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Apresentação

Com prazer, apresentamos o Curso de Aperfeiçoamento Gestão da Política de DST, 
AIDS e Hepatites Virais no SUS, uma proposta construída ao longo do desen-
volvimento do projeto AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS PARA APRIMORAR A 

GESTÃO DOS PROGRAMAS DE DST/AIDS NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL. Este 
projeto, desenvolvido entre janeiro de 2009 e março de 2011, resultou de uma parceria 
entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte através do Núcleo de Estudos em 
Saúde Coletiva (NESC) e o Ministério da Saúde (MS) por meio do Departamento Nacional 
de DST, AIDS e Hepatites Virais. 

Caracterizado como projeto de extensão e inovação social, teve como maior desafi o 
apoiar a gestão dos programas de DST/AIDS e Hepatites Virais no estado do Rio Grande 
do Norte, visando ampliar, inserir e articular a gestão às ações de atenção nas redes do 
SUS. Para isso, utilizou como metodologias de trabalho o apoio e a educação permanente, 
as quais se caracterizam por sua natureza inclusiva e participativa, já experimentadas 
em processos de capacitação, gestão, planejamento e avaliação em saúde.

Desenvolver um curso para capacitação de quadros técnicos em função gestora, 
com tecnologia de educação à distância (EAD), foi um dos objetivos do referido projeto. 
O curso que ora apresentamos é um de seus produtos.

Esperamos que a execução deste curso atenda às necessidades de qualifi cação da 
gestão dos programas e das equipes gestoras municipais e estadual. Ao mesmo tempo, 
esperamos que se some às iniciativas de organização do cuidado integral  às pessoas no 
que diz respeito à atenção às DST, AIDS e Hepatites Virais. O desafi o de construção do 
processo de regionalização solidária para estruturação de redes, conforme diretrizes do 
Pacto pela Saúde, é a linha norteadora da proposta pedagógica deste curso. 

Desejamos que a realização do curso seja exitosa para a qualifi cação da gestão e da 
atenção no SUS. O convite para experimentá-lo está lançado e os desafi os de qualifi cação 
da gestão e da atenção aguardam o esforço de nossas ações!

Natal/RN, junho de 2011.

Marise Reis de Freitas 

Coordenadora do Projeto

Professora no Departamento de Infectologia/UFRN

Elizabethe Cristina Fagundes de Souza

Coordenadora do NESC/UFRN/Coord. Adjunta do Projeto

Professora no Departamento de Saúde Coletiva/UFRN
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Apresentação do curso

O Curso de Aperfeiçoamento sobre Gestão da Política de DST, AIDS e Hepatites 
Virais é parte de um projeto mais amplo de apoio à qualifi cação da gestão dos 
programas de DST, AIDS e Hepatites Virais no estado do RN.

O citado projeto tem como objetivos a avaliação dos serviços que desenvolvem 
ações na área de DST, AIDS e Hepatites Virais, o apoio técnico à gestão das políticas 
desenvolvidas no estado e em alguns municípios, e a elaboração da proposta pedagó-
gica deste curso, na perspectiva de também contribuir para a qualifi cação da gestão da 
referida política.

O processo de implementação e consolidação dos princípios e diretrizes do SUS 
pressupõe um conjunto de ações estratégicas em prol da organização das práticas nas 
várias áreas de atenção à saúde. Entre essas ações, destacam-se os processos de educa-
ção permanente visando à qualifi cação da gestão e da atenção para o atendimento das 
necessidades em saúde.

Nesse sentido, o curso que ora apresentamos tem o propósito de apoiar as equipes 
gestoras das políticas para as DST, AIDS e Hepatites Virais objetivando melhorar o desem-
penho das suas responsabilidades. Além disso, pretende-se oportunizar a organização do 
conhecimento já existente, a aquisição de novos conhecimentos teóricos e práticos, e a 
implementação de novas iniciativas estruturantes no processo de trabalho desenvolvido.

Sua proposta pedagógica tem como base o método da problematização, direcionado 
à aquisição do saber vinculado à realidade social, possibilitando um confronto da prática 
vivida com os conteúdos propostos e uma compreensão reelaborada dessa prática. Como 
nos ensinava Paulo Freire1: existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modifi cá-lo. 
O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, 
a exigir deles novo pronunciar.

O caminho a ser seguido pelos alunos em todo o curso está estruturado através de 
sequências de atividades didáticas que vão da compreensão à ação e da ação à com-
preensão, nas quais eles são estimulados a assumirem uma postura ativa e por esforços 
próprios se reconhecerem nos conteúdos apresentados, ampliando e recodifi cando suas 
experiências. Dessa forma, o aluno aprende com a realidade, ao mesmo tempo em que 
se prepara para intervir sobre ela, tornando assim a aprendizagem signifi cativa. 

O curso está estruturado em três unidades de aprendizagem articuladas em módulos, 
perfazendo uma carga horária de 200 horas, que induzem uma permanente relação entre 
teoria/prática e buscam contribuir para reorganização do processo de gestão.

A primeira unidade, “O contexto da política para as DST, AIDS e Hepatites Virais”, 
está organizada em dois módulos: 1° - A problemática das DST, AIDS e Hepatites Virais; 
2° - A política para as DST, AIDS e Hepatites Virais no contexto do SUS. A Unidade 
conta com várias atividades que possibilitam o aprendizado de forma articulada às ex-
periências vividas.

A segunda unidade de aprendizagem, “Redes de Atenção Integral”, está organizada 
em um único módulo direcionado para o desenvolvimento da organização de redes e 

1  FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
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estruturação de linhas do cuidado em DST, AIDS e Hepatites Virais na perspectiva da 
integralidade da atenção.

E a terceira unidade de aprendizagem, “O processo de gestão da Política DST, 
AIDS e Hepatites Virais”, está organizada em oito módulos: 1° - Análise da situação: 
identifi cando problemas; 2° - Informação e sistema de informação; 3° - Planejamento e 
avaliação; 4° - Trabalho em equipe; 5° - Gestão de confl itos; 6° - Educação para quali-
fi cação do trabalho; 7° -Financiamento das ações; 8° - Aspectos legais e normativos.  O 
conjunto desses módulos discute estratégias e instrumentos de gestão visando subsidiar 
as tomadas de decisão, otimizar o funcionamento da política e promover mudanças que 
contribuam para a (re) organização do serviço e melhoria do quadro epidemiológico das 
DST/AIDS/ Hepatites Virais.

Os autores
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Esta unidade tem como propósito levá-lo a refl etir criticamente sobre o contexto 
da problemática das DST, AIDS e Hepatites Virais, visando contribuir para uma melhor 
compreensão desses agravos à saúde
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Apresentação da unidade
Nesta unidade, você deve ser capaz de compreender e elaborar um diagnóstico 

sobre a situação das DST, AIDS e Hepatites Virais nos contextos municipal, regional ou 
estadual, através da problematização da realidade para a melhor compreensão das suas 
determinações e consequências. Dessa maneira, a unidade está estruturada em 2 módulos.

UNIDADE 1

MÓDULOS Ch.

1 A problemática das DST, AIDS e Hepatites Virais 20 h

2 A Política para as DST, AIDS e Hepatites Virais no contexto do SUS. 20 h

Objetivos da unidade
 Conhecer a problemática das DST, AIDS e Hepatites Virais no que se refere aos as-

pectos técnicos e conceituais. 

 Refl etir sobre os aspectos sociais, culturais e subjetivos dessa problemática.

 Discutir e analisar a Política para as DST, AIDS e Hepatites Virais no contexto do SUS. 

 Identifi car os processos de parceria entre as organizações da sociedade civil e os 
órgãos responsáveis por essa Política.
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01
módulo

A problemática das
DST, AIDS e Hepatites Virais
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O Módulo 1 da Unidade de Aprendizagem 1 consiste na abordagem dos aspectos 
teóricos e conceituais das DST, AIDS e Hepatites Virais para a compreensão da proble-
mática desses agravos. 

A proposta deste módulo é oferecer um ambiente de aprendizagem interativo e 
aprazível. Assim sendo, vamos trabalhar com cinco atividades que convidam você, 
aluno, a refl etir sobre a temática central de forma articulada à sua realidade, fazendo 
uma aproximação com os conceitos e retornando a eles através da leitura ou em outra 
atividade de síntese. 

Neste módulo, vamos tratar dos conceitos relacionados às DST, AIDS e Hepatites 
Virais. Para tanto, convido você a iniciar a primeira atividade que irá ajudá-lo a visualizar 
essa problemática no seu município, região de saúde ou estado.

Apresentação
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1.1 Conceitos relacionados às DST, AIDS e Hepatites Virais
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3
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Faça um levantamento sobre os indicadores demográfi cos, epidemiológicos 
e sociais que caracterizam a situação de morbidade e mortalidade das DST, 
Acquired immune defi ciency syndrome (AIDS) e Hepatites Virais no seu muni-
cípio, região de saúde ou estado. Para tanto, siga os seguintes procedimentos:

a) Levante informações sobre os casos notifi cados referentes à faixa etária, sexo, in-
cidência em gestantes, nível social, procedência, adesão ao tratamento, entre outros 
dados que julgue pertinentes.

Com base nas informações coletadas, refl ita sobre as seguintes questões:

b)  As DST, AIDS e Hepatites Virais representam um problema de saúde pública 
no seu município, região de saúde ou estado? Por quê?

c) Você considera que existe subnotifi cação de casos de AIDS, DST e Hepatites 
Virais no seu município, região de saúde ou estado? Por quê?

d) Entre as doenças (AIDS, DST e Hepatites Virais), quais são as de notifi cação 
compulsória?

Escreva um texto analítico descrevendo a situação encontrada e encaminhe 
para o seu tutor através do ambiente virtual do seu curso.

1.1.1 DST
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Atenção

Unidade 1 O contexto da Política para as DST, AIDS e Hepatites Virais 21

Ao elaborar o texto analítico solicitado, você enfrentou o desafi o de sistematizar 
informações que o ajudaram a entender sobre a problemática das DST, AIDS e Hepatites 
Virais no seu município, região de saúde ou estado.

Agora vamos procurar compreender os aspectos teóricos e conceituais de cada 
um desses agravos a partir das Atividades 2, 3 e 4, que consistem na leitura de textos e 
análise de situações-problema que irão instigá-lo a analisar casos de forma contextua-
lizada e desafi ante, possibilitando conexões com os textos lidos e estimulando a busca 
de respostas às questões colocadas.

É possível que você já tenha conhecimento e vivência de todas essas patologias. 
Entendemos, porém, que o estudo global e ordenado dos aspectos mais relevantes de 
cada um desses agravos é importante para o melhor aproveitamento do curso.

Para isso, você vai ler o texto 1 - Uma breve revisão sobre doenças sexualmente 
transmissíveis -, de André Luciano de Araújo Prudente, que aborda vários aspectos 
informativos sobre as DST mais frequentes, os comportamentos sexuais de risco, grupos 
vulneráveis, modos de transmissão, apresentações clínicas sumárias, portadores assin-
tomáticos, requisitos mínimos para diagnóstico e tratamento, morbidade e mortalidade, 
gravidez e DST, medidas de prevenção.

Lembre-se ao ler o texto de fazer anotações que lhe ajudem a compreender 
o objetivo geral do Módulo. É interessante sempre o registro dessas anota-
ções para um bom aprendizado.

André Luciano de 
Araújo Prudente
Professor do Departa-

mento de Infectologia 

da UFRN.
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22 Unidade 1 O contexto da Política para as DST, AIDS e Hepatites Virais

Uma breve revisão sobre
doenças sexualmente transmissíveis

Doenças sexualmente transmissíveis (DST) constituem um grupo de 
doenças cuja transmissão está relacionada à prática de atividade sexual 
desprotegida. São consideradas como um dos problemas de saúde pública 
mais comuns em todo o mundo e geralmente se manifestam pelo surgi-
mento de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas na localização genital, 
preferencialmente; mas algumas delas podem não apresentar sintomas. As 
mais conhecidas são gonorreia e sífi lis. Algumas DST, quando não diagnos-
ticadas e tratadas a tempo, podem evoluir com complicações graves, como 
infertilidade, câncer e até a morte. 

São popularmente conhecidas como “doenças do mundo”, ou “doenças 
venéreas”. O termo venérea se origina de Vênus, a deusa grega do amor e da 
beleza. Acreditou-se por muito tempo que a sífi lis e a gonorreia, doenças 
sexualmente transmissíveis conhecidas há mais tempo, surgiam como cas-
tigo de Vênus. Como as evidências atuais levam a crer que a transmissão 
não está relacionada à deusa, mas sim ao comportamento sexual de risco, é 
preferível chamá-las de doenças sexualmente transmissíveis.

Há diversas maneiras de classifi cá-las. Destacam-se duas:

1) Quanto ao agente etiológico: 
 virais: herpes, condiloma acuminado, hepatite B, molusco contagioso, 

Human immunodefi ciency virus  (HIV), vírus T-linfotrópico humano (HTLV);
 bacterianas: sífi lis, cancro mole, linfogranuloma venéreo, gonorreia, 

donovanose, vaginose bacteriana, além das infecções por Chlamydia sp, 
Mycoplasma hominis e Ureaplasma uerealyticum; 

 fúngicas: candidíase; 
 protozoóticas: tricomononíase;  
 ectoparasitárias: pediculose pubiana e escabiose.

2) Quanto à frequência da transmissão sexual: 
 essencialmente transmitidas por relações sexuais: sífi lis, gonorreia, ure-

trites não gonocócicas etc.; 
 frequentemente transmitidas por relações sexuais: condiloma acuminado, 

hepatite pelo vírus B etc.;
 eventualmente transmitidas por relações sexuais: molusco contagioso, 

escabiose etc.

O atendimento do indivíduo com qualquer DST deve conter uma série 
de medidas, dentre as quais: tranquilizá-lo em relação ao prognóstico e 

André Luciano
de Araújo Prudente 

Professor do Departamento

de Infectologia da UFRN

Autor colaborador
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estigma que a doença traz, aconselhar sobre as formas de contágio, tratar 
precocemente o indivíduo e o(a) parceiro(a), além de oferecer exames para 
outras DST (sorologia para HIV e hepatite B, Venereal Disease Research La-
boratory – VDRL – para sífi lis). Importante ressaltar que essas enfermidades 
aumentam o risco da aquisição do HIV.

A partir do fi nal da década de 1990, o Brasil adotou o tratamento 
sindrômico para DST, a fi m de quebrar a cadeia de transmissão e reduzir os 
danos produzidos por esses agravos. 

A Abordagem Sindrômica baseia-se na identifi cação de sinais e sinto-
mas verifi cados no momento da avaliação clínica. Para as DST essa forma 
de abordagem é bastante resolutiva, pois, independentemente das DST serem 
causadas por um grande número de microrganismos, estes apenas deter-
minam um número limitado de síndromes. As principais características da 
Abordagem Sindrômica são relacionadas no Quadro 1.

Nº Características da Abordagem Sindrômica para as DST

1
Classifi car os principais agentes etiológicos, segundo as síndromes clínicas por 
eles causadas.

2
Utilizar fl uxogramas que ajudam o profi ssional a identifi car as causas de uma 
determinada síndrome.

3 Indicar o tratamento para os agentes etiológicos mais frequentes na síndrome.

4
Incluir a atenção dos parceiros, o aconselhamento e a educação sobre a redução 
de risco, a adesão ao tratamento e o fornecimento e orientação para a utilização 
adequada de preservativos.

5 Incluir a oferta da sorologia para sífi lis, hepatites e para o HIV.

Quadro 1 – Características da Abordagem Sindrômica para as DST. 

Os fl uxogramas têm o intuito de conduzir o profi ssional a tomar de-
cisões e ações para as condições a serem tratadas, utilizando-se para isso, 
na maior parte dos casos, de medicamentos de dose única, que facilitam 
a adesão ao tratamento e promovem resolutividade para os desconfortos 
apresentados, além de barrar a cadeia de transmissão, prevenindo novas 
ocorrências.

A partir de agora, serão abordadas as DST mais relevantes, ou seja, 
que têm uma maior incidência na população: sífi lis, gonorreia, uretrites 
não gonocócicas, condiloma acuminado (infecção pelo Human Papilloma 
Viruses – HPV), herpes, doença infl amatória pélvica (DIP), cancro mole, 
donovanose, infecção pelo vírus T-linfotrópico humano, tricomoníase e 
linfogranuloma venéreo.
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Sífi lis

A sífi lis é uma doença cosmopolita que evolui com períodos sintomá-
ticos intercalados por longos períodos de acalmia. É conhecida há vários 
séculos e recebe ampla sinonímia, sendo lues a principal. O agente causador 
é a bactéria Treponema pallidum. Na maioria dos casos, é transmitida por via 
sexual, mas, ainda que sejam raras na atualidade, devem ser consideradas 
as transmissões vertical e parenteral. Em função da forma de transmissão, 
classifi ca-se como adquirida ou congênita. A maior probabilidade de trans-
missão ocorre na fase recente (formas primária e secundária), sendo possível, 
inclusive, nos períodos de latência clínica. É improvável que o indivíduo 
continue transmitindo após quatro anos de doença.

O quadro clínico é extremamente variado, podendo simular várias 
outras doenças e acometer qualquer órgão humano. É dividido em fases, 
a saber: primária, secundária, latente (recente e tardia) e terciária. Sífi lis 
recente é aquela com menos de um ano de evolução e tardia quando esse 
período é ultrapassado. 

A fase primária surge após um período de incubação médio de três 
semanas. É caracterizada principalmente pelo surgimento de uma lesão ul-
cerada única, indolor, com fundo limpo e bordas bem delimitadas, conhecida 
como cancro duro. Surge no local de penetração da espiroqueta, frequente-
mente nos órgãos genitais. Após seu surgimento, é comum ocorrer aumen-
to de múltiplos gânglios linfáticos na região próxima à lesão. Desaparece 
espontaneamente de quatro a oito semanas. Por ser indolor e autolimitado, 
o cancro situado fora da visão do indivíduo tende a passar despercebido, 
principalmente em mulheres.

A fase secundária surge de dois a seis meses após o contágio. Revela-
se principalmente, mas não exclusivamente, por manifestações cutâneas, 
conhecidas como roséolas sifi líticas, que assim como o cancro, desaparecem 
mesmo sem tratamento específi co em torno de 45 dias. Após a remissão 
desses sinais, outros podem aparecer, tais como: sifílides, condiloma pla-
no, lesões em mucosa bucal, linfadenomegalia generalizada, alopecia no 
couro cabeludo, madarose, uveíte, vertigem, surdez, artrite, glomerulopatia 
e hepatite. Após a fase secundária, se o indivíduo não for tratado, o seu 
estado pode apresentar-se de três maneiras: cura espontânea, permanecer 
assintomático (forma latente) ou sífi lis terciária.

A sífi lis terciária é a apresentação tardia da doença e pode levar o 
indivíduo à morte, caracterizando-se por comprometimento neurológico 
(neurossífi lis), cardiovascular, osteoarticular e cutâneo (gomas).

Linfadenomegalia
Aumento do tamanho de 

gânglios linfáticos.

Madarose
Perda de cílios ou da 

sobrancelha.
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Para refl etir
Como se manifesta a sífi lis em recém-nascidos?

A forma congênita ocorre quando a gestante é portadora da DST e não é 
tratada corretamente na gravidez. Estimativas de 2004 apontam prevalência 
de sífi lis em 1,6% das mulheres no momento do parto - aproximadamente 
49 mil gestantes e 12 mil nascidos vivos com sífi lis, considerando-se uma 
taxa de transmissão de 25%, de acordo com estimativa da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). É importante ressaltar que a incidência de sífi lis 
em parturientes é quatro vezes maior que a da infecção pelo HIV. 

Com a realização do diagnóstico da sífi lis e o tratamento adequado da 
gestante e do parceiro durante o pré-natal, é possível reduzir o agravo para 
até 0,5 casos por mil nascidos vivos.

Desde 1986, a notifi cação de casos de AIDS e sífi lis é obrigatória a 
médicos e responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e par-
ticulares de saúde, seguindo recomendações do Ministério da Saúde. 

A sífi lis congênita manifesta-se por uma gama variada de sinais 
e sintomas, sendo os mais comuns: baixo peso ao nascer, anemia, 
hepatoesplenomegalia, osteocondrite e periostite, neurossífi lis, surdez, 
dentes de Hutchinson, fronte olímpica, retardo mental, dentre outros. 

O diagnóstico laboratorial da sífi lis é fundamental, pois o diagnóstico 
diferencial é um dos mais amplos da Medicina. Soma-se a isso o baixo custo 
de alguns testes. Sendo assim, exames de triagem devem ser rotina na prática 
médica, principalmente em gestantes.

Os recursos diagnósticos podem ser divididos em exames que demons-
tram o T. pallidum (exames diretos) e aqueles que pesquisam anticorpos 
(sorologias). Entre as sorologias, há que se distinguir dois tipos: as que iden-
tifi cam anticorpos do treponema (provas treponêmicas) e as que detectam 
anticorpos inespecífi cos ou reaginas sifi líticas (provas não treponêmicas). 

Na fase primária, o exame direto é mais utilizado e consiste na mi-
croscopia em campo escuro de raspado do cancro. Na fase secundária, as 
sorologias são mais indicadas. Reações não treponêmicas são métodos de 
escolha devido à alta sensibilidade e baixo custo. A desvantagem está na 
baixa especifi cidade. O exame mais utilizado no Brasil é o VDRL. Quando 
ele apresenta títulos baixos, deixando dúvidas quanto ao diagnóstico, há a 
necessidade da realização de testes treponêmicos. O mais utilizado em nosso 
meio é o Fluorescent Treponemal Antibody Absorption (FTA-ABS), o qual 
tem a vantagem de ser mais específi co.

