismos... São Paulo: Editora Contexto, 2012. 

 

VASCONCELOS, Ana Maria de. Saúde e Serviço Social: tendências nos anos 2000. 

Faculdade de Serviço Social – UERJ, 2010. Disponível em: 

http://www.unirio.br/cchs/ess/Members/janaina.bilate/programas-disciplinas-2017.1/estagio-

supervisionado-ii/saude-e-servico-social-tendencias-nos-anos-2000/view. Acesso em 24 out. 

2020. 

 

VAZQUEZ, Ana Carolina Brandão. Fascismo e O Conto da Aia: a misoginia como política 

de Estado. Rev. katálysis, Florianópolis, v. 22, n. 3, p. 597-606, Set.  2019.  Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-

49802019000300597&lng=pt&nrm=iso. 13 jul. 2020. 

 

VAZQUEZ, Ana Carolina Brandão; FALCÃO, Ana Taisa da Silva. Os impactos do 

neoliberalismo sobre as mulheres trabalhadoras: a esfera do cuidado e a precarização do 

trabalho feminino. O Social em Questão, Ano 21, n. 43, p. 371 – 392, Jan. a Abr. 2019. 

Disponível em: 

http://osocialemquestao.ser.pucrio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=672&post%5Fdataus

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/05/26/66percent-dos-brasileiros-de-9-a-17-anos-nao-acessam-a-internet-em-casa-veja-numeros-que-mostram-dificuldades-no-ensino-a-distancia.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/05/26/66percent-dos-brasileiros-de-9-a-17-anos-nao-acessam-a-internet-em-casa-veja-numeros-que-mostram-dificuldades-no-ensino-a-distancia.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/05/26/66percent-dos-brasileiros-de-9-a-17-anos-nao-acessam-a-internet-em-casa-veja-numeros-que-mostram-dificuldades-no-ensino-a-distancia.ghtml
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832006000100005&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832006000100005&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2017000305001&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2017000305001&lng=en&nrm=iso
http://www.unirio.br/cchs/ess/Members/janaina.bilate/programas-disciplinas-2017.1/estagio-supervisionado-ii/saude-e-servico-social-tendencias-nos-anos-2000/view
http://www.unirio.br/cchs/ess/Members/janaina.bilate/programas-disciplinas-2017.1/estagio-supervisionado-ii/saude-e-servico-social-tendencias-nos-anos-2000/view
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-49802019000300597&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-49802019000300597&lng=pt&nrm=iso
http://osocialemquestao.ser.pucrio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=672&post%5Fdatauser%3Dnil%26UserActiveTemplate%3Dnil+%26sid%3D58&sid=58


103 

 

 

 

er%3Dnil%26UserActiveTemplate%3Dnil+%26sid%3D58&sid=58. Acesso em: 05 out. 

2020. 

 

VELOSO, Fernando A.; VILLELA, André; GIAMBIAGI, Fabio. Determinantes do "milagre" 

econômico brasileiro (1968-1973): uma análise empírica. Rev. Bras. Econ., Rio de Janeiro, v. 

62, n. 2, p. 221-246, Jun. 2008. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

71402008000200006&lng=en&nrm=iso. Acesso em:  15 set. 2020. 

 

VIELLAS, Elaine Fernandes et al. Assistência pré-natal no Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio 

de Janeiro, v. 30, supl. 1, p. S85-S100, 2014. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2014001300016&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 14 nov. 2020 

 

YAZBEK, Maria Carmelita. Pobreza e Exclusão Social: expressões da questão social no 

Brasil. Revista Temporalis – Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, 

Brasília: ABEPSS, Grafline, Ano 2, n. 3, Jan. a Jul. 2001. Disponível em:  

http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/temporalis_n_3_questao_social-

201804131245276705850.pdf. Acesso em 02 jun. 2001. 

 

YAZBEK, Maria Carmelita. Pobreza no Brasil contemporâneo e formas de seu 

enfrentamento. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 110, p. 288-322, Jun. 2012.  Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

66282012000200005&lng=en&nrm=iso. Acesso em 03 ago. 2020. 

 

YAZBEK, Maria Carmelita. Serviço Social e pobreza. Rev. katálysis, Florianópolis, v. 13, n. 

2, p. 153-154, 2010.  Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141449802010000200001&lng=pt

&nrm=iso.  Acesso em 11 jul. 2020.  

 

 

http://osocialemquestao.ser.pucrio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=672&post%5Fdatauser%3Dnil%26UserActiveTemplate%3Dnil+%26sid%3D58&sid=58
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2014001300016&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2014001300016&lng=en&nrm=iso
http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/temporalis_n_3_questao_social-201804131245276705850.pdf
http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/temporalis_n_3_questao_social-201804131245276705850.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282012000200005&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-66282012000200005&lng=en&nrm=iso

