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O momento que vivemos é um momento pleno 

de desafios. Mais do que nunca é preciso ter 

coragem, é preciso ter esperanças para 

enfrentar o presente. É preciso resistir e 

sonhar. É necessário alimentar os sonhos e 

concretizá-los dia-a-dia no horizonte de novos 

tempos mais humanos, mais justos, mais 

solidários. (IAMAMOTO, 2000, p. 17) 
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RESUMO 

 

 

 

Neste trabalho parto da premissa de que a vida dos portadores de HIV/AIDS é permeada 

pelo preconceito e por estigmas que dificultam a reinserção dos indivíduos acometidos 

pela doença na sociedade. É feito um resgate dos aspectos históricos que envolvem o 

descobrimento da AIDS no Brasil, considerando as mudanças ocorridas, tanto nos 

avanços, quanto nas conquistas e/ou retrocessos nas políticas de saúde voltadas para 

o combate à doença. Considera-se também as mudanças de comportamento dos 

portadores. O objetivo do estudo foi analisar e compreender os significados e 

implicações que as múltiplas formas de preconceito gera nas relações sociais, ou seja; 

no trabalho, na escola, na família, dentre outros. Parte-se, do pressuposto de que a 

dinâmica societária que demarca as relações entre os indivíduos e as instituições 

representados pelas redes primárias e secundárias, respectivamente, é tomado pela 

precarização de políticas públicas e enraizado de estigmas e estereótipos. Esse estudo 

também retrata acerca do processo de aceitação e adesão ao tratamento por parte do 

indivíduo soropositivo, que é parte fundamental para que o mesmo tenha uma vida 

“normal”. Buscou-se também, evidenciar a importância da participação da família no 

processo de adesão, como parte fundamental. Por fim, a implementação de uma política 

eficaz, com intuito de democratizar saberes é de fundamental importância, pois aderindo 

ao tratamento, a AIDS não mata, mas, o preconceito sim.  

 

 

Palavras-chaves: Precarização, Política de Saúde, Preconceito, Reprodução das 

Relações Sociais. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

In this delivery work from the premise that the lives of people with HIV / AIDS is 

permeated with prejudice and stigmas that hinder the reintegration of individuals affected 

by the disease in society. It made a rescue of the historical aspects involving the 

discovery of AIDS in Brazil, considering the changes taking place both in advances, the 

achievements and / or setbacks in health policies to combat the disease. Also considered 

is the behavioral change of carriers. The aim of the study was to analyze and understand 

the meanings and implications of the multiple forms of prejudice creates social relations, 

that is; at work, at school, in the family, among others. It starts from the assumption that 

the corporate dynamics that marks relations between individuals and institutions 

represented by the primary and secondary networks, respectively, is taken by the 

precariousness of public and rooted stigmas and stereotypes policies. This study also 

reflects on the process of acceptance and adherence to treatment, by the HIV-positive 

individual, which is essential for it to have a "normal" life. It attempted to also highlight 

the importance of family involvement in the accession process as a fundamental part. 

Finally, the implementation of an effective policy, with the aim of democratizing 

knowledge is of fundamental importance because adhering to treatment, AIDS does not 

kill, but the bias is. 

 

 

Keywords: Insecurity, Health Policy, Prejudice, Reproduction of Social Relations 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso intitulado AIDS - da contaminação à luta 

pela sobrevivência, uma jornada impactada pela intolerância, preconceito e 

discriminação (análises preliminares a partir do programa DST/AIDS/hepatites virais do 

município de rio das ostras), é fruto de reflexões sobre o enfrentamento que os 

indivíduos contaminados por HIV/AIDS vivenciam na sociedade. Tem como objetivo 

resgatar aspectos do contexto histórico do descobrimento da AIDS no Brasil, juntamente 

com a precarização da política de saúde, os rebatimentos desse processo sobre a 

reprodução das relações sociais, que atinge a vida cotidiana expressando-se na 

reprodução do trabalhador, na família, na escola, ou seja, no conjunto da vida social. 

O interesse pelo tema partiu da experiência de estágio curricular obrigatório do 

curso de Serviço Social da Faculdade Federal Fluminense (UFF), desenvolvido durante 

dois anos no Programa Municipal DST/AIDS e hepatites virais de Rio das Ostras – RJ.  

Neste período pude constatar o quanto é delicada a situação dos usuários portadores 

do HIV/AIDS, e consequentemente o cuidado dispensado a essas pessoas 

estigmatizadas.  

Conforme as palavras de Goffman (1988): 

 

O estigmatizado e o normal são parte um do outro; se alguém pode se 
mostrar vulnerável, outros também o podem. Porque ao imputar 
identidades aos indivíduos, desacreditáveis ou não, o conjunto social 
mais amplo e seus habitantes, de certa forma, se comprometeram, 
mostrando-se como tolos. (Goffman, idem, p.115) 

 

 

O vírus do HIV/AIDS traz pra vida do indivíduo acometido, um cotidiano repleto 

de mudanças. Com isso a visão de mundo torna-se diferente diante das múltiplas formas 

de discriminação, preconceito e estigma.  

A relevância desse debate está no que diz respeito a grande necessidade de 

fugirmos do senso comum, com o intuito de buscar sempre dar visibilidade à realidade 

em que estamos inseridos. Trata-se de um cenário onde percebemos claramente a 

precarização da saúde pública, mesmo sabendo, que essa temática está inserida no 

processo histórico de desenvolvimento da sociedade, ou seja, das transformações no 

âmbito das relações sociais, econômicas e culturais. 
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Desta forma, para maior aprofundamento, dispomos no primeiro capítulo 

intitulado O processo histórico do desenvolvimento da AIDS no Brasil – Algumas 

considerações, de uma abordagem acerca do processo histórico do surgimento do 

HIV/AIDS, as transformações ocorridas na sociedade e os rebatimentos sobre as 

condições de vida e saúde dos portadores e da população de modo geral. Também, 

apresento um panorama sobre algumas questões relacionadas às tendências atuais, ou 

seja, às conquistas, aos avanços e aos retrocessos. 

Dentro do referido capítulo, analisamos também a atuação do Estado, no que diz 

respeito às ações voltadas ao combate e enfrentamento da doença, ou seja, a 

organização e formulação das políticas públicas, pois sabemos que, o que está previsto 

nas legislações ainda está distante da realidade. Conforme salienta Netto (1995) efetiva-

se o Estado Mínimo para o social e Máximo para o capital. (p. 56). 

No segundo Capítulo farei uma abordagem sobre os impactos causados pela 

AIDS nas relações sociais, trazidos para a humanidade, que acabou adotando ideias 

estigmatizadas devido ao desconhecimento em relação à doença. 

Com o passar do tempo, novas descobertas, como prevenção e tratamento, 

aconteceram, porém o preconceito permanece. Sabendo que a AIDS afeta não só o 

aspecto biológico, mas o psicológico também, por esse motivo destacamos a 

importância de trabalhar o portador em sua totalidade, considerando-o enquanto um 

sujeito social, contanto, para isso, com profissionais que realizem a sua intervenção 

dando respostas às diversas demandas apresentadas no cotidiano, que vão desde a 

forma como é revelado o diagnóstico, torna-se o sujeito/portador repulsivo no primeiro 

momento, até a aceitação/adesão ao tratamento. 

No terceiro e último Capítulo está contido a análise sobre as conquistas ocorridas 

no desenvolvimento da AIDS, que em sua maioria é resultado de lutas que se originaram 

dos grupos organizados, como: ONGs e Movimentos Sociais empenhados no combate 

a todas as formas de discriminação e preconceito.  

Abordarei também, o resultado da pesquisa empírica, relatando as várias 

dimensões das representações sociais acerca dos estigmas relacionados ao portador 

de HIV/AIDS, tendo o preconceito como principal mediador das relações sociais dos 

“sorodiscordantes”. Ainda nos propomos a investigar os rebatimentos desse 

preconceito, lembrando sempre que a AIDS não mata, mas o preconceito, sim. 

Enquanto procedimento metodológico utilizo-me da pesquisa bibliográfica, por 

meio da realização de consulta às revistas disponíveis nas bases de dados do SCIELO, 

bem como livros e legislação pertinentes ao tema. Além disso, baseio-me nos debates 

realizados em sala de aula, na disciplina “Estágio Supervisionado IV” e em atividades, 

como a “semana acadêmica” e a experiência empírica no estágio supervisionado em 
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Serviço Social, com a minha inserção no Programa Municipal de DST/AIDS e Hepatites 

virais de Rio das Ostras. Trata-se de uma abordagem teórico-reflexiva, considerando o 

processo histórico de desenvolvimento da doença no Brasil, amparada na pesquisa 

quanti-qualitativa, uma vez que serão apresentados gráficos que trazem a distribuição 

dos pacientes do SAE/RO (Serviço de Atenção Especializada de Rio das Ostras), no 

qual o número de mulheres infectadas é maior do que o dos homens, tanto com HIV 

quanto em ralação as Hepatites. Porém, segundo o Departamento de DST/AIDS, essa 

diferença vem diminuindo ao longo dos anos. Também serão apresentados a maior 

incidência da contaminação que está na faixa de 31 a 40 anos, incluindo héteros e 

homossexuais. Contudo, segundo Guedes (2010), a AIDS vem se apresentando como 

um problema de Saúde Pública, tendo como características marcantes a feminização, 

a juvenização e a interiorização (p.3). 

Por meio deste trabalho esperamos que o estudo se mostre relevante para as 

questões sociais. Com esperanças de que a visibilidade da dinâmica promova 

alternativas voltadas para melhores condições de vida dos portadores de HIV/AIDS, sem 

preconceito. 
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CAPÍTULO I 

 

1 - O PROCESSO HISTÓRICO DE DESENVOLVIMENTO DA AIDS NO BRASIL – 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES. 

 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 representou conquistas e 

avanços na área da saúde, sendo essa considerada fundamental para a vida de todo 

cidadão, visto que estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, bem 

como a força das categorias profissionais em torno da Reforma Sanitária e da 

consolidação do SUS (Sistema Único de Saúde). “A saúde foi uma das áreas em que 

os avanços constitucionais foram mais significativos.” (CFESS, 2010, p.18) No entanto, 

o lado negativo desse processo está ligado á tendência neoliberal de privatização do 

SUS, com um viés capitalista em uma sociedade marcada por desigualdades, entre 

ricos com assistência médica privada e os pobres, com o SUS fragmentado. 

Os avanços aconteceram em alguns aspectos, como por exemplo, criação de 

programas, acesso à medicação antirretroviral de forma gratuita e universal (Lei 

9.313/96), oferta de teste rápido, punição daqueles que discriminam pessoas vivendo 

com HIV (Lei 12.984, sancionada em 2014), porém em outros aspectos nada mudou.  O 

preconceito, e a discriminação continuam destruindo, isolando e até matando os 

portadores de HIV/AIDS em vida, provocando a chamada “morte social”. A AIDS não 

escolhe classe social, contamina pobres e ricos, anônimos e famosos. Assim, a luta 

contra a AIDS e contra todas as formas de desigualdade, discriminação e preconceito, 

precisa ser permanente. 

O autor Figueiredo (2005) reforça essa ideia quando diz: 

 

O aumento da contaminação de pessoas pela heterossexualização 

forçou a ideia de“comportamento de risco”, no sentido de despertar a 

população de que “adoecer por aids é uma realidade presente na vida 

das pessoas, e que a doença não escolhe classe social, raça, idade, 

opção sexual, gênero ou religião”. (Figueiredo, idem, p. 48) 

 

Nessas condições entende-se a necessidade de prevenção sendo esta um 

desafio das atuais políticas de saúde pública, enfocando a utilização de práticas 

seguras, para que haja uma possível mudança no comportamento dos indivíduos e 

conscientização, no sentido de conquista de uma vida sexual saudável levando em 

consideração os aspectos socioculturais, que são determinantes nas escolhas de cada 
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um. Assim, a conduta humana é determinada pela ética, que está diretamente ligada 

aos princípios e valores (Barroco, 2010, p.19). 

A ética é definida como uma capacidade humana posta pela atividade vital do 

ser social; a capacidade de agir conscientemente, com base em escolhas, e projeção 

de finalidades, valores, importantes, objetivando-as concretamente na vida social, isto 

é, ser livre (Barroco, idem). 

 

1.1 - A AIDS NO CONTEXTO DA DÉCADA DE 1980. 

 

A descoberta dos primeiros casos de AIDS se deu nos Estados Unidos na 

década de 1980, pelos cientistas Luc Montagnier e Robert Gallo, que denominaram o 

vírus como HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana).  Não se sabe ao certo a origem 

do vírus, pois inicialmente houve dificuldade para se constatá-lo. Há hipóteses, de que 

o vírus teria se originado na África. Trata-se de um Continente que enfrenta vários 

problemas sociais e econômicos, devido aos impactos causados pela doença, que afeta 

principalmente a classe produtiva. 

No Brasil a descoberta também foi nos anos 1980, após o período de ditadura 

militar, mais precisamente em fins de 1982, pela médica dermatologista Valéria Petri, 

tornando-se um grande problema de saúde pública e atingindo primeiramente os 

homossexuais do sexo masculino, residentes nas grandes cidades da Região Sudeste, 

usuários de drogas injetáveis, principalmente de São Paulo. Posteriormente, a doença 

se disseminou por todos os Estados e para a população em geral, passando a afetar 

vários segmentos da sociedade, independente de grupos, ou seja, qualquer pessoa 

poderia vir a se infectar. 

Nessa época as pessoas que se infectavam, eram classificadas como 

pertencentes aos “grupos de risco” e a sociedade dessa forma, criando estigmas em 

torno da doença que passou a atingir e englobar homens, mulheres, crianças. Segundo 

Rocha apud Marques (2003) a chegada do HIV ao Brasil trouxe todas as metáforas 

transformadas em preconceito, moralismo, medo, entre outros elementos, associados 

às características próprias de um país que sofria profundas mudanças políticas, sociais 

e econômicas nos últimos vinte anos. 

Com a crise social e econômica, os direitos humanos foram violados, os órgãos 

do Estado atuavam com grande repressão principalmente contra os homossexuais, no 

sentido de que eles não podiam viver plenamente a sexualidade, pois estariam ferindo 

os valores morais da família tradicional. Existia a censura, falta de democracia e 
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repressão política, ou seja, “controle social da classe dominante exercido por meiodo 

Estado autoritário, sobre o conjunto da sociedade”, que no momento encontrava-se 

desestruturada em conseqüência do Regime Militar, tendo este perdurado por mais de 

vinte anos.  

Na contemporaneidade vivenciamos de forma profunda os efeitos e as 

determinações do modo de produção capitalista1.De acordo com Marx(2009) com a 

alienação da atividade produtiva, o trabalhador aliena-se também do gênero humano, 

desta forma passa a ter dificuldades de realizar escolhas orientadas por valores de uma 

consciência humano-genérica que, segundo Barroco (2010) está relacionada à 

universalidade, sociabilidade e liberdade, que são as mediações entre o indivíduo e o 

gênero humano (p. 28). O fato é que por vivermos numa sociedade onde as mediações 

e as relações sociais são feitas de forma imediata, o trabalhador tende a pensar nas 

suas necessidades básicas para sua sobrevivência e se torna individualista, o que para 

o capital é favorável, pois dessa forma a classe trabalhadora segue submissa e 

desarticulada politicamente. 

 Ao percebermos as conseqüências do processo histórico e seus rebatimentos 

na vida, nas escolhas e nas ações conscientes que o indivíduo precisa realizar, 

entendemos que a história não muda,mas somente o tempo. 

Segundo a interpretação de Lukács (2007) a ética para Marx, 

é uma parte, um momento da práxis humana em seu conjunto. Além disso, a ética dirige‐

se a transformação dos homens entre si e dos 

seus valores, exigindo posicionamentos, escolhas e motivações que 

envolvem e mobilizam a consciência (p. 72).  

Como se trata de uma sociedade preconceituosa, que descarta o indivíduo 

quando este passa a não ser mais “útil” ao capital, a relação com o outro, é marcada 

pela concorrência e não pela cooperação. Assim, os valores individualistas, 

predominam nas ações cotidianas (Netto, 1987). De outra forma, Guerra (2000) afirma 

que o cotidiano é o lugar onde a reprodução social se realiza através da reprodução dos 

indivíduos (p. 9), ou seja, cada um constrói sua própria história, mas sempre 

condicionada pelos sistemas de valores oriundos do meio social em que vive. 

Trazendo essa reflexão para o contexto deste estudo, percebe-se que Leite 

(2012) reforça a ideia acima quando fala sobre a expansão da infecção principalmente 

                                                            
1Trata-se de uma sociedade 

organizada  a  partir  da  propriedade  privada  dos  meios  de  produção  que  provocam a divisão 
das  classes  sociais, na qual a exploração  do  homem  pelo  homem é intensificada. (BARROCO, 2006) 
Através da  divisão  social  do  trabalho, o trabalhador não se reconhece naquilo que está executando. Marx 
em seus estudos afirma que é trabalho “estranhado”, ou seja, o que ele produz, não lhe pertence e sim ao 
capitalista. 
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entre a população pobre de modo especial (p.32). Essa população é a classe dominada 

em todos os sentidos. Até mesmo os seus pensamentos eram alterados. Para a classe 

dominante, os pobres não precisam pensar, bastando apenas aceitar. Essa ideologia 

ainda vigora na contemporaneidade, influenciando no modo de pensar e agir das 

pessoas. Sendo assim: Leite (2012) afirma que: 

 

A transição de regimes políticos e a implantação de políticas econômicas de 

cunho neoliberal aliadas às variantes sociais por elas engendradas 

terminaram por servir como facilitadores à rápida expansão da infecção pelo 

HIV na população brasileira de um modo geral e na população pobre de um 

modo especial. (p.32) 

 

Essa população “pobre” sofre consequências devido aos desdobramentos do 

modo de produção capitalista, ou seja, decorrentes do antagonismo, inerente à ordem 

burguesa. Segundo Iamamoto (1998) são as expressões da “questão social” que estão 

a todo o momento presente. 