Sintomas
É aquilo que o indivíduo 

doente sente.

Hepatoesplenomegalia
Aumento do
fígado e do baço.

Osteocondrite
Infl amações conjuntas de 
osso e cartilagem.

Periostite
Infl amação do periósteo,
a membrana mais
externa do osso.

Dentes de Hutchinson
Malformação dentária 
observada na sífi lis 
congênita (incisivos 
centrais superiores 
espaçados e com um 
entalhe central).
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O tratamento é bastante custo-efetivo, através do uso de antibacterianos 
específi cos, e evita que as manifestações terciárias mais graves se insta-
lem. Como a doença é essencialmente transmitida por via sexual, o uso de 
preservativo constitui a principal forma de prevenção da forma adquirida. 
Triagem sorológica em doadores de sangue e órgãos, uso de equipamentos 
de proteção individual em profi ssionais de saúde e utilização de seringas 
descartáveis são outras medidas essenciais.

Para refl etir
É possível prevenir a sífi lis congênita atravésdo tratamento 
da gestante?

O diagnóstico e tratamento precoces de toda gestante com sífi lis é 
primordial para evitar a forma congênita. Essas medidas fazem parte das 
recomendações de seguimento pré-natal preconizadas pela OMS e Ministério 
da Saúde do Brasil.

O tratamento da sífi lis é realizado através da administração de antimi-
crobianos específi cos, cuja dose e tempo de tratamento variam de acordo 
com a forma clínica que o indivíduo apresente. 

Gonorreia

Gonorreia é o nome atribuído à infecção causada pela Neisseria go-
norrhoeae que acomete principalmente, mas não exclusivamente, o trato 
urogenital. A transmissão é predominantemente sexual, sendo excepcional 
a transmissão acidental. Também chamada de blenorragia ou blenorreia, é 
ainda conhecida popularmente como pingadeira, gota matinal, fogagem e 
escorrimento.

É de ocorrência universal, porém os centros urbanos costumam ter 
maior incidência do que as zonas rurais. Ocorre mais frequentemente em 
pessoas que pertencem às classes socioeconômicas menos favorecidas. As 
mulheres são assintomáticas em 70% dos casos. Já os homens, quase sempre 
apresentam sintomas. Por esse motivo, as complicações são mais frequentes 
no gênero feminino, já que a ausência de incômodo não desperta a neces-
sidade de atendimento e tratamento precoce. 

Do ponto de vista clínico, nos casos sintomáticos, após dois a cinco 
dias a partir do contágio, surge desconforto ao urinar que piora gradativa-
mente, até aparecer o corrimento uretral purulento, amarelo-esverdeado, 
tão abundante que chega a manchar as roupas íntimas. É a clássica uretrite 
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gonocócica. Na mulher, pode ocorrer cervicite, que é a infl amação do colo 
uterino. Eventualmente, pode ocorrer disseminação da bactéria para outros 
órgãos. Com isso, o indivíduo pode apresentar lesões cutâneas, articulares, 
oculares, cardíacas, meníngeas e orofaríngea. 

As principais complicações no homem são balanopostite, prostatite, 
estenose uretral, epididimite, orquite e orquiepididimite. Já nas mulheres, 
o quadro já pode se iniciar com alguma destas complicações: bartholinite, 
salpingite, gravidez ectópica tubária, endometrite, doença infl amatória 
pélvica e esterilidade.

Balanopostite
Infl amação conjunta da 

glande e prepúcio.

Estenose uretral
Estreitamento de um 

segmento da uretra.

Epididimite
Infl amação do epidídimo 

(estrutura que forma a 

primeira parte do ducto 

de drenagem de cada 

testículo).

Orquite
Infl amação do testículo.

Bartholinite
Infl amação das glândulas 

de Bartholin, localizadas 

em cada lado da

abertura vaginal.

Salpingite
Infl amação pélvica das 

trompas de Falópio 

(tubas uterinas).

Gravidez ectópica
Gravidez que se localiza 

numa das trompas 

de Falópio, fora da 

cavidade.

Endometrite
Processo infl amatório

do endométrio.

Oftalmia gonocócica
Lesão do olho causada 

pela infecção pela 

Neisseria gonorrhoeae.

Para refl etir
O que acontece com recém-nascidos de mulheres com gonorreia?

Caso a gestante seja portadora da doença, poderá transmiti-la ao recém-
nascido, cuja principal manifestação é a oftalmia gonocócica, facilmente 
prevenida com instilação de gotas da solução de nitrato de prata no olho 
da criança logo após o nascimento.

O diagnóstico laboratorial não é obrigatório, já que o quadro clínico 
exuberante sugere fortemente o diagnóstico. O tratamento é realizado através 
da administração de antimicrobianos específi cos. A prevenção é bastante 
satisfatória com o uso de preservativos em relações sexuais. Na oftalmia 
neonatal, o método de Credé (nitrato de prata no saco conjuntival) logo após 
o nascimento é excelente medida.

Uretrites não gonocócicas

Recebem esse nome as uretrites ou cervicites que não são provocadas 
por Neisseria gonorrhoeae. Os principais agentes dessa enfermidade são as 
bactérias Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum e Mycoplasma 
hominis, em ordem de frequência.

São assintomáticas em grande número de casos e, quando presente, 
o quadro pode ser confundido com a uretrite gonocócica, apesar de ser 
mais brando. A secreção uretral é menos volumosa e mais clara, além do 
desconforto urinário ser mais leve. Dor durante o ato sexual e sangramento 
do colo uterino são comuns em mulheres. O período de incubação varia de 
2 a 3 semanas. As uretrites ou cervicites provocadas por qualquer uma das 
bactérias supracitadas são indistinguíveis clinicamente.
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Complicações como doença infl amatória pélvica, endometrite, salpingi-
te e infertilidade também podem ocorrer. Não é raro o encontro da síndrome 
de Reiter, caracterizada por artrite, uretrite e conjuntivite. O tratamento é 
realizado através da administração de antimicrobianos específi cos. 

Infecções pelo HPV

São provocadas por papilomavírus humanos da família Papilomaviri-
dae. Provocam lesões na pele e em mucosas, caracterizadas principalmente 
por verrugas genitais ou condiloma acuminado. Existem mais de cem tipos 
de HPV. Alguns têm alto potencial oncogênico (os subtipos 16 e 18 prin-
cipalmente) e outros não estão relacionados com o desenvolvimento de 
neoplasias (subtipos 6 e 11).

O condiloma acuminado típico é formado por inúmeras lesões verruco-
sas de tamanhos variados, com aspecto similar a couve-fl or, indolores, sem 
secreção ou outros sinais infl amatórios. Mas a grande importância desses 
vírus não é o impacto estético das verrugas que eles provocam, mas sim o 
fato de estarem envolvidos no desenvolvimento do câncer de colo de útero. 
Os vírus mais oncogênicos não costumam gerar verrugas, sendo o quadro 
clínico assintomático na maioria das vezes.

Geralmente os homens são assintomáticos, porém são transmissores. 
Gestantes infectadas pelo HPV podem transmitir o vírus para o feto durante 
a gestação ou no momento do parto. As crianças que o adquirem por trans-
missão vertical podem apresentar lesões em qualquer localização, porém a 
orofaringe e todo o trato respiratório são mais acometidos.

O diagnóstico é clínico quando há lesões típicas. Em mulheres, o exame 
Papanicolau é de grande serventia para a identifi cação precoce das alterações 
histológicas provocadas pelo vírus. Quando necessário, exame colposcópico 
pode ajudar no diagnóstico.

Potencial 
oncogênico

Capacidade de causar 

câncer.

Orofaringe
Pequeno espaço 

da cavidade bucal 

compreendido entre a 

raiz da língua, o palato 

duro e a epiglote.

recidiva
Retorno da atividade

de uma doença.

Para refl etir
O que deve ser feito para os parceiros de mulheres infectadas 
pelo HPV?

A peniscopia deve ser realizada em todo parceiro sexual de mulheres 
com diagnóstico de HPV.

O tratamento consta na retirada das possíveis lesões, mas pode não 
eliminar o vírus, motivo pelo qual é frequente ocorrer recidiva. O trata-
mento pode ser clínico ou cirúrgico, e a escolha vai depender da extensão 
e área da lesão, condição imunológica e presença de gravidez. 
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Para refl etir
Como se prevenir quanto à infecção pelo HPV?

Além do uso de preservativos, há a possibilidade de vacinação contra o 
HPV como forma de prevenção. Infelizmente, a vacina não é disponível na 
rede pública e seu alto custo impede o uso rotineiro. Exames ginecológicos 
periódicos ajudam a detectar alterações precoces antes do desenvolvimento 
de neoplasia uterina.

Herpes genital

O Herpes simplex pode provocar uma grande variedade de doenças, 
desde entidades simples, como o herpes labial, até situações deveras graves 
como a encefalite herpética. O herpes genital é provocado comumente pelo 
Herpes simplex tipo 2, mas recentemente tem se encontrado o tipo 1 com 
certa frequência. 

A transmissão sexual é predominante, porém o contato com secreções 
contendo o vírus é possível. A transmissão vertical (da mãe para o fi lho, 
durante a gestação ou parto) também ocorre e pode trazer sérios compro-
metimentos ao recém-nascido.

Após o primeiro contato com o vírus, o indivíduo poderá se queixar de 
febre, mal-estar, cefaleia, adinamia e mialgia. Após 1 ou 2 dias, surgem le-
sões avermelhadas no local da penetração do vírus, além de ardor ou prurido. 

Sobre essas lesões surgem pequenas bolhas agrupadas que podem per-
manecer íntegras por algumas horas ou até 4/5 dias. Rompem-se esponta-
neamente e geram pequenas e múltiplas úlceras rasas. Essas lesões podem 
confl uir, dando lugar a uma extensa úlcera. Cicatrizam espontaneamente 
e podem vir acompanhadas de adenomegalia inguinal. Mesmo após a cura 
clínica, o vírus jamais é eliminado, de modo que as manifestações podem 
recidivar por várias vezes, durante toda a vida do indivíduo. O período de 
transmissibilidade ocorre desde algumas horas antes do surgimento das 
lesões e persiste até o desaparecimento delas. As recidivas costumam ser 
no mesmo local da primeira infecção, porém tendem a ser mais brandas, 
provocando apenas leve ardor.

O diagnóstico é clínico. Sorologias e biópsia para análise microbiológica 
podem ser úteis em casos que geram dúvidas. O tratamento específi co até 
48h após o surgimento das lesões reduz o tempo de doença, mas não impede 
suas recidivas. Aciclovir é o medicamento de escolha. 

Encefalite
Infl amações agudas 

do cérebro.

Cefaleia
Dor de cabeça.

Adinamia
Redução da força 

muscular, fraqueza.

Mialgia
Dor muscular, 

localizada ou não.

Prurido
Coceira, comichão.

Úlceras
Lesões superfi ciais 

em tecido cutâneo ou 

mucoso, popularmente 

denominadas feridas.

Adenomegalia
Aumento do tamanho de 

gânglios linfáticos.
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Doença infl amatória pélvica

A doença infl amatória pélvica (DIP) pode ser causada por várias bacté-
rias que atingem os órgãos sexuais internos da mulher, como útero, trompas 
e ovários, causando infl amações. A transmissão ocorre predominantemente 
por contato sexual e a maioria dos casos ocorre em mulheres que têm outra 
DST, principalmente uretrite gonocócica ou por Clamidia não tratadas. En-
tretanto, também pode ocorrer após algum procedimento médico local, tais 
como inserção de DIU, biópsia uterina ou curetagem.

A DIP manifesta-se por dor na parte baixa do abdômen, secreção vagi-
nal (proveniente do colo do útero), dispareunia, febre, desconforto abdomi-
nal, fadiga, dor lombar e vômitos. Pode haver evolução para forma grave, 
com necessidade de internação hospitalar. O tratamento é realizado através 
da administração de antimicrobianos específi cos. 

Tricomoníase

É uma infecção causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis. Nas 
mulheres, atinge colo uterino, vagina e uretra, e nos homens, o pênis. Os 
sintomas mais comuns são dispareunia, disúria e prurido genital, porém a 
maioria das pessoas infectadas não sente qualquer sintoma. A doença pode 
ser transmitida pela relação sexual desprotegida com uma pessoa infecta-
da. Para evitá-la, é necessário usar camisinha em todas as relações sexuais 
(vaginais, orais ou anais). O tratamento é realizado através da administração 
de antimicrobianos específi cos. 

Linfogranuloma venéreo

É uma infecção crônica causada pela bactéria Chlamydia trachomatis, 
que atinge os genitais e os gânglios inguinais (virilha). A transmissão ocorre 
pelo sexo desprotegido com uma pessoa infectada. 

Os primeiros sintomas aparecem de 7 a 30 dias após a exposição à 
bactéria. Inicialmente, surge uma ferida ou caroço muito pequeno na pele 
dos locais que estiveram em contato com essa bactéria (pênis, vagina, boca, 
colo do útero e ânus) que dura, em média, de três a cinco dias. 

É preciso estar atento às mudanças do corpo, pois essa lesão, além 
de passageira, é dificilmente identificada. Entre duas a seis semanas 
após a ferida, surge um edema doloroso dos gânglios inguinais. Se o 
tratamento não for instituído precocemente, o quadro pode se agravar com 

DIU
Dispositivo Intrauterino.

Dispareunia
Dor durante a relação 

sexual.

Dor lombar
Dor na parte baixa das 

costas.

Disúria
Ardência ao urinar.

Edema
Inchaço.
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o surgimento de úlceras com eliminação de secreção purulenta, além de 
deformidade local. Podem ocorrer também sintomas gerais como artralgias, 
febre e mal-estar. O tratamento é realizado através da administração de 
antimicrobianos específi cos. 

Infecção pelo vírus T-linfotrópico humano

A doença é causada por um vírus e possui duas formas: o tipo 1, re-
lacionado à doença neurológica e leucemia, e o tipo 2, mais raro. O vírus 
T-linfotrópico humano (HTLV) infecta as células de defesa do organismo, os 
linfócitos T, e surgiu em 1980, a partir de um paciente com um tipo raro de 
leucemia de células T. A transmissão desse vírus se dá pela relação sexual 
desprotegida com uma pessoa infectada, compartilhamento de seringas e 
agulhas durante o uso de drogas e da mãe infectada para o recém-nascido 
(principalmente pelo aleitamento materno). Mulheres grávidas também pre-
cisam fazer acompanhamento médico.

Os sintomas mais comuns são dor nos membros inferiores e na região 
lombar e difi culdade para defecar ou urinar. Porém, 99% dos portadores do 
HTLV-1 nunca desenvolverão qualquer problema de saúde relacionado a esse 
vírus. Como o risco do desenvolvimento da doença associado ao HTLV-1 é 
muito baixo, não existe indicação de tratamento nos casos assintomáticos. 

Donovanose 

É uma infecção causada pela bactéria Klebsiella granulomatis, que afeta 
a pele e mucosas das regiões genital, anal e inguinal, causando a formação 
de úlceras. É mais frequente no Norte do Brasil e em pessoas com baixo nível 
socioeconômico e higiênico. Após a infecção, surge uma lesão nos órgãos ge-
nitais que lentamente se transforma em úlcera ou nódulo com sangramento 
fácil. Essa lesão pode atingir grandes áreas e facilitar a infecção por outras 
bactérias. Como as lesões não causam dor, a procura pelo tratamento pode 
ocorrer tardiamente, aumentando o risco de complicações. O tratamento é 
realizado através da administração de antimicrobianos específi cos. 

Cancro mole

O cancro mole pode ser chamado de cancro venéreo, mas seu nome 
mais popular é “cavalo”. Provocado pela bactéria Haemophilus ducreyi, é mais 
frequente nas regiões tropicais, como o Brasil. 

Artralgias
Dor nas articulações.

Membros inferiores
Pernas

Região lombar
Parte inferior

da coluna vertebral
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A transmissão ocorre pela relação sexual desprotegida. Os primeiros 
sintomas - cefaleia, febre e adinamia - surgem de dois a 15 dias após o 
contágio. Posteriormente, aparecem pequenas e dolorosas úlceras purulen-
tas nos órgãos genitais, que aumentam progressivamente de tamanho e 
profundidade. Em seguida, aparecem outras lesões em volta das primeiras.

Após duas semanas do início da doença, pode aparecer um nódulo do-
loroso e avermelhado na virilha (íngua), que pode difi cultar os movimentos. 
Esse nódulo pode drenar uma secreção purulenta esverdeada mesclada com 
sangue. Nos homens, as feridas aparecem na glande. Na mulher, localizam-
se na vagina e/ou no ânus. Nem sempre a lesão é visível, mas provoca dor 
durante a relação sexual e ao evacuar. O tratamento é realizado através da 
administração de antimicrobianos específi cos. 

Diagnóstico e tratamento do parceiro

O controle das DST não se dá somente com o tratamento de quem busca 
ajuda nos serviços de saúde. 

Para interromper a transmissão dessas doenças e evitar a reinfecção, é 
fundamental que os parceiros sejam testados e tratados com orientações de 
um profi ssional de saúde. É imperiosa a orientação a respeito das formas de 
contágio, o risco da infecção, a necessidade de atendimento e acompanha-
mento em uma unidade de saúde e a importância de evitar contato sexual 
até que o parceiro seja tratado e orientado.

Referências
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Projetos Especiais de Saúde. 
Coordenação de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS. Manual 
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______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Progra-
ma Nacional de DST/AIDS. Manual de Bolso das Doenças Sexualmente 
Transmissíveis. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 108p

______. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Progra-
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Glande
“cabeça” do pênis.
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Terminada a leitura do texto “Uma breve revisão sobre doenças sexualmente 
transmissíveis”, leia atentamente e analise a situação-problema descrita a seguir. 

A situação apresentada expressa um caso retratando alguns problemas. Ao fi nal, 
você deverá analisar e responder algumas perguntas que exigirão a compreensão do texto. 

Situação-problema 1
JM, masculino, 27 anos, casado, servente de pedreiro, procurou a Uni-

dade Básica de Saúde devido à queixa de “pintinhas no corpo inteiro” há 
mais ou menos uma semana. Ele negava qualquer outra queixa, bem como 
afi rmava que ninguém em sua residência ou trabalho havia apresentado 
quadro semelhante. 

Durante a anamnese, o usuário informou que, periodicamente, sua esposa 
viaja para visitar a família no interior e ele “dá suas escapadas”, indo a festas 
e saindo com outras mulheres. Afi rma que nem sempre usa preservativo. 

Ao examiná-lo, o médico observou a presença de pápulas eritematosas 
disseminadas e pensou como primeira hipótese em sífi lis. Perguntou se ele 
tinha conhecimento sobre a presença de lesão genital em alguma dessas 
mulheres com quem ele tivera relação sexual. JM negou e acrescentou que 
nessas ocasiões geralmente estava um pouco bêbado.

O médico solicitou alguns exames laboratoriais e pediu que retornasse 
com esses resultados. Três dias depois, JM retornou com os exames, todos 
normais, exceto o VDRL positivo, confi rmando o diagnóstico de sífi lis. Ele 
foi tratado com penicilina benzatina e o médico pediu que sua esposa com-
parecesse à Unidade para fazer uma avaliação. 

Nesse momento, JM fi cou desesperado e disse: “Mas doutor, é preciso 
mesmo? Esse negócio pega? Eu já ia perguntar ao senhor o que eu podia 
inventar para ela. Eu não posso contar que saí com outras mulheres. E se ela 
me deixar, doutor? Eu sou louco por aquela morena. Ela é tudo prá mim!” O 
médico explicou que ele precisava contar a verdade à sua esposa, visto que 
havia grande possibilidade dela ter contraído a doença e acrescentou que 
a sífi lis é uma doença grave, que vai progredindo durante anos e que pode 
inclusive levar à morte, além da possibilidade de comprometer os fi lhos que 
eles terão. Finalmente, pediu que ele refl etisse e tomasse coragem para trazer 
a esposa e que eles poderiam, juntos, conversar com ela. 

Logo após essa orientação, JM revelou ao seu médico que sua esposa 
estava grávida de três meses do primeiro fi lho e que, com aquela conversa 
ele estava desesperado, com medo da doença ter “passado” para seu fi lhinho. 
Agora, disse o médico: “É importante que você traga sua esposa para que 
eu possa examiná-la e tomar as providências necessárias.”.  
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Dando continuidade ao estudo dos aspectos teóricos e conceituais, você deverá agora 
se debruçar sobre a síndrome da imunodefi ciência adquirida, uma DST que constitui a 
maior pandemia dos últimos tempos. Antes disso, responda a Atividade 2 que segue, 
para testar os conhecimentos adquiridos ou sistematizar os conhecimentos já existentes.

Analise a situação-problema apresentada tendo como referência a leitura do texto 
Uma breve revisão sobre doenças sexualmente transmissíveis. Agora responda e registre 
as questões apresentadas a seguir:

a)  Existe a possibilidade desse usuário ter contraído outra DST? Em caso positivo, 
qual(is)?

b) O que JM deveria ter feito para evitar a DST que ele contraiu?

c) Outros profi ssionais da saúde, além do médico, podem e/ou devem atuar no caso de 
JM? Em caso de resposta afi rmativa, de que forma?

d) Existe a necessidade de comunicação com parceira(s) desse usuário? Com que fi -
nalidade?

e) Que procedimentos devem ser tomados com a esposa de JM logo que ela chege à 
Unidade de Saúde, no que diz respeito à prevenção da sífi lis congênita?

NESC_U1_IZI_010711.indd   Miolo34NESC_U1_IZI_010711.indd   Miolo34 14/07/11   11:0614/07/11   11:06



Unidade 1 O contexto da Política para as DST, AIDS e Hepatites Virais 35

NESC_U1_IZI_010711.indd   Miolo35NESC_U1_IZI_010711.indd   Miolo35 14/07/11   11:0614/07/11   11:06



Unidade 1 O contexto da Política para as DST, AIDS e Hepatites Virais36

NESC_U1_IZI_010711.indd   Miolo36NESC_U1_IZI_010711.indd   Miolo36 14/07/11   11:0614/07/11   11:06



Lúcia Calich
Médica Infectologista

da Secretaria de

Saúde Pública do 

Rio Grande do Norte.

Autora colaboradora

Unidade 1 O contexto da Política para as DST, AIDS e Hepatites Virais 37

Agora que você já estudou a primeira parte sobre a problemática das DST, AIDS 
e hepatites virais, você vai ler o texto A Síndrome da Imunodefi ciência Adquirida: um 
panorama geral, de Lucia Calich. Nele, serão abordados aspectos importantes para o seu 
conhecimento sobre essa doença: defi nição de infecção e doença, comportamentos de ris-
co, grupos vulneráveis, modos de transmissão, medidas preventivas, critérios diagnósticos, 
requisitos mínimos para diagnóstico e tratamento, morbidade e mortalidade, complexidade 
da prescrição dos antirretrovirais e abrangência clínica do usuário com HIV/AIDS.

A Síndrome da Imunodefi ciência 
Adquirida: um panorama geral

Histórico

A Síndrome da imunodefi ciência adquirida (do inglês acquired im-
munodefi ciency syndrome - AIDS) foi identifi cada em meados de 1981. O 
início dessa história foi marcado pelo surgimento, nos Estados Unidos da 
América (EUA), de casos de Sarcoma de Kaposi e de pneumonia, pelo então 
denominado Pneumocystis carinii entre indivíduos do sexo masculino, ho-
mossexuais e previamente saudáveis.

Os primeiros registros de casos de AIDS no Brasil ocorreram em 1982. 
Os números foram crescendo ao mesmo tempo em que o país lutava por 
retornar à democracia, pois já vivia o quinto governo da Ditadura Militar e 
a sociedade dava sinais concretos de que estava se rearticulando politica-
mente. Naquele período, o movimento sanitário ganhava força, reunindo 
além de profi ssionais de saúde, representantes de diferentes organizações 
da sociedade civil, partidos políticos de oposição ao regime e movimentos 
sociais que falavam em nome de grupos considerados “oprimidos” pela 
sociedade brasileira, todos unidos na busca de um redesenho do sistema de 
saúde brasileiro.

Vários autores afi rmam que, esses grupos tinham em comum, além de 
militâncias cruzadas, as bandeiras de luta pela democracia e por uma pers-
pectiva de “cidadania ampliada”, que incluia o direito à saúde como direito 
humano fundamental. 

Nesse contexto, em 1986, foi estabelecido um Programa Nacional de 
AIDS pela nova Divisão Nacional de Controle de DST e de AIDS, dentro do 
Ministério da Saúde, e no ano seguinte, através de Portaria Ministerial, foi 
estabelecida a notifi cação compulsória dos casos de AIDS, possibilitando o 
início do acompanhamento da epidemia nacional.

1.1.2 AIDS
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As primeiras iniciativas governamentais receberam muitas críticas 
porque deixaram de incorporar os esforços de outras organizações gover-
namentais, não governamentais e privadas. Segundo Mann et al (1993), “os 
problemas clássicos de gerência e as limitações de recursos atropelaram os 
programas governamentais contra a AIDS” e isso era justifi cado pela exten-
são de outros problemas de saúde não resolvidos no Brasil.

Hoje se percebe que a política nacional para enfrentamento das DST/
AIDS teve signifi cativo avanço a partir da segunda metade da década de 
1990, quando a forma e estrutura da resposta nacional passaram a ser cal-
cadas na premissa de que a prevenção à AIDS e a assistência às pessoas com 
HIV/AIDS não podiam estar dissociadas, ou seja, “à medida que se conseguiu 
unir, em um só propósito, prevenção e assistência, sociedade civil e Estado”. 

Nesse sentido, cabe ressaltar a importância da entrada das Organiza-
ções Não Governamentais (ONG) no cenário de luta contra a epidemia de 
AIDS no Brasil, pois marca uma etapa importante da resposta brasileira. A 
partir da liberação dos testes de diagnóstico e com o surgimento da ideia 
da ‘pessoa soropositiva’, veio à tona toda a carga de discriminação contra 
os portadores da doença, o que levantaria a voz dos grupos discriminados 
e os levaria a lutar por maior visibilidade social e a exigir uma resposta das 
autoridades sanitárias, o que de fato aconteceu. 

No início da década de 1990, a dinâmica do movimento social e o cons-
tante diálogo com o Ministério da Saúde lhes conferiram reconhecimento 
nacional e internacional, como fato intrínseco ao sucesso da resposta brasileira 
à epidemia de AIDS. Vale dizer que tal parceria se tornou um diferencial, por-
que o Estado brasileiro passou a reconhecer formalmente a voz desses atores 
da sociedade civil em um momento mundial em que os problemas clássicos 
de gestão e as limitações de recursos públicos dos países, sobretudo daqueles 
mais pobres ou em desenvolvimento, atropelavam as iniciativas de criação e 
operacionalização de programas governamentais contra a epidemia.

Enquanto muitos governos protelavam o reconhecimento da AIDS 
como um grave problema de saúde pública, o primeiro pronunciamento do 
então Presidente da República do Brasil, realizado em 1º de dezembro de 
1991, dia mundial da luta contra a AIDS, demonstrou a prioridade que o 
governo brasileiro passou a dar à epidemia no início dos anos 90. 

Portanto, como resume Almeida (2005, p. 5-6 apud LIMA; CAMPOS, 
2010, p. 122):,

a “resposta brasileira” à epidemia de HIV/AIDS foi construída baseada 
em princípios fundamentais, formulados seja a partir da mobilização da 
sociedade civil, seja da implementação de programas governamentais, 
[...] centrados basicamente na articulação entre direitos humanos e ci-
dadania numa perspectiva solidária. [...] A solidariedade foi o conceito-
chave utilizado para transformar o discurso dominante de estigma, 
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preconceito e exclusão das pessoas com HIV/AIDS num discurso radi-
calmente diferente, baseado na inclusão, possibilitando a articulação 
entre prevenção, assistência e garantia de direitos de cidadania.

Para Mann et al (1993), responder de uma maneira adequada à AIDS 
exige ir além das abordagens tradicionais de proteção da saúde pública. No 
Brasil, as características individuais e coletivas da população contribuem 
para a construção das ações de combate à epidemia, segundo sua situação 
de vulnerabilidade e exposição aos riscos. 

Atualmente, a resposta nacional é coordenada pelo Departamento de 
DST, AIDS e Hepatites Virais, ligado à Secretaria de Vigilância em Saúde do 
Ministério da Saúde e organizado por áreas técnicas e assessorias. O foco do 
Departamento tem sido trabalhar para reduzir a transmissão do HIV/AIDS, 
outras DST e das hepatites virais e promover a qualidade de vida das pes-
soas que vivem com HIV/AIDS. Para tanto, realiza campanhas de testagem 
e prevenção, amplia o acesso aos insumos que permitem práticas seguras e 
dissemina informações de qualidade para subsidiar as atitudes do cidadão. 
Além disso, se compromete com a oferta de medicamentos antirretrovirais 
a todos os soropositivos e defi ne diretrizes que aumentam a qualidade dos 
serviços públicos de assistência à saúde. A efi cácia dessas ações depende 
do acompanhamento epidemiológico realizado pelo próprio Departamento 
e da articulação dos estados e municípios à política nacional.

Para refl etir
Como seu município, região ou estado se insere no histórico 
nacional da AIDS?

Transmissão e vulnerabilidade

A transmissão do HIV se dá pelo contato com sangue e derivados, o 
que explica a contaminação de pessoas que receberam transfusão de sangue 
contaminado e usuários de drogas injetáveis, que frequentemente comparti-
lham seringas contaminadas com sangue; pelo contato com esperma, através 
de relações sexuais desprotegidas e da mãe para o fi lho, durante a gestação 
ou parto, confi gurando a chamada transmissão vertical do HIV. A principal 
forma de transmissão do HIV é a via sexual, tanto nas relações anais, quanto 
vaginais, sendo importante mencionar que o risco aumenta com a prática 
do intercurso anal, na presença de lesões como úlceras genitais e/ou de 
outras doenças sexualmente transmissíveis, durante o período menstrual, e 
em homens não circuncisados.
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A condição da transmissão do HIV não está restrita ao gênero, à raça, à 
faixa etária e/ou classe social. Para a resposta à epidemia, são considerados 
como populações vulneráveis os jovens, gays, travestis e outros homens que 
fazem sexo com homens (HSH), assim como pessoas privadas de liberdade 
e profi ssionais do sexo. Mesmo assim, o Programa Conjunto das Nações 
Unidas sobre HIV/AIDS (UnAIDS) ainda pontua algumas dessas populações 
como mais vulneráveis. No caso do Brasil, que tem uma epidemia concen-
trada, são populações prioritárias os gays, HSH, travestis, profi ssionais do 
sexo e usuários de drogas injetáveis.  

Atualmente, mais de 95% das pessoas infectadas pelo HIV residem em 
países em desenvolvimento. Tem-se observado, nos últimos anos, um au-
mento do número de casos de AIDS em indivíduos com menor escolaridade 
e em residentes nas regiões periféricas das grandes cidades. O instrumento 
utilizado pelo Ministério da Saúde para coleta de dados não dispõe de va-
riáveis que mensurem, diretamente, o nível socioeconômico. Entretanto, a 
escolaridade é uma informação disponível para subsidiar a interpretação do 
estrato social vinculado aos casos diagnosticados. Assim, pode-se identifi car 
a tendência crescente dos registros de apresentarem dados de pessoas com 
19 anos ou mais, de menor grau de escolaridade.

Um agravante adicional, indicando também a pauperização dos afe-
tados pela epidemia no país, são as difi culdades naturais que as camadas 
sociais menos favorecidas enfrentam no acesso aos serviços de saúde e à 
informação. Este último aspecto, somado às prioridades de sobrevivência 
inerentes, difi culta ainda mais a implantação de ações que visem à prevenção 
e/ou diagnóstico precoce da doença.

Para refl etir
É verdade que nos últimos anos tem havido grande aumento 
do número de casos de AIDS em mulheres?

Ao longo do tempo, tem-se verifi cado uma acentuada redução na pre-
dominância dos casos masculinos: considerando a faixa etária de 13 a 49 
anos, em 1985, a razão era de 22:1, em 1988, de 7:1, em 1996-7, de 3:1 e, 
atualmente, 1,5:1. Essa queda tem sido considerada indicativa do aumento da 
transmissão sexual para mulheres, o que tem levado ao fenômeno conhecido 
como feminização da epidemia de AIDS.
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Como romper a cadeia de transmissão do HIV para os fi lhos 
das gestantes infectadas?

A feminização da AIDS nos remete a outro problema mais complexo: 
como a maior parte dessas mulheres está em idade fértil, estando infectadas 
pelo HIV, corre o risco de contaminarem seus fi lhos em uma gravidez, o 
que chamamos de transmissão vertical do HIV. Até 1994, quando nenhuma 
medida preventiva era conhecida, o risco da transmissão vertical do HIV era 
em torno de 25%. Com os avanços terapêuticos, esse risco, atualmente, é de 
menos de 1%, quando as medidas recomendadas são seguidas corretamente.

Essas medidas se iniciam pelo incentivo à maior cobertura do pré-natal, 
enfatizando a capacitação dos profi ssionais da atenção básica para triagem 
dos casos, com solicitação de sorologia para HIV na primeira consulta do 
pré-natal, no primeiro trimestre de gestação, após aconselhamento (pré-teste) 
e consentimento verbal da gestante. No caso do exame revelar-se positivo, 
ela deverá ser encaminhada para um Serviço de Assistência Especializada 
em HIV/AIDS (SAE), após receber novo aconselhamento (pós-teste).

No SAE, a gestante deverá iniciar o uso de antirretrovirais a partir da 
14ª semana de gravidez. O parto poderá ser feito por indicação obstétrica 
ou cesárea eletiva na 38ª semana de gravidez, dependendo da quantifi cação 
do vírus HIV no sangue (carga viral), realizada na 34ª semana de gravidez. 
Durante o trabalho de parto ou 3 horas antes da cesárea eletiva, deverá ser 
administrado AZT (zidovudina ou azidotimidina) injetável.

O recém-nascido deverá fazer uso de AZT suspensão oral por 6 semanas 
e encaminhado a serviço de pediatria especializado para acompanhamento. 
O aleitamento materno está contraindicado nesses casos, por aumentar o 
risco de transmissão do vírus para o recém-nascido. O fornecimento de leite 
artifi cial é gratuito até os 6 meses de vida.

Em relação aos casos de AIDS no Brasil, entre 1980 e 2009 foram no-
tifi cados 544.846 casos, sendo 356.425 em homens e 188.396 em mulheres. 
Desse total, se analisadas as regiões do país, o maior número de notifi cações 
de casos nesse período ocorreu na região Sudeste (59%), com um total de 
323.069 casos notifi cados, seguido pelas regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste 
e Norte, com respectivamente 104.671, 64.706, 31.011 e 21.389 notifi cações.

No que diz respeito aos idosos com AIDS, há que se ressaltar que os 
casos entre pessoas acima dos 60 anos dobraram entre 1997 e 2007, segun-
do dados do Boletim Epidemiológico de 2009, passando de 497 para 1.263 
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novos casos. Dos 13.655 casos de AIDS notifi cados em pessoas acima dos 
60 anos desde o início da epidemia, em 1980, 65% são em homens. Nessa 
população, AIDS tem sido um diagnóstico negligenciado em função dos 
preconceitos que cercam a vivência da sexualidade nas pessoas maduras. 
Além disso, alguns sintomas da AIDS são confundidos com agravos comuns 
da terceira idade.

Portanto, tanto a pessoa idosa quanto o profi ssional da saúde tendem 
a não pensar na hipótese de AIDS, postergando o diagnóstico e, conse-
quentemente, atrasando o início do tratamento. Uma vez que seja feito o 
diagnóstico, o acolhimento do idoso soropositivo pela equipe de saúde é 
de extrema importância, devendo-se respeitar as difi culdades e limitações 
inerentes à faixa etária. 

Diagnóstico laboratorial

A maioria das pessoas que adquirem a infecção pelo HIV irá desen-
volver anticorpos anti-HIV entre 3 e 12 semanas após a exposição ao vírus. 
Antes do período conhecido como soroconversão, esse indivíduo estará em 
uma fase conhecida como janela imunológica, período no qual já é portador 
do vírus, é capaz de transmiti-lo, mas ainda não possui anticorpos contra 
o HIV, portanto, seu teste anti-HIV terá resultado não reagente. Após esse 
período, ocorre a soroconversão, ou seja, o teste anti-HIV desse indivíduo 
passa a ser reagente. 

Os testes utilizados para detecção dos anticorpos do vírus HIV são: 
teste rápido, ELISA (enzimoimunoensaio), imunofl uorescência indireta (IFI) 
e Western Blot (WB). 

O teste rápido permite a detecção de anticorpos anti-HIV na amostra de 
sangue em até 30 minutos. O sangue é colhido da ponta do dedo e o exame 
é realizado em papel de fi ltro especial. Trata-se de método simples, de fácil 
execução e que não necessita de infraestrutura laboratorial complexa. 

O termo “teste rápido diagnóstico” é empregado para a situação em 
que se utiliza o teste rápido com a fi nalidade de defi nir o diagnóstico da 
infecção pelo HIV, sem a necessidade de testagem adicional. Assim, diante 
de um teste rápido positivo, realiza-se o segundo teste, utilizando-se kit de 
marca diferente daquela que foi utilizada para o primeiro teste.

A Portaria nº 151, de 14 de outubro de 2009, normatiza o algoritmo 
para o diagnóstico da infecção pelo HIV utilizando exclusivamente testes 
rápidos, sem que haja necessidade do uso de quaisquer outros exames la-
boratoriais para confi rmação do resultado. São utilizados testes rápidos 
validados pelo Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, distribuídos 
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aos estados pelo Ministério da Saúde. O teste rápido diagnóstico é indicado 
para algumas situações bem defi nidas, relacionadas no Quadro 2. 

Rede de serviços de saúde sem infraestrutura
laboratorial ou localizada em regiões de difícil acesso

Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA)

Segmentos populacionais móveis (fl utuantes)

Segmentos populacionais mais vulneráveis

Parceiros de pessoas vivendo com HIV/AIDS

Acidentes biológicos ocupacionais, para teste no paciente fonte

Violência sexual, para teste no agressor

Gestantes que não tenham sido testadas durante o pré-natal ou cuja idade gestacional 
não assegure o recebimento do resultado do teste antes do parto

Parturientes e puérperas que não tenham sido testadas no pré-natal ou quando não se 
conhece o resultado do teste no momento do parto

Abortamento espontâneo, independentemente da idade gestacional

Pessoas que apresentem diagnóstico estabelecido de tuberculose

Pessoas que apresentem alguma doença sexualmente transmissível

Pessoas que apresentem diagnóstico de hepatites virais

Pessoas com manifestações clínicas presumivelmente relacionadas à infecção pelo HIV 
e suas infecções oportunistas, incluindo os casos clinicamente graves

Quadro 2 – Indicações especiais para realização do teste rápido.

O ELISA é o mais realizado para diagnosticar a doença. Trata-se de 
exame de fácil execução e baixo custo, com elevada sensibilidade e especi-
fi cidade, de modo que em raros casos apresentam resultados falso-positivos 
ou falso-negativos. Ressalte-se que resultados falso-negativos podem ocorrer 
nos primeiros três meses após a infecção e em estágios avançados de doença. 

Os testes de imunofl uorescência e de Western Blot são considerados 
testes confi rmatórios no Brasil, mas este último tem sensibilidade superior. 

Para refl etir

O teste anti-HIV pode ser feito sem o consentimento do in-
divíduo que será testado? Que tipo de informação deve ser 
fornecido ao indivíduo que fará o teste?
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Especial atenção deve ser dada ao trecho do texto ante-
rior que trata da necessidade de consentimento do indivíduo a 
ser testado. O desrespeito a essa recomendação pode ter sérias 
repercussões jurídicas e também psicológicas. Além disso, no 
que diz respeito aos aconselhamentos pré e pós-teste, é sabido 
que na pressa da consulta, muitas vezes deixa-se de lado esses 
cuidados. A orientação correta e detalhada é fundamental tanto 
para o soropositivo quanto para o soronegativo. 

Atenção especial deve ser dada ao fato de que a testagem para os anti-
corpos anti-HIV sempre que solicitada, deverá ser feita após consentimento 
verbal do indivíduo a ser testado ou do seu responsável legal. Cabe ao 
profi ssional de saúde que o assiste, durante a primeira consulta, realizar o 
aconselhamento sobre a infecção, a doença e a interpretação dos resultados 
(aconselhamento pré-teste). Após o diagnóstico da infecção pelo HIV, deverá 
ser realizado novo aconselhamento (aconselhamento pós-teste), que consiste 
em conversa com o profi ssional do Centro de Testagem e Aconselhamento 
(CTA) ou da Unidade de Saúde que orienta sobre prevenção, tratamento e 
outros cuidados com a saúde.

Resumidamente, devem ser fornecidas informações acessíveis sobre 
alguns aspectos relevantes, tais como: formas de transmissão, período de 
“janela imunológica”, história natural da doença, signifi cado e utilidade 
dos exames laboratoriais, tais como a contagem de linfócitos T CD4+ e a 
carga viral, tratamento, possíveis efeitos adversos em curto e longo prazos. 
Algumas situações específi cas (gestantes, crianças, parceiros, UDI  – usuário 
de drogas injetáveis etc.) exigem a abordagem de outros assuntos inerentes 
a cada situação durante o processo de aconselhamento. Tendo acesso às 
informações e promovendo a própria autonomia, o indivíduo se fortalece 
para enfrentar as adversidades trazidas pela doença e seu tratamento.

É importante ressaltar que o aconselhamento também deve ser realizado 
depois de um teste negativo. Nesse caso, o conselheiro deverá informar a res-
peito de medidas de prevenção, abordar a questão da “janela imunológica” e, 
dependendo da situação, a necessidade de repetição do teste após 3-6 meses.

NESC_U1_IZI_010711.indd   Miolo44NESC_U1_IZI_010711.indd   Miolo44 14/07/11   11:0614/07/11   11:06



45Unidade 1 O contexto da Política para as DST, AIDS e Hepatites Virais

Até agora, nós já percorremos vários aspectos importan-
tes sobre a AIDS. Iniciamos pelos dados históricos e seguimos 
discorrendo sobre as formas de transmissão, vulnerabilidade, 
o aumento do número de casos em mulheres (feminização), a 
questão da gestante soropositiva e o problema da transmissão 
vertical, os métodos de diagnóstico, a necessidade de consen-
timento prévio à realização do teste, e os aconselhamentos pré 
e pós-teste. Passemos agora à defi nição de caso de AIDS.

Defi nição de caso

Após realizar o teste, vamos defi nir o que é um caso de AIDS. É dife-
rente ter o teste positivo (HIV+) e ter AIDS. Assim, é importante trazer essa 
defi nição.

Vamos agora defi nir o que é um caso clínico de AIDS, segundo as 
orientações do Ministério da Saúde do Brasil. Existem três critérios.

1.  Critério Centers for Disease Control (CDC) adaptado – ba-
seado na presença de uma infecção oportunista defi nidora 
de AIDS (aquela que se manifesta quando as defesas do 
organismo encontram-se debilitadas).