Como mencionado anteriormente, o Brasil passava por um momento de várias 

transformações, incluindo o aparecimento de grupos de militância do Programa 

Nacional de Controle da AIDS e das ONGs (Organizações Não Governamentais), o que 

fortaleceu os movimentos sociais que buscavam direitos, no que diz respeito à 

participação da sociedade civil em prol da democracia. Esse momento foi crucial para 

os portadores de HIV/AIDS, que precisavam de apoio, visto que o preconceito sofrido 

por eles manifestava-se desde a proibição de crianças infectadas frequentarem escolas, 

até à recusa de atendimento a pacientes infectados nos serviços de saúde. 

Foi de grande importância o papel exercido pelas ONGs, na construção de 

respostas engendradas pelo governo brasileiro à epidemia da AIDS. Ressaltando que 

as ONGs foram criadas no contexto dos Movimentos de participação civil no Brasil e 

representam, no ideário neoliberal, as grandes executoras dos serviços que o Estado 

deveria prestar à população.  

Para Goffman (1975) a pessoa estigmatizada diante da sociedade, é vista como 

alguém que possui uma “indiferença indesejável”, pois o estigma interfere diretamente 

na autoestima dos sujeitos. Assim, o portador se sente um estranho, perdendo sua 

própria identidade e adquirindo uma nova, a de portador de HIV. 

Ao descobrir que está infectada o indivíduo geralmente passa por vários 

estágios. Um deles é o momento de transição, que diz respeito às relações sociais, sua 

família, seus amigos, seu trabalho etc. Tudo acaba tendo que se readequar, pois a 
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insegurança, o medo e a vergonha que ele passa a sentir, interferem diretamente na 

construção da sua história de vida.  

Sobre esse assunto, os autores Mann, Tarantola e Netter (1993) fazem algumas 

pontuações, em seus trabalhos desenvolvidos na Escola de Saúde Pública de Harward: 

 

[...] o medo da AIDS estimulou o público a apoiar medidas coercitivas 

e restritivas que talvez não tenham sido toleradas em outras áreas. 

Portanto, as pesquisas de opinião pública mostram muitas vezes um 

apoio relativamente forte à discriminação contra as pessoas infectadas 

pelo HIV, embora a visão, amplamente difundida, de que a AIDS é uma 

doença infligida a si mesmo reforce ainda mais atitudes 

discriminatórias. Paradoxalmente, o medo da exposição pública é outro 

motivo de escassez de informações. Na maioria das vezes, as pessoas 

vitimadas ficam com muito medo da estigmatização maior ao buscarem 

ajuda. O silêncio, como sempre ocorre na atividade de direitos 

humanos, permite a continuidade incontestada das violações (Mann; 

Tarantola; Netter, idem, p. 246). 

 

O fato é que as formas iniciais de lidar-se com a epidemia da AIDS no mundo, 

reforçaram as bases para a formação dos estigmas e preconceitos. Segundo os autores 

Parkern e Aggleton apud Soares (2012) 

 

Desde o início da epidemia de HIV e AIDS mobilizou-se uma série de 

metáforas poderosas em torno da doença que servem para reforçar e 

legitimar a estigmatização. Elas incluem a AIDS vista como morte (por 

exemplo, por meio de imagens como a Grande Ceifeira); AIDS como horror 

(fazendo com que os infectados sejam endiabrados e temidos); AIDS como 

punição (por exemplo, por comportamento imoral); AIDS como crime (por 

exemplo, em relação a vítimas inocentes e culpadas); AIDS como guerra (por 

exemplo, em relação a um vírus que precisa ser combatido); e, talvez mais 

do que tudo, AIDS como o outro (no qual a AIDS é vista como algo que aflige 

os que estão à parte)(Parkern;Aggleton apud Soares, idem,p.19) 

 

Além do problema da discriminação o portador de HIV/AIDS, sofre com a falta 

de garantia de sua cidadania quando perde o emprego, passando a ser desprezado e 

até mesmo abandonado pela família e amigos. Tudo isso são conseqüências que 

atingem diretamente o indivíduo fazendo com que se sinta inútil e desvalorizado. Muitos 
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acabam, por esse motivo, optando pelo sigilo, sendo obrigados a mentir sobre questões 

tão importantes em suas vidas, pois essa é a forma encontrada para justificar e se 

resguardar do preconceito. 

          Ao analisar estudos pontuais sobre a população portadora do vírus HIV/AIDS, 

Grangeiro (2003, p. 260) constatou que a taxa de desemprego é 50% maior na 

população de pessoas vivendo com HIV/AIDS do que na população em geral.  

Nesse sentido, autores que trabalham com o tema AIDS, destacam em suas 

obras o modo como acontece a representação da AIDS que pode está ancorada no 

sofrimento derivado de diversos fatores, destacando-se o diagnóstico, nos levando a 

refletir como acontece o processo de adoecer, a iminência da morte, que assombra o 

psicológico dos portadores, a discriminação, as limitações e as perdas decorrentes da 

doença. Porém, é um processo complexo que ao mesmo tempo, pode associar-se à 

esperança, ao apoio, ao recomeço, como caminhos novos para trilhar. 

O primeiro estado brasileiro a implantar o Programa governamental de luta no 

país foi São Paulo. No âmbito nacional apenas a partir de 1985 a AIDS entrou na agenda 

política do Ministério da Saúde. Nesse período da década de 80, não havia teste para 

detectar o vírus, por isso houve um grande número de hemofílicos infectados. Também 

não havia medicamentos específicos, dentre outros recursos, por esse motivo as 

pessoas morriam pouco tempo após a descoberta da infecção e início dos sintomas. 

Dessa forma os portadores do vírus estavam com a “morte anunciada”. 

Precisamente em 1983 foi divulgado o primeiro caso de AIDS em criança, 

profissionais de saúde e pessoa do sexo feminino, daí em diante foram sendo 

constituídas e descobertas outras mudanças no histórico da AIDS. Nesse mesmo 

período, a Organização Mundial de Saúde (OMS) passou a criar várias estratégias de 

combate, criando, por exemplo, Associações e o dia Mundial de luta contra a AIDS. 

Todas com o mesmo objetivo de combate. 

Com a descoberta da AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), que é o 

estágio avançado da doença provocada pelo HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), 

a sociedade, principalmente os segmentos atingidos, passou a acompanhar a 

complexidade da doença atrelada ao debate, tanto no campo biológico como no social, 

com intuito de entendimento nos vários aspectos relacionados a essa doença 

transmissível e incurável, que além de atingir fisicamente, passou a atingir o contexto 

social e psicológico. 

A pessoa pode ser portadora de HIV e não ter AIDS. Isso acontece quando o 

vírus não multiplica, porém, existe a transmissão do vírus caso haja relações sexuais 

desprotegidas, compartilhamento de seringas contaminadas e na gestação e 

amamentação, ou seja, transmissão vertical. É importante ressaltar que as fontes de 
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contágio do HIV são sangue, sêmen, secreções genitais e leite materno. Tratando-se 

de carinho ou abraço, não se contrai o vírus. 

A infecção pelo HIV tem a fase aguda que é o momento de infecção e o período 

de latência, que pode durar até 10 anos. Somente quando o vírus destrói grande parte 

das células de defesa do organismo, baixando a imunidade é que se manifesta a 

doença. E uma vez que a pessoa começa a usar os medicamentos por indicação 

médica, significa que terá que usar para sempre.  

Quando as células de defesa são atacadas, o indivíduo pode contrair as 

chamadas “doenças oportunistas”. Isso acontece devido à imunidade baixa e 

geralmente, carga viral elevada. A Vigilância epidemiológica define que a doença tem 

fase aguda, em que os portadores podem apresentar sintomas de infecção viral e 

assintomática, que pode durar de alguns meses a alguns anos, até a fase crônica. 

 

1.2 – AIDS NA CONTEMPORANEIDADE: AVANÇOS, CONQUISTAS OU 

RETROCESSOS? 

 

De acordo com o Programa Nacional de AIDS, há mais de três décadas foi 

descoberto o HIV oficialmente no Brasil, (1980 -2016) e podemos considerar que houve 

muitos avanços no campo científico, devido às novas tecnologias e pesquisas como, 

por exemplo: aquisição de conhecimento das formas de prevenção; introdução de 

terapia antirretroviral e a redução da transmissão vertical; falta-nos a descoberta da 

cura. O fato de ser ainda uma doença incurável acaba contribuindo para que se instalem 

o medo, preconceito e discriminação. 

O papel exercido pela saúde pública foi fundamental para produzir uma resposta 

rápida de enfrentamento dessa epidemia. Essas políticas sofreram influências do 

Movimento Sanitarista, ou seja, Reforma Sanitária, que visava mudanças essenciais no 

sistema de saúde do país, tendo como proposta a universalidade do direito à saúde, 

que foi oficializada com a promulgação da Constituição Federal em 1988 e a 

consequente criação do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com Mendonça 

(2010) o SUS foi criado com o objetivo de coordenar e integrar a ações de saúde das 

três esferas do governo. Municipal, Estadual e Nacional. (p. 537) 

Foi nessa conjuntura de reforma administrativa, redemocratização, de política 

neoliberal, no qual o Estado é mínimo, que aconteceram avanços e retrocessos a 

despeito da AIDS, pois sabemos que a universalização dos direitos aconteceu de forma 
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excludente e a prova disso é a privatização e mercantilização no campo da saúde, ou 

seja, as chamadas parcerias entre público-privado, que criam possibilidades concretas 

do usufruto direto do fundo público pela lógica privada. Isso está ligado exclusivamente 

às questões de âmbito administrativo/gerencial e de gestão, que refletem seus impactos 

na saúde pública, em todas as categorias, inclusive no Serviço Social, que realiza seu 

trabalho em meio às diversas contradições e conflitos do sistema que contraditoriamente 

afirma e ao mesmo tempo nega os princípios e direitos constitucionais em sua 

execução.  

Segundo Iamamoto e Carvalho (1986) o Assistente Social constituiu-se 

originalmente como profissional da assistência, legitimado para a operacionalização de 

recursos e serviços sociais, administrados racionalmente (p.173-174). Nesse sentido, 

por meio de instrumento de trabalho, no caso, a pesquisa, o profissional de Serviço 

Social poderá contribuir trabalhando com as diferentes expressões da “questão social”, 

que são determinantes, inclusive dos níveis de saúde da população. Desta forma, ele 

estará contribuindo na determinação de estratégias de prevenção das doenças e seus 

agravos e também no sentido de promoção, recuperação e na autoestima, ou seja, 

perspectiva de melhor qualidade de vida, por meio de articulação das ações voltadas 

para garantia de direito à saúde. 

O atual modelo de sociedade em que estamos inseridos constitui um desafio 

para o Serviço Social, visto que a realidade social contemporânea é repleta de 

precarização em todos os âmbitos, por isso a importância de sua atuação como 

mediador de conflitos entre as classes sociais, buscando igualdade de oportunidades. 

Não podemos deixar de mencionar que a classe trabalhadora só teve acesso às 

políticas sociais sendo estas fragmentadas e focalizadas, principalmente às políticas de 

saúde. O Serviço Social passa a ser inserido na divisão social e técnica do trabalho para 

responder às demandas do trabalhador, por meio de políticas públicas. Desta forma, 

abraçaram as causas dos trabalhadores no mesmo instante em que algumas Leis 

passaram a ser criadas, inaugurando algumas conquistas da classe trabalhadora por 

direitos sociais, como por exemplo, a Lei Elói Chaves de 1926, onde foram instituídas 

as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPS), em 1933, e também foi criado o 

primeiro IAPS (Instituto de Aposentadorias e Pensões), que são exemplos de algumas 

conquistas no âmbito da saúde. 

A atuação nacional ocorreu no sentido de criar Leis que garantissem a 

distribuição gratuita de medicamentos, com isso baixando as taxas de mortalidade por 

AIDS e aumentando a sobrevida. A organização das Nações Unidas (ONU) propôs 

reestruturar o Programa Global de AIDS e criar o Joint United Nations Program on 
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HIV/AIDS,2 (UNAIDS), reunindo seis agências internacionais: a OMS, o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP), o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), o Fundo de População para as Nações Unidas (UNFPA), a 

Organização das Nações para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e o Banco 

Mundial (Garbus,1996). Esses acontecimentos foram considerados de muita 

importância na história da AIDS, culminando com um dia dedicado mundialmente ao 

combate a AIDS, que é o dia primeiro de dezembro. A criação dessa data foi uma 

decisão da Assembléia da Organização Mundial de Saúde, que foi realizada no ano de 

1987 e teve o apoio da ONU. No ano seguinte, em 1988 o Brasil passou a adotar essa 

data.Desta forma, todo ano, no dia primeiro de dezembro, acontece uma mobilização 

de luta contra a AIDS, para reforçar o debate acerca da necessidade ao combate à 

doença, aos estigmas e ao preconceito. 

A criação de Programas DST/AIDS é um importante determinante na vida dos 

indivíduos, pois além de contribuir melhorando a qualidade de vida dos usuários, 

contribui principalmente para o controle da epidemia, reduzindo a mortalidade. 

Apesar das conquistas, a AIDS é uma doença que continua cercada de estigmas 

e sendo percebida como uma doença ligada à promiscuidade, pois o preconceito ocorre 

acoplado ao processo histórico, à cultura, que implica toda relação estabelecida entre 

os homens, ou seja, o ser social, com outros homens, no que diz respeito às normas de 

convivência e até mesmo a moral, que na verdade são os padrões de comportamento 

aceitos pela sociedade. Se o indivíduo não se encaixa dentro dos padrões pré-

estabelecidos, acaba cometendo um desvio.  

 De acordo com o que se divulga nos meios de comunicação, temos uma 

tendência, que faz parte do senso comum, de criar ideias e conceitos sobre determinado 

assunto e com a AIDS não foi diferente. Na passagem dos anos 1980 para 1990, a mídia 

ao veicular que grandes ícones da música, da TV, que haviam contraído a doença, que 

no momento ainda não tinha tratamento, contribuiu para que se criasse uma relação da 

doença com a morte. Hoje tal visão não mais persiste, a doença ainda não tem cura, 

mas tem tratamento e a pessoa pode viver o mesmo período de tempo que uma pessoa 

não infectada. O tratamento faz com que a pessoa não morra mais de AIDS. 

Conforme Terto Jr.(2015),  

 

 

                                                            
2Joint United Nations Program on HIV/AIDS: Programa Articulado das Nações Unidas. 
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É sabido que a AIDS como doença não tem cura, se esta for pensada 
como a erradicação do HIV do corpo humano através de uma vacina 
ou medicamento. No entanto, os resultados das pesquisas científicas 
mais recentes demonstram que, se por um lado este tipo de cura ainda 
não existe, por outro os avanços no campo de vacinas terapêuticas e 
outras formas de tratamento, já apontam que a cura é um horizonte 
possível no qual se deve seguir investindo recursos humanos e 
financeiros. Assim, a aparente certeza que a AIDS não teria cura, tende 
a ser cada vez mais uma meia verdade, o que torna o tema bem 
delicado. (p.1) 

 

Um avanço importante na trajetória da descoberta da cura AIDS consiste na 

criação do teste rápido de HIV. O mesmo é realizado por meio de uma gota de sangue 

da ponta do dedo da pessoa e em quinze minutos sabe-se o resultado. Vale ressaltar, 

que antes da realização do teste é necessário haver o aconselhamento pré-teste, que 

consiste em um momento de diálogo aberto sobre a doença, adesão ao tratamento e os 

benefícios da realização do teste que podem diminuir as consequências do 

conhecimento tardio da situação, possibilitando o início precoce do tratamento, o que 

consequentemente irá proporcionar uma melhor qualidade de vida. Desta forma, a 

prática do aconselhamento se configura como uma estratégia de prevenção primordial 

e essencial no processo de diagnóstico do HIV. 

Existe também o aconselhamento pós-teste anti-HIV que é realizado diante do 

resultado negativo. Sendo necessário informar que um resultado negativo pode ter dois 

significados. A pessoa pode não estar infectada, ou pode ter sido infectada tão 

recentemente, que o organismo ainda não produziu anticorpos suficientes para que 

fossem detectados pelo teste. É o que chamamos de “janela imunológica”. Assim 

quando houver suspeita de infecção é importante orientar sobre a necessidade de 

realização de um novo teste, daí a trinta dias, para que possa sanar quaisquer dúvidas, 

dando visibilidade à necessidade de prevenção e redução dos riscos, levando em conta 

as particularidades e individualidades, de cada indivíduo. 

Segundo o Ministério da Saúde a principal forma de exposição em todo o mundo 

é a sexual, sendo que a transmissão heterossexual, nas relações sem o uso de 

preservativo é considerada pela OMS como a mais frequente. Contudo, é importante 

ressaltar que, não é a única forma de se contrair o vírus. Porém, somente o contato com 

sangue, sêmen, secreções genitais e leite materno são apontados como fonte de 

contágio.  