2.  Critério Rio de Janeiro/Caracas – baseia-se em pontuação. 
Se a soma dos pontos for maior ou igual a 10, defi ne o caso. 
Por exemplo, tuberculose disseminada vale 10 pontos; can-
didíase oral vale 5 pontos e perda de peso (acima de 10% 
do peso corporal) vale 2 pontos.

3. Contagem de linfócitos T – CD4 menor que 350 células.

Hora da revisão
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Não há necessidade da concomitância dos três critérios. Podemos defi nir 
um caso de AIDS preenchendo um critério apenas. Uma vez defi nido como 
caso clínico, é obrigação do profi ssional de saúde notifi cá-lo ao Ministério 
da Saúde, já que se trata de doença de notifi cação compulsória.

Do ponto de vista didático, podemos dividir a doença em quatro fases:

1) Infecção aguda

2) Infecção assintomática

3) Infecção sintomática

4) AIDS propriamente dita

A infecção aguda, também chamada síndrome mononucleose like, ou 
infecção primária, é um quadro autolimitado que aparece de três a quatro 
semanas após o contágio em cerca de 50 a 90% dos infectados, podendo se 
comportar de forma assintomática. 

Quando ocorre, os sinais e sintomas são semelhantes a um quadro gripal 
ou à mononucleose infecciosa (“moléstia do beijo”). Seu diagnóstico é pouco 
realizado devido ao baixo índice de suspeição clínica e da difi culdade de se 
detectar anticorpos nesse período. Laboratorialmente, essa fase caracteriza-se 
por carga viral elevada e diminuição transitória dos linfócitos T-CD4. Após 
a estabilização da carga viral, o número de linfócitos T-CD4 aumenta, mas 
difi cilmente retorna aos valores iniciais.

A infecção assintomática pode durar de 10 a 25 anos. Nesse período, 
o indivíduo geralmente não apresenta sintomatologia. Alguns podem apre-
sentar uma linfadenopatia (aumento dos gânglios linfáticos) generalizada 
persistente e indolor. Essa fase tem importância signifi cativa na transmissão 
do vírus, porque o indivíduo não se sente doente e mantém, portanto, sua 
atividade sexual habitual; além disso, existe um percentual signifi cativo de 
pessoas que desconhecem seu “status” sorológico.

Na fase sintomática, observa-se a ocorrência de manifestações relacio-
nadas à presença da imunodefi ciência decorrente da infecção pelo HIV, mas 
que não preenchem o critério diagnóstico de AIDS, tais como febre, perda 
de peso e diarreia.

A AIDS propriamente dita é a fase mais avançada da imunodefi ciência 
dentro do espectro da infecção crônica pelo HIV. Além das manifestações 
inespecífi cas peculiares à doença, tais como, perda de peso, diarreia, tosse, 
anorexia, astenia, aumento dos gânglios linfáticos, dermatite persistente, 
disfunção do sistema nervoso central, febre, anemia, caracteriza-se pela 

Astenia
Falta de ânimo.

Dermatite
Infl amação da pele.
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ocorrência das infecções oportunistas: pneumocistose, neurotoxoplasmose, 
histoplasmose, criptococose, citomegalovirose, isosporíase, criptosporidiose, 
candidíase, tuberculose (algumas formas) etc. Existe um nítido gradiente 
de correlação entre o espectro de gravidade das infecções oportunistas e a 
contagem de linfócitos T-CD4. 

No acompanhamento desses indivíduos, dois marcadores laboratoriais 
são de fundamental importância: CD4 e carga viral. 

A contagem dos linfócitos T-CD4 é o principal marcador para avaliar 
o grau de imunodefi ciência e consequentemente a progressão para AIDS. 
É o indicador mais confi ável de prognóstico. Portanto, é com base no seu 
valor que decidimos o início do tratamento antirretroviral e a profi laxia 
das infecções oportunistas. O método convencional para sua determinação 
é a citometria de fl uxo e o valor normal para a maioria dos laboratórios 
encontra-se entre 800 e 1.200 células/mm3. Atualmente, a aferição dos lin-
fócitos T-CD4 é realizada a cada 4 meses.

A carga viral tem fundamental importância na resposta ao tratamento. 
Signifi ca a quantidade de vírus que o indivíduo possui no sangue. Existem 
três métodos para sua execução: Nucleic Acid Sequence Based Amplifi cation 
(NASBA), Protein Chain Reaction ou Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 
e Ácido desoxirribonucléico (b-DNA). O método utilizado na rede pública é 
o b-DNA. A frequência da realização também é quadrimestral. É o primeiro 
parâmetro a se alterar quando surge resistência do vírus aos antirretrovirais.

Após o enquadramento do indivíduo HIV+ na situação de “caso de 
AIDS”, através de critérios clínicos + contagem de linfócitos T-CD4 + carga 
viral, vamos pensar em oferecer uma qualidade de vida satisfatória, através 
de medidas preventivas e terapêuticas. Estudemos um pouco a respeito do 
tratamento das pessoas vivendo com HIV/AIDS.

Tratamento

O atendimento às pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA) deve ser 
realizado numa perspectiva multidisciplinar para que possa melhor respon-
der às necessidades dos indivíduos nos diferentes aspectos. Para tanto, foi 
necessário defi nir os processos de trabalho, tais como formação de equipe 
interdisciplinar e equipes de referência. 

Com o advento da terapia antirretroviral de alta potência ou TARV (do 
inglês Highly Active Antiretroviral Therapy – HAART), houve considerável 
redução da morbi-mortalidade associada à infecção pelo HIV em todos os 
locais onde a terapia foi introduzida. No Brasil, que possui um programa 
nacional de acesso universal à terapia antirretroviral, têm sido observadas 
importantes diminuições no número de internações hospitalares, na ocor-
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rência de infecções oportunistas e na mortalidade associada ao HIV. Entre 
os anos de 1996 e 2002, estima-se uma queda de aproximadamente 70% da 
morbidade e de 34% da mortalidade dos casos de AIDS no país.

Nesse contexto, o cenário da infecção pelo HIV entra em profunda 
transformação, a perspectiva da fatalidade diminui e, com o aumento da 
sobrevida, identifi cam-se novos rumos da epidemia e observam-se tam-
bém importantes mudanças no contexto social da epidemia. Mais do que o 
aumento da sobrevida e a redução da incidência de infecções oportunistas 
e neoplasias, já documentadas em diversos estudos, houve também uma 
grande melhora da qualidade de vida das Pessoas que vivem com HIV/AIDS 
(PVHA). Porém, esse sucesso não aconteceu facilmente, tampouco da noite 
para o dia. Um longo caminho foi percorrido desde a aprovação da zidovu-
dina (AZT) para uso na fase avançada da doença, em 1987, até os esquemas 
cômodos de dose única diária ou com comprimidos coformulados atuais.

Atualmente, existem quatro alvos para a terapêutica antirretroviral, 
quais sejam: inibidores da transcriptase reversa (análogos de nucleosídeos, 
não análogos de nucleosídeos e análogos de nucleotídeos); inibidores da 
protease; inibidores de entrada e, mais recentemente, inibidores da integrase.

Nos diversos guias de tratamento antirretroviral mundo afora, os regi-
mes atualmente recomendados para terapia inicial devem conter três drogas, 
geralmente dois análogos de nucleosídeos associados a um não análogo 
de nucleosídeo ou a um inibidor da protease potencializado pelo ritonavir.

Quando e em quem se deve indicar o tratamento com HAART?

O tratamento antirretroviral geralmente é iniciado quando o indivíduo 
apresenta quadro clínico sugestivo de AIDS independente da contagem de 
CD4, nos assintomáticos com contagem de linfócitos T-CD4 abaixo de 350 e 
nas gestantes independente da contagem de CD4 e da presença de sintomas. 

A instituição da HAART deve ser considerada nos indivíduos com 
contagem de CD4 entre 350 e 500, que se incluam nas seguintes condições: 
coinfecção pelo vírus da hepatite B, quando exista indicação de tratamento 
para hepatite B; coinfecção pelo vírus da hepatite C; idade igual ou superior 
a 55 anos; doença cardiovascular estabelecida ou com risco elevado; nefro-
patia do HIV; neoplasias, incluindo as não defi nidoras de AIDS e carga viral 
elevada, superior a 100.000 cópias. Além disso, é de fundamental impor-
tância: que o indivíduo esteja decidido a iniciar o tratamento; que a adesão 
seja estimulada; que o esquema antirretroviral seja sempre individualizado 
e que as possíveis interações medicamentosas sejam avaliadas.
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Para refl etir
E se o indivíduo esquecer de tomar a medicação com regula-
ridade? O que acontecerá com ele? 

Adesão é um aspecto fundamental para o sucesso do tratamento da 
AIDS. Está bem estabelecido na literatura que a supressão viral é essencial 
para a longa efetividade do tratamento antirretroviral e que a supressão 
parcial leva mais rapidamente à emergência de resistência viral. Para ga-
rantir a supressão viral sustentada, é necessário que o indivíduo tome mais 
de 95% das doses prescritas.

Os fatores que infl uenciam a adesão ao tratamento são múltiplos e 
podem estar relacionados a diferentes aspectos, tais como:

1) O tratamento: efi cácia do regime prescrito, efeitos adver-
sos, posologias incompatíveis com as atividades diárias do 
paciente, grande número de comprimidos, interações medi-
camentosas, perda da motivação no decorrer do tempo ou 
necessidade de restrição alimentar.

2) A pessoa que vive com HIV: as percepções e interesse do 
paciente sobre seu tratamento e doença, desconhecimento 
da importância do tratamento, difi culdade em compreender 
a prescrição, falta de informação sobre as consequências da 
má adesão, presença de sequelas de manifestações oportu-
nistas (principalmente neurológicas), condições materiais de 
vida, presença eventual de depressão, entre outros fatores.

3) A organização do serviço/equipe de saúde: horários de 
consultas e dispensação de medicamentos infl exíveis e não 
adaptados à rotina do usuário, barreiras de acesso ao ser-
viço, ausência de atividades direcionadas à adesão, falta de 
vínculo entre usuário e equipe de saúde, a discriminação a 
algumas populações (particularmente usuários de álcool e 
outras drogas, travestis e pessoas em situação de exclusão 
social), entre outros, também difi culta a adesão.
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Outro aspecto relevante no cuidado com o soropositivo diz respeito à in-
dicação de vacinas, quando necessário, além dos cuidados com a manutenção 
da qualidade de vida: alimentação, atividade física, relacionamento pessoal e 
social, sexualidade e saúde mental.

Medidas de prevenção

As principais estratégias de prevenção envolvem ações educativas para 
a promoção do uso de preservativos em todas as relações sexuais, de agulhas 
e seringas descartáveis e do não compartilhamento de seringas, agulhas e 
outros objetos cortantes; acesso universal e gratuito aos insumos de pre-
venção e tratamento e aos testes de laboratório para diagnosticar o HIV/
AIDS; controle do sangue e derivados; cuidados na exposição ocupacional 
a material biológico; quimioprofi laxia da transmissão vertical e manejo 
adequado das outras DST.

Os preservativos masculinos e femininos são a única barreira compro-
vadamente efetiva contra a transmissão sexual do HIV e o uso correto e 
consistente desses métodos pode reduzir substancialmente o risco de trans-
missão do HIV e de outras DST. O uso regular de preservativos pode levar ao 
aperfeiçoamento na técnica de utilização, reduzindo a frequência de ruptura 
e escape e, consequentemente, aumentando sua efi cácia. Estudos recentes 
demonstraram que o uso correto e sistemático do preservativo masculino 
reduz o risco de aquisição do HIV e outras DST em até 95%.

Desde 1986 tornou-se claro que os usuários de drogas injetáveis (UDI) 
representam um grupo particularmente importante na disseminação do HIV. 
Por isso, os programas de prevenção incluem orientação educativa, dis-
ponibilidade de testes sorológicos, distribuição de seringas descartáveis e 
facilitação de acesso aos serviços de tratamento de dependência de drogas.

O meio mais efi caz para se reduzir a transmissão do HIV num acidente 
biológico baseia-se na utilização sistemática das normas de biossegurança.

Para a quimioprofi laxia da transmissão vertical são utilizados os fár-
macos antirretrovirais a partir da 14ª semana gestacional, avaliando crite-
riosamente caso a caso.

Com vistas à prevenção da AIDS e outras DST, o Ministério da Saúde 
tem se empenhado na realização de campanhas educativas, tais como: “Sou 
travesti. Tenho direito de ser quem eu sou”, “Camisinha, um direito seu”, 
“Meu nome não é AIDS”, entre muitas outras. Nesse sentido, cabe destacar o 
“Fique Sabendo”, que é uma mobilização de incentivo à realização do teste 
de AIDS e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância 
da realização do exame. Artistas e formadores de opinião estão envolvidos 
para incentivar a população a fazer o teste e diminuir cada vez mais o pre-
conceito em relação ao HIV/AIDS. 
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Após o estudo dos conceitos históricos, transmissão, vulnera-
bilidade, feminização, transmissão vertical, métodos de diag-
nóstico, necessidade de consentimento prévio à realização do 
teste e aconselhamentos pré e pós-teste, estudamos a defi ni-
ção de caso de AIDS, seguida pelas fases clínicas da doença, a 
importância da aferição de linfócitos T-CD4 e da carga viral, 
aspectos pontuais sobre a terapia antirretroviral de alta po-
tência (HAART), critérios para se indicar o tratamento com 
HAART, a importância da adesão ao tratamento e os aspectos 
que podem infl uenciá-la, outras diretrizes terapêuticas que in-
fuenciam na manutenção da qualidade de vida e fi nalmente, 
as medidas de prevenção.

Referências
LIMA, T. G. F. M. S.; CAMPOS, R. P. O perfi l dos projetos de cooperação 
técnica brasileira em aids no mundo: explorando potenciais hipóteses de 
estudo. RECIIS - R. Eletr. de Com. Inf. Inov. Saúde, Rio de Janeiro, v. 4, 
n. 1, p. 119-133, mar. 2010.

MANN, J. et al. (Org.). A AIDS no Mundo. Rio de Janeiro: Relume Duma-
rá/ABIA/IMS-UERJ, 1993. (História Social da AIDS).

Vale mencionar que, ao longo dos anos de epidemia de AIDS, o Minis-
tério da Saúde tem publicado documentos, na forma de manuais, planos, 
programas etc., com vistas a orientar e normatizar as ações de prevenção 
e enfrentamento da epidemia: Manual de Prevenção das DST/HIV/AIDS 
em Comunidades Populares; Políticas e Diretrizes de Prevenção das DST/
AIDS entre Mulheres; Plano Integrado de Enfrentamento à Feminização da 
Epidemia de AIDS e outras DST; Plano Nacional de Enfrentamento da Epi-
demia de AIDS e das DST entre Gays, HSH e Travestis; Prevenção e Atenção 
às IST/AIDS na Saúde Mental no Brasil: Análises, Desafi os e Perspectivas; 
Programa Saúde na Escola; Projeto Nascer; Plano Nacional de Saúde no 
Sistema Penitenciário, entre outros.
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Situação-problema 2
CAS, masculino, 45 anos, casado, nível superior completo, empresário, 

procurou assistência médica devido à queixa de diarreia há uma semana, 
cerca de 3 episódios diários, fezes pastosas de cor acastanhada, odor típico, 
sem sangue ou muco. Queixava-se ainda de diminuição do apetite e perda 
de 1,5 Kg nesse período. Ele negava a ocorrência de náuseas, vômitos ou 
febre. Acrescentava que há mais ou menos dois anos vinha observando 
episódios frequentes de herpes simples labial, os quais ocorriam a cada três 
meses. Durante a anamnese, CAS informou ao seu médico que era bissexual, 
que seu parceiro há 3 anos é um promotor público, de 28 anos, também 
casado, e que nem sempre utilizava preservativo durante as relações sexuais. 
Sua esposa ignorava esse fato. Além disso, ocasionalmente utilizava coca-
ína inalatória. Negava tabagismo e uso de drogas injetáveis. Etilismo em 
quantidade moderada aos fi nais de semana (uísque ou vinho). Residia em 
apartamento de um bairro de classe média alta, onde vivia com sua esposa 
e dois fi lhos de 22 e 16 anos, respectivamente. Praticava atividade física 
regular (musculação) 3 vezes por semana. O médico solicitou exame anti-
HIV, o qual foi positivo. CD4 de 450 cel/mm³ e carga viral de 6.500 cópias/
ml. Numa consulta posterior, CAS veio com o parceiro, o qual informou que 
sua esposa está gestante do primeiro fi lho.

Para refl etir
Após a leitura da seção Medidas de prevenção, e também baseado na sua 
vivência profi ssional, refl ita: Tais medidas são adequadas para a preven-
ção de quais agravos, além da AIDS?

Uma vez lido o texto, analise a situação-problema apresentada a seguir.
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Após a leitura, responda e registre as questões a seguir.

Que formas de transmissão do HIV podem estar envolvidas nesse caso?

Analisando o caso, quais as pessoas que podem estar contaminadas e de que 
forma? 

Que medidas de prevenção devem ser adotadas para romper com a cadeia de 
transmissão do HIV para os contatos de CAS?

Que exames devem ser realizados para confi rmar o diagnóstico da infecção 
pelo HIV?

Que medidas de aconselhamento devem ser adotadas para CAS e para seus 
contactantes?

Que cuidados devem ser adotados para com a esposa do parceiro, que está 
gestante?
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Prosseguindo na nossa fundamentação teórica/conceitual, vamos ler um texto sobre 
hepatites virais, importante agravo de saúde, que vem apresentando crescente aumento 
na sua incidência e cuja gravidade é pouco conhecida pela população em geral.

Leia o texto Hepatites virais: o grito do silêncio, de Eveline Pipolo Milan, que aborda 
os conceitos fundamentais sobre as hepatites A, B, C, D e E, com relação ao agente causal, 
modo de transmissão, aspectos clínicos, diagnóstico específi co e inespecífi co, medidas 
de prevenção e terapêuticas.

Hepatites virais: um grito no silêncio
Hepatite é um termo amplo que signifi ca infl amação do fígado. Vários 

fatores podem agredir o fígado defl agrando esse processo infl amatório: 
medicamentos tóxicos, doenças autoimunes ou infecção por microrganis-
mos, como bactérias, vírus, protozoários, entre outros. Quando falamos em 
hepatite viral, nos referimos à hepatite que pode ser causada por diferentes 
vírus, de distribuição universal, que têm em comum a afi nidade pelo fígado. 
Existem pelo menos oito tipos de vírus que já foram caracterizados como 
causadores de hepatite viral: A, B, C, D, E, G, TT e SEM, sendo os cinco 
primeiros os mais importantes. 

É importante salientar que outros vírus que causam doença sistêmica, 
podem, eventualmente, causar infl amação do fígado, mas a hepatite ocorre 
como uma manifestação secundária dessas infecções. Nesses casos, falamos 
em hepatite transinfecciosa e podemos citar como exemplos o vírus da den-
gue, o vírus Epstein-Barr (agente da mononucleose infecciosa), entre outros. 
As hepatites virais possuem semelhanças do ponto de vista clínico-labora-
torial, mas apresentam importantes diferenças epidemiológicas e quanto à 
sua evolução e medidas de prevenção. 

Observa-se ampla variedade de apresentações clínicas, de portador 
assintomático ou hepatite aguda ou crônica, até cirrose e carcinoma 
hepatocelular. Todas as hepatites virais são de notifi cação compulsória. 

As últimas décadas foram de notáveis conquistas no que se refere à 
prevenção e ao controle das hepatites virais. A melhoria das condições de 
higiene e de saneamento das populações, a vacinação contra as hepatites A 
e B e as novas técnicas moleculares de diagnóstico do vírus da hepatite C 
fi guram entre esses importantes avanços. 

Carcinoma 
hepatocelular
Câncer do fígado.

1.1.3 Hepatites Virais
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No entanto, apesar do crescente uso de técnicas laboratoriais cada vez 
mais sensíveis, cerca de 5% a 20% das hepatites agudas permanecem sem 
defi nição causal. Além disso, no período de 1999 e 2009, observou-se no 
Brasil aumento do número de casos confi rma dos das hepatites B, C e D. 

O número de casos e a relevância das hepatites virais são pouco conhe-
cidos por parte da população leiga. É comum a crença de que a hepatite é 
doença própria da infância ou que a pessoa que teve hepatite nunca poderá 
doar sangue. Além disso, a transmissão sexual da hepatite B é equivocada-
mente menos temida que a transmissão do HIV. Sabe-se hoje que o vírus da 
hepatite B circula em altas concentrações no sangue e em títulos baixos em 
outros fl uidos orgânicos, sendo aproximadamente 100 vezes mais infectante 
do que o HIV e 10 vezes mais do que o vírus da hepatite C.

O maior objetivo do Ministério da Saúde no controle das Hepatites Virais 
é prevenir no vas infecções e melhorar a qualidade de vida dos portadores das 
hepatites B, C e D. Co nhecer o comportamento epidemiológico das hepatites 
virais; ampliar estratégias de imunização da hepatite B; detectar, prevenir e 
controlar os surtos oportunamente; reduzir a prevalência de infecções e avaliar 
o impacto das medidas de controle são fatores funda mentais nessa resposta. 

O enfrentamento das hepatites B e D acon tece por meio da vacinação 
contra hepatite B e o incentivo ao uso do preservativo em todas as práticas se-
xuais, além de ações específi cas direcionadas às populações mais vulneráveis.

Não existe vacina contra a hepatite C, o que reforça a necessidade de 
um controle adequado da cadeia de trans missão no domicílio e na comuni-
dade. É importante mencionar que entre os anos de 1999 e 2009 essa forma 
da doença foi a responsável pelo maior número de mortes – 14.076, enquanto 
a hepatite B causou 5.079 óbitos. 

As principais medidas de controle das hepa tites virais de transmissão 
sexual e sanguínea (ví rus B, C e D) consistem na adoção de medidas de 
prevenção. Os indivíduos devem ser orien tados quanto aos mecanismos de 
transmissão dessas doenças e ao não compartilhamento de objetos de uso 
pessoal, como lâminas de barbe ar ou de depilar, escovas de dente, materiais de 
manicure e pedicure, e ao uso de preservativos em todas as práticas sexuais. 

Além das medidas de controle específi cas para as hepatites virais, ações 
de educação em saúde tanto para o desenvolvimento da capaci dade técnica 
dos profi ssionais envolvidos nes sas ações, bem como da comunidade em geral 
sobre as hepatites virais e sua prevenção, são continuamente implementadas. 

Paralelamente, é de fundamental impor tância o desenvolvimento de 
ações que pos sibilitem o diagnóstico precoce, o tratamento oportuno e o 
acompanhamento dos porta dores, garantindo a adesão e a redução do aban-
dono do tratamento, fatores determinan tes no sucesso terapêutico.
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Uma vez que as hepatites virais são doenças de notifi cação compulsória, 
o ato de notifi car deve ser entendido como apenas uma ação no processo de 
vigilância. O rastreamento da fonte de infecção relacionada a cada caso é 
primordial na implantação de medidas de prevenção e con trole adequados. 

Em relação ao tratamento, todo o arsenal terapêutico incorporado pelos 
Protocolos Clí nicos e Diretrizes Terapêuticas é adquirido e distribuído pelo 
Ministério da Saúde de forma a garantir o acesso universal ao tratamento 
no Sistema Único de Saúde.

Ainda em 2009, o Programa Nacional para Prevenção e o Controle das 
Hepatites Virais foi integrado ao Departamento de DST e AIDS, que passou a 
ser chamado de Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais. Em sinergia 
com as ações de enfrentamento das DST e AIDS, busca-se implementar as 
atividades que visem à prevenção e ao controle das hepatites virais no Brasil.

O Brasil, reconhecendo a magnitude das hepatites virais em seu ter-
ritório e no mundo, apresentou à OMS, durante a 63ª Assembleia Mundial 
da Saúde realizada em 2010, uma proposta de reconhecimento do impacto 
desses agravos. Foi aprovada, portanto, uma resolução que estabeleceu o dia 
28 de julho como o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. 

A intensifi cação das ações contra a hepatite B é resultado de um estu-
do do governo federal, que apontou um crescimento de casos entre 1999 e 
2009. Como parte dessas medidas, o Ministério da Saúde vem ampliando a 
aquisição de doses de vacina contra a hepatite B, com o intuito de expandir 
a imunização para jovens entre 20 e 24 anos e, até 2012, para a faixa etária 
entre 25 e 29 anos. Além disso, a vacinação será levada às escolas e outros 
espaços, todas as gestantes atendidas na rede pública de saúde também 
receberão cobertura vacinal contra a hepatite B e as unidades de saúde que 
atendem os portadores de hepatites virais passarão a distribuir preservativos. 

O Ministério da Saúde ainda vem realizando campanhas de orientação, 
testagem e vacinação contra hepatite B, mobilizando principamente os esta-
dos brasileiros onde a cobertura vacinal contra a doença está abaixo de 50%.

Em 2010 foi lançado o documento Hepatites Virais: desafi os para o 
período de 2011-2012 (Quadro 3), que fi rma o compromisso político com a 
saúde da população sob risco, bem como com a saúde dos portadores das 
hepatites virais crônicas B, C e D. 

Considerando-se a vigilância epidemiológica como componente fun-
damental dos programas de prevenção e controle de doenças e com intuito 
de consolidar uma estratégia de comunicação da informação epidemiológica 
referente às hepatites virais no país, apresenta-se o Boletim Epidemiológico 
das Hepatites Virais. Nele estão descritos os casos notifi cados e confi rmados 
dessas doenças, a partir dos dados do Sistema de Informação de Agravos 
de Notifi cação (SINAN) e os óbitos declarados no Sistema de Informação 
sobre Mortalidade (SIM).
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O Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais terá periodicidade anu-
al e seu objetivo principal consiste no monitoramento dessas doenças em 
todos os estados e regiões do país, a partir de indicadores epidemiológicos 
atualizados, contribuindo dessa forma, para a defi nição de políticas públicas 
de enfrentamento das hepatites virais e para o fortalecimento da vigilância 
epidemiológica.

1 Aprimorar a governança e gestão para o enfrentamento das hepatites. 

2 Promover o acesso a serviços qualifi cados de atenção.

3 Promover o acesso à vacinação contra hepatite B, preservativos e outros.

4 Reduzir a transmissão vertical da hepatite B.

5 Fortalecer o protagonismo e a articulação com o movimento social.

Quadro 3 – Hepatites Virais: desafi os para o período de 2011-2012

Até agora este texto chamou a sua atenção para os agentes 
causadores de hepatite, as conquistas alcançadas no Brasil no que 
se refere à prevenção e ao controle das hepatites virais, os objeti-
vos do Ministério da Saúde no controle das hepatites virais, suas 
estratégias de enfrentamento, o acesso universal do portador de 
hepatite ao tratamento no Sistema Único de Saúde, a integração 
do Programa Nacional para Prevenção e o Controle das Hepatites 
Virais ao Departamento de DST e AIDS e o reconhecimento por 
parte do Ministério da Saúde do impacto desses agravos.
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Hepatite A

Seu agente etiológico é o vírus da hepatite A (VHA), cuja transmis-
são ocorre principalmente pela via fecal-oral, pelo contato inter-humano 
ou devido à ingestão de alimentos e/ou água contaminada.

A hepatite A pode se manifestar como infecção assintomática, sintomá-
tica anictérica (oligossintomática) ou sintomática ictérica. A apresentação 
clínica é variável de acordo com a idade, e as formas brandas são observadas 
com maior frequência em crianças que habitam as regiões endêmicas. 

Anictéria
Ausência de icterícia.

Oligossintomática
Diz-se da doença que 

apresenta poucos 

sintomas.

Colúria
Urina escura devido à 

presença da bile.

Hipocolia fecal
Descoloração das fezes 

pela diminuição da 

secreção da bile.

Icterícia
Coloração amarelada 

da pele e das mucosas, 

causada pela deposição 

de bilirrubina.

Hepatomegalia
Aumento do fígado.

Teratogênicos
Substâncias que causam 

más-formações.

Necrose hepática 
fulminante
Morte aguda de células, 

ou de parte do fígado por 

infecção ou perturbação 

da irrigação sanguínea.

Transaminases 
São provas de função 

hepática (Transaminase 

glutâmico-oxalacétic 

– TGO e Transamina-

se glutâmico-pirúvica 

–  TGP).

Nas formas sintomáticas ictéricas, a doença se manifesta inicialmente 
com febre baixa, fadiga, mal-estar, falta de apetite, desconforto abdominal, 
diarreia, náuseas, vômitos, colúria e hipocolia fecal. Tais sintomas regridem, 
à medida que a icterícia se instala. A hepatomegalia ocorre em 85% dos 
casos, sendo em geral discreta e dolorosa à palpação. 

A evolução da hepatite A é usualmente satisfatória, resultando em cura 
na maioria dos casos, em média depois de 30 dias. Outras formas de evolução 
podem ocorrer, mas são raras: evolução fulminante e forma prolongada da 
hepatite A com duração da icterícia por até 6 meses. Durante a gestação, a 
infecção pelo vírus A é autolimitada e tem bom prognóstico, não se obser-
vando efeitos teratogênicos do VHA sobre o feto. A taxa de mortalidade 
em crianças é menor que 0,1% e em adultos jovens encontra-se em torno 
de 1%, relacionando-se com a ocorrência de necrose hepática fulminante. 

Na abordagem diagnóstica inicial de qualquer quadro de hepatite, faz-
se necessária a realização de alguns exames complementares inespecífi cos, 
tais como hemograma, proteinograma, tempo e atividade da protrombina, 
transaminases e bilirrubinas, entre outros. Em dois meses, 60% dos indi-
víduos normalizam os testes bioquímicos, chegando a 100% em 6 meses. 

O diagnóstico etiológico da infecção é feito pela pesquisa dos marca-
dores sorológicos do VHA (IgM anti-VHA e IgG anti-VHA), cuja detecção 
dependerá da fase em que se encontre a doença. No período de recuperação, 
anticorpos da classe IgG (IgG anti-VHA) são desenvolvidos e persistem in-
defi nidamente, conferindo imunidade vitalícia à infecção. 

A doença geralmente é benigna, apresentando evolução aguda 
e autolimitada. 
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A terapêutica é baseada no uso de medicamentos sintomáticos e medi-
das de suporte. A utilização de dieta pobre em gordura e rica em carboidratos 
é de uso popular, porém seu maior benefício é ser de melhor digestão para 
o indivíduo anoréxico. 

De forma prática, deve ser recomendado que o próprio doente defi na 
sua dieta de acordo com seu apeti te e aceitação alimentar, sendo contrain-
dicada a ingestão de álcool por um período mínimo de seis meses e, pre-
ferencialmente, de um ano. O repouso é considerado medida imposta pela 
própria condição do doente. 

A hepatite A tem como medida mais efi caz de prevenção a disponibili-
zação de água potável, em quantidade sufi ciente, nos domi cílios. Também é 
fundamental a educação da população quanto às boas práticas de higiene, com 
ênfase na lavagem das mãos; medidas de saneamento básico, com água tratada 
e esgoto; orientação de creches, pré-escolas e instituições fechadas, para adoção 
de medidas rigorosas de higiene; cozimento adequado de mariscos, frutos do 
mar e desinfecção (uso de cloro) para alimentos crus, como frutas e verduras. 

Para a imunização ativa é utilizada vacina com o vírus inativado, licen-
ciada para crianças acima de 12 meses de idade, existindo em formulação 
pediátrica e para adultos. Atualmente, já existe uma vacina que associa os 
antígenos dos vírus A e B com efi cácia comprovada. A vacina com o vírus 
inativado confere proteção por 10 anos ou mais, sendo administrada por via 
intramuscular, em duas doses com intervalo de seis meses. 

A vacina contra a hepatite A não faz parte do calendário de vacina-
ção do Programa Nacional de Imunização. No entanto, está disponível nos 
Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), integrantes 
do Sistema Único de Saúde (SUS), de todas as unidades federadas, para as 
seguintes situações relacionadas no Quadro 4.

No Situação

1 Hepatopatas crônicos de qualquer etiologia

2 Portadores crônicos do VHB e do VHC

3 Adultos com HIV/AIDS que sejam portadores do VHB ou VHC

4 Crianças menores de 13 anos com HIV/AIDS

5
Portadores de: coagulopatias, doenças de depósito, fi brose cística, trissomias, 
hemoglobinopatias, imunodepressão terapêutica ou por doença imunodepressora

6
Candidatos a transplante de órgão sólido,
cadastrados em programas de transplante

7 Transplantados de órgão sólido ou de medula óssea

8
Doadores de órgão sólido ou medula óssea, cadastrados em programas de 
transplantes

Quadro 4 – Situações que impõem indicação para a vacina contra a hepatite A.

Anoréxico
Diz-se do indivíduo que 

não tem apetite.
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Para a profi laxia pós-exposição é administrada a imunoglobulina hu-
mana (Ig) anti-A (imunização passiva), a qual previne ou atenua a doença 
quando é administrada em até duas semanas antes ou após a exposição ao 
VHA. Aplicada por via intramuscular, mantém a proteção por cerca de 4 
meses. É indicada para os contatos domiciliares e pessoas que irão viajar 
para áreas endêmicas. 

Após a abordagem inicial do texto sobre hepatites vi-
rais, em que apontamos, sobretudo, a forma pela qual o Minis-
tério da Saúde do Brasil conduz a questão das hepatites virais, 
estudamos a hepatite A no que diz respeito às suas apresen-
tações clínicas, formas de trasmissão, diagnóstico, tratamento 
e prevenção.

Hepatite B

A hepatite B é causada pelo vírus da hepatite B (VHB), o qual é trans-
mitido principalmente por via sexual, e também parenteral ou vertical (mãe-
fi lho). A transmissão ocorre através do contato com sangue, pelas vias 
parenterais e percutâneas, e fl uidos corporais. Também existe possibilidade 
de transmissão por meio do compartilhamento de seringas e agulhas conta-
minadas, colocação de piercing, procedimentos de tatuagem, manicure com 
materiais não esterilizados, compartilhamento de objetos contaminados com 
sangue, trans fusão de sangue, hemoderivados, hemodiálise ou ainda sêmen 
e secreção vaginal.

A infecção aguda pode ou não ser sintomática. Quando presentes, os 
sintomas variam: mal-estar, cefaleia, febre baixa, falta de apetite, cansaço, 
fadiga, dor nas articulações, náuseas, vômitos, prurido, desconforto abdo-
minal na região do fígado, aversão a alguns alimentos e ao cigarro, colúria 
e hipocolia fecal. A icterícia geralmente inicia-se quando a febre desaparece. 

Considera-se que a hepatite B evoluiu para a forma crônica quando a 
reação infl amatória do fígado persiste por mais de seis meses. Os sintomas, 
quando presentes, são inespecífi cos, predominando fadiga, mal-estar geral 
e sintomas digestivos. Em uma parcela dos casos crônicos, após anos 
de evolução, pode aparecer cirrose, com surgimento de icterícia, edema, 
ascite, varizes de esôfago e al terações hematológicas. 

Cefaleia
Dor de cabeça.
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O que pode acontecer com as pessoas que têm hepatite B crônica? 

A hepatite B crônica pode também evoluir para hepatocarcinoma 
sem passar pelo estágio de cirrose. A infecção crônica pelo vírus da he-
patite B (VHB) é a causa principal de cirrose e carcinoma hepatocelular 
em todo o mundo. Entre os indivíduos que se infectam com o VHB, 90 
a 95% evoluem para a cura, menos de 1% desenvolvem a forma aguda 
fulminante e 5 a 10% irão desenvolver a forma crônica da doença. Parte 
desses indivíduos evolui para cirrose hepática e alguns desenvolverão o 
carcinoma hepatocelular.

O Ministério da Saúde estima que, no Brasil, pelo menos 15% da po-
pulação já esteve em contato com o VHB e que 1% da população apresenta 
doença crônica relacionada a esse vírus. 

O período de transmissibilidade inicia-se duas a três semanas antes 
do surgimento dos primeiros sintomas e permanece até o seu desapareci-
mento (forma aguda) ou enquanto houver vírus (forma crônica e portador).

A confi r mação diagnóstica é laboratorial e realiza-se por meio dos 
marcadores sorológicos de triagem do VHB, que são HBsAg e anti-HBc. 
Esses e outros marcadores sorológicos são fundamentais para acompanhar 
o indivíduo e defi nir situações de imunidade, replicação viral e infectivi-
dade: HBsAg, anti-HBs, Anti-HBc IgM, Anti-HBc IgG, HBeAg e Anti-HBe. 
Nos casos de hepatite crônica, deve ser realizada biópsia hepática com a 
fi nalidade de se estabelecer o diagnóstico histológico. Várias classifi cações 
com escores numéricos estão disponíveis para avaliar a necrose, infl ama-
ção e a fi brose hepáticas. 

O tratamento, na fase aguda, restringe-se ao acompanhamento am-
bulatorial, uso de medicação sintomática, re pouso relativo e dieta confor-
me a aceitação do indivíduo. Na fase crônica, o objetivo do tratamento é 
diminuir a progressão do dano hepático através da supressão da replicação 
viral, baseando-se nas diretrizes clínico-terapêuticas defi nidas pelo Minis-
tério da Saúde (MS). As opções farmacológicas para o tratamento da he-
patite viral crônica B são: interferon-alfa, lamivudina, peg-interferon-alfa 
2a e 2b, adefovir, entecavir, telbivudina e tenofovir.

Pela sua complexidade, o tratamento, nessa fase, deve ser realizado 
em serviços especializados. A portaria n.° 2.981, de 26 de novembro de 
2009, relaciona o elenco de medicamentos de aquisição centralizada pelo 
Ministério da Saúde para o tratamento das hepatites virais B e C (Quadro 
5). Também são adquiridos pelo MS os kits para diagnóstico das hepatites 
virais, bem como as agulhas para biópsia hepática. O MS faz a distribuição 
desses medicamentos e insumos aos almoxarifados de medicamentos dos 
estados e do Distrito Federal, os quais são responsáveis por sua redistribuição 
às redes de serviço das hepatites virais. 

Ascite
Acúmulo de líquido na 

cavidade abdominal.

Varizes de esôfago
Dilatações de veias 

localizadas na parede 

do esôfago que 

podem resultar em 

sangramentos.

Al terações 
hematológicas

Alterações sanguíneas.

hepatocarcinoma
Câncer do fígado.

histológico
Referente a tecidos 

biológicos.
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No Fármaco Sigla

1 Entecavir ETV

2 Adefovir ADV

3 Tenofovir TNF

4 Interferon-alfa 2a e 2b recombinantes IFN-�

5 Peg-interferon-alfa 2a e 2b PEG – IFN

6 Lamivudina 3TC ou LAM

7 Ribavirina RBV

8 Telbivudina LdT

Quadro 5 – Medicamentos de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde (MS) para o 
tratamento das hepatites virais B e C. 

Educação e divulgação do problema são fundamentais para prevenir a 
hepatite B. Além dessas ações, a cadeia de transmissão da doença é inter-
rompida a partir de uma série de medidas relacionadas no Quadro 6. 

No Medidas para interromper a cadeia de transmissão do VHB

1 Controle efetivo de bancos de sangue através da triagem sorológica

2
Vacinação contra hepatite B ou uso de imunoglobulina humana antivírus da 
hepatite B, ambas disponíveis no SUS, conforme padronização do Programa 
Nacional de Imunizações (PNI)

3 Uso de equipamentos de proteção individual pelos profi ssionais da área da saúde

4
Não compartilhamento de alicates de unha, lâminas de barbear, escovas de dente, 
equipamentos para uso de drogas e uso de preservativos

Quadro 6 – Medidas destinadas à interrupção da cadeia de transmissão do vírus da hepatite B.

A vacina contra hepatite B é realizada em três doses, com intervalo de 
um mês entre a primeira e a segunda dose e de seis meses entre a primeira 
e a terceira dose (0, 1 e 6 meses). A imunização, após administração do 
esquema completo, induz imunidade em 90% a 95% dos casos. Todo recém-
nascido deve receber a primeira dose da vacina logo após o nascimento, 
preferencialmente nas primei ras 12 horas de vida. A vacina faz parte do 
calendário de vacinação da criança e do adolescente e está disponível nas 
salas de vacinação do SUS para a população de menores de 20 anos de idade. 
A vacina também está disponível nos CRIE para todas as faixas etárias, para 
as situações relacionadas no Quadro 7. 
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No Situação

1 Vítimas de abuso sexual

2
Vítimas de acidentes com material biológico positivo ou fortemente suspeito de 
infecção por VHB

3 Comunicantes sexuais de pessoas portadoras do VHB

4
Trabalhadores da saúde, bombeiros, policiais militares, civis e rodoviários, 
carcereiros de delegacia e de penitenciárias, coletadores de lixo hos pitalar e 
domiciliar, caminhoneiros, manicures, pedicures e podólogos

5 Hepatopatas crônicos e portadores de hepatite C

6 Doadores de sangue

7 Transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea

8 Doadores de órgãos sólidos ou de medula óssea

9 Potenciais receptores de múltiplas transfusões de sangue ou politransfundidos

10 Nefropatas crônicos/dialisados/portadores de síndrome nefrótica

11 Convívio domiciliar contínuo com pessoas portadoras de VHB

12
Portadores de asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas, fi brose 
cística (mucoviscidose), doença de depósito e imunodeprimidos

13 Gestantes, após o primeiro tri mestre de gestação

14
Homens e mulheres que mantêm re lações sexuais com pessoas do mesmo sexo 
(homens que fazem sexo com homens e mu lheres que fazem sexo com mulheres)

15 Lésbi cas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT)

16
Pessoas reclusas (presídios, hospi tais psiquiátricos, instituições de menores, forças 
armadas, dentre outras)

17 Populações de as sentamentos e acampamentos

18 Populações indígenas

19 Profi ssionais do sexo/prostitutas

20 Usuários de drogas injetáveis, inaláveis e pipadas

21 Porta dores de Doenças Sexualmente Transmissí veis

Quadro 7 – Indicações para a vacina contra a hepatite B.

A Imunoglobulina Humana Anti-Hepatite tipo B (IGHAHB), também 
disponível nos CRIE, é indicada para pessoas não vacinadas, após exposição 
ao vírus da hepatite B, nas situações relacionadas no Quadro 8.
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No Situação

1 Vítimas de abuso sexual

2
Vítimas de acidentes com material biológico positivo ou fortemente suspeito 
de infecção por VHB

3 Comunicantes sexuais de casos agudos de hepatite B

4 Prevenção da infecção perinatal pelo vírus da hepatite B

5 Imunodeprimidos após exposição de risco

Quadro 8 – Indicações para a Imunoglobulina Humana Anti-Hepatite tipo B (IGHAHB).

Após a abordagem inicial do texto sobre Hepatites Virais, 
estudamos a hepatite A e por último a hepatite B, no que con-
cerne às suas apresentações clínicas, formas de trasmissão, ris-
cos da hepatite B crônica, diagnóstico, tratamento e prevenção.

Hepatite C

Tem como agente etiológico o vírus da hepatite C (VHC), com trans-
missão através das vias parenteral, percutânea e vertical. 