Vale ressaltar que a história natural dessa doença, vem sendo modificada a cada 

dia, como qualquer outra história que na atualidade do mundo moderno, com a 

introdução de novas tecnologias e auxílio das ciências, só tendem a avançar, no sentido 

de descobertas que possibilitam novos tratamentos ou até mesmo a conquista da cura. 

http://www.jornalciencia.com/saude/corpo/4399-inicio-da-cura-cientistas-descobrem-segredo-que-pode-fazer-o-hiv-ser-eliminado-espontaneamente-pelo-corpo
http://www.jornalciencia.com/saude/corpo/4399-inicio-da-cura-cientistas-descobrem-segredo-que-pode-fazer-o-hiv-ser-eliminado-espontaneamente-pelo-corpo
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A terapia anti-retroviral (ARV) é considerada uma descoberta, que retarda a evolução 

da infecção até o seu estágio final. E a cada dia novas descobertas acontecerão no 

sentido de que existe uma aceleração na relação do tempo, ou melhor, mudanças 

temporais e tecnológicas, que acontecem a todo instante. Essas mudanças influenciam 

de modo geral na vida das pessoas. 

Ainda segundo o Ministério da Saúde, após a introdução da política de acesso 

universal ao tratamento antirretroviral, a mortalidade caiu e a sobrevida aumentou.  Com 

isso é importante ressaltar a promulgação da Lei Federal Nº. 9.313, de 13/11/96, pelo 

então presidente Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre a obrigatoriedade do 

acesso universal e gratuito aos medicamentos antirretrovirais no sistema público de 

saúde (Ministério da Saúde, Brasília, 2003). 

De acordo com Brambatti; Carvalho(2005)algumas formas de enfrentamento, 

como a comunicação e o acesso às informações, devem ser proporcionadas aos 

portadores de forma clara e simples, considerando a possibilidade de aprendizado de 

cada pessoa e suas limitações. Tal aspecto influencia na atitude perante a infecção. Ao 

se sentir valorizado, compreendido e menos discriminado, por exemplo, o portador da 

doença pode aderir mais facilmente ao tratamento. 

 Apesar dos inúmeros retrocessos na saúde, alguns avanços, mesmo que 

limitados, foram verificados, decorrentes do campo de tensões e resistência – ainda que 

enfraquecida – do movimento sanitário: criação do PSF, discussão da reforma 

psiquiátrica, entre outros. Assim, existem dois lados, um de ganhos como: aumento da 

expectativa de vida, ampla cobertura vacinal, aumento e consolidação do Programa de 

HIV/AIDS, por outro lado, temos: dificuldade de acesso ao saneamento básico, aumento 

da mortalidade por doenças crônico-degenerativas, difícil acesso ao SUS, devido longo 

período de espera por um atendimento, unidades de saúde precária, falta de 

equipamentos e profissionais de saúde.  

Desta forma, essas particularidades estão presentes no cotidiano repleto de 

determinações, que precisam de respostas, ou seja, ações, intervenções estratégicas, 

para responder às demandas. 
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1.3 – AS POLÍTICAS DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO. 

 

O Brasil vem implementando campanhas educativas desde que se descobriu a 

AIDS nos anos 1980. O objetivo das campanhas é disseminar informações, a fim de 

evitar a infecção e incentivar o diagnóstico precoce do HIV. 

Vellozo (1995) sinaliza que:  

 

“Pouco eficazes as campanhas educativas de massa, cujo alcance é 

indiscutível, são um exemplo do fosso afetivo-cognitivo característicos 

dessas iniciativas governamentais, que ao desconsiderarem o domínio 

simbólico, as práticas lingüísticas e hábitos culturais, reforçam o medo, 

o preconceito, o distanciamento (1995. P.7) 

 

As primeiras campanhas tinham um caráter diferente das atuais. Elas eram 

voltadas somente para a prevenção e reforçavam o medo com  que utilizava a ameaça: 

A AIDS mata! Hoje vemos campanhas que enfatizam o perigo da discriminação e 

procuram conscientizar a sociedade de que a AIDS não é um castigo, mas sim uma 

doença, que mesmo sendo incurável, apesar de todo o avanço da medicina, existe a 

possibilidade de uma vida normal. Assim, ocorrendo essa conscientização, as chances 

de vida normal irão aumentar e também as chances de eliminar o preconceito, 

juntamente com as campanhas de prevenção, que vêm contribuindo para a 

estabilização na progressão dessa epidemia no Brasil, reduzindo em cerca de 50% da 

taxa de letalidade, nos últimos anos (Ministério da Saúde, Brasília, 2002, p. 95) 

Os autores Gonçalves e Varandas (2005), por meio de suas pesquisas, tinham 

o objetivo de alertar as figuras formuladoras de políticas públicas e os meios de 

comunicação sobre a forma e a condução de mensagens sobre HIV/AIDS, pois as 

mesmas têm um papel fundamental no contexto da doença. A mídia tem grande 

importância e influência na vida das pessoas, no sentido de que ela pode ao mesmo 

tempo, contribuir ou incitar a discriminação. 

O preconceito e o estigma representam obstáculos na luta pela prevenção e 

combate ao HIV/AIDS, desta forma, as pessoas portadoras da doença têm dificuldades 

nas relações sociais, frente à vida. 

A palavra preconceito vem do vocábulo latino praejudicium que, como muitas 

palavras, passaram por várias transformações em seu significado desde os tempos 

clássicos. 
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Conforme o New English Dictionary há três estágios nesta transformação (apud 

Allport, 1979, p. 6): a palavra praejudicium significava um julgamento baseado em 

experiências prévias. Mais tarde, em inglês, adquiriu o significado de um julgamento 

formado antes de um exame adequado dos fatos. Finalmente adquiriu o sentido 

emocional atual, que acompanha um julgamento sem base. A definição mais sucinta de 

preconceito é: “pensar mal dos outros sem suficiente justificativa” (idem, 1979).  

Com o advento dos direitos humanos, que busca combater o preconceito e a 

discriminação contra os portadores de HIV/AIDS, garantindo a vinculação direta das 

políticas públicas e com as novas normas sociais antirracistas, englobando um conjunto 

de regras, houve várias transformações no contexto da AIDS. O preconceito da forma 

flagrante passou para a sutil. Assim denominados por Lima e Vala (2004). Ainda 

segundo esses autores a definição de preconceito está no campo das ideias ou atitudes. 

É uma pré-disposição para lidar com um sujeito ou grupo em determinada situação. 

Desta forma, a discriminação é a concretização dessas ideias, é a ação do sujeito de 

acordo com o preconceito, sendo essa ação agressiva e hostil para o sujeito subjugado. 

Já a discriminação acontece quando se nega a indivíduos ou grupos a igualdade 

de acesso a direitos ou quando se procura excluir membros de um grupo de 

determinado ambiente de convívio; por isso, Allport (1954) considera que a 

discriminação acarreta consequências mais sérias do que o próprio preconceito. 

Esses autores diferenciam preconceito de racismo, estabelecendo o 

preconceito como apenas uma atitude e o racismo como ato discriminatório, que se 

constitui num processo de hierarquização, discriminação e exclusão contra alguém. 

Vários autores trabalham a questão da origem do preconceito, porém é comum 

a todos que o preconceito é encontrado em diversos setores da sociedade e pode ter 

origem de diversas maneiras, culminando nas relações grupais, nas quais os indivíduos 

sentem desconforto em lidarem com as diferenças, ou conflitos de valores diferentes. 

Ainda Segundo Allport (1954), o preconceito é um fenômeno bem amplo, que faz 

lembrar a frase de Einstein ao dizer ser mais fácil destruir um átomo do que um 

preconceito. Desta forma ele está exemplificando a complexidade do tema.  

Ainda segundo o autor existe uma distinção entre pré-conceito e preconceito. 

Sendo o primeiro uma generalização das crenças e o segundo é repleto de atitudes 

hostis. 

Quando falamos em “vida normal,” significa dizer que nós, seres humanos, que 

participamos das relações sociais, com suas particularidades, inseridos numa totalidade 

complexa e repleta de determinações, incorporamos elementos universais e elementos 

do cotidiano. Nesta perspectiva, os homens fazem sua própria história, mas não a fazem 

como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com 
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que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado (MARX, 1986, p. 

17) 

Desta forma para Marx é impossível pensar a individualidade deslocada das 

relações sociais de produção da existência. Somos suscetíveis a mudanças e 

precisamos de sociabilidade para nos desenvolver com o outro indivíduo. Assim o 

indivíduo social opera escolhas como, sendo um portador de HIV, aderir ao tratamento 

e ter uma vida afetiva, social e “normal”. Mas para que isso aconteça sabemos o quão 

são necessários investimentos principalmente por parte dos gestores na saúde pública 

de nosso País e na educação. Pois para (Braga e Paula, 1986: p. 41-42) a saúde no 

Brasil emerge como “questão social”, sendo reflexo da contradição do capital.  

É importante ressaltar que, a política nacional de saúde, está inserida num 

contexto de constante tensão, no que diz respeito a ampliação dos serviços, 

disponibilidade de recursos financeiros, interesses das classes dominantes, que acaba 

resultando em uma contradição no Sistema Nacional de Saúde. 

A discussão da Saúde no Brasil teve como principal proposta, a Universalização 

do acesso e a saúde como direto social e dever do Estado. O fato marcante e 

fundamental para essa discussão, foi a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, 

realizada em março de 1986, na cidade de Brasília, Distrito Federal. Nessa ocasião, 

foram discutidos temas referentes a Saúde como direito inerente à personalidade e à 

cidadania; Reformulação do Sistema Nacional de Saúde e Financiamento Setorial.  

A participação dos usuários, sindicatos, partidos políticos e associações na 8ª 

Conferência foi muito importante para adensar os debates que foram responsáveis por 

introduzir a sociedade como um todo, propondo não somente o Sistema Único, mas 

consagrando os princípios do Movimento da Reforma Sanitária, iniciados em meados 

da década de 1970. 

Nessa perspectiva, foi a partir das lutas, reivindicações, mobilização de 

profissionais e movimento popular que foram alcançadas melhorias, ou pelo menos 

houve a tentativa de melhorias nas políticas sociais. Assim como os demais campos 

relacionados aos direitos do cidadão no nosso País, passaram por importantes 

conquistas e avanços. Diante de uma discussão fundamentada na afirmação de Demo 

(1993) quando deixa claro que pensar a participação está atrelado ao querer conquistar 

(p.18). 

Ainda segundo o autor, 

(...) Dizemos que a participação é conquistada para significar que é um 

processo, no sentido legítimo do termo: infindável, em constante vir-a-ser, 

sempre se fazendo. Assim, participação é em essência autopromoção e 

existe enquanto conquista processual. Não existe participação suficiente, 
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nem acabada. Participação que se imagina completa, nisto mesmo começa 

a regredir (Demo, idem, idem) 

 

É importante reconhecer que a participação popular e os movimentos sociais são 

figuras que sempre estiveram presentes na sociedade. Sempre houve homens 

dominando homens, lutando por direitos, contra a opressão, no entanto, 

concomitantemente, havia homens lutando pela manutenção do poder. Para reforçar 

essa ideia, Nogueira e Mioto (2006) afirmam que, 

 

Como fruto das lutas populares e sindicais, a área da saúde foi a que mais 

obteve sucesso no que diz respeito ao fortalecimento dos direitos sociais, fato 

refletido na Constituição de 1988{...} Universalizou-se o direito à saúde, 

aportando para a garantia do pleno acesso aos serviços sem quaisquer 

critérios de exclusão ou discriminação. {...} Esse avanço foi reiterado, em 

1990, com a aprovação das Leis nº.8.080 e 8.142(Nogueira; Mioto, idem, p. 

21) 

 

Desta forma, dentre outras medidas tomadas, a Lei 8080/90 foi aprovada para 

garantir a multidisciplinaridade através da regulamentação do SUS. Diante desses fatos 

podemos concluir que existem avanços conquistados no decorrer dos anos, porém 

ainda é preciso melhoramentos na ampliação das políticas sociais, principalmente as 

políticas de saúde voltadas para a assistência dos portadores de HIV/AIDS. 

Portanto, torna-se visível o quanto é importante e fundamental a participação da 

sociedade no sentido de cobrar do Estado a sua atuação em função da população e 

cobrar também do Município, alocação de recursos, revitalização do setor público de 

saúde, ou seja, acesso as políticas, pois o histórico de investimentos nas políticas 

sociais em nosso país nas últimas décadas, não é muito animador, pois a partir dos 

anos de 1990, iniciou-se o processo de contrarreforma do Estado brasileiro e seus 

primeiros impactos sobre o recém-criado SUS. Logo após o Regime Autocrático, elege-

se por voto direto e democrático o primeiro governo, Fernando Collor, que teve um 

período de mandato bem curto, com redução no volume dos recursos para a saúde, 

reprodução de políticas racionalizadoras, valorização do mercado privado, dentre outros 

problemas, que acabaram culminando com sua saída em 1992.  

 Com isso o então vice-presidente Itamar Franco assume o governo dando 

continuidade ao processo de inviabilização da reforma sanitária em meio aos 

tensionamentos e resistências do movimento sanitário – que se encontrava 
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enfraquecido, mas permanecia presente. Em Seguida veio Fernando Henrique Cardoso 

com promessas de melhoria de vida da população, discurso não diferente de tantos 

outros como o seu sucessor Luiz Inácio Lula da Silva, mantendo a fragmentação das 

políticas públicas de modo geral. 

Enfim, o atual governo passa por uma crise econômica que engloba todos os 

setores, inclusive o da saúde. Pode ser facilmente percebido por meio das filas por 

serviços de saúde, falta de leitos, escassez de recursos etc. Fato é a crise acaba sendo 

justificativa para os problemas, pois sabemos que somente quando há repercussão das 

epidemias, o governo volta às atenções até passar o momento. No entanto, no caso da 

AIDS, o importante é estar sempre investindo nas políticas de prevenção e tratamento, 

pois somente a partir dessa atitude teremos êxito nesse processo que envolve questões 

tão primordiais para tantas vidas. 

A autora Yasbeck (1999) através de sua obra reforça a importância do papel do 

Estado com ações voltadas ao combate da “questão social”. 

 

(...) pela criação e desenvolvimento de instituições assistenciais estatais, 

particularmente na década de 40, o Estado passa a intervir no processo de 

reprodução das relações sociais, assumindo o papel de regulador e fiador 

dessas relações, tanto na viabilização do processo de acumulação capitalista, 

como no atendimento das necessidades sociais das classes subalternas 

(Yasbeck, idem, p. 92). 

 

Portanto, o tempo histórico determina a individualidade de cada individuo,o 

movimento de suas atividades e as reais condições para realização das ações, tendo 

como resultados avanços ou atrasos, como afirma o autor a seguir: 

 

Os indivíduos, graças a determinadas particularidades de seu caráter, 
podem influir nos destinos da sociedade. Por vezes, a sua influência 
pode ser considerável, mas, tanto a própria possibilidade dessa 
influência quanto suas proporções, são determinadas pela organização 
da sociedade, pela correlação de forças que nela atuam. O caráter do 
indivíduo constitui “fator” do desenvolvimento social somente, 
exclusivamente na época, e unicamente no grau em que o permitem 
as relações sociais (Plekhanov, 2006, p. 138). 
 
 

Desta forma todo indivíduo participa do desenvolvimento histórico da 

humanidade, porém, os indivíduos não são iguais. Individualidade na nossa sociedade 
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é considerada um fetiche3, dentre outros que condicionam a visão de mundo que as 

pessoas têm. 

 
 

 No caso do fetichismo da individualidade o que ocorre é que em vez 
de a individualidade ser considerada fruto de um processo educativo e 
auto-educativo deliberado, intencional, ela é considerada algo que 
comanda a vida das pessoas e, em consequência, comanda as 
relações entre as pessoas e a sociedade. (Duarte, 2004, p. 13) 
 

Assim está atribuído aos sujeitos de forma natural o rumo das suas vidas.  A 

construção das particularidades individuais está ligada diretamente à reprodução social, 

articulada ao processo histórico global, possibilitando novas criações, ideias, atitudes.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3Marx em sua obra máxima intitulada “O Capital”, nota que a mercadoria (manufatura) quando 
finalizada, não mantinha o seu valor real de venda, que segundo ele era determinado pela 
quantidade de trabalho materializado no artigo, mas sim, que esta, por sua vez adquiria uma 
valoração de venda irreal e infundada, como se não fosse fruto do trabalho humano e nem 
pudesse ser mensurado, o que ele queria denunciar com isto é que a mercadoria parecia perder 
sua relação com o trabalho e ganhava vida própria. Karl Marx denomina este fenômeno como 
sendo um “Fetiche da mercadoria. 
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CAPÍTULO II 

 

2 - A AIDS E SEUS IMPÁCTOS NAS RELAÇÕES SOCIAIS E CONTEMPORÂNEAS. 

 

Os impactos ocasionados na sociedade em decorrência do HIV/AIDS se deram 

no campo social, político, psicológico, e até religioso. Esse fato provocou uma alteração 

nas relações sociais que passaram a ser demarcadas pelo preconceito e, 

consequentemente pelo estigma imposto às pessoas soropositivas. No entanto, no 

decorrer da história do desenvolvimento da doença, também aconteceram avanços 

significativos que, segundo Siegel; Lekas (2011) geraram impactos consideráveis, 

possibilitando a permanência da participação na dinâmica societária, como, no mercado 

de trabalho, na área do lazer e também na área afetiva. 

Diante de tanta complexidade, alguns autores vêm desenvolvendo trabalhos 

com oobjetivo de encontrar respostas para as diferentes questões demandadas pela 

epidemia da AIDS. O fato é que, a doença se tornou um campo tão complexo pela sua 

amplitude, envolvendo vários outros elementos, que acabou chegando-se a conclusão 

de que não há mais como tratá-la apenas no sentido estrito de doença. É preciso 

expandir para outros aspectos que envolvem toda a vida do portador (Parker apud 

Gaspar, 2013). 

Devido ao caráter de longa evolução da doença, as implicações da infecção pelo 

HIV são as mais diversas que podemos imaginar. Atingem tanto os próprios portadores, 

como seus familiares e cuidadores por meio das mudanças substanciais que 

acontecem. 