São consideradas populações de risco acrescido: indivíduos que rece-
beram transfusão de sangue e/ou hemoderivados antes de 1993; usuários de 
drogas injetáveis (cocaína, anabolizantes, complexos vitamíni cos), inaláveis 
(cocaína) ou pipadas (crack); pessoas que compartilham ou utilizam instrumen-
tos não esterilizados para aplicação de piercings, tatuagem, manicure e objetos 
para higiene pessoal (escovas de dentes, lâminas de barbear e de depilar etc.). 

Na fase aguda, os sintomas são raros e, quando presentes, são inespecífi cos. 

Para refl etir
Por que a hepatite C é tão temida? 
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Em 80% dos casos ocorre progressão para doença crônica e cirrose, 
podendo também haver o desenvolvimento de carcinoma de fígado. A infec-
ção crônica pelo vírus da hepatite C, com suas consequências para a função 
hepáti ca, representa hoje, nos países desenvolvidos, a principal causa de 
indicação de transplante de fígado.

O período de transmissão do vírus inicia-se uma semana antes do 
surgimento dos sintomas, persistindo até enquanto houver circulação viral.

Não se conhece, com precisão, a prevalência do VHC no Brasil; há 
relatos feitos em diversas áreas que sugerem que, em média, ele esteja entre 
1 a 2% da população em geral. 

O diagnóstico é realizado através de teste sorológico, que verifi ca pre-
sença ou ausência do anticorpo contra o vírus da hepatite C (anti-VHC), e 
confi rmado por exame de biologia molecular (VHC-RNA) qualitativo. A 
quantifi cação do RNA do VHC (determinação da carga viral), também reali-
zada por método de biologia molecular, é um teste importante na avaliação 
da resposta ao tratamento.

Como consequência da grande variabilidade genética do 
VHC, em decorrência da sua capacidade de mutação, vários 
genótipos foram estabelecidos. Atualmente os genótipos são 
descritos em seis grandes grupos (1, 2, 3, 4, 5 e 6), divididos 
em subtipos a, b e c.

Para refl etir
Existe alguma forma mais grave ou mais rebelde ao tra-
tamento?

Genótipos
Constituição genética 

de um organismo 

relativamente às 

características 

consideradas.

O genótipo 1b é mais prevalente no Brasil e está relacionado à má 
resposta ao tratamento e maior recorrência de infecção após o transplante 
hepático. Sua determinação é útil para defi nir o tempo de tratamento.

O tratamento é procedimento de maior complexidade, devendo ser 
realizado em serviços especializados. Apesar da grande expectativa gerada 
pelos novos fármacos disponíveis, o tratamento da hepatite C ainda é inespe-
cífi co, de alto custo, longo, de difícil adesão pelos intensos efeitos colaterais 
e, geralmente, com resultados precários e temporários. No entanto, vários 
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estudos têm demonstrado que tratar a hepatite C aumenta a sobrevida do 
doente, reduz o risco do desenvolvimento de cirrose, de insufi ciência he-
pática e do hepatocarcinoma primário do fígado. Nem todos os portadores 
do vírus necessitam tratamento e essa defi nição dependerá da realização de 
exames específi cos. 

O tratamento está indicado para todos os indivíduos com forma aguda ou 
crônica de doença, que apresentem infecção ativa, detectada pela presença do 
RNA viral através do método PCR no sangue, associada a lesões histológicas.

O exame histológico do fígado é obtido mediante realização de bióp-
sia hepática, e analisado à luz da escala METAVIR ou SBH/SBP. Quando 
indicado, o tratamento deve ser feito de acordo com os protocolos vigentes 
do Ministério da Saúde, dispondo-se dos seguintes fármacos, utilizados em 
esquemas terapêuticos, de acordo com a especifi cidade do caso: interferon-
alfa 2a e 2b recombinantes, peg-interferon-alfa 2a e 2b, e ribavirina.

METAVIR ou 
SBH/SBP
Sistema de classifi -

cação utilizado para 

quantifi car o grau de 

infl amação e fi brose 

na biópsia hepática.

Para refl etir
Existe vacina para prevenir a hepatite C?

Não existe vacina para a prevenção da hepatite C, mas existem outras 
formas de prevenção primárias e secundárias. As medidas primárias visam 
à redução do risco para dissemina ção da doença e, as secundárias, à inter-
rupção da progressão da doença em uma pessoa já infectada (Quadro 9).

No Medidas primárias No Medidas secundárias

1
Triagem em bancos de sangue e centrais de 
doação de sêmen para garantir a distribuição 
de material biológico não infectado

1
Tratamento dos indivíduos 
infectados, quando indicado

2
Triagem de doadores de órgãos
sólidos como coração, fígado, pulmão e rim

2
Abstinência ou diminuição 
do uso de álcool

3 Triagem de doadores de córnea ou pele 3
Abstinência e não exposição 
a outras substâncias 
hepatotóxicas

4
Cumprimento das práticas de controle de 
infecção em hospitais, laboratórios, consultórios 
dentários e serviços de hemodiálise

Quadro 9 – Medidas primárias e secundárias destinadas à prevenção da hepatite C.
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No texto sobre as Hepatites Virais, discorremos a respeito da 
abordagem do problema pelo Ministério da Saúde do Brasil, 
hepatite A, hepatite B e por último, você acabou de ler aspec-
tos relevantes da hepatite C, em que foi chamada a atenção 
para formas de trasmissão, populações de risco acrescido, for-
mas clínicas, progressão da infecção, prevalência no Brasil, 
diagnóstico, genótipos, tratamento e prevenção.

Hepatite D

É causada pelo vírus da hepatite delta (VHD), que necessita do vírus B 
para que ocorra a infecção. 

A transmissão ocorre por via parenteral, percutânea, sexual e vertical. 
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a região amazônica apresenta 
elevada prevalência para as hepatites B e Delta. Acredita-se que essa região 
oferece condições ambientais, sociais, culturais e aspectos genéticos da po-
pulação que contribuem para a circulação do VHD. É a principal causa de 
cirrose hepática em crian ças e adultos jovens em áreas endêmicas da região 
amazônica do Brasil.

A doença pode ser assinto mática, oligossintomática ou sintomática e 
apresenta-se nas formas de coinfecção ou superinfecção. A forma aguda 
implica maior gravidade e pode apresentar-se na forma fulminante, com 
mortalidade de 2 a 20%. O vírus é transmissível a partir de uma semana 
antes do início dos sintomas da infecção conjunta (VHB e VHD), persistindo 
por período indefi nido, enquanto houver circulação viral. 

A confi r mação diagnóstica é laboratorial e realiza-se por meio dos 
marcadores sorológicos do VHD (HDAg e IgM anti-HD e IgG anti-HD), 
podendo-se também avaliar o genoma do vírus (VHD-RNA) através de pro-
vas de biologia molecular.

A conduta, na fase aguda, é expectante, com acompanhamento médico. 
As medidas sintomáticas são semelhantes àquelas adotadas para o vírus 
B. Na fase crônica, o interferon-alfa tem sido a única opção viável, já que 
o uso de outros fármacos antivirais apresentou resultados insatisfatórios. 
Objetiva-se negativar o vírus B, favorecendo, assim, o clareamento do VHD 
ou sua passagem para a forma não patogênica. 
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Após a introdução do texto sobre hepatites virais e as abordagens 
concernentes às hepatites A, B e C, discorremos brevemente 
a respeito da hepatite D, explorando os seguintes aspectos: 
formas de trasmissão, características da Amazônia, formas 
clínicas, progressão da infecção, diagnóstico e tratamento.

Hepatite E

Causada pelo vírus da hepatite E (VHE), tem como forma de transmissão 
a via fecal-oral, a qual favorece a disseminação da infecção nos países em 
desenvolvimento, onde a contaminação dos reservatórios de água mantém 
a cadeia de transmissão da doença. A transmissão interpessoal não é co-
mum. A disseminação do vírus da hepatite E está relacionada às condições 
de saneamento básico, nível socioeconômico, grau de educação sanitária e 
condições de higiene da população.

Para refl etir
Então, a hepatite E é doença de expressão vultosa no Brasil?

O VHE, que é importante causador de surtos e pode promover quadros 
graves, principalmente em gestantes, parece não ter grande expressão no Brasil, 
apesar do país apresentar condições sanitárias defi cientes em muitas regiões. 

A transmissão do vírus é possível desde duas semanas antes do início 
dos sintomas até o fi nal da segunda semana da doença. Os sinais e sintomas, 
quando presentes, são pouco específi cos, tais como mal-estar, anorexia, as-
tenia, febre baixa, dor abdominal, náuseas e vômitos. Após o período inicial 
podem surgir colúria e acolia fecal, seguidos de icterícia, além de hepato ou 
hepatoesplenomegalia. A maioria dos casos evolui para a cura, não havendo 
forma crônica ou estado de portador crônico do vírus.

Em crianças, geralmente a doença é assintomática, mas casos fulminan-
tes e com alto índice de letalidade são frequentes em gestantes, principal-
mente no último trimestre. A doença pode ocorrer de forma esporádica ou 

Anorexia
Falta de apetite.

Hepatoesplenomegalia
Aumento do

fígado e do baço.

NESC_U1_IZI_010711.indd   Miolo69NESC_U1_IZI_010711.indd   Miolo69 14/07/11   11:0614/07/11   11:06



70 Unidade 1 O contexto da Política para as DST, AIDS e Hepatites Virais

em surtos e, devido à maioria dos casos cursarem sem icterícia e com sinais e 
sintomas pouco específi cos, pode passar na maioria das vezes despercebida, 
favorecendo a não identifi cação da fonte de infecção. 

O diagnóstico é baseado na presença de anti-VHE IgM, marcador soroló-
gico específi co de hepatite E que confi rma o diagnóstico de hepatite E aguda.

Não há fármaco antiviral específi co contra o vírus da hepatite E, por-
tanto, para o tratamento é utilizada somente medicação sintomática, no 
sentido de controlar sintomas como náuseas, vômitos e prurido. Orientações 
quanto à dieta, repouso e abstinência da ingestão de bebidas alcoólicas se-
guem os mesmos princípios abordados para a hepatite pelo vírus A.

Não há vacina contra hepatite E. Como na hepatite A, a melhor estra-
tégia de prevenção da hepatite E inclui a melhoria das condições de sanea-
mento básico e medidas educacionais de higiene.
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ções. Brasília: Ministério da Saúde, 2010b. 132p.

NESC_U1_IZI_010711.indd   Miolo70NESC_U1_IZI_010711.indd   Miolo70 14/07/11   11:0614/07/11   11:06



Unidade 1 O contexto da Política para as DST, AIDS e Hepatites Virais 71

Após a leitura do texto, analise a situação-problema apresentada abaixo 
e responda às questões que vêm a seguir.

Situação-problema 3 
ABS, masculino, 40 anos, casado, natural e procedente de Natal, RN, 

técnico de enfermagem. O usuário foi referenciado à consulta de infectologia 
devido à alteração das provas hepáticas, fato que já acontecera algumas 
vezes. Apresentava queixas de astenia, anorexia e emagrecimento com três 
semanas de evolução. Ele negava uso de drogas injetáveis e não se encon-
trava sob qualquer terapêutica. 

Também não havia história de transfusões sanguíneas ou cirurgias 
prévias. Afi rmava uso de bebida alcoólica em grande volume nos fi nais de 
semana, quando não está trabalhando. E relatava que há seis anos sofreu 
acidente com material biológico - picada com agulha - após colher sangue de 
um indivíduo internado na Unidade de Terapia Intensiva, o qual apresentava 
diagnóstico de hepatite C e aguardava transplante hepático; na ocasião, não 
procurou assistência médica.

O exame físico era normal, exceto por icterícia leve. Os exames labo-
ratoriais demonstraram anemia e alterações nas principais provas de fun-
ção hepática. A sorologia foi positiva para hepatite C e negativa para HIV 
e hepatites A e B. O RNA do VHC foi positivo com viremia de 725.000 UI/
ml e genótipo 3. A ultrassonografi a abdominal não demonstrou alterações. 

O médico assistente solicitou biópsia hepática, fundamental para o pla-
nejamento terapêutico. ABS procurou o Serviço de Referência para realizar 
a biópsia, mas não conseguiu sequer marcar o procedimento. Voltou várias 
vezes ao mencionado Serviço sem obter êxito, pois só faziam duas biópsias 
por semana e aquele era o único Serviço disponível em todo o estado.

Como os sintomas de ABS não o impediam de realizar suas ativida-
des rotineiras, ele deixou de ir ao Ambulatório Especializado em Hepatites 
Virais. Três anos após, por insistência da sua esposa, voltou a procurar tal 
ambulatório. Dessa vez, conseguiu realizar a biópsia, que já mostrou cirrose 
hepática. Como ele estava clinicamente bem, foi instituído tratamento com 
interferon convencional associado à ribavirina, apesar de se saber que nos 
casos de cirrose, a resposta ao tratamento não é satisfatória.
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Essa Situação-problema 3 ilustra um quadro típico de hepatite C crônica, importante 
agravo de saúde nos tempos atuais. Baseado no texto sobre hepatites virais e sua vivência 
pessoal, responda às questões a seguir, a respeito do caso que você acabou de ler. 

Nesse caso, há algum fator (característica pessoal ou hábito de vida) que in-
fl uiu negativamente na evolução da hepatite C?

Que outro(s) agente (s) infeccioso(s) ABS poderia ter contraído durante o aci-
dente com material biológico, ocorrido há seis anos?

Em sua opinião, qual deveria ter sido a conduta desse técnico de enfermagem, 
diante do referido acidente (picada com agulha)?

Existe a possibilidade de transmissão do VHC para a esposa de ABS através 
do contato sexual?

ABS enfrentou sérios problemas para realizar a biópsia hepática. Com relação 
a esse aspecto, qual é a realidade do seu município, região ou estado?

Que tipo de providência você tomaria para resolver esse problema?
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1Atividade síntese

Atenção

Unidade 1 O contexto da Política para as DST, AIDS e Hepatites Virais 73

Com base nos textos lidos, construa um quadro com as respostas das situações-
problema analisadas. 

Encaminhe a atividade para o seu tutor, utilizando a ferramenta Envio de 
Atividades, disponível no ambiente virtual de aprendizagem.
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1.2 AIDS: aspectos sociais e culturais
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Agora que você tem uma visão geral sobre as DST e AIDS, você vai ler o texto 
AIDS: da estigmatização ao acolhimento da vida, de Geórgia Sibele Nogueira da Silva, 
relacionando-o às refl exões feitas anteriormente. Ao ler esse texto, atente para os aspectos 
sociais, culturais e subjetivos dessa problemática.

Após a análise das situações-problema que lhe ajudaram na compreensão dos con-
ceitos de forma articulada com casos reais, vamos fazer uma refl exão sobre os aspectos 
sociais, culturais e subjetivos.

Na sua prática profi ssional, você já se deparou com alguma situação que 
revele tabus, medos, preconceitos, estigmas e desinformações em relação a 
pessoas infectadas por HIV, ou acometidas por AIDS, ou alguma outra DST, 
ou hepatites virais?

Essas situações são frequentes?

A que você atribui a existência dessas situações?

Apresentação
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AIDS: da estigmatização
ao acolhimento da vida

“Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade
A gente só descobre isso depois de grande.

A gente descobre que o tamanho das coisas há que ser medido pela
intimidade que temos com as coisas”

Manoel de Barros

Sabemos que diante de um doente e de uma doença, temos um sujeito 
que sofre e uma sociedade que defi ne o que é estar, sofrer e morrer com essa 
doença. A doença põe em evidência a fragilidade humana e, no caso das 
doenças graves e letais, a questão da fi nitude.  

Com o objetivo de explicar e entender esse estado de ruptura com a 
normalidade da vida, o doente e todos os que lhe são próximos necessitam 
buscar o porquê daquela situação. Diante desse desconhecido (a doença) que 
às vezes apavora, vamos buscar respostas na ciência, assim como vamos 
lançar mão dos valores da cultura em que estamos inseridos, elaborando 
representações sociais que tentam explicar, compreender e inserir a doença 
na ordem social.

O sentido que atribuímos às doenças é elaborado no interior de cada 
sociedade e sofre mudanças no decorrer de sua história, o que dá certa 
ambiguidade ao termo, uma vez que ele pode expressar desde um sentido 
psicobiológico até o sentido moral e cristão, que pode está impregnado de 
tabus, preconceitos e até desinformação.

O surgimento da AIDS e sua rápida disseminação mobilizaram nos 
indivíduos e nas sociedades contemporâneas grande impacto, por ser esta 
uma doença sexualmente transmissível que acomete majoritariamente adul-
tos jovens e permanece incurável, embora com os avanços nas formas de 
tratamento venha adquirindo o status de doença crônica.

Seu anúncio trazia a união da sexualidade com a morte, como gritou 
Cazuza: “o meu tesão agora é risco de vida”. Imediatamente vimos surgir os 
pavores, medos, tabus e preconceitos relacionados a esses dois temas com-
plexos de nossa existência: sexo e morte. Por sua vez, tivemos os homos-
sexuais, as prostitutas e os usuários de drogas injetáveis como os primeiros 
portadores do vírus HIV/AIDS, ou primeiras pessoas a viverem com AIDS, 
sendo eles em nossa cultura, símbolos de preconceitos e de marginalidade.

Apesar do controle da doença e da diminuição do poder de letalidade 
do vírus, proporcionados pelo avanço da terapêutica, a AIDS continua com 
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o status de doença moral, estigmatizante, cujo simbolismo é bastante letal. 
Sontag (1989) já nos prevenia, com toda razão: “as metáforas podem matar”.   

É fato que os avanços propiciados pelos tratamentos médicos confi -
guram uma nova realidade: é possível, hoje em dia, (con)viver com a AIDS 
como não seria possível imaginar apenas alguns anos atrás. Não temos mais 
uma sentença de morte diante do diagnóstico (se garantido as condições de 
tratamento). Pelo menos, não da morte física, mas ainda temos a presença 
da morte civil, a doença do preconceito, a estigmatização matando mais do 
que o vírus.

É um pouco sobre esse processo que esse texto vai tratar. Sobre os es-
tigmas, preconceitos e discriminações em torno das pessoas que vivem com 
AIDS, bem como da necessidade de revermos construções cristalizadas, de 
desfamiliarizarmos algumas representações, construirmos novos sentidos e 
novas relações. 

Vivemos um momento em que mais do que morrer com AIDS, o grande 
desafi o a ser aprendido, verdadeiramente, é (con)viver com AIDS.

Da estigmatização

A palavra estigma (do latim stígma, derivado do grego stígma) é defi ni-
da como cicatriz, marca, sinal visível (como os estigmas da varíola), levando-
nos já a uma aproximação com a AIDS, também esta portadora na década 
de seu surgimento de marcas e sinais inscritos no corpo, seja de forma direta 
(nas fases mais críticas da doença ou certas características associadas aos 
grupos de risco), seja de maneira indireta (o próprio vírus HIV colocando-se 
como uma inscrição física, registrada no sangue do soropositivo  foi, e às 
vezes ainda é, uma marca forte).

Os estigmas, na condição de marca, podem ser um sinal tanto infamante 
ou vergonhoso como natural do corpo, assinalando, nos dois casos, uma dife-
rença, uma distinção, isolando e, ao mesmo tempo, reunindo e identifi cando 
os possuidores de um mesmo estigma. Em sua origem religiosa, associam-se 
às cinco chagas de Cristo: sua presença atesta não apenas a santidade, mas 
também o pertencimento a um grupo especial. Essa escolha, longe de ser um 
privilégio, carrega em si sofrimentos e obrigações (MAAN, J., et al, 1993).

Os preconceitos, diferentemente dos estigmas, operam como julgamen-
tos a priori realizados sobre um grupo ou um indivíduo. Podemos dizer 
que os estigmas, mais abrangentes, se encontram na base dos preconceitos; 
estes, por sua vez, depois de instituídos socialmente e internalizados indi-
vidualmente, passam a existir independentemente dos estigmas que possam 
tê-los originado.

Sinal
É aquilo que pode ser 

percebido por outra 

pessoa sem o relato ou 

comunicação do indiví-

duo doente.
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São defi nidos como “conceito ou opinião formados antecipadamente, 
sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos; julgamento ou opinião 
formada sem se levar em conta o fato que os conteste; superstição, crendi-
ce; suspeita, intolerância”. Os preconceitos podem gerar ódio irracional ou 
aversão a outras raças, credos, religiões, como percebemos frequentemente 
em diversas relações sociais. Um exemplo conhecido é a aversão, e por 
vezes violência, dirigida às pessoas homossexuais ou assim identifi cadas 
(ANGLETON; PARKER, 2001).

Os estigmas e preconceitos produzem nos atos cotidianos comporta-
mentos e atitudes de discriminação que isolam e segregam aqueles que car-
regam as marcas (os estigmas) de sua condição, excluindo-os, afastando-os, 
desviando-os, tornando-os incompatíveis, abandonando-os, privando-os, 
despojando-os e, no limite, eliminando-os de fato do convívio social.

No caso da AIDS, as sociedades ocidentais lançaram mão de repre-
sentações estigmatizantes sobre a epidemia, ancorando-se nos imaginários 
do mal, das pestes, do sexo, da morte. As analogias com as epidemias de 
outrora, apesar das diferenças, ainda demonstram a força da continuidade 
de algumas representações, como por exemplo: da lepra e das pestes, a AIDS 
guarda, ainda, o medo do contágio; da sífi lis, a antiga ligação do sexo com 
a morte; e do câncer, o defi nhamento do corpo (nos anos iniciais do surgi-
mento da doença).