No primeiro momento, quando o indivíduo recebe o diagnóstico, inicia-se o 

processo de entendimento e aceitação da sua condição, para após o período de 

questionamentos, revolta e vários outros sentimentos, iniciar-se o processo de adesão. 

Isso acontece quando o portador geralmente já entende a necessidade de busca por 

meios a fim de viver uma vida “normal”. Digamos, neste caso, que o paciente já esteja 

preparado para os enfrentamentos cotidianos, buscando, por um lado, defender e 

garantir a sua autonomia e cidadania, e por outro, mostrando à sociedade que ser 

portador de uma doença crônica não é justificativa para ser excluído das relações 

sociais.  
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2.1 - AIDS: UM DIAGNÓSTICO REPULSIVO E AMEDRONTADOR PARA 

FAMILIARES, AMIGOS, COLEGAS DE TRABALHO. 

 

Como mencionado no capítulo anterior, no desenvolvimento da AIDS, a 

epidemia pode ser dividida em três fases com características e visões diferentes. 

A primeira fase é caracterizada pela transmissão, a partir dos chamados “grupos 

de risco”. A segunda fase passou a ampliar o olhar sobre a exposição ao vírus, tendo 

como característica a difusão da transmissão em usuários de drogas injetáveis 

passando a ser considerado o “comportamento de risco”. E por último, a terceira fase 

em que acentuou-se e disseminou-se entre os heterossexuais, principalmente 

mulheres. Essas fases desbancaram na necessidade de respostas concretas como 

formulação e implementação de políticas públicas, para enfrentamento da doença. 

Feitosa (2008) destacou em sua obra, seis aspectos que são ressaltados na vida 

de uma pessoa soropositiva e/ou com AIDS. São eles: apresentação da droga, horário 

da medicação, falta na distribuição de medicamentos gratuitos, efeitos colaterais das 

drogas, dificuldade de acesso regular aos serviços de saúde e problemas financeiros 

(518). Podemos dizer que são determinantes de grande importância para o sucesso na 

busca de adaptação, ou seja, atitudes prévias à administração do medicamento, durante 

o tratamento e/ou posteriormente. De modo geral está relacionado ao processo de 

reinserção para a vida em sociedade.  

Nesse contexto de vida do infectado, em meio a tantas necessidades, destaca-

se a importância que podemos chamar de “obrigatoriedade” de manipular tecnologias 

não convencionais, como a 4farmacologia, que no momento é vista como mantenedora 

da vida e afugentadora da morte. Vale destacar que Gomes; Cabral (2009) relatam, que 

são direitos conquistados pelo Sistema de Saúde e de conhecimento de práticas 

especiais para sua manipulação. 

Não podemos deixar de ressaltar que a maioria das DSTs (doença sexualmente 

transmissíveis)tem cura, muitas vezes em pouco espaço de tempo. Porém, se não forem 

tratadas adequadamente, podem trazer sérios problemas de saúde, que variam desde 

infertilidade, aborto, partos prematuros, infecção congênita, câncer e até a morte. Por 

isso a importância de esclarecimentos como estratégia de enfrentamento.  

                                                            
4Definição de farmacologia: Farmacologia (em grego, pharmacon (φάρμακον), drogas e logos 

(λόγος), ciência) é a ciência que estuda a origem, as ações e as propriedades das substâncias 
químicas sobre organismos vivos. Em um sentido mais restrito, é considerado o estudo da 
farmacologia da droga, é que aqueles têm efeitos benéficos ou tóxicos. Farmacologia tem 
aplicações clínicas quando substâncias são utilizadas no diagnóstico, prevenção e tratamento 
de uma doença ou para alívio de seus sintomas. 



32 
 

Após a descoberta do diagnóstico, o portador enfrenta dificuldades emocionais 

e sociais. Uma delas é o momento de comunicação do diagnóstico aos familiares e 

parceiros, visto que esse momento deve ser encarado como um processo a ser 

desenvolvido, sempre levando em conta o portador, suas particularidades, seu contexto 

familiar, social e seu estado de saúde, físico e mental. Segundo Marques (2006), a 

reação diante de um diagnóstico tão ameaçador, tão cheio de estigmas, dependerá do 

estado que essa família se encontra. 

A família sendo formada por laços sanguíneos ou afetivos, representa uma 

unidade de cuidados, que contribui para equilíbrio físico e mental do portador do 

HIV/AIDS, no entanto, diante dos significados atribuídos à doença, devido a ideias 

preconceituosas advindas da sociedade, o comportamento da família pode mudar, 

passando a excluir e até discriminar esse indivíduo do ambiente familiar. 

A revelação do diagnóstico da AIDS sempre produz sentimentos complexos que 

variam de acordo com os momentos que o portador passa a vivenciar. A primeira reação 

é esconder, por medo do preconceito. No momento da revelação do diagnóstico para 

as pessoas do seu convívio, sejam amigos, família ou colega, as relações passam a 

serem alteradas, uma vez que a doença possui um aspecto aterrorizante atribuído a sua 

característica agressiva quando iniciada. Diante do exposto Gaspar (2013) faz menção 

aos autores O’Leary;  Cheney (1993) que afirmam a seguinte ideia: 

 

 

Uma terapia a base de medicamentos pode ser uma assistência que 
alivia as manifestações físicas da aids, mas, a compreensão, a 
solidariedade, o amor e o apoio são decisivos para que homens e 
mulheres com aids possam substituir a perspectiva da morte pela 
perspectiva de viver com o HIV. (o’Leary; Cheney 1993, apud Gaspar 
2013, p.20). 

 

Sendo uma família acolhedora, com bases para auxiliar na aceitação dos seus 

novos limites, na adesão dos antirretrovirais, numa nova organização das rotinas, está 

colaborando com a elevação da sua autoestima e passando a sensação de segurança 

e qualidade de vida. Sabemos que com o suporte dessas relações, há um favorecimento 

na diminuição do isolamento social. Porém, é importante citar que para muitos essas 

mesmas relações familiares ou de amizades, podem se tornar fatores de risco, quando 

não são preparadas para tal situação. 

Em meio a diversas alterações no cotidiano do indivíduo com HIV/AIDS e da sua 

família, Silveira e Carvalho (2002) destacam a ingestão de medicamentos e a 

possibilidade do aparecimento de doenças oportunistas. Essa situação requer 
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adaptação às demandas e mudanças no relacionamento com a sociedade como um 

todo. 

Assim as pessoas que vivem com HIV/AIDS, além de enfrentarem o cotidiano 

com diversas dificuldades ocasionadas pela doença, ainda convivem com as 

manifestações de discriminação e preconceitos advindos da sociedade e isso torna a 

maneira de enfrentar a infecção um processo mais difícil, principalmente quando essa 

manifestação parte da família. 

Sendo a família em geral o primeiro grupo de referência, quando da existência 

da sua desestruturação, consequentemente acaba existindo também uma contribuição 

para o esgarçamento da personalidade, engendrando pessoas mais frágeis e 

vulneráveis aos diversos tipos de situações. Nesse sentido, pode influenciar na adesão 

ao tratamento, já que o apoio necessário para aceitação da doença, pode não existir. 

Quando isso ocorre, a probabilidade de se entregar a doença é muito maior.  

É importante destacar a necessidade dos serviços de saúde funcionar como 

fontes de apoio e de estratégias que auxiliem no sentido de promover o exercício da 

cidadania das pessoas que vivem com HIV/AIDS. 

Importante também a existência de uma abordagem socioeducativa com os 

portadores de HIVAIDS, no sentido de orientação e reflexão sobre as várias 

particularidades presentes no cotidiano, bem como a socialização de informações em 

busca daviabilização dos direitos legais.  

Dentre tantas necessidades de orientação, debate e reflexão está o tema 

relações de gênero, que em grande parte corresponde a uma reflexão feminista, com 

pouca participação dos homens. 

As relações de gênero dizem respeito às relações sociais de poder entre homens 

e mulheres, em que cada um tem seu papel social que é determinado pelas diferenças 

sexuais. No entanto, as pessoas são tratadas diferentes umas das outras, porém, diante 

da Lei deveriam ser tratadas de forma igualitária.  

De acordo com (Albernaz e Longhi, 2009),  

 

 

As especificidades dos grupos sociais, decorrentes de condições 
históricas e culturais ou das diferenças inscritas nos corpos e 
socialmente significadas, requerem condições especiais para que se 
alcance a igualdade entre os diferentes grupos. Os direitos elaborados 
sob a orientação deste princípio filosófico-político são 
chamados direitos equivalentes. São direitos diferenciados, mas que 
não visam instituir privilégios, e sim, promover a igualdade de 
condições de vida entre indivíduos diferentes (p.79). 
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Como as relações sociais são complexas e com determinações diversas, as 

questões referentes a homens e mulheres continuam ligadas a muitas desigualdades. 

Apesar de que, as mulheres vêm ocupando seu espaço na sociedade, no mercado de 

trabalho e com grandes resultados. 

 
 
Historicamente, essas diferenças se expressam de forma desfavorável 
às mulheres, transformando-se em desigualdades que as prejudicam 
fortemente, por exemplo, no acesso ao emprego, à educação, à 
moradia e à renda. Essas desigualdades também delineiam diferentes 
formas e níveis de discriminação quanto ao exercício da sexualidade 
feminina. (Ministério da Saúde, 2007, p.11) 

 

 

Uma questão importante apontada por Bastos e Szwarcwald (2000, p. 69), é que 

do ponto de vista biológico, as mulheres são mais vulneráveis à infecção pelo HIV 

devido à exposição da superfície da mucosa vaginal ao sêmen (que apresenta alta 

concentração do vírus), durante a relação sexual. Além disso, as DSTs são mais 

frequentemente assintomáticas nas mulheres do que nos homens, o que retarda o 

tratamento e determina a fragilização das barreiras naturais à infecção pelo vírus HIV. 

Pensando ainda acerca do avanço ocorrido com relação à utilização do 

preservativo feminino, seu uso ainda é restrito, pois o preço é elevado e não está 

largamente disponibilizado nos serviços públicos de saúde. Ainda segundo Bastos e 

Szwarcwald (2000) a utilização deste recurso está condicionada a mulheres que 

dispõem de maior informação e têm parcerias e contextos culturais mais receptivos à 

inovação e à iniciativa feminina (p.70). 

Existem pesquisas do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o 

VIH/CIDA5, que servem para comprovar a existência dos estigmas que estão presentes 

nas relações principalmente quando o assunto é gênero. Essas pesquisas comprovam 

que os homens são frequentemente perdoados pelo comportamento que resultou na 

sua infecção. No entanto, as mulheres são abandonadas e responsabilizadas 

pelosmaridos que as infectaram, rejeitadas pelos conhecidos e pela família. Por 

temerem essa trágica situação, muitas delas preferem não conhecer sua condição 

sorológica, ou se a conhecem, preferem mantê-la em segredo. (Fragmentos do artigo 

publicado por Almeida 2004. Intitulado A trajetória silenciosa de pessoas portadoras do 

HIV. PUC (p. 264) 

                                                            
5 VIH Vírus da imunodeficiência humana. SIDA Síndrome da imunodeficiência adquirida. 
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O julgamento é o principal medo das mulheres. Esse medo a cada dia é 

reforçado pela possibilidade de infectar os outros o que acaba afastando o portador das 

pessoas mais próximas. 

Conforme afirma Cechim; Selli: 2007, 

 
 
Essa realidade carregada de desesperança faz com que a mulher 
mergulhe na sua solidão e amargura, perdendo o interesse pela vida, 
entregando se à dor do medo e da discriminação que remetem a perda 
do apreço, da amizade verdadeira e do convívio social. (...) impondo a 
segregação, junto a outros grupos já marginalizados. (Cechim; Selli, p. 
147).  
 
 

 

Esses sentimentos só servem para piorar a situação do indivíduo, no caso, a 

mulher. Com isso os reflexos do preconceito e discriminação são mais fortes na sua 

fragilidade. O importante é que existam estratégias para a ocorrência do processo de 

reinserção na sociedade buscando características fundantes desse ser.  

 

De acordo com Moraes (2005):  

 

 

Pensar a inclusão social, a construção de uma sociedade justa, 
igualitária, com vistas à cidadania de homens e mulheres, passa 
obrigatoriamente pelo reconhecimento das diferenças, da diversidade 
e pela rejeição de mecanismos discriminatórios de gênero e raça. 
(Moraes, 2005 p. 17) 

 

 

Nesse sentido diante da necessidade de orientação e formação embasada em 

procedimentos que desmistifiquem os preconceitos de gêneros e desconstrua velhos 

conceitos que se formaram ao longo da história, fica evidente a importância da criação 

de possibilidades de formulação e implantação de políticas públicas com o intuito de 

erradicar a discriminação contra homens e mulheres.  

Nessa perspectiva, juntamente com o resultado do diagnóstico positivo para 

HIV/AIDS, ocorrem na vida das pessoas mudanças que alteram significativamente suas 

relações sociais. (Negreiros, 2004). 

 Segundo a autora, a inserção feminina no mercado de trabalho, o progresso 

tecnológico e de comunicação e tantos outros avanços trouxeram repercussões 

substanciais nas relações homem-mulher, contudo, ao pensarmos em gênero, 

sexualidade e geração, não podemos dizer que houve substituição de modelos antigos 

por novos, mas sim, que aqueles ainda estão muito presentes e atuantes. 
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A atual organização social em que estamos inseridos nos molda, nos marca para 

convivermos e reproduzirmos asrelações sociais cotidianas.  

 

2.2 – A ACEITAÇÃO DO DIAGNÓSTICO – UM EMBATE COM O AUTO 

PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO.  
 

A aceitação é um processo difícil por ser geralmente associado à decorrênciade 

um comportamento anterior ao seu adoecimento, principalmente por parte dos 

familiares.  

Diante da comunicação diagnóstica de soropositividade para o HIV/AIDS, o 

indivíduo pode apresentar inúmeras reações que variam desde culpa, remorso, revolta, 

arrependimento, desespero, até o desejo de suicídio e negação frente à aceitação do 

diagnóstico (Freitas et al., 2002). 

De acordo com Saldanha (2003), depois do impacto sofrido pelo diagnóstico, dá-

se a necessidade da reestruturação e manutenção da vida. Com o tempo uma nova 

identidade passa a ser construída, num processo dinâmico e complexo, onde acontece 

a assimilação e o entendimento. Dessa forma a doença passa a ser mais um aspecto 

na esfera da vida que deve ser trabalhado no cotidiano. 

Assim, o sujeito passa de um mundo conhecido, para um mundo desconhecido, 

porém, a própria realidade faz com que se adapte a novas situações como, por exemplo, 

repensar seu estilo de vida. Dessa forma como nos orienta Silva (2012), vai surgir uma 

nova maneira de estar e enxergar o mundo. Segundo Goffman (1988), o indivíduo 

estigmatizado é considerado inabilitado para a aceitação social plena. Sem essa 

aceitação social, o mesmo tem como consequência o afastamento e o abandono por 

parte da sociedade. De acordo com o mesmo autor, a pessoa estigmatizada carrega 

uma identidade marcada e deteriorada, associada a atributos que levam ao descrédito. 

Dessa maneira em suas relações, o indivíduo tem um comportamento distinto da 

sua realidade, na tentativa de evitar uma pluralidade de atitudes por parte dos sujeitos 

sociais, que variam desde solidariedade, compreensão, até rompimentos de 

relacionamentos. 

O período entre a contaminação pelo HIV e a manifestação da AIDS pode durar 

alguns anos, porém, apesar do indivíduo portador do vírus estar muitas vezes 

assintomático, pode apresentar importantes transtornos na esfera psicossocial, a partir 

do momento em que fica sabendo de seu diagnóstico (Canini, 2004). 
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No processo de adoecimento, várias mudanças acontecem na vida dos 

portadores, pois a doença produz várias alterações, conforme supracitado 

anteriormente. Por meio da obra Impacto Psicossocial da AIDS, da autora Tania R. C. 

de Souza (2008), fica evidente que: 

 

É muito comum também o paciente desenvolver transtornos 
psiquiátricos na trajetória da doença. Segundo Rachid e Schechter 
(2005), esses transtornos podem ser decorrentes da própria infecção 
pelo HIV ou efeito colateral de algum anti-retroviral. As manifestações 
psiquiátricas mais freqüentes são: depressão, ansiedade, transtorno 

de pânico, insônia, mania, delírios e demência. (Souza, 2008. p. 65) 

 

 

Segundo a mesma autora, após essas considerações, analisando-se o impacto 

psicossocial causado pelas perdas e lutos, pode-se afirmar que, os portadores de 

HIV/AIDS enfrentam, do momento do diagnóstico ao agravamento do quadro 

clínicogeral, quatro fases: perda da imortalidade, perda da identidade, perda da saúde 

e perda da esperança.(p.63-64) 

Desta forma as perdas estão presentes constantemente na vida destas pessoas, 

pois essa ideia de encurtamento da vida, ou seja, medo da morte são alguns dos 

sentimentos mais comuns que perpassam os caminhos dos indivíduos que se 

descobrem infectados pelo HIV e faz com que se perca a esperança, passando muitas 

vezes essa situação a ser associada a transtornos psiquiátricos.  

Com o enfrentamento da doença e a incorporação dos seus efeitos no processo 

de desenvolvimento da própria vida, o portador, consequentemente, passa a conviver 

com a ansiedade e como sofrimento. Esse fato nos leva a constatação de que a AIDS 

tem sido muito mais expressiva no ponto de vista psíquico, cultural, social, político e 

econômico, do que propriamente biológico. 

O momento do sofrimento pelo qual o portador passa é demarcado 

peloafastamento das pessoas e até mesmo das atribuições por um período, até que ele 

se prepare para aceitar a situação e tentar a sua reinserção na dinâmica societária, 

sendo este mais um estágio da doença. 

A maneira como é vivenciado cada estágio da doença, depende da 

personalidade de cada um, porém, todos os portadores enfrentam os estigmas e 

preconceitos advindos, de modo geral, da sociedade. 

Com o passar do tempo a doença foi evoluindo e mudanças foram acontecendo. 

A prática de saúde vivenciada começou a se transformar, tornando-se um processo de 

desenvolvimento da prática tradicional para cuidados. Passou a considerar o indivíduo 
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em sua totalidade, a partir das ações de promoção, proteção, prevenção, recuperação 

nos casos de doenças oportunistas, diagnóstico e tratamento.  

Nas análise de Bonet (2005);  

 

 

(...)a noção de cuidado permite inserir dentro do âmbito da saúde as 
preocupações pelo bem-estar dos indivíduos (...) e devolver a esses 
indivíduos o poder de julgar quais são suas necessidades de saúde, 
situando-o assim como outro-sujeito e não como outro-objeto. 
Bonet (2005, p. 284) 

 

 

A partir da singularidade dos sujeitos, buscou-se agregar acolhimento e 

humanização, valorizando uma aproximação com o modo de vida de cada portador de 

HIV/AIDS, com suas diferenças, por meio de um conjunto de esforços para 

compreensão das implicações da AIDS na realidade de cada um.  

A aceitação da doença depende de várias questões e algumas delas dizem 

respeito a como o diagnóstico é vivenciado, as concepções que o indivíduo tem em 

relação à saúde/doença, a relação do usuário com os profissionais de saúde, como 

médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, dentre outros. Pimentel (2007) 

complementa que esta aceitação, ligada à compreensão de que os medicamentos são 

fundamentais para o controle da doença são os primeiros passos no caminho da adesão 

ao tratamento. 

Junto a essas estratégias está a relação dialógica que pode ser estabelecida 

entre profissional e o usuário. Ter a capacidade de colocar o exercício da escuta e da 

fala em prática, para que desta forma, possa valorizar suas subjetividades, sua história 

de vida, que naturalmente faz parte do processo de saúde/doença é fundamental para 

o reconhecimento do usuário enquanto sujeito. Assim essa conduta especializada dos 

Serviços de Saúde, ganha uma dimensão de cuidado, no intuito de promover a Saúde 

dos portadores de HIV/AIDS, valorizando suas particularidades. 

Quando falamos em promover a Saúde, significa estar atento às condições de 

vida em que estão inseridos os indivíduos, pois essas condições são determinantes do 

e no processo de adoecer e estar saudável.  E condições de vida são traduzidas pelos 

aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e fundamentalmente, pelos avanços 

na saúde pública e na medicina. 

A primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde aconteceu em 

19866,tendo sidoconsiderada um marco referencial, que define Promoção da Saúde 

                                                            
6Ao passar dos anos aconteceram muitas outras Conferências. 



39 
 

como capacitação de toda comunidade com objetivo de mudarem os determinantes da 

saúde.  

 
 
(...) num processo de capacitação da comunidade para atuar na 
melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 
participação no controle deste processo. Para atingir um estado de 
completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e grupos 
devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e 
modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista 
como um recurso para a vida, e não como objetivo de viver. Neste 
sentido, a saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos 
sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a 
promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde 
e vai para além de um estilo de vida saudável, na direção de um bem- 
estar global (Brasil, 2001, p. 19) 

 

 
 

Por sua vezsão os vários aspectos que englobam a vida dos indivíduos, tais 

quais a economia, a política, as relações sociais, a cultura, hábitos e comportamentos 

que determinam as condições de vida de uma pessoa ou de um grupo social. Essas 

determinações são expressadas por meio do conjunto de comportamentos e atitudes 

que vão desde saudáveis ou não, que interferem diretamente no processo de tratamento 

do portador de HIV/AIDS, pois a busca por uma melhor qualidade de vida advém desse 

modo de vida.  

Vale ressaltar o fundamental papel exercido pelo Programa Municipal de 

DST/AIDS, no tratamento do usuário. Possuindo inúmeros elementos que são 

primordiais e objetivam o cuidado integral em Saúde, como: a 

promoção,proteção/prevenção; o diagnóstico e a assistência. Além do cuidado, no que 

diz respeito a consultas, exames, atividades educativas, mantém-se um olhar voltado 

para combater o preconceito. 

No entanto, nesse contexto de discriminação e preconceito, que prejudicam e 

atrapalham o tratamento e a recuperação dos portadores de HIV/AIDS, emergiram os 

“direitos humanos”, que nada mais são do que direitos fundamentais do homem, com o 

intuito de combater e evitar qualquer tipo de discriminação. Assim, de acordo com o 

Ministério da Saúde: 

 

Não é possível dissociar direitos humanos do enfrentamento das 
DST/HIV/aids. O processo de reconhecimento do direito ao acesso 
universal a prevenção, diagnóstico e tratamento constitui importante 
bandeira de direitos humanos desde o inicio da epidemia. Afirmar a 
dignidade do ser humano é o que traz sentido para, por exemplo, a 
discussão sobre a função social da propriedade intelectual frente o 
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direito à saúde. Além da disponibilização de preservativos e 
medicamentos anti-retrovirais, trata-se de uma luta constante contra as 
desigualdades sociais. (Ministério da Saúde, Brasil, 2008b). 

 

 

Em 10 de dezembro de 1948, os países integrantes da ONUaprovaram, em 

Paris, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nela estão previstos os direitos 

fundamentais do homem. Segundo Celso Bastos (1998): 

 

 

A Declaração Universal preocupa-se, fundamentalmente, com quatro 
ordens de direitos individuais. Logo de início, são proclamados os 
direitos pessoais do indivíduo: direito à vida, à liberdade e à segurança. 
Num segundo grupo encontram-se expostos os direitos do indivíduo 
em face das coletividades: direito à nacionalidade, direito de asilo para 
todo aquele perseguido (salvo os casos de crime de direito comum), 
direito de livre circulação e de residência tanto no interior como no 
exterior e, finalmente, direito de propriedade. Num outro grupo são 
tratadas as liberdades públicas e os direitos públicos: liberdade de 
pensamento, de consciência e religião, de opinião e de expressão, de 
reunião e de associação, princípio na direção dos negócios públicos. 
Num quarto grupo figuram os direitos econômicos e sociais: direito ao 
trabalho, à sindicalização, ao repouso e à educação. (Bastos, 1998, p. 
174) 

 
 
 

Parte considerável das medidas de controle de doenças transmissíveis tem 

implicações para os direitos humanos. E no caso da AIDS não é diferente devidoassuas 

características peculiares, que provocam grandes violações dos direitos humanos. 

Esses problemas tiveram início quando a AIDS foi descoberta e permanecem até os 

dias atuais, ocorrendo hoje de uma forma “camuflada”, porém, o direito à saúde que 

deveria ser assegurado a todo cidadão ainda é violado. A falta de medicamento e a 

impossibilidade do agendamento junto ao SUS é o maior exemplo da existência da 

violação de direitos. 

É importante ressaltar que a luta contra todas as formas de preconceito, é 

desgastante e o seu enfrentamento deve ser contínuo e necessário, inclusive na justiça, 

considerando não ter sido respeitado um dos direitos humanos básicos (AYRES et 

al.,2004) 

Conforme mencionado anteriormente, a AIDS é uma doença repleta de 

características complexas. Por isso segundo Sontag (1989), é considerada uma 

“doença metáfora”, uma vez que na sociedade, a partir de um imaginário social, adquire 

formas de perenidade do mal, induzindo o indivíduo à perspectiva de morte anunciada. 
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Nesse mesmo contexto existem as diversas faces do medo, até de si mesmo. 

Medo do preconceito, da discriminação, do sofrimento, que se inicia muitas vezes na 

própria família, através de incompreensões e julgamentos. 

É preciso voltar à atenção não somente para aspectos da saúde, mas para 

aeducação e para as condições de vida e suas implicações, fomentando ações voltadas 

para o público primário, como por exemplo, os pais, para que possam passar orientação 

para seus filhos, no sentido de buscar formar cidadãos conscientes e embasadose livres 

de estigmas.  

Também é preciso que os profissionais de Saúde conheçam a real necessidade 

que o usuário tem para se ter uma boa adesão. Olhar para além do medicamento, 

entendendo o usuário como um ser humano dotado de autonomia, com suas 

subjetividades, crenças e suas diversas necessidades.  

A forma como são expressas e reproduzidas às informações devem ser 

apropriadas ao nível de entendimento do usuário para que aconteça a conscientização 

e assim tenha interesse em se tratar, se cuidar e se proteger. 

Essa conscientização é primordial em todos os aspectos da vida do portador de 

HIV/AIDS, principalmente quando falamos da questão dos casais sorodiscordantes. No 

estudo realizado por Paiva et al (2002), a maioria das mulheres vivendo com HIV/AIDS 

entrevistadas revelaram manter uma vida sexual e afetiva ativa.  No entanto, a 

receptividade ao preservativo não é boa. Ainda segundo Paiva (2002) O preservativo, 

neste contexto de dificuldades, não aparece como fator protetor, mas como mais um 

complicador para o relacionamento sexual, estando presente na intimidade do casal 

para lembrar algo que gostariam de esquecer. 

Segundo o Ministério da Saúde, 2013:   

 

 

Não é a atividade sexual que torna as pessoas vulneráveis às DST e 
ao HIV/Aids, mas as relações sexuais que são realizadas de forma 
desprotegida, e este é um pressuposto válido para todas as idades. No 
entanto, convém ressaltar que o profissional de saúde deve estar 
atento para as queixas específicas das pessoas idosas. É 
responsabilidade dos serviços de saúde colocar à disposição das 
pessoas idosas os insumos necessários à adoção de práticas sexuais 
mais seguras, como o preservativo masculino e feminino e gel 

lubrificante. (Ministério da Saúde, 2013. p. 73) 
 

 

É importante lembrar que os problemas que o HIV causa na vida do portador 

hoje é muito deferente de vinte anos atrás. Por meio das informações, recursos e 
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tratamento aconteceram avanços importantes que contribui para uma vida equilibrada 

e mais tranquila. 

 

2.3 - A ADESÃO AO TRATAMENTO - O INDIVÍDUO ENQUANTO USUÁRIO DO 

SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE EM FACE DOS CONFLITOS SOCIAIS. 

 

Entende-se por adesão ao tratamento a utilização de medicamentos prescritos, 

seguindo horários corretos, tempo de tratamento, dentre outras questões importantes 

na trajetória das doenças crônicas que, em geral, tem orientado regimes 

medicamentosos complexos e com baixa adesão. 

A prescrição medicamentosa para o combate ao vírus do HIV foi regulamentada 

em 1996. E neste mesmo ano o Brasil sanciona a Lei número 9.3137de 13 de novembro 

de 1996, que garante a gratuidade para o tratamento da doença. Desta forma, tornando-

se um dos primeiros países a adotar políticas de Saúde significativas para melhoria do 

atendimento aos portadores de HIV/AIDS, tendo como destaque acesso universal e 

gratuito da população aos medicamentos usados no tratamento de AIDS. 

A descoberta dos antiretrovirais revolucionou o tratamento da infecção. Desta 

forma, promoveu a eficácia e diminuiu o risco de resistência. Consequentemente, 

melhorando a qualidade de vida e aumentando a sobrevida. 

Nemes, (2008) relata sobre o assunto nas seguintes palavras:  

 

A complexidade da terapia antirretroviral (TARV) foi, por muito tempo, 
utilizada como argumento contra a expansão do tratamento da AIDS 
em países pobres, presumivelmente “sob maior risco” de não-adesão. 
O Brasil foi o primeiro país não rico a adotar a política de acesso 
universal e gratuito à TARV. (Neme, et al, idem, p.211). 

                                                            
7  Lei nº 9.313 de 13 de novembro de 1996, que dispõe sobre a distribuição gratuita de 
medicamentos a pessoas vivendo com o vírus HIV e doentes de AIDS: Art. 1º Os portadores do 
HIV (vírus da imunodeficiência humana) e doentes de AIDS (Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida) receberão, gratuitamente, do Sistema Único de Saúde, toda a medicação necessária 
a seu tratamento. § 1° O Poder Executivo, através do Ministério da Saúde, padronizará os 
medicamentos a serem utilizados em cada estágio evolutivo da infecção e da doença, com vistas 
a orientar a aquisição dos mesmos pelos gestores do Sistema Único de Saúde. § 2° A 
padronização de terapias deverá ser revista e republicada anualmente, ou sempre que se fizer 
necessário, para se adequar ao conhecimento científico atualizado e à disponibilidade de novos 
medicamentos no mercado. Art. 2° As despesas decorrentes da implementação desta Lei serão 
financiadas com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, conforme regulamento. (Presidência da República, 1996).   
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A adesão ao tratamento é um dos pontos primordiais para a obtenção de 

sucesso na trajetória de um portador de HIV/AIDS. Pode ser influenciada por diversos 

fatores, como contra indicações, efeitos colaterais e aspectos das relações sociais. Os 

efeitos colaterais variam desde náuseas, até lipodistrofia, porém, o conhecimento sobre 

os mesmos é uma ferramenta imprescindível, no sentido de otimizar a aderência e 

potencializar a eficácia do tratamento. 

As terapias combinadas antiretrovirais para tratamento da AIDS têm capacidade 

de reduzir a carga viral e proporcionar benefícios para o portador apesar dos efeitos.  

A não-adesão, em muitos casos, provoca as internações e reinternações, porém, 

é importante a compreensão dos aspectos mais amplos que em certas situações 

incidem no ato de não aderir ao tratamento clínico, considerando o conceito de adesão 

como: 

  

Um processo dinâmico, interativo e contínuo, tanto para o profissional 
da saúde quanto para o indivíduo com AIDS, uma vez que envolve 
fatores e aspectos culturais, sociais, históricos, demográficos, 
psicológicos e clínicos (SCHAURICH et al., 2006, p. 458) 

 

A causa mais frequente de falha no tratamento é a não adesão, porém, os 

motivos que levam a não adesão são inúmeros. Muitas vezes está relacionado até 

mesmo ao próprio vírus, ao fato do tratamento ter prazo indefinido, provavelmente por 

toda vida, também contribui muito para o abandono. Isso resulta no prejuízo da 

qualidade de vida dos indivíduos. Por esses motivos é importante que o portador 

compreenda a própria condição e os aspectos básicos de sua saúde no contexto da 

doença. 

Considerando aqui a doença crônica o assunto central desse estudo, 

destacamos a importância da adesão ao tratamento, pois a não aceitação à terapia 

antiretroviral não é apenas um problema de cunho individual, mas, principalmente de 

Saúde Pública. Isso porque, aumenta os riscos de disseminação de cepas virais 

resistentes, de transmissão do HIV e de resistência viral às medicações (Bolono; 

Gomes; Guimarães, 2007) 

Segundo outros autores como Kanai e Camargo (2002) é comum que os 

pacientes cometam erros com relação a sua medicação, como administração de doses 

incorretas, imprecisão nos horários, adição de medicamentos não prescritos, ou mesmo 

a não ingestão das medicações. 

Existem vários fatores associados à adesão ao tratamento no que diz respeito 

aos antirretrovirais. Dentre eles estão os fatores pessoais, de idade, atitudes diante do 

tratamento, uso de drogas e álcool, que em geral são decorrentes de determinações 
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que existentes, tais como: doses complexas, número e tamanho dos comprimidos e os 

efeitos colaterais.  

Desta forma, o fato de tomar uma medicação para algo que não tem cura, 

juntamente com a não aceitação da doença, desencadeia-se como fatores constituintes 

que estão interligados diretamente à adesão dos medicamentos. Além disso, a ausência 

de sintomas também dificulta a aceitação da doença e concomitantemente, o 

tratamento. No entanto, é importante destacar que mesmo que não traga a cura com o 

tratamento, os medicamentos ajudam no controle da mesma, inibindo o vírus.  

Todas as políticas públicas, no sentido de ações e oferta de Serviços de Saúde 

voltados para adesão, como: consulta individual, grupos de conversa, garantia de 

atendimento fora da data agendada, entre outros, são muito importantes para cada 

portador de HIV/AIDS. Para Teixeira (1997), a definição de políticas públicas envolveum 

amplo e abrangente conceito, entendendo-as enquanto ações que tentam responder 

aos problemas públicos. 

Ainda no que se refere as transformações ocorridas na vida das pessoas com 

HIV/AIDS é importante ressaltar que, embora na atualidade, a AIDS possa ser 

cientificamente explicada e tecnicamente evitada, continua a apresentar problemas 

cruciais de gerenciamento, sobrepondo o aspecto biomédico, modificando e dificultando 

a reinserção social. 

 A inclusão social do portador é primordial para uma boa qualidade de vida. É 

preciso que esse indivíduo trabalhe, exerça função de cidadania e participe das relações 

sociais. Entretanto, o que observamos é uma realidade de discriminação, que muitas 

vezes impede que de fato ocorra essa inclusão.  