“Peste” vem do latim pestis, signifi ca fl agelo, calamidade. Segundo 
Sontag (1989), é bastante antiga a utilização desse termo como metáfora 
de males coletivos e calamidades inevitáveis. As epidemias são costumei-
ramente consideradas pestes e suas ocorrências associadas ao imaginário 
antigo, que atribuía a causa dessas doenças a castigos divinos para punir a 
frouxidão moral.

Durante toda a Idade Média, as epidemias suscitaram explicações e 
reações: punição de Deus contra a humanidade pecadora; identifi cação de 
culpados – judeus, feiticeiros, ciganos, leprosos – e, muitas vezes, sua per-
seguição, expulsão e extinção. 

Outra característica da metáfora da “peste” é o fato de ela vir de outro 
lugar, um lugar que era considerado do erro, e sendo assim, um erro que 
não é meu, mas do outro. É a noção de um estrangeiro que inevitavelmente 
nos invade – fato que demonstra a pertinência histórica entre epidemias 
incuráveis e condição estrangeira. 

Diante da AIDS, a ciência e a mídia ocidental objetifi caram o novo fenô-
meno, não apenas na imagem de peste ou praga, mais uma praga que se atin-
gia inicialmente os homossexuais e depois apenas as identidades marginais: 
os mesmos homossexuais, os usuários de drogas injetáveis e as prostitutas. 
Ou seja, o transgressor a nos contaminar era “o outro”, o “diferente”. Se não 
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era o homossexual, era o desviante, aquele considerado marginal — o dro-
gadicto, a prostituta, o bissexual, aquele considerado traidor da moral e dos 
bons costumes —, o de práticas diferentes. Dividimos assim, no início de uma 
epidemia desconhecida e tão geradora de medos, aqueles que a contraiam em 
culpados e vítimas. A AIDS tornou-se um pedágio caro, mortal, à altura do 
mau comportamento. Esse foi o seu batismo (SILVA, 2000).

De onde vem essa relação? 
Para tentarmos entender a complexidade em torno dos estigmas e pre-

conceitos que cercavam, e ainda cercam em parte, a AIDS, é importante com-
preendermos que essa doença foi previamente ancorada em nossa cultura 
ocidental aos códigos da tradição judaico-cristã. Uma tradição decorrente 
da origem mítica da criação do mundo, que imprime, em muitos momentos, 
uma negatividade ao sexo e à morte. Embora tal tradição também traga uma 
leitura bonita e natural sobre a sexualidade, por exemplo, no livro Cântico 
dos Cânticos, o que se tornou hegemônico em grande parte da cultura cristã 
foi uma visão pecaminosa da sexualidade.  

Sabemos que não é apenas a sífi lis, transmitida sexualmente, que fora 
sinônimo de depravação moral. Mesmo a peste bubônica e a cólera. Ou seja, 
todas as epidemias foram consideradas castigos para punir a frouxidão moral.

Comparando a sífi lis com a AIDS, temos que com a sífi lis a moral se-
xual se expressou contra a prostituição, ou seja, houve a transformação da 
mulher no sexo problemático, a mulher depravada era a detentora da doença. 
Com a AIDS, o olhar volta-se para o corpo do homem homossexual. O que 
está presente nos dois casos é o sentido da imoralidade, desvio ou pecado, 
dirigido para diferentes expressões da sexualidade. 

Nesse sentido, passamos a ter uma sexualidade considerada legítima e 
outra sexualidade tida como ilegítima, sendo a pessoa “portadora” da sexua-
lidade ilegítima identifi cada como fonte de perigo, de contaminação para as 
pessoas de sexualidade legítima. Estas seriam as vítimas dos comportamentos 
desregrados dos pecadores, imorais. Diante disso, o olhar de compaixão é 
dirigido às “vitimas” e o de condenação aos culpados. 

A doença constrói-se então como categoria de acusação, produzindo 
os culpados e as vítimas. A sociedade enfrenta a doença ao mesmo tempo 
em que realiza manobras de exclusão de grupos e indivíduos, apresentando 
outros como vítimas. O hemofílico, por exemplo, não é considerado um 
desviante, ele adquiriu AIDS não foi por causa de um determinado com-
portamento, mas por uma fatalidade derivada de sua doença. Por isso, os 
hemofílicos, juntamente com as crianças, são as ‘vítimas’ da AIDS. A estas 
vieram se juntar, nos últimos anos, as mulheres casadas. Já os usuários de 
drogas, homossexuais, bissexuais e profi ssionais do sexo são considerados, 
dentro dessa perspectiva, os agentes da AIDS, os ‘culpados’ pela AIDS, e 
‘culpados’ pela sua própria infecção. E isso porque eles estão numa situação 
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considerada socialmente desviante, frente àquilo que é o normal predomi-
nante (SEFFNER, 1998; SILVA, 2002; BERQUÓ, 2008; PAIVA et al, 2008). 

Assim como ocorreu em outras épocas históricas com outras doenças, 
contemporaneamente a AIDS traz à tona o discurso e a condenação de nossa 
sexualidade e nos remete a um olhar sobre a fi nitude.

É sabido o fato de que a concepção ocidental de mundo recebe infl u-
ência da mitologia grega, quanto à compreensão do nosso corpo e da nossa 
sexualidade. A origem negativa do sexo e do gênero feminino, facilmente 
observada na origem mítica das mulheres, esclarece muito sobre a menta-
lidade ocidental judaico-cristã.

Sobre Pandora (de acordo com a lenda grega, teria sido a primeira 
mulher) conta-se que Hefesto a criou para ser a afl ição dos homens na ter-
ra. Ela tinha uma caixa onde estavam guardados todos os males e, apesar 
dos avisos, Pandora abre a caixa, espalhando para sempre dor e sofrimento 
entre os homens. O correspondente na nossa cultura cristã é a pecadora Eva.

Outro exemplo que demonstra a herança negativista do nosso conceito 
de natureza, corpo e sexualidade está presente na fala do nosso primeiro 
patriarca — falamos de Abraão:

[...] Lembremo-nos da cena de Moisés e o bezerro de ouro do Velho 
Testamento, quando Moisés desce o Monte Sinai com os Dez Man-
damentos, expulsa defi nitivamente dos muros da cidade o desejo, o 
corpo instintivo, os prazeres da carne, o erotismo e qualquer relação 
sensual entre os iguais: somente casamentos heterossexuais baseados 
na inferioridade feminina são puros. Também foram considerados 
impuros, segundo o Levítico, a dor, os defeitos corporais, a doença, a 
solidão, a mortalidade (Gênesis 2, p. 16-17).

Portanto, uma condenação ao amor entre os iguais - os homossexuais 
- tem sua justifi cativa aqui. Nosso corpo representaria o lugar de pecado e 
a sexualidade seria o mal necessário para fi ns reprodutivos.

No campo da sexualidade, recorrer a esses códigos signifi ca não admitir 
a diversidade do desejo e das práticas sexuais. Trata-se de aceitar apenas o 
padrão do casal hetero-monogâmico-reprodutivo. O homossexual ou os que 
possuem comportamentos homoeroticamente inclinados, ou ainda o campo 
da diversidade sexual, são vistos como antinormas desse padrão e, a partir 
de tal perspectiva, se instala a intolerância social.

Em nome dos mitos e preconceitos construímos uma representação 
da AIDS como a doença do outro sexualmente diferente. A AIDS foi se 
confi gurando na doença da imoralidade. Como consequência criou-se uma 
identidade para o doente: “um deles”, “o outro sexualmente diferente”.
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No entanto, a tentativa de deslocar para o sexualmente diferente cai 
por terra. A disseminação da doença demonstrou que não se tratava de uma 
“peste gay”, mas de uma epidemia que podia atingir a população sexual-
mente ativa. 

A AIDS surgiu numa época em que a bandeira política da afi rmação 
da identidade gay e o direito à opção sexual pareciam ser conquistas razo-
avelmente asseguradas, ao menos nos Estados Unidos, onde os primeiros 
casos foram notifi cados e ressuscita todos os preconceitos em torno da 
sexualidade.

Alguns depoimentos apontam nessa direção:

[...] parece que minha presença contagia, eu não tenho culpa, parece 
castigo por ser homossexual, acho que é [...] não sei, não é não, é 
muito injusto” (Elias – maio/1995).

[...] eu achava que só gay ou homossexual tinha AIDS, aliás ainda 
acho um pouco, posso ter pegado da minha namorada que transou 
com um daqueles pervertidos bissexuais” ( Paulo – outubro, 1998).

só transo com minha mulher e se eu der uma escapadinha vou saber 
o que fazer, mas camisinha é pra quem precisa (Asclépius, médico 
dermatologista – março/1999).

É muito difícil, não quero que ninguém saiba, sei que iam me olhar 
diferente, ainda tem muito julgamento. Iam duvidar da minha sexua-
lidade, pode infl uenciar na minha profi ssão, mas minha mulher sabe e 
agente se cuida. Às vezes tenho vontade de que todo mundo saiba para 
verem que é possível ser feliz com AIDS, mas podia ser que eu deixasse 
de ser feliz pelo preconceito dos outros, entende? (Pedro – agosto/2010).

Temos seguramente assistido a um processo contínuo e exarcerbante de 
estigmatizações e discriminações que atinge a todos que (con)vivem com a 
AIDS. Ao reeditarmos os estigmas sexuais anteriores relacionados às opções 
sexuais, estereótipos de gênero, raça e cor, empreendemos um processo de 
estigmatização ligado ao HIV/AIDS que vem penetrando os espaços de poder, 
reproduzindo desigualdades sociais de forma complexa e alavancando cada 
vez mais a exclusão social. Miséria, injustiça social, estigma sexual e AIDS 
são sinônimos de uma mesma agonia planetária.

Nesse sentido, responder aos desafi os da epidemia e ao sofrimento 
das pessoas é, sobretudo, aprender a conviver com as diferenças, preservar 
direitos e desenvolver a capacidade de enfrentar os desafi os colocados, com 
consciência e visão éticas. 
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O que está em questão nessa refl exão não é ser ou não a favor de alguns 
comportamentos, de considerá-los pecaminosos ou não, mas tentarmos en-
tender para onde a humanidade caminhou por meio desse percurso. Quais os 
prejuízos que esse tipo de olhar trouxe para a atenção à saúde? Compreender 
um pouco mais sobre a origem desse olhar discriminante pode nos ajudar a 
pensar em que medida essa trajetória pode provocar nosso afastamento em 
relação ao compromisso que, enquanto profi ssionais da saúde, temos, ou 
devemos ter, com o sofrer humano.

Sobre a morte

Diante do itinerário percorrido, cabe abordarmos um pouco o assunto 
morte. Tema tabu que reatualiza o difícil enfrentamento da nossa sociedade 
ocidental diante de qualquer fato que nos lembre sua existência. Apesar da 
diminuição da letalidade provocada pela AIDS, esta continua presentifi cando 
a refl exão sobre nossa fi nitude. 

Falar da morte, abstrata ou específi ca, de alguém ou da nossa família, 
é falar do que estamos fazendo, do que não fi zemos, de planos, sonhos, 
perdas, do tempo que se foi, do que ainda resta: é disso que fugimos e te-
memos enfrentar.

É próprio da produção da cultura estarmos sempre procurando dar 
sentido a tudo que nos cerca, a tudo que fazemos, mas nem sempre nos 
lembramos de perguntar sobre o sentido de nossa existência. Diante da 
morte ou do falar sobre ela, essa pergunta se apresenta. Precisamos de um 
sentido para a vida e de uma explicação para a morte. Na busca incessante 
que vivemos pela ordem, pelo equilíbrio, ele representa a própria desordem; 
algo que por mais que a ciência avance não conseguimos evitar e não des-
vendamos seus mistérios.

O medo da morte implantou um grande e signifi cativo silêncio. Nossa 
cultura ocidental costuma rejeitar todos que nos lembrem sua existência — 
os idosos, nossos doentes, principalmente os que têm sua morte anunciada.

Não foi sempre assim. Temos uma pluralidade de formas de lidar com o 
morrer sempre permeadas por dor, lutos, rituais diferentes, em que o modo 
como se morre nos demonstra que em períodos da nossa história a morte 
foi mais aceita, menos submetida ao silêncio, ou seja, culturas distintas 
elaboram diferentemente o “lugar” da morte (ARIÈS, 1978).

Com o século XX, as atitudes do homem ocidental perante a morte e o 
morrer mudaram profundamente. A morte foi escondida, expulsa, para se pro-
teger a vida. Não se pode perceber sequer se ela ocorreu; é preciso dar certeza 
de que nada mudou. Por isso ela passa a ter sobre si o mandato do silêncio.
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É evidente que o sofrimento imposto no início da epidemia às pessoas vi-
vendo com HIV/AIDS, por meio dessa construção de uma representação social 
de doença do “outro sexualmente diferente” e do “outro que vai morrer”, foi a 
grande responsável por outra epidemia – a do preconceito, da discriminação. 
A construção social da AIDS como “doença do outro” tem sido responsável 
pelo sofrimento e desespero de muitos que adoecem, pelo sofrimento físico e 
psíquico de ter que enfrentar a condenação social e muitas vezes a decretação 
da morte civil, da perda da cidadania. Sequelas poderosas que têm matado, 
desde o início da epidemia, mais do que o próprio vírus. Muitos sucumbem 
diante do que representa viver com o vírus HIV/AIDS. 

As citações abaixo falam da vivência dessa condição. De um sujeito 
e de uma sociedade que defi nem o simbolismo dessa doença sem perceber 
o poder mortífero de tal construção. Tal simbolismo mata por promover o 
preconceito e, mais do que isso, a indiferença, o alheamento. 

Não quero que ninguém saiba, não pega fácil mesmo. Mas eu sei 
que se souberem é como se eu fi casse contagioso. Eu não aceito essa 
doença, isso não era coisa para mim (Thiago – março/1999).

Eu não aceito essa doença, eu mesmo tenho preconceito, não sei 
se vou conseguir tomar esses remédios todos, enfrentar (Matheus – 
março/2010).

Eu não suporto, se não houvesse tanto preconceito eu lutaria, mas 
assim como é eu prefi ro morrer (João – agosto/1997).

Sempre achei que estava protegida, só transava com meu namorado, 
AIDS era coisa para outras pessoas (Madalena, março/2010).

Peguei com meu primeiro namorado, tenho 19 anos e vou ter que 
aprender a viver com isso. Sei que vou pegar a cura também, mas o pre-
conceito é grande e não quero que ninguém saiba (Maria, julho/2010). 

É certo que temos aqueles pacientes que enfrentam e ressur-
gem com mais desejo de vida. Lutam por ela, pelos outros portadores 
e pelos saudáveis preconceituosos.

Eles não me deixam trabalhar, me consideram morto, mas eu vou 
botar um negócio e provar que estou vivo (Lucas, dezembro/1996).

Vou dizer uma coisa: tem que brigar muito pra encarar, ainda que o 
pessoal que lida diretamente com quem tem AIDS lute junto, enfrente 
o preconceito, a coisa é muito maior. É difícil fazer uma cirurgia, se 
não for na briga, é difícil continuar trabalhando sem os olhares de re-
provação. Acho mesmo que o melhor é esconder do mundo. Eu queria 
militar, brigar pelos outros também, mas não dá. Preciso me proteger 
do preconceito e proteger minha família (Matheus, março/2010)
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Enquanto a AIDS for vista como uma doença moral, de “um deles”, 
os portadores em outras palavras, as pessoas que vivem com HIV/AIDS 
continuarão a ser divididas entre vítimas e culpados, a vivência de nossa 
sexualidade dividida entre legítima e desviante, e as estigmatizações e os 
estereótipos continuarão fornecendo o adubo necessário para a divisão do 
mundo entre “eles” e “nós”.

Sem dúvida, desde o seu anúncio estamos diante de uma luta constante 
contra preconceitos arraigados, de uma luta contra a morte em vida ou a 
morte civil, da luta pelo direito de se continuar vivo, apesar de soropositivo. 
Enquanto não enfrentarmos também o tabu da morte, qualquer doença letal 
vai ser vista como uma possibilidade para o “outro”.

Nesse processo ocorre um alheamento em relação a esse “outro”, que 
muitas vezes é depositário do que rejeitamos. No entanto, a prática do 
alheamento lhe retira a vida em vida. Diferente do sentimento da rivalidade 
explícita do temor diante do adversário que ameaça privar-nos do que jul-
gamos fundamental em nossas vidas, o alheamento consiste numa atitude 
de distanciamento, no qual a hostilidade é substituída pela desqualifi cação 
do sujeito como ser moral. Signifi ca não vê-lo como alguém que deve ser 
respeitado em sua integridade física e moral.  

Esse comportamento se torna muito mais grave quando ocorre no 
campo da saúde, ou seja, quando afeta a forma de recebermos a pessoa vi-
vendo com AIDS. Isso porque o profi ssional dessa área tem um compromisso 
com o sofrer humano, ou pelo menos deveria ter. Ele não precisa aceitar ou 
concordar com o comportamento sexual do outro ou não, mas é seu dever 
cuidar de seu sofrimento. Lidar com nossos próprios preconceitos, reconhecer 
que eles existem pode ser o início para não permitir que eles possam infl igir 
mais sofrimento ao outro. 

Desfamiliarizar a AIDS como “doença do outro” poderá promover no-
vos signifi cados, novos sentidos que conduzam a história da epidemia de 
maneira mais tolerante, menos alheia. 

AIDS, vulnerabilidades e os desafi os do cuidar 

Se hoje fi zermos um balanço das perdas e danos causados pela epide-
mia, talvez possamos compreender de outra forma as primeiras metáforas 
sobre a doença e perceber que o maior estrago causado por elas talvez não 
tenha sido para os seus estigmatizados (eu diria tão-somente), mas sim para 
os que por elas se deixaram ser seduzidos (TRENCH, 1997).

Todos fomos seduzidos pela fratura da humanidade entre “eles” e “nós”. 
Como consequência dessa divisão, enfrentamos uma epidemia – a do pre-
conceito, de sequelas tão perigosas quanto a epidemia do vírus HIV. Refor-
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çou-se a atitude moralista da sexualidade, que por um lado difi culta nossa 
abordagem sobre as doenças no campo da sexualidade, desde as DST mais 
conhecidas até as hepatites, cuja transmissão é sexual, e por outro, nossos 
tabus e preconceitos difi cultam a prevenção.

Dessa forma, contribuímos para que muitos adoeçam de uma en-
fermidade que acreditam não poder contrair, ou não se submetem ao tra-
tamento para não se deparar com o preconceito, com a rejeição, ou mesmo 
no caso das doenças não letais transmitidas sexualmente por vergonha e 
receio de julgamentos. 

A primeira modalidade de abordagem da relação dos indivíduos 
com a AIDS foi na forma de grupos de risco. A característica principal 
desse modelo foi exatamente a crença de que a doença era coisa dos “ou-
tros”. Os “outros”, no caso, como já abordado, seriam aqueles que ma-
nifestam sexualidade desviante (homossexuais), excessiva e pecaminosa 
(prostitutas), ou então que praticam crime (uso de drogas injetáveis). Ora, 
a maioria de nós julga-se, ou está de fato, distante dessas realidades.

Outra decorrência dessa postura de identifi car a AIDS com grupos 
de risco é buscar parceiros(as) para se relacionar que não pertençam a es-
ses grupos. Veja-se o famoso diálogo entre médico e homem solteiro. Per-
gunta o médico: “Você está praticando sexo seguro?”. Responde o homem: 
“Sim, doutor, eu sempre pratico sexo seguro. Nunca mais transei com 
prostitutas, agora só  transo com mulher casada.”. Na lógica dos grupos de 
risco, esse homem está de fato fazendo a “prevenção” (SEFFNER, 1998).

A modalidade seguinte da relação dos indivíduos com a AIDS, 
fruto em especial da reivindicação do movimento gay e de amplas cam-
panhas das organizações não governamentais de luta contra a AIDS, foi a 
designação de comportamentos de risco ou atitudes de risco.

Essa nova designação foi adotada quando as estatísticas da AIDS 
começaram a mostrar que a doença atinge indivíduos ‘fora’ dos grupos 
de risco tradicionais, ou seja, atinge a todos que adotam comportamen-
tos de risco, como manter relações sexuais sem o uso do preservativo, 
compartilhar seringas, receber transfusão de sangue não testado etc. Em 
que pese os evidentes avanços que essa forma de nomeação guarda com 
a anterior, um dos problemas é que ela ‘apaga’ determinados fatores que 
tornam alguns indivíduos mais vulneráveis à epidemia do que outros, tais 
como questões econômicas, acesso a informações, existência de serviços 
de saúde e aconselhamento etc. 

De fato, a AIDS não é exatamente uma doença “de todos nós”, uma 
vez que não estamos todos na mesma posição social frente a ela. Outro 
problema do conceito de comportamentos de risco é que todo o trabalho 
de prevenção passa a ter uma ótica individualista e culpabilizante: “se 
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fulano se infectou pelo HIV, é porque ele realizou um comportamento de 
risco”. Logo, a “culpa” é dele (SEFFNER, 1998). 

Na ideia de grupo de risco, a grande estratégia é isolar. Na ideia de 
comportamento de risco, a grande estratégia é o adestramento individual. 
Pensar que o modo de conduzir a vida nos remete às condições maiores 
ou menores de exposição ao adoecimento é dialogar para além dos dados 
estatísticos. É buscar descobrir como determinados caminhos têm sido con-
denados à repetição por falta de alternativas. Refl exão vislumbrada com a 
utilização do conceito de vulnerabilidade.

Trata-se aqui, de considerar a chance de exposição de pessoas ao ado-
ecimento como a resultante de um conjunto de aspectos não apenas indivi-
duais, mas também coletivos, contextuais, que acarretam maior ou menor 
disponibilidade de recursos de todas as ordens para se proteger de ambos, 
envolvendo em suas análises, a avaliação articulada de três eixos interliga-
dos: componente individual, social e programático (AYRES, 1999).