Sabemos que os trabalhadores, no decorrer do desenvolvimento da AIDS, 

passam por várias formas de discriminação, como: obrigatoriedade de realização do 

teste anti-HIV no recrutamento e a consequente recusa da contratação em caso positivo; 

demissão por motivo de soropositividade; exclusão do treinamento e das oportunidades 

de promoção; bem comodos benefícios do plano de saúde da empresa, entre outras 

formas de preconceitos. Porém algumas medidas foram implementadas como:  

Segundo o Ministério da Saúde no Brasil desde o início dos anos de 1990, a 

portaria interministerial proíbe, no âmbito do serviço público federal, a exigência de teste 

de detecção do HIV em exames pré-admissionais e em exames periódicos de saúde e, 

Lei 9.029/95, que considera arbitrária a despedida por conta de discriminação, no seu 

art. 1º, possibilitando ao ofendido, no seu art.4º, I, utilizar-se do instrumento da 

reintegração ao emprego para corrigir a injustiça 

A Constituição Federal, em seu artigo 7º, determina que são direitos dos 

trabalhadores, urbanos e rurais, terem sua relação de emprego protegida contra a 
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despedida arbitrária ou sem justa causa, prevendo indenização compensatória entre 

outros direitos. 

Foi criada pela CUT8 (Central Única dos Trabalhadores em 1992, a Comissão 

Nacional de Prevenção à AIDS, com o objetivo de uma atuação sindical na prevenção 

da AIDS, na educação dos trabalhadores e na defesa dos direitos dos que se tornam 

portadores do HIV. 

Essa temática ressalta a Portaria Interministerial nº 869 de 11-08-1992. 

 

 

A Portaria Interministerial nº 869/92, dos Ministérios da Saúde e da 
Educação, proíbe, no âmbito do Serviço Público Federal, a exigência 
de teste de detecção do vírus HIV em exames pré-admissionais e em 
exames periódicos de saúde; e afirma que a sorologia positiva para o 
vírus HIV não acarreta prejuízo da capacidade laborativa de seu 
portador, e que o convívio social e profissional com os portadores do 
vírus não configuram situações de risco de contágio, que pode ser 
evitado por meio da correta informação e dos procedimentos 
preventivos pertinentes. (Ministério da Saúde; Ministério do Trabalho e 
da Administração (Portaria Interministerial nº 869 de 11-08-1992). 

 

 

Do ponto de vista do portador de HIV/AIDS trabalhador assalariado, o convívio 

num ambiente socialmente receptivo e acolhedor no ambiente do trabalho ajudam no 

tratamento da enfermidade, pois o trabalho tem função terapêutica, visto que o indivíduo 

se sentirá bem, tendo um sentimento de utilidade e tranquilidade psíquicae mental, sem 

a dor da discriminação.No entanto, o que se percebe no cotidiano do ambiente de 

trabalho é que, quando a maioria das pessoas tem conhecimento de que uma pessoa é 

portadora do HIV, adotam-se, instintivamente, determinados cuidados, que, na 

realidade, não diminui ou aumenta o risco de contágio, porém esses “cuidados”, na 

maioria das vezes são transmitidos de forma de preconceituosa.  

O fato de se sentir integrado, produtivo em seu trabalho e respeitado, 

consequentemente auxilia no tratamento e na autoestima, pois estando participando da 

reprodução social, trabalhando em provimento de seu sustento, é possível se sentir 

                                                            

8Trata-se de uma organização sindical brasileira de massas, em nível máximo, de caráter 

classista, autônomo e democrático, cujo compromisso é a defesa dos interesses imediatos e 
históricos da classe trabalhadora. Baseada em princípios de igualdade e solidariedade, seus 
objetivos são organizar, representar sindicalmente e dirigir a luta dos trabalhadores e 
trabalhadoras da cidade e do campo, do setor público e privado, ativos e inativos, por melhores 
condições de vida e de trabalho e por uma sociedade justa e democrática. 
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bem. No caso do HIV/AIDS, infelizmente, a pior doença que se verifica é a doença social, 

cabendo a todos eliminá-lo. 

Mesmo tendo avanços no que diz respeito aos direitos do portador de HIV/AIDS, 

ainda é necessário que ações sejam realizadas para impedir que os mesmos sejam 

excluídos pela sociedade. Daí a importância da informação acerca do significado da 

doença para que disseminada na sociedade de forma clara e objetiva, possamos pensar 

em uma sociedade livre de estigmas.  

Sendo a vida o bem mais precioso do ser humano, a saúde é um direito 

fundamental do cidadão, indissociável do direito à vida. Nessa linha de pensamento os 

direitos dos soropositivos vêm sendo afirmados em diversos documentos de cunho 

internacional, como também da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e 

Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Desta forma a OIT vem se empenhando para transformar o local de trabalho em 

um catalisador de esforços com objetivo de impedir a disseminação do HIV e suas raízes 

de preconceito. E nessa mesma perspectiva a OMS procura tornar o tema mais presente 

nas discussões, por meio de Convenções, Manifestações Oficiais, Seminários, dentre 

outras medidas, com intuito de definir valores que possam nortear políticas a serem 

implantadas. 

Com a criação da Lei nº 7.670, de 8 de setembro de 1988, foram estendidos aos 

portadores do vírus HIV ou aos doentes de AIDS vários benefícios os quais já eram 

assegurados, à época, a indivíduos acometidos de outras doenças graves. Temos, 

conforme a Lei, acima citada, assim fica garantido ao portador de HIV/AIDS, ou ao 

responsável pelos seus cuidados, o direito a sacar os valores depositados em seu nome 

a título de FGTS. Porém, somente o trabalhador doente deAIDS, tem o direito de efetuar 

o levantamento do PIS/PASEP (Lei 7.670/88) 

Enfim, apesar de existirem vários meios de defesa dos direitos dos portadores, 

como criação de Leis que auxiliam na perspectiva de defesa dos direitos, ainda há muito 

o que se fazer, uma vez que se trata de uma temática atravessada por valores morais 

e religiosos, com conceitos que precisam ser trabalhados e revistos. A mudança precisa 

acontecer através de ações educativas que proporcionem conhecimento, reconhecendo 

as subjetividades, cada indivíduo com sua visão de mundo, socializando conhecimentos 

e experiências. 
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CAPÍTULO III 

 

3 - O ENGAJAMENTO NA LUTA CONTRA A AIDS E O COMBATE AO 

PRECONCEITO. 

 

Enfrentar o estigma, preconceito e a discriminação se tornou uma necessidade 

entre os soropositivos principalmente nas relações com os sorodiscordantes9, 

inicialmente porque faz parte do processo de aceitação da infecção, pois aquele que 

aceita a doença, tem a chance de viver melhor e, também porque pode ser um meio de 

dissolução do preconceito. Assim como em todos os embates procuramos caminhos de 

enfrentamentos e, com o HIV não é diferente.  

Para uma melhor compreensão farei uma pesquisa de campo, por meio de 

conversas com equipe e usuários do Programa DST,para identificar os rebatimentos da 

doença nas relações sociais dos portadores, quais as limitações causadas pela doença 

ou pelo preconceito e o processo de superação desses estigmas,que acabam 

acarretando para a vida dos portadores inúmeros problemas. Além de enfrentar a 

doença, é preciso enfrentar o preconceito, que acaba sendo pior do que a doença em 

si.  

Torna-se necessária a união de forças da sociedade civil juntamente com o 

governo, somando esforços contra a doença, que deve ser debatida e esclarecida nas 

bases da sociedade, dentro das relações de poder, ou seja, da conjuntura social, pois a 

AIDS não pode ser compreendida isoladamente, visto que, atinge indivíduos que estão 

inseridos na totalidade da sociedade. 

Esse debate deveria ocorrer em um sentido mais amplo nos setores da 

sociedade civil, para que passasse a ser um mecanismo de redução da epidemia e 

combate ao preconceito, começando desde a escola com ações educativas.  

Como já mencionado, no Brasil existem vários grupos de militantes que estão 

sempre lutando por algum objetivo. No caso da AIDS, um dos Movimentos de grande 

força são as lideranças vinculadas a igrejas, que promovem ações de promoção e 

prevenção ao HIV/AIDS. A Pastoral da AIDS, da Igreja Católoca, é um exemplo, 

difundindo a mensagem de que a doença é um compromisso de todos, 

independentemente de raça, cor, etnia, classe social, dentre outros. 

                                                            
9sorodiscordantes: uma pessoa com HIV  e uma pessoa sem HIV. 
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Outro aspecto importante que tem sido alvo de pesquisas é a relevância da 

religiosidade, utilizada como mecanismo para enfrentar a doença que acarreta a 

desestabilização da vida do indivíduo em todos os aspectos.  

Desta forma, reafirma-se a importância de considerar que os fatos têm 

significados interpretados de forma diferentes entre os indivíduos, ou seja, o 

comportamento, o modo de pensar não é o mesmo, o diferencial está nas avaliações 

que as pessoas fazem da situação. Pessoas essas, que possuem um sistema de 

orientação que representa uma forma geral de compreensão dos fatos. Para Pereira 

(2002) deve-se levar em consideração que o enfrentamento dos problemas, situações 

de estresse, são influenciados pela cultura, visto que ela pode modelar o sistema de 

orientação das pessoas no mundo. 

Importante ressaltar que os avanços que ocorrem em relação ao tratamento na 

trajetória da doença, propiciam aos sujeitos soropositivos, um olhar diferenciado sobre 

sua condição sorológica, fazendo com que busquem condições confortáveis de 

sobrevivência. 

 

3.1 - A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS DE 

ENFRENTAMENTO POLÍTICO E SOCIAL DA AIDS NO BRASIL. 

 

 

Para analisar, mesmo que sucintamente, o processo de enfrentamento político 

e social da AIDS no Brasil, um dos pontos importantes a serem mencionados é a 

excelência reconhecida internacionalmente do Programa e DST/AIDS. Os resultados 

obtidos por meio dos trabalhos desenvolvidos com perspectivas de controle são 

diversos no sentido de promoção da saúde e melhor qualidade de vida. 

Sendo a entrevista uma ferramenta que permite um aprofundamento e 

compreensão do tema, decidi utilizá-la com intuito de aprimorar a interpretação, análise 

e discussão dos dados que emergiram revelando os significados e implicações oriundos 

do preconceito.  

O movimento de ouvir e entender os usuários do Programa MunicipalDST/AIDS 

e Hepatites virais de Rio das Ostras, que são consideradoso foco principal do estudo, 

para identificar como é a participação de cada um na reprodução das relações sociais 

em Contextos diferentes é relevante, pois por meio do mesmo, podemos perceber o 

quanto sãodeletérios os efeitos da infecção.  

Desta forma, vejamos a ideia da autora: 
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Pesquisar é conhecer a realidade é conhecer o próprio objeto de 

trabalho, junto ao qual se pretende induzir ou impulsionar um processo 

de mudanças. Nesta perspectiva, o conhecimento da realidade deixa 

de ser um mero pano de fundo para o exercício profissional, tornando-

se condição do mesmo, do conhecimento do objeto junto ao qual incide 

a ação transformadora ou esse trabalho (IAMAMOTO, 2000, p. 62). 

 

As temáticas utilizadas com os entrevistados, usuários do Programa DST/AIDS, 

foram: a forma como foi revelado o diagnóstico, a participação da família com apoio ou 

julgamento e encerrando com a pergunta, como é enfrentado o preconceito? 

Foi realizada uma conversa com seis usuários, na qual me apresentei e falei o 

assunto a ser tratado, perguntando se os mesmos aceitavam conversar comigo para 

colaborar e enriquecer meu trabalho com seus relatos. Apenas dois usuários se 

recusaram a conversar. No entanto, os outros que aceitaram, foram participativos, 

sinceros e simpáticos. Foi uma conversa muito interessante, na qual eles acabaram 

relatando toda a história a cerca da descoberta da AIDS na vida deles e o mais 

interessante, é que tiveram usuários que foram ao Programa somente e especialmente 

para colaborar com a entrevista.  

Nesse processo evitou-se a exposição dos participantes da pesquisa no 

momento das entrevistas/conversa garantindo sigilo, que é a grande preocupação de 

todos. Sendo assim, os entrevistados relataram a forma como a notícia da infecção foi 

dada, que muitas vezes não foi levado em consideraçãose a pessoa estava preparada 

para recebê-la e os rebatimentos do diagnóstico na vida de cada um. 

Segue relatos dos usuários que identificarei por letras. 

Usuário A: 

Sou usuária do Programa desde 2009. Eu sempre realizava exames periódicos e em 

um desses exames descobri a infecção. A reação foi de tristeza, pois dividi com meu 

marido a situação sorológica e sofro preconceito quase todos os dias com isso, pois 

qualquer discussão meu marido relembra o assunto. Ele fez o teste rápido e não tem a 

infecção. Estou sempre preocupada com o cuidado com a prevenção e tento ocultar a 

sorologia, não digo pra mais ninguém, por medo da reação preconceituosa das pessoas. 

Para mim o Programa é de fundamental importância.  
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Usuário B: 

Sou usuária do Programa desde 1995. Descobri que tinha HIV na gestação e meu 

companheiro já havia descoberto antes. Eu mesma li o diagnóstico. Procurei 

imediatamente os recursos e não tive medo de encarar. Como descobri o HIV numa 

época em que a .AIDS “estava na moda”, foi para os meios de comunicação falar e 

militar contra o preconceito. Me comporto assim até hoje, não escondo de ninguém que 

sou soropositva e me disponho  para participar de Movimentos de combate a doença e 

ao preconceito, apesar de ter consciência, que os estigmas estão presentes a todo 

instante.Por fim, considero a atuação do Programa DST fundamental para minha  vida. 

Usuário C: 

Sou usuário do Programa há três anos. Assumo que adquiri o HIV por falta de 

prevenção. Fiquei sabendo da sorologia através do teste rápido e o diagnóstico foi 

revelado por uma profissional da saúde. A primeira sensação que tive foi relacionar com 

a morte. Naquele momento só pensava que ia morrer, porém com o passar dos dias, 

tudo foi se organizando em minha mente. Hoje faço o tratamento adequado, divido com 

os amigos minha condição sorológica e sento que os mesmos me respeitam e não senti 

discriminação por parte dos amigos, porém já fui discriminado no trabalho, no momento 

em que revelei minha sorologia, sendo demitido. Também levanto a questão da relação 

que é feita da AIDS com a homossexualidade, na qual o preconceito aparece pelos dois 

motivos. Já revelei para minha família sobre minha sorologia e eles me  apóiam e em 

relação ao Programa é de fundamental importância para sua vida. 

Usuário D: 

Sou usuário do Programa há três anos. Também contrai o HIV através de relação sexual 

desprotegida. Fiquei sabendo da sorologia através de exames feito num laboratório 

particular, no qual eu mesmo li o resultado e a sensação foi das piores possíveis. 

Também relaciono o HIV com a morte e faço a relação da AIDS com homossexualidade, 

porém não assumo pra ninguém minha condição sorológica. No entanto, não sinto 

preconceito devido não revelação. Se não digo para ninguém que sou HIV positivo, 

consequentemente, não sofro preconceito. Em relação ao Programa, avalio como 

essencial na minha vida. 

Usuária E:  

Sou usuária do Programa há três anos. Hoje já aderi ao tratamento, porém tive muitas 

dificuldades para aderir. Sou muito jovem, introvertida sofro e sento muito preconceito 
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por parte de todas as pessoas principalmente família. Não vou ao salão de beleza 

,porque já fui, levando meu material e senti que a manicure fez perguntas que me deixou 

retraída e com vergonha com medo do preconceito. Através dos comentários que as 

pessoas costumam fazer em relação a AIDS, sinto com muito medo de falar sobre minha 

condição sorológica. Fiquei sabendo na gravidez quando fiz o exame e meu diagnóstico 

foi revelado através de uma profissional da saúde. Eu não divido com ninguém minha 

condição sorológica, somente meu companheiro sabe.  

Usuária F: 

Sou usuária há dois anos. Logo que fiquei sabendo aderi ao tratamento, pois minha 

grande preocupação é estar bem para cuidar dos meus filhos. Senti uma reação que 

não sei nem explicar, no momento da revelação. Só me preocupei de fazer o teste 

porque um namorado do passado acabou falecendo em decorrência da AIDS, então me 

despertou sobre esse assunto. Hoje sou é uma pessoa triste e com algumas 

inquietações e problemas de ordens psicológicas que precisam ser resolvidos. Então 

para mim “o pôr do sol não será mais o mesmo”. Não divido com ninguém minha  

sorologia. Tenho consciência que o preconceito está muito presente. O preconceito 

acontece até mesmo por parte do meu companheiro. Considero o Programa também 

fundamental para minha vida, até porque não tenho amigos que posso dividir meus 

sentimentos, meus anseios... 

Foi uma conversa emocionante, que diante dos relatos dos entrevistados podemos 

concluir que o Programa DST é de fundamental importância para a adesão, pois através 

da mesma, a qualidade de vida dos portadores torna-se melhor. A referência da AIDS 

com a morte é muito forte entre os portadores. Existem muitos autores que trabalham 

com essa questão, principalmente a morte social, que já foi citada anteriormente. 

Percebemos também que os estigmas continuam internalizados, quando os 

usuários afirmam que têm medo de revelar a doença para a própria família. O medo dos 

estigmas é tão grande que tem usuários do Programa de Rio das Ostras, que residem 

em outras cidades, para que ninguém fique sabendo de sua condição sorológica, ou 

seja, começam a sofrer por antecipação. Antes da ocorrência do preconceito ou 

discriminação, eles já estão prevendo, se antecipam. 

Diante do exposto reforçamos a necessidade de que lutas políticas precisam dar 

mais ênfase ao combate à discriminação. Os grupos de convivência precisam estar cada 

vez mais socializando informações e compartilhando temas referentes à doença, que 

são comuns e difíceis de falar e debater na sociedade. A troca de experiências é rica, 

pois traz a sensação de aceitação de si e do outro, como se o estigma fosse dividido 
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entre todos. Dessa forma, o processo de reinserção social começa a partir dessas 

iniciativas, pautadas na atuação da sociedade, sendo necessária atuação propositiva e 

reivindicativa, na busca de um novo cenário para os portadores de HIV/AIDS.  

A militância política dos portadores se inicia através desses grupos e tem 

representado grande estímulo para todos. Assim, por meio das lutas,consegue-se 

algumas conquistas, como a influência que os portadores tiveram na decisão do governo 

federal brasileiro em fornecer a medicação antirretroviral gratuitamente, dentre outras, 

ações. 

A Diretora do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS), 

Georgiana Braga-Orillard, definiu discriminação como “medo do outro”.A gente quer 

incorporar zero discriminação em tudo o que a gente faz. Nossas metas são para 

tratamento, para prevenção, mas que a gente incorpore o zero discriminação. (Revista 

Ciência Brasil, São Paulo, Sexta, 05 de Setembro de 2014). 

Medidas como essas são muito importantes, pois são oriundas de reivindicações 

de grupos que estão sempre buscando cada vez mais eliminar o preconceito para que 

os portadores de HIV/AIDS possam exercer sua função de cidadão e ter espaço na 

sociedade. 

 

3.2 - A CONSCIENTIZAÇÃO PESSOAL COMO UM CAMINHO DE LIBERTAÇÃO DE 

ESTIGMAS IMPOSTOS PELA SOCIEDADE. 

 
A presença dos estigmas ainda parece ser um fator limitante na reinserção 

social, pois eles são aplicados nos indivíduos por outros indivíduos, que estão inseridos 

numa mesma sociedade dominada pela lógica do consumo, do poder controlador, que 

incentiva a busca pelo belo, pelo corpo perfeito, ou seja, estar dentro dos padrões pré-

estabelecidos.  

Então, a situação se torna mais complicada, pois o portador de HIV/AIDS, que já 

carrega consigo o medo, teme os efeitos colaterais que acreditam que poderiam se 

manifestar, como a lipodistrofia. Ao mesmo tempo em que ele quer aderir ao tratamento, 

também quer estar inserido na lógica de padrão de beleza, uma vez que  não estar 

atendendo as necessidade impostas pela sociedade, fará com que o indivíduo se sinta 

diferente e excluído. 

Para demonstrar empiricamente o nível a que chega o preconceito, segue o 

exemplo dado pelo Ministério da Saúde (2008). 
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Um dos inúmeros casos de preconceito e discriminação denunciados 

ao Programa Nacional de DST/Aids, do Ministério da Saúde, que 

evidencia a existência de violência estrutural, foi o ocorrido no Rio de 

Janeiro, onde um oficial da Aeronáutica teve seu afastamento 

providenciado imediatamente após revelar para um colega sua 

condição de soropositivo. Geralmente é assim que se dá. Primeiro, a 

desculpa é que o soropositivo precisa de uma pequena licença para 

poder compreender melhor sua nova condição, depois uma licença 

maior para promover o tratamento, e mesmo que a aids não se 

manifeste, não consegue retornar ao serviço. Neste caso específico, o 

portador do HIV foi remanejado para um serviço burocrático, como se 

não tivesse condições de realizar seu ofício original de dentista, tendo 

que se submeter às mais diversas formas de humilhação, uma vez que 

soldados, que são a base da pirâmide da hierarquia militar, recusam-

se a prestar-lhe continência, que é ato obrigatório de respeito e 

obediência entre os membros das forças armadas. (p.28) 

 

No Programa Municipal DST/AIDS e Hepatites virais de Rio das Ostras, ocorreu 

um fato que nos abalou muito (à equipe toda), o assassinato de um jovem usuário de 

20 anos, pelo avô de sua namorada porque não aceitava o namoro com um portador de 

HIV/AIDS.  

O rapaz tinha descoberto a sorologia muito doente, porém, já estava muito 

melhor, quando ocorreu o crime. Participava de nossas rodas de conversa e era uma 

pessoa muito presente que estabeleceu um vínculo com a equipe e estava fazendo o 

tratamento corretamente. Escapou de morrer de AIDS  e acabou sendo assassinado 

“por ter AIDS”. 

Não houve, veiculação do caso em nenhum jornal ou coisa parecida e sua 

sorologia não se tornou pública, até onde sabemos. 

 Assassinatos na periferia acontecem todos os dias e estão tão naturalizados 

que não são notícia. Soubemos pela namorada (que não era soropositiva), que nos 

relatou sobre a motivação do crime. Antes do assassinato ambos comentavam que a 

família dela não aceitava o namoro por ele ser soropositivo e que os vizinhos da rua - 

que também sabiam dessa condição, divulgada pela própria mãe do rapaz - chegavam 

a impedir que suas crianças brincassem com o filho dela, que nada tinha a ver com a 

história. Segundo ela, o avô fugiu e não foi preso, o que achamos muito possível 

acontecer nesses casos, em que os envolvidos são pessoas marginalizadas, 

socialmente, culturalmente, politicamente e economicamente, ou seja, à margem da 

sociedade, na qual há “fatos” naturalizados como se não tivessem importância. Como 

exemplo do que foi citado, podemos falar a despeito das dezenas de indivíduos que 
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todos os dias são assassinados e isso quando muito, vira estatística. Porém, isso só 

acontece com os pobres, pois com a classe média, o fato se torna notícias nos jornais 

e demais meios de comunicação. 

      Há relatos na mídia e em estudos feitos por pesquisadores, por exemplo, da 

expulsão de pessoas soroposivas de algumas "comunidades" no Rio de Janeiro, 

refletindo dessa forma, a discriminação e exclusão. Assim, por meio dessas informações 

concluímos que a AIDS não mata, mas o preconceito sim. Esse, mata, destrói, aniquila, 

devasta todas as perspectivas, todos os sonhos que o indivíduo possui.  

A todo o momento o preconceito se faz presente nas ações dos indivíduos e 

quando se fala em HIV/AIDS sabemos que se torna maior ainda esse grau de 

preconceito.  Existe uma necessidade muito grande de combate e luta contra esses 

estigmas direcionados a essa população. 

A seguir o quadro nos indicará a faixa etária e o número de portadores de 

HIV/AIDS e Hepatites Virais, registrados no Programa DST do Município de Rio das 

Ostras, até novembro de 2015.  Por meio da ilustração perceberemos a necessidade de 

ações voltadas para a redução do número de infectados, a partir de atividades de 

prevenção que é a base de todo trabalho direcionado a essa temática. 

 

Distribuição dos pacientes do SAE/RO10 por sexo e faixa etária em 

novembro/15 

 

Usuários HIV/Aids 

Faixa etária Masculino Feminino Total 

<20 anos 5 8 13 

20 – 30 anos 72 39 111 

31 - -40 anos 85 88 173 

41 – 50 anos 72 56 128 

51 - -60 anos 39 37 76 

61 e mais 15 9 24 

Total 288 237 525 

 

Considerando o quadro acima, das 8 pessoas do sexo feminino menores de 20 

anos, 6 contraíram o vírus por transmissão vertical; das 5 do sexo masculino, 3 

contraíram o vírus por transmissão vertical. Na faixa etária de 20 a 30 anos, 2 pessoas 

do sexo feminino e 1 do sexo masculino se infectaram também por TV. Na faixa etária 

                                                            
10 SAE/RO– Serviço de Atenção Especializada de Rio das Ostras. 
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de 20 a 30 anos, cerca de 70% dos usuários do sexo masculino declaram-se HSH, e na 

faixa etária de 31 a 40 anos, 44%. 

Esses dados quantitativos são importantes porque por meio de análise dos 

mesmos, podem-se planejar futuras mudanças, meios de mudar a realidade atual.  

A seguir veremos depoimentos que são de pessoas que participam da Rede 

Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo e Convivendo com HIV/AIDS.  

Trata-se de uma Organização sem fins lucrativos da Cidade de São Paulo, que 

tem como objetivo divulgação de atividades e construção de novas amizades. A 

comunicação é feita por meio de redes sociais e somente participam desse grupo, 

indivíduos portadores de HIV/AIDS, ou que fazem parte da Rede de Serviços de Saúde. 

Sendo assim, o conhecimento sobre essa Organização se deu no Programa Municipal 

de DST/AIDS de Rio das Ostras, lugar onde foi cumprido o estágio supervisionado e 

obrigatório, considerado também como espaço de socialização de conhecimento. 

Os relatos que trarei a seguir foram-me concedidos por meio de um participante 

do grupo que obteve autorização das autoras. Assim, utilizarei letras para identificação, 

resguardando a identidade de cada uma. São relatos de portadoras de HIV/AIDS que 

foram infectadas por transmissão vertical, ou seja, a doença transmitida da mãe para o 

bebê.  

 

Primeiro relato: A 

 

1º de março às 22:02 · São Paulo, SP, Brasil 

Minha "pequena" história rs. 

 

Meu nome é A, tenho 23 anos e sou soropositiva. 

Contrai o vírus através de uma transmissão vertical. Minha mãe faleceu quando eu tinha 

6 anos de HIV e infelizmente ela ficou num estado horrível, ela não queria tomar os 

medicamentos e acabou contraindo uma toxoplasmose que há deixou sem movimento 

nenhum do corpo e sem fala. Cresci com a imagem dela na cabeça, acamada, sem 

forças, só resmungando. Mais meu pesadelo começou mesmo dois anos depois do 

falecimento dela. Várias vezes eu passava mal e o medico dizia que era uma virose , 

até que uma vez nada parava no meu estomago e minha boca por completo ficou toda 

branca (sapinho). Fui ao medico, fiz vários exames e para a minha tristeza eu também 

estava infectada pelo vírus HIV, comecei a tomar inúmeros remédios, passava com uma 

psicóloga pra poder entender tudo isso. No começo forçada pela minha Vó, eu tomava 

todos remédios até tive uma carga viral indetectável, mais isso foi por pouco tempo, 

quando comecei a tomar sozinha os medicamentos na maioria das vezes decidia não 

https://www.facebook.com/groups/RNPVCHA/permalink/466272933497489/
https://www.facebook.com/pages/Campinas/110703698957912
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tomar, porque no fundo eu achava que não precisava daquilo, parei de tomar quando 

me sentia bem, que era por meses, e voltava a tomar quando eu ficava doente ou 

internada e meu exame vinha horrível, por vezes desisti de me cuidar , fiquei quase 3 

anos sem remédio, adoecendo aos poucos, até que fui internada quase sem vida, mais 

pra minha sorte me recuperei e logo parei com a medicação de novo, era e é muito ruim, 

os efeitos colaterais são fortes e horríveis, nada para no estomago. No meio do ano de 

2015 meu exame estava ruim, e ouvi pela primeira vez do medico que não sabia mais 

o que fazer com uma paciente que podia e não queria se tratar, pra mim sempre foi 

difícil, nunca aguentei tomar os retrovirais, meu estomago é muito fraco, passo muito 

mal, e pra falar a verdade, eu não sei o que é viver sem HIV. Meu medico me 

encaminhou pra uma nova psicóloga, com quem abri o jogo e disse que não queria 

passar por esse sofrimento ,queria sim me cuidar, mais sem essa coisa de obrigação 

"você tem que tomar o medicamento senão você vai morrer" não tem coisa pior que 

ouvir isso. Mais fui entendendo que não adianta, eu tinha que tomar e pronto. Comecei 

á tomar .diminui a carga viral e aumentei meu cd4, não muito mais aumentei. Eu estava 

muito feliz comigo mesma por de pouco em pouco estar melhorando, quando no final 

de novembro do ano passado fiquei doente, contrai uma grave pneumonia, fiquei 8 dias 

internada, sai do hospital com muita tontura e fadiga, sentindo que tinha algo errado. 

Fui internada 1 semana depois, onde fui diagnosticada com toxoplasmose, que atingiu 

meu cérebro, tirando um pouco da minha fala, tirando um pouco da minha força do lado 

direito do corpo e me deixando com tontura e fadiga ao extremo. Comecei tomando 17 

comprimidos por dia, 3 retrovirais 14 da toxoplasmose... Graças á Deus, depois de 2 

meses de grande e sofrida recuperação eu melhorei 70%, agora com 9 comprimidos por 

dia e com ótima aceitação dos remédios e do estômago(que sofria bastante rs) também. 

Fiquei com uma sequela da mão direita mas estou fazendo fisioterapia e creio que vai 

voltar ao normal rs. Bom, essa é um pouco da história de uma jovem que nunca soube 

o que é viver sem HIV, mas que sabe muito bem o que é ser feliz! 

"Sonhar, nunca desistir, ter Fé, pois fácil não é e nem vai ser, tentar até se 

esgotar suas forças, se hoje eu tenho quero dividir, ostentar pra esperança levar e o 

mundo sorrir..."  

 

 

Segundo relato: B 

26 de janeiro · Sapucaia do Sul, RS, Brasil 

[relato][desabafo][sororidade] 

https://www.facebook.com/roehrsdebora?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/323497437774184/permalink/325524607571467/
https://www.facebook.com/pages/Sapucaia-do-Sul-Brazil/171559522871881
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Oi manas, tenho 21 anos, moro no RS, sou soropositiva de nascença. 

Eu fui adotada com 2 meses, minha família descobriu aos 7... Eu, eu mesma fui 

descobrir o que era com 10 anos, na minha sala de aula lendo um livro de Ciências; 

Desde então eu me tratei dos 7 aos 10 anos, logo após eu fui à uma consulta com minha 

pediatra e disse: "Eu não vou mais tomar meus remédios, se for pra eu ficar viva eu vou 

ficar sem eles e se for pra morrer Deus vai me levar." 

Lembro-me das lágrimas caindo da minha mãe... foi uma escolha minha, eu quis isso, 

eu não aguentava mais. 

Sofri preconceito desde os meus 10 anos, na escola, eu era a AIDETICA E ADOTADA, 

as pessoas falavam de mim, na minha cara, elas riam, passavam na frente da minha 

casa e gritavam... foi assim a minha vida toda, e eu me sentia um lixo, me sentia menor 

que tudo/todos na minha volta, eu tive ODIO das pessoas, eu fui amarga e estúpida por 

algum tempo da minha vida, e isso me dói tanto, mas eu entendo que foi uma fase 

rebelde, acho que todos temos né? hehehe! 

Hoje minha vida é outra, eu só quero serenidade, eu estou muito doente, eu tentei me 

tratar umas 6x logo após tudo isso, me faz muito mal, eu não quero morrer de verdade 

mas as vezes me pergunto: "pq é taodificil?" eu sei que 60% de tudo é meu psicologico, 

só queria que meu corpo combatesse tudo isso sozinho... 

To começando a me aceitar, e é tão bom saber de grupos como esse,e sei que não 

estou sozinha. 

O que eu queria compartilhar aqui independente da situação de cada uma vocês 

podem ser o que vocês quiserem, vocês são lindas, e a gente estar juntas nessa. 

Toda energia positiva é bem vinda . 

 

Terceiro e último relato: C 

Olá flor, sua história tem vários pontos iguais ao meu...nasci com HIV, perdi meus pais 

com 2 anos...tive fase de não entender o porque de ter que tomar os remédios e com 

isso tive falha, mas não tive nenhuma doença oportunista e nunca fiquei internada... 

Acredito que nos de TV o processo não é de aceitação e sim de entendimento...a muito 

tempo eu venho dizendo que não vivo com HIV ele é quem vive comigo... não é fácil 

viver com HIV e sabemos disso, pois temos "obrigações" chatinhas, mas que assim 

como alimentação são super necessários para continuarmos com nossos objetivos e 

sonhos... Fico muito contente, de verdade de saber que apesar de tudo que te ocorreu, 
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você esteja forte para seguir em frente...nunca mais nunca deixe de acreditar que acima 

de tudo nos podemos e conseguimos tudo quando colocamos isso em foco e 

depositamos muita determinação... desde já conte comigo... temos um grupo só de 

meninas no facebook,, caso queira te coloco lá... 

Após todos esses debates, relatos e entrevistas que muito nos serviram de 

aproximação da realidade desses indivíduos acometidos pelo HIV/AIDS, concluímos 

com grande desejo de buscar levar o tema ao debate, nas Universidades, na sociedade 

de modo geral, fortalecendo a luta que é de todos por um mundo melhor. 

Segundo a OMS, as DSTs e suas complicações representam uma das dez 

principais causas de procura a serviços de saúde em países em desenvolvimento, 

respondendo por aproximadamente 17% das perdas econômicas relacionadas à 

saúde/doença.Quando falamos em DSTs logo, pensamos em HIV e realmente estão 

interligados esses dois assuntos, pois os portadores de HIV que também são portadores 

de alguma DST apresentam aumento da carga viral nas secreções, dentre outros 

problemas agravantes. Para, além disso, segundo a UNAIDS, órgão das Nações Unidas 

responsável pelo enfrentamento da epidemia do HIV em âmbito global, o Herpes Genital 

(HSV) pode ser considerado o principal co-fator pela maior proporção de novas 

infecções pelo HIV. 

No campo da Saúde Pública, quando pensamos na denominação “saúde do 

homem” logo percebemos que é um fato recente e em ralação ao HIV, há uma maior 

proporção entre o maior número de homens em relação às mulheres infectadas e, um 

dos maiores desafios enfrentados no Brasil é o aumento na taxa de HIV entre homens, 

gays. 

Somente há pouco tempo iniciou a Política Nacional de Atenção Integral a Saúde 

do Homem, que visa cuidados preventivos de saúde.  A Campanha novembro azul, é 

um exemplo de iniciativa de incentivo aos homens para a realização de exames e 

acompanhamento periódico com médico, pois o enfrentamento de doenças para os 

homens, principalmente DSTs, requer uma visão renovada e livre de estereótipos.  

Vejamos essa diferença no gráfico a seguir, no qual revela que 55% são homens 

infectados por HIV e 45% são mulheres. 
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No Brasil e no mundo no início da infecção havia mais mulheres do que homens 

infectados, porém as notificações registram um aumento do número de homens 

infectados. O gráfico acima demonstra com clareza essa realidade. 

Muitos homens acreditam que não vão se infectar em relações heterossexuais e 

também acreditam que as chances de se contrair em uma única relação, são muito 

baixas, porém, estão desenformados. Deve-se ter atenção e se lembrar de se prevenir, 

não compartilhando agulhas e seringas e usando preservativos durante relação sexual.  

Também mostraremos que a maior incidência de contaminação, está na faixa 

etária de 31 a 40 anos, que para alguns autores, é considerada a faixa em que se 

concentra a população em maior atividade sexual. O Ministério da Saúde revela que a 

causa dessa incidência de contaminação entre os jovens, é a dispensa do preservativo. 

Portanto, para mudar essa realidade é necessário adotar medidas de redução de riscos 

como, conscientização e prevenção nas relações.  

Para muitos pesquisadores a explicação para o aumento da contaminação pelo 

HIV entre jovens, é que essa juventude dos dias de hoje, não vivenciaram os primeiros 

anos da epidemia, que chegou ao País assustando e matando várias pessoas, porque 

ainda não havia medicamentos antirretrovirais.  

 

 

 

 

55%

45%

Usuários HIV/AIDS
Identidade de Genero declarada

ou sexo

Masculino Feminino
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O gráfico a seguir demonstra essa incidência que acabamos de citar. 

 

 

 

 

3.3 - A PARTICIPAÇÃO NA DINÂMICA SOCIETÁRIA: SUPERAÇÃO E 

CONQUISTAS. 

 

Para pensar a participação do indivíduo na sociedade, é necessário entendê-la 

como um constante processo de desenvolvimento, em que o homem pertence e 

depende da mesma para concretizar as relações sociais. Assim não podemos deixar de 

citar que, independente da forma de contágio, a infecção pelo HIV acontece nas 

relações sociais. 

Se tratando de uma doença como a AIDS, que já traz consigo o estigma e a 

discriminação, o processo de superação de obstáculos é longo e tem relação com a 

forma como são vivenciadas as mudanças necessárias no estilo de vida, ou seja, 

hábitos e rotinas. Devido ao medo da morte e à vontade de viver, o portador se adapta 

a novos estilos de vida, como por exemplo, parar de fumar e beber e começar a praticar 

alguma atividade física.  

No caso de um fumante com HIV/AIDS, desenvolver uma doença pulmonar, a 

probabilidade, é bem maior do que em uma pessoa que não tem o vírus. E em relação 

3%

21%

33%

24%

14%

5%

Usuários HIV/AIDS
Sexo Considerando o Total

20 anos 20-30 anos 31-40 anos

41-50 anos 51-60 anos 61 e mais
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à bebida alcoólica sendo consumida em excesso, também pode ter conseqüências 

sérias.  

As informações referentes aos benefícios oferecidos por meio das atividades 

físicas estão difundidas entres os indivíduos na sociedade. Para reforçar esse assunto, 

o autor LA Pierre (1998), que foi um dos primeiros pesquisadores a estudar sobre os 

benefícios do exercício físico, revela que para o portador de HIV/AIDS os efeitos na 

resposta imunológica são múltiplos, além de trabalhar o psicológico.  

Durante o período de evolução da AIDS, geralmente os pacientes perdem massa 

muscular e os exercícios físicos, são considerados benéficos principalmente quando se 

inicia precocemente, pois tem função de manutenção da saúde e funções físicas. 

Então quando o indivíduo infectado, começa a mudar seu estilo de vida, 

procurando sempre práticas saudáveis, associada adesão ao tratamento, com certeza 

alcançará á longevidade e terá melhor qualidade de vida. 

Nos últimos anos o termo qualidade de vida tem despertado interesse em 

diversos pesquisadores em diferentes áreas que envolvam a saúde. Sendo avaliado 

como um indicador para avaliação de eficácia e eficiência de tratamento, podendo ser 

relacionada com a satisfação e bem estar do indivíduo.  

A qualidade de vida não é um campo fácil de trabalhar, sendo complexo e 

podendo sofrer interferência de diversos setores. O portador de HIV/AIDS que não se 

cuida, ou seja, não adere ao tratamento, encurta a expectativa de vida e compromete a 

qualidade de vida. No entanto, cabe ressaltar a importância também dos Serviços de 

Saúde, como fontes potencializadoras da qualidade de vida. Porém, na área da saúde 

qualidade de vida em nosso País, parece estar bem distante, pois diante das condições 

em que vivemos agora mais do que nunca com a crise financeira que assola a 

população, só nos resta indagar. Como ter boa qualidade de vida? 

Na busca de medidas que minimizem rebatimentos negativos, que afetam a vida, 

os indivíduos portadores de HIV/AIDS estão sempre buscando selecionar seu círculo de 

amizades, preocupados com a sua condição de saúde ocultando a doença, sendo essa 

atitude decorrente do medo e da discriminação. As condições de saúde da população 

são determinadas pelas desigualdades, no que se refere ao acesso aos serviços e 

formulação das políticas. Sendo assim a participação de toda comunidade e sociedade 

civil no compartilhamento de decisões e ações estratégicas de forma aberta e 

democrática, com o intuito de promover uma melhor qualidade de vida, é indispensável. 
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Desta forma segundo Foucault (2005), a saúde e a vida são alvos de lutas 

biopolíticas11.Assim os mecanismos reguladores que foram criados por meio dessa 

construção que o autor chama também de biopoder permitem a realização de diversas 

tarefas como: aumentar a natalidade, reduzir a mortalidade. Nesse sentido faz-se 

necessário o engajamento para garantir a segurança do conjunto, envolvendo todos os 

indivíduos. Sendo assim, a luta contra a AIDS está inserida num contexto de outras lutas 

como: combate a homofobia, luta pelos direitos humanos, direitos dos homossexuais e 

direito à saúde.   

O suporte social e até emocional que vem dos meios de convivência, influencia 

na qualidade de vida do portador de HIV/AIDS, fortalecendo as redes sociais. Porém, 

ao mesmo tempo em que uma doença crônica como a AIDS provoca um rompimento 

nas relações habituais, pode também, gerar novas redes, com indivíduos que tem em 

comum o diagnóstico, os preconceitos e os estigmas.  

Para complementar essa temática complexa em torno das situações vivenciadas 

pelos portadores de HIV/AIDS, o autor Telles (1994) apud Vilamil (2008)sinaliza que 

parece que vivemos numa sociedade de mão dupla entre a lógica do direito e da 

dificuldade de efetivação desses, reproduzindo o preconceito e a discriminação. 

No decorrer dos anos nossa sociedade foi construindo estereótipos, 

preconceitos e discriminação, em torno da AIDS, porém, hoje mais do que nunca já 

estamos conscientes da necessidade de unidos agir para eliminá-los. Não podemos 

deixar o preconceito fazer parte da cultura do povo, é preciso encará-lo como um mal 

que precisa ser combatido.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo procuramos trazer ao debate o tema HIV/AIDS, retratando desde 

o seu descobrimento, contaminação pelo vírus e avanço da doença, perpassando pela 

luta contra o preconceito enfrentado pelos portadores de HIV/AIDS que historicamente 

vem permeando as relações sociais dos indivíduos acometidos por essa doença. 

Com o desenvolvimento da AIDS no Brasil, num momento em que o País 

passava por transformações, a doença foi atingindo basicamente no primeiro momento 

                                                            
11O termo biopolítica foi utilizado por Foucault para designar uma das modalidades do exercício 

do poder sobre a vida, centrado prioritariamente sobre os mecanismos do ser vivo e os 

processos biológicos. 
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um grupo específico de pessoas, que ficou conhecido como “grupos de risco”. Porém 

logo após foi disseminando-se para a população de modo geral. No entanto, toda essa 

situação trouxe conseqüências, formando uma cultura enraigada de preconceitos que 

perduram até os dias atuais. 

Em meio a esse cenário de mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais, 

foram consolidados os grupos de militância e ONGs, fundamentais na luta pelos direitos 

das pessoas vivendo com HIV/AIDS, promovendo integração social, troca de 

experiências e conscientização dos portadores, para que por meio de mudanças de 

atitudes, pudessem desenvolver suas atividades “normais”, resguardando sua 

identidade, afastando a ideia de um ser inútil. 

Com as transformações ocorridas na vida do indivíduo a partir do momento em 

que ele descobre a infecção, acontece o momento de se readequar todo o contexto que 

o envolve. Pois junto com essas transformações está o medo, a vergonha, dentre outros 

sentimentos que vão impactar profundamente em suas relações sociais. 

Podemos dizer que muitos avanços já foram obtidos no que diz respeito ao 

diagnóstico e tratamento da doença. Começando com a introdução de medicamentos 

oferecidos pelo SUS, a chegada do preservativo feminino, a criação das Leis para 

fortalecer e garantir o processo. Esses mecanismos são utilizados como ferramentas de 

trabalho, porém, não é suficiente, ainda tem muito que se fazer. Também foi criado o 

teste rápido de fluído oral, disponibilizado pelo Departamento de DST, dentre outros. Na 

atual conjuntura a necessidade é de difusão do conhecimento, incentivo e investimento 

nas ações em saúde e educação, para combater o preconceito como foco principal.  

Acerca dos impactos causados pelo HIV/AIDS, ressaltamos como resultado 

negativo os estigmas que estão impregnados na sociedade. Diante disso as pessoas 

têm dificuldade em aceitar esse diagnóstico ameaçador. Com isso, muitos acabam 

optando por não revelar a soropositividade. Muitas vezes a própria família não sabe da 

infecção de um membro, pois o mesmo, por medo do preconceito acaba escondendo 

seu diagnóstico. 

Portanto a pessoa portadora necessita de apoio, de Serviços de Saúde 

preparados e que funcionem, servindo como base para que junto com profissionais 

capacitados, aconteça a efetivação dos seus direitos, levando em consideração que o 

campo psíquico dos portadores de HIV/AIDS fica totalmente comprometido, 

demonstrando a necessidade de um trabalho voltado para diversas áreas. A AIDS além 

de comprometer o aspecto biológico, compromete também os outros. Como o cultural, 

social, político, econômico, ou seja, compromete o indivíduo em sua totalidade. 

O indivíduo infectado por HIV/AIDS geralmente passa a ter dificuldades de se 

relacionar e se afasta do seu ciclo social, ou, quando assume sua sorologia diante da 
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sociedade, passam a sofrer múltiplas formas de exclusão, por desinformação, falta de 

conhecimento e preconceito. Porém, é necessário que esse indivíduo busque 

alternativas de enfrentamento e se considere, antes de qualquer iniciativa, um sujeito 

dotado de direitos.  

As constatações aqui apresentadas foram evidenciadas nos relatos obtidos por 

meio das conversas realizadas com os usuários do Programa DST/AIDS do Município 

de Rio das Ostras.  Constatamos que as relações sociais dos indivíduos acometidos 

pela doença são permeadas pelo sofrimento, num contexto repleto de significados entre 

os quais, o medo interfere no modo como os soropositivos organizam o seu cotidiano. 

A partir do relato referente ao usuário do Programa que acabou sendo 

assassinado por ter AIDS, enfatizamos a presença do preconceito nas relações sociais 

e por isso a necessidade de luta contra o mesmo e também contra o aumento da 

contaminação por HIV, visto que após os relatos de adolescentes e jovens vivendo e 

convivendo com o vírus, podemos nos aproximar mais ainda da realidade vivenciada 

por eles e pensar em ações para mudar essa realidade.  

Enfim por tudo que foi exposto, concluímos que o tema AIDS é demasiado 

complexo porque envolve questões morais, que estão ligadas a sexualidade, uso de 

drogas, dentre outros aspectos os quais as pessoas ficam receosas em falar.  

As relações sociais são permeadas por contradições e conflitos que 

desencadeiam todos esses estigmas direcionados ao portador de AIDS. Desta forma, 

uma sociedade igualitária ainda é um sonho. Por essa e por outras questões, à 

relevância do tema, incluindo em suas agendas de debate e contribuindo para a 

melhoria da saúde pública. 
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VÍDEOS ACESSADOS DA INTERNET:  

O CARTAZ.  Publicado em 04 de maio de 2015. Em ação criada para a ONG Grupo de 

Incentivo à Vida (GIV), a agência Ogilvy Brasil criou a campanha “O Cartaz HIV 

Positivo”, que foi espalhado pela mídia impressa e mobiliário urbano da cidade de São 
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dias. Nas imagens, algumas pessoas ainda têm resistência ao contato com 
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29/06/2015 | 17h29. http://diariogaucho.clicrbs.com.br/rs/dia-a-

dia/noticia/2015/06/video-emocionante-mostra-homem-com-hiv-convidando-pessoas-
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ANEXOS:  

 

Questionário: Utilizado na pesquisa de campo, feita por meio de entrevista com 

usuários inscritos no Programa Municipal de DST/AIDS e Hepatites Virais de Rio das 

Ostras. 

Perguntas:  

1 – Há quanto tempo freqüenta o Programa? 

2 – Como a AIDS entrou na sua vida? 
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3 – Qual foi sua reação? 

4 – Relate o momento do diagnóstico. Se foi revelado por um profissional. 

5 – A família e amigos conhecem sua sorologia? Se sabem, qual foi a reação? 

6 – Você se declara portador de HIV/AIDS? 

7 – Você já sofreu preconceito? Qual? Onde? 

8 – Qual a importância do Programa em sua vida? 

 

 

 

Lei 9.313/96: Dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do 
HIV e doentes de AIDS. 

Lei 12.984/14:Define o crime de discriminação dos portadores do vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) e doentes de AIDS. 

Portaria Interministerial Nº. 869 - de 11 de agosto de 1992. 

 

 

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 9.313, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1996. 

 

O  PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Os portadores do HIV (vírus da imunodeficiência humana) e doentes de 
AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) receberão, gratuitamente, do Sistema 
Único de Saúde, toda a medicação necessária a seu tratamento. 

§ 1° O Poder Executivo, através do Ministério da Saúde, padronizará os 
medicamentos a serem utilizados em cada estágio evolutivo da infecção e da doença, 

 Dispõe sobre 
a distribuição 
gratuita de 
medicamentos 
aos 
portadores do 
HIV e doentes 
AIDS. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.313-1996?OpenDocument
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com vistas a orientar a aquisição dos mesmos pelos gestores do Sistema Único de 
Saúde. 

§ 2° A padronização de terapias deverá ser revista e republicada anualmente, ou 
sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento científico 
atualizado e à disponibilidade de novos medicamentos no mercado. 

Art. 2° As despesas decorrentes da implementação desta Lei serão financiadas 
com recursos do orçamento da Seguridade Social da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, conforme regulamento. 

Art.3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília,  13 de novembro de 1996; 175º da Independência e 108º da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  
José Carlos Seixas 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 14.11.1996. 

 

 

 

 

Presidência da 
República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos 

Jurídicos 
 

LEI Nº 12.984, DE 2 DE JUNHO DE 2014. 

  
Define o crime de discriminação dos 

portadores do vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) e doentes de aids. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  Constitui crime punível com reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e 
multa, as seguintes condutas discriminatórias contra o portador do HIV e o doente de 
aids, em razão da sua condição de portador ou de doente: 

I - recusar, procrastinar, cancelar ou segregar a inscrição ou impedir que 
permaneça como aluno em creche ou estabelecimento de ensino de qualquer curso ou 
grau, público ou privado; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.984-2014?OpenDocument
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II - negar emprego ou trabalho; 

III - exonerar ou demitir de seu cargo ou emprego; 

IV - segregar no ambiente de trabalho ou escolar; 

V - divulgar a condição do portador do HIV ou de doente de aids, com intuito de 
ofender-lhe a dignidade; 

VI - recusar ou retardar atendimento de saúde. 

Art. 2o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  2  de  junho  de 2014; 193o da Independência e 126o da República. 

DILMA ROUSSEFF 

José Eduardo Cardozo 

Arthur Chioro 

Ideli Salvatti  

Este texto não substitui o publicado no DOU de 3.6.2014. 

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 869 - DE 11 DE AGOSTO DE 1992.Os Ministros 

de Estado da Saúde e do Trabalho e da Administração, no uso das atribuições que lhes 

confere o artigo 87, parágrafo único, inciso IV, da Constituição Federal, e Considerando 

que os artigos 13 e 14 da Lei n. 8.112/90 de 11 de dezembro de 1990, exigem tão-

somente a apresentação de um atestado de aptidão fÍsica e mental, para posse em 

cargo público; Considerando que a sorologia positiva para o vírus da imunodeficiência 

adquirida (HIV) em si não acarreta prejuízo da capacidade laborativa de seu portador; 

Considerando que os convívios social e profissional com portadores do vírus não 

configuram situações de risco; Considerando que as medidas para o controle da 

infecção são a correta informação e os procedimentos preventivos pertinentes; 

Considerando que a solidariedade e o combate à discriminação são a fórmula de que a 

sociedade dispõe para minimizar o sofrimento dos portadores do HIV e das pessoas 

com AlDS; Considerando que o manejo dos casos de AIDS deve ser conduzido segundo 

os preceitos da ética e do sigilo; Considerando que as pesquisas relativas ao HIV vêm 

apresentando surpreendentes resultados, em curto espaço de tempo, no sentido de 

melhorar a qualidade de vida dos indivíduos infectados e doentes, resolvem: Proibir, no 

âmbito do Serviço Público Federal, a exigência de teste para detecção do vírus de 

imunodeficiência adquirida, tanto nos exames pré-admissionais quanto nos exames 

periódicos de saúde. Adib D. Jatene, Ministro da Saúde. - João Mellão Neto, Ministro do 

Trabalho e da Administração. D.O. de 12 de agosto de 1992. págs. 10.968 e 10.9691. 