Parker (1996, p. 5), ao referir-se a esse conceito diz:

Talvez a mais importante transformação isolada em nossa maneira 
de pensar sobre HIV/AIDS no início dos anos 90 tinha sido esforço 
de superar essa contradição (entre “grupos de riscos” e “população 
geral”) pela passagem de noção de risco individual a uma nova com-
preensão de vulnerabilidade social, passagem crucial não só para 
nossa compreensão de epidemia, mas para qualquer estratégia capaz 
de conter seu avanço.

Em outras palavras, pensar e atuar diante da relação de um indivíduo com 
a AIDS implica levar em conta a situação social e cultural, o status econômi-
co, as crenças e valores, as questões de gênero, a autoestima, os projetos de 
vida, a situação legal e jurídica do país em que vive esse indivíduo, condições 
de acesso aos serviços de saúde e muitos outros fatores. Ou seja, implica na 
compreensão do grau de vulnerabilidade desse indivíduo à epidemia. 

Afi nal, não é mais possível falar em AIDS sem olharmos para as con-
dições de manutenção e agravo da epidemia, sobre as motivações que vêm 
guiando nossas respostas, nosso enfrentamento. Sobre o tipo de racionali-
dade que guia nossas ações.

Os profi ssionais de saúde e os desafi os do cuidar

É inegável que nossas práticas de saúde se tornarão cada vez mais 
obsoletas se continuarmos entendendo e intervindo na realidade a partir de 
uma ótica individualista e de uma racionalidade custo/benefício, que nos 
levará a computar mais dores, morte e isolamento entre as pessoas. Ou ainda 
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de uma lógica exclusivamente prescritiva, normatizadora, que não considera 
as difi culdades e desejos dos pacientes, que não os trata como sujeitos de seu 
processo saúde-doença. Lógica esta, comum no universo da Biomedicina, 
mas que se encontra em amplo processo de refl exão e mudanças (AYRES, 
2007; 2009; CAMARGO JR, 2005; SCHRAIBER, 2008).

Os exemplos abaixo ilustram por meio das falas de profi ssionais de 
saúde, alguns dos desafi os a serem enfrentados para acolhermos nossos 
pacientes em suas diferenças e podermos juntos encontrar caminhos de 
cuidado que sejam efi cientes e sensíveis à realidade existencial deles, a fi m 
de podermos falar em adesão, prevenção e cuidado humanizado em tempos 
de AIDS. Vejamos as falas: 

Acho que não era nem para uma pessoa com AIDS engravidar, sin-
ceramente é muito difícil pra mim aceitar isso (Enfermeiro, 34 anos).

Olha, é difícil atender um idoso com AIDS, eu vejo como um terror, é 
uma decepção (Médica, 55 anos).

Esses meninos mal saíram dos cueiros vêm pegar camisinha, mando 
passar quando crescer, ora. E as meninas, acho errado isso, falta edu-
cação na família (Enfermeira , 40 anos).

Difícil pra mim é dar o diagnóstico, mesmo sabendo de todas as chan-
ces de vida (Médico, 50 anos).

Tem paciente que prefere não deixar o cara raparigueiro, e se arrisca 
a pegar mesmo AIDS, sabia? Tá errado, né? (Agente Comunitário de 
Saúde, 28 anos).

Se eu pudesse eu não atendia um travesti, tenho difi culdade por causa 
da minha religião. Deus sabe o que faz. Mas se eu penso só no sofri-
mento dele fi ca mais fácil, entende?  (Médica, 40 anos).

Camargo Jr. (2003) aponta que os profi ssionais da saúde, sob a infl u-
ência do modelo médico hegemônico, agem como se as doenças fossem 
objetos concretos, esvaziados de qualquer signifi cado, sejam estes psíquicos 
ou culturais, fazendo com que o problema identifi cado pelo profi ssional seja 
diverso da necessidade do usuário.

Em nossas práticas assistenciais e atuações preventivas muitas vezes nos 
relacionamos com o objetivo a ser alcançado (uso do preservativo) e não com 
as difi culdades do ser que não usa — as formas possíveis de relação subjetiva 
que ele terá com tal prática. Não escutamos seus medos (“e se brochar”, “e se 
ele me deixar”), em parte aumentamos os medos (“se não usar pode morrer”), 
afastamos os usuários, não pensamos junto com o outro o que fazer. 

Podemos enxergar à luz dos nossos preconceitos e julgamentos morais 
como relatou o depoimento 1; partir  dos nossos medos e incertezas, como 
revela a fala a seguir e intervir amedrotando e afastando nossa usuária: “se 
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ela me fala que não pode usar porque senão o marido desconfi a dela, e ela 
não quer se separar, eu faço o quê? Eu digo logo que ela vai morrer se pegar 
AIDS” (enfermeira – unidade básica de saúde). 

Mas também podemos olhar para nossas difi culdades e tentar enfrentá-
las nos ancorando no sentido de nossa prática: o compromisso com o sofrer 
humano, como nos sinalizou a fala da médica do depoimento 6, quando 
disse: “se penso só no sofrimento dele, fi ca mais fácil”. Ela nos dá uma pista 
de como recuperarmos nossa capacidade de empatia, de nos conectarmos 
com a dor do outro e caminharmos em direção ao acolhimento, capaz de 
possibilitar a construção de um vínculo e da corresponsabilidade no enca-
minhamento das questões, independente dos nossos valores morais.

Criar saídas técnicas e culturalmente sensíveis para lidar com tantas susce-
tibilidades em torno do adoecimento se apresenta como um convite em direção 
a novos sentidos e signifi cados no nosso saber-fazer. Estaremos saindo de um 
cuidado meramente instrumental da lógica custo-benefício, para um cuidado 
que reconstrói práticas humanizadas. Cuidado nesse sentido signifi ca mais do 
que construir um objeto e intervir sobre ele, busca ser um “espaço relacional”, 
que trata o assistido também como sujeito. Trata-se de uma atenção à saúde 
imediatamente interessada no sentido existencial da experiência do adoeci-
mento, físico ou mental, e, por conseguinte, também das práticas de promoção, 
proteção ou recuperação da saúde (AYRES, 2004). Diríamos também a atenção 
às práticas relacionadas ao acompanhamento do processo de morte de pacientes.

Outros dois aspectos frequentemente relacionados à ideia de cuidado, 
e estreitamente ligados à questão da escuta e acolhimento, são o vínculo e 
a responsabilidade. A ideia de vínculo remete a algumas práticas e atitudes 
fundamentais para a realização do cuidar: abrir mais espaço para os usu-
ários como verdadeiros sujeitos, e não como objetos de intervenção; mais 
continência e continuidade no serviço às diferentes demandas de indivíduos 
e comunidades; promover um efetivo envolvimento de profi ssionais e usu-
ários ou comunidades com os processos de cuidado. Aqui, mais uma vez, é 
fazer mais e melhor do que já sabemos fazer, mas também fazer diferente, 
ou talvez compreender de outra forma esse fazer. É necessário rever a ideia 
de sujeito que está na base dessas apostas (AYRES, 2001).

A fala a seguir nos diz que é possível, sim. 

Camisinha a pessoa tem que usar, é questão de vida ou morte, ou pelo 
menos de qualidade de vida, as pessoas tem que entender que é o melhor 
para elas, mas agente que tem que aprender junto com elas como é que 
elas vão conseguir se prevenir, não tem receita, porque tem que usar 
camisinha todo mundo sabe, os motivos que a pessoa não usa é que é a 
questão, tem que conversar muito pra entender, e descobrir como cada um 
pode fazer, aprendi isso na marra, com outras doenças também é assim. 
Agente se engana pensando que vão obedecer se agente não entende o 
que acontece, todo mundo se engana, viu? (Enfermeira, 35 anos).

NESC_U1_IZI_010711.indd   Miolo88NESC_U1_IZI_010711.indd   Miolo88 14/07/11   11:0614/07/11   11:06



89Unidade 1 O contexto da Política para as DST, AIDS e Hepatites Virais

Vimos no relato anterior como a ideia de adesão associa-se ao sinônimo 
de obediência, entretanto, ela diz que na prática vem descobrindo o valor 
da efi cácia das tecnologias relacionais (“conversar muito pra entender”), ou 
seja, como a escuta do outro pode possibilitar que as difi culdades e limites 
impostos pela “vida real” de cada um, encontre um caminho de cuidado 
possível.  “Não tem receita”, mas há de se ter compromisso ético e desejo de 
aprender a fazer diferente

As falas ainda nos remetem aos desafi os de lidar com nossos conceitos 
e preconceitos em torno da questão dos direitos sexuais e reprodutivos das 
mulheres que vivem com AIDS, da vivência sexual dos idosos e da condição 
de soropositividade de alguns, da diversidade sexual, expressa na fi gura dos 
travestis, da vivência da sexualidade dos adolescentes. 

Para exemplifi car uma das questões, os estudos de Paiva et al (2002) com 
mulheres que vivem com HIV/AIDS mostrou que a maioria delas esperava 
um sentimento de desaprovação por parte de seus médicos, caso lhes infor-
massem que desejavam ter um fi lho. Tal reação incluiria manifestações de 
contrariedade, das mais sutis às mais explícitas. É possível inferir que quando 
os direitos reprodutivos fi cam submetidos ao silêncio, teremos reforçado um 
tipo de “morte civil” dessas pessoas. Morte esta que estamos impondo a muitos 
que desde que nasceram se escondem para não morrerem em vida: as muitas 
crianças e jovens que nasceram com o HIV (AYRES et al, 2006).

Citamos apenas alguns dos desafi os que exigem o revisitar de nossos 
preconceitos, que implicam em formação profi ssional, educação permanente, 
em cuidado com os cuidadores. 

Assim, a AIDS reivindica uma transformação radical no modo de pensar 
e intervir na realidade. Tem sido um poderoso catalisador da discussão em 
torno de nossas certezas socialmente construídas. No entanto, a luta contra 
essa epidemia precisa ser íntima de uma luta maior – a luta por um mun-
do melhor, mais tolerante, menos excludente. Estamos na dependência de 
vencermos as tentativas contínuas da divisão do mundo entre “eles” e “nós”. 

A aceitação da diferença é o primeiro e decisivo passo nessa direção 
e a porta de acesso a uma racionalidade assentada na solidariedade. Talvez 
a mais efi caz transformação na forma de enfrentamento, porque permite 
que deixemos de ser “uns indiferentes”, permite o reencontro com a nossa 
capacidade de envolvimento com a dor do outro. Estou falando do reen-
cantamento do homem com a sua humanidade; da ética da não dor. Estou 
compartilhando a esperança e o desejo, de que em direção a uma cosmologia 
da solidariedade, possamos nos aproximar do sonho de uma sociedade em 
que haja liberdade e igualdade para ser diferente. Estou falando também em 
condições socioeconômicas, científi cas, culturais e políticas para tal.

A AIDS possibilita revistar a origem de nossas representações e a partir 
disso desfamiliarizá-las, abrindo espaços para olhar por outros ângulos; 
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Após a leitura do texto anterior, apresente uma síntese destacando as 
ideias centrais.

possibilita uma ressignifi cação da experiência discriminada e a defesa da 
pluralidade. Ao mesmo tempo em que invoca imagens de poluição, sujeira, 
peste, tristeza, preconceito, estigmatização e dor, ela nos convida a ques-
tionar nossos valores, conceitos, investigar nossa emoção; possibilita reco-
nhecer a pluralidade do desejo, reconhecer a provisoriedade das verdades 
estabelecidas, dos sentidos inventados, das concepções naturalizadas sobre 
morte, corpo, sexualidade, saber e moral. Lança-nos o desafi o de repensar-
mos nosso lugar de profi ssionais da saúde, nossas práticas, o nosso lugar 
político, e nos remete à construção de outra racionalidade menos fraturada, 
que começa a ser exercitada sempre que possibilitamos a refl exão, o ques-
tionamento de tudo que é aparentemente dado como evidente.

As mudanças são globais e complexas, mas podem ser operadas em 
cada espaço em que estamos inseridos: uma ofi cina de trabalho, um atendi-
mento, uma intervenção em uma comunidade, em nossa postura profi ssional 
enquanto gestor, agente comunitário, médico, enfermeiro, psicólogo etc., em 
nosso engajamento com o que acreditamos e até no compartilhar presente 
nessas linhas. 

A cura clínica da AIDS ainda não chegou, mas a cura dos estigmas 
tem remédio. Herbert de Souza (o Betinho) dizia que esse remédio estava 
em cada um de nós, é vida. 

Tem mais um lugar na roda que gira em direção ao acolhimento da 
vida: Esse lugar é seu!

“E o mundo melhor será aquele que construímos fazendo nossos braços 
de raízes.”

Herbert Daniel
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Neste módulo, você viu alguns aspectos teóricos e conceituais das 
DST, compreendendo suas problemáticas e características. Para isso, você 
viu a caracterização de cada DST e se deparou com situações-problema 
para entender o contexto de desenvolvimento dessas patologias. No texto 
AIDS: da estigmatização ao acolhimento da vida, foram abordados a união 
da sexualidade com a morte, o conviver com a AIDS, estigmatização e pre-
conceitos, o medo da morte, as vulnerabilidades, os profi ssionais da saúde 
e os desafi os do cuidar.
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Apresentação
O Módulo 2 da Unidade de Aprendizagem 1 discute a problemática das DST, AIDS 

e hepatites virais no contexto do SUS, abordando aspectos institucionais e organizacio-
nais da Política DST, AIDS e Hepatites Virais no âmbito do município, região ou estado. 

A proposta é continuar proporcionando ao aluno um espaço dialógico e agradável. 
Nesse sentido, são abordados aspectos conceituais e políticos do SUS e do Programa 
DST, AIDS e Hepatites Virais. O Módulo está estruturado em quatro atividades que le-
vam o aluno, a identifi car as características gerais da Política nas Secretarias de Saúde 
e a discutir a sua inserção no SUS. 
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Conforme visto na apresentação deste módulo, você iniciará essa jornada com uma 
atividade. Preste atenção às questões e relate exatamente o que é perguntado.

Responda às questões abaixo e registre suas respostas em um
quadro-síntese que retrate a organização do Programa no seu município, região ou estado.

QUESTÕES RESPOSTAS

- Como o seu município/região/estado está organizado para o 
enfrentamento das DST, AIDS e hepatites virais? 

- Existe um órgão/setor responsável pela implementação da Política 
para as DST, AIDS e hepatites virais no seu município/região de 
saúde/estado federativo? 

- Na estrutura organizacional, onde se insere esse órgão/setor? 

- Quais as atividades desenvolvidas do órgão/setor?

- Qual a composição da equipe de trabalho?

- A equipe teve acesso a processos de capacitação para o exercício 
das suas funções? 
Em caso positivo, quando e de que tipo?

- Quais as fontes de recursos do Programa? 

- Qual o volume de recursos e qual a distribuição percentual 
relativa a cada fonte, no orçamento do último ano? 

- De acordo com a legislação federal e local, quais os elementos de 
despesa que são permitidos para gastar os recursos disponíveis das 
fontes orçamentárias citadas?

- Quais as relações intra e interinstitucionais mais frequentes que 
reforçam ou obstaculizam o desenvolvimento do Programa?

- Quais as organizações da sociedade civil
que são parceiras da sua instituição? 
- Quais as formas de interlocução e participação?

NESC_U1_IZI_010711.indd   Miolo103NESC_U1_IZI_010711.indd   Miolo103 14/07/11   11:0714/07/11   11:07



Unidade 1 O contexto da Política para as DST, AIDS e Hepatites Virais104

NESC_U1_IZI_010711.indd   Miolo104NESC_U1_IZI_010711.indd   Miolo104 14/07/11   11:0714/07/11   11:07



Unidade 1 O contexto da Política para as DST, AIDS e Hepatites Virais 105

As respostas dadas possibilitam visualizar um diagnóstico situacional da Política 
para DST, AIDS e Hepatites Virais desenvolvida no território em que você está vinculado 
(município, região ou estado). Ajudam a compreender como essa Política está organizada 
e quais suas principais difi culdades.

Convido você agora a analisar os aspectos históricos e organizacionais do SUS e 
do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais.
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Aspectos históricos e organizacionais do SUS
e do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais

O primeiro Programa de Controle e Prevenção da AIDS do Brasil foi lançado no 
Estado de São Paulo, em setembro de 1983, dois meses após o registro do primeiro caso 
de AIDS no Brasil. Dois anos depois, em 1985, surgiu a primeira ONG de luta contra AIDS 
também no estado de São Paulo, o Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS (GAPA). No ano 
de 1986 foi criado o programa nacional pelo Ministério da Saúde, tornando obrigatória 
a notifi cação de casos de AIDS. 

Com a aprovação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988 e sua regulamentação 
em 1990, o então Programa DST/AIDS passou a fazer parte do sistema de forma mais 
efetiva e descentralizada. Posteriormente, o Progrma englobou as hepatites virais e 
atualmente é denominado Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, vinculado à 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde.

Vamos agora conhecer um pouco mais sobre a história da política de saúde no 
Brasil e a estruturação do SUS, considerando os períodos históricos mais marcantes, 
as instituições envolvidas, as condições de acesso ao sistema, os aspectos relativos ao 
fi nanciamento e as iniciativas institucionais para o enfrentamento das DST, AIDS e 
hepatites virais.

Uma Seguridade Social Brasileira: Notas 
sobre o Processo de Estruturação do SUS

Os gestores de políticas, programas e atividades do setor público re-
lacionados às Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), à Síndrome de 
Imunodefi ciência Adquirida (AIDS) e às hepatites virais sabem que o seu 
trabalho está inserido num contexto institucional muito mais amplo: o Sis-
tema Único de Saúde (SUS). Mas, será que todos conhecem sufi cientemente 
em que consiste esse sistema? Quais são os princípios e diretrizes básicos que 
devem orientar o seu funcionamento? Qual a posição institucional dessas 
políticas, programas e atividades no interior desse sistema? Como o contexto 
organizacional e/ou sistêmico da saúde pode infl uir sobre as possibilidades 
e limites das atividades desses gestores? Este texto pretende contribuir para 
uma refl exão sobre essas e outras questões que situam a tomada de decisão 
desses gestores no universo do SUS.
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O surgimento dos sistemas nacionais de saúde

Ao longo da história, a humanidade desenvolveu formas diferentes de 
se organizar em sociedade e, consequentemente, de enfrentar os desafi os da 
sobrevivência dos indivíduos em ambientes hostis, de sua vida no trabalho, 
da busca de recursos para se proteger das doenças e da morte. Progressi-
vamente, a vida em sociedade foi se tornando muito complexa, exigindo 
a criação de instituições políticas responsáveis pela gestão dos territórios 
nacionais e das populações, das cidades e do mundo rural. Assim, os Estados 
nacionais foram se estruturando e assumindo progressivamente a respon-
sabilidade por múltiplas funções, desde a defesa do território até a proteção 
dos direitos de cidadania.

Com a Revolução Francesa, em 1789, foi sancionada a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, em que foram enunciados os princípios de 
liberdade, igualdade e fraternidade, que serviram de base para a construção 
de leis nacionais que previam direitos a ser assegurados pelo Estado aos 
indivíduos considerados cidadãos. Aqueles que habitavam o território na-
cional, mas, por algum motivo, não tinham acesso aos direitos de cidadania 
previstos na legislação, pouco a pouco começaram a se organizar e exercer 
pressões por esses direitos, ampliando a extensão da cidadania no sentido 
da sua universalização (direitos para todos).

Numa outra direção, os diversos grupos e classes sociais foram conquis-
tando novos direitos que foram sendo incorporados à noção de cidadania. 
Inicialmente, esta era restrita aos direitos civis (propriedade, livre circulação, 
segurança), depois passou a incluir os direitos políticos (votar, ser votado, 
exercer funções públicas); fi nalmente, incorporou os direitos sociais (saú-
de, educação, habitação). Portanto, a noção moderna de cidadania inclui 
esses três tipos de direitos que foram sendo historicamente conquistados 
nas diversas sociedades, em diferentes contextos. Por exemplo, no Brasil, 
somente em 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto, mesmo assim 
com restrições; por sua vez, os analfabetos perdem esse direito ao longo da 
história e só o recuperam em 1985.

Mas, e o direito à saúde? O que signifi ca dizer que esse é um direito de 
cidadania? Quem é responsável por assegurar esse direito? De que forma? 
Essas são questões fundamentais para orientar o nosso olhar ao percorrer-
mos os caminhos que levam à compreensão do surgimento dos sistemas 
nacionais de saúde.

O reconhecimento de que a economia baseada apenas no livre merca-
do não seria capaz de assegurar a todos os indivíduos de uma sociedade as 
condições mínimas necessárias a uma vida digna está na base da construção 
dos Estados de Bem-Estar Social.  Estes surgiram com base nas evidências 
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de que existem riscos que podem levar os indivíduos a passarem por situ-
ações de infortúnio (desemprego, fome, doença, incapacidade), sobretudo 
pessoas que pertencem aos grupos mais vulneráveis da sociedade. Grande 
parte daqueles que passam por essas situações de carência não seria capaz 
de superá-las contando apenas com seus próprios recursos.

Nessa perspectiva, o apoio institucional para proteger os indivíduos 
dessas situações e dos riscos sociais decorrentes de suas condições de vul-
nerabilidade seria, então, absolutamente necessário. Visto como guardião 
do bem comum, o Estado passa a ser identifi cado como a instituição que 
deveria ser responsável por assegurar a todos os cidadãos o mínimo social-
mente aceitável para possibilitar uma vida dentro de padrões apropriados 
à dignidade do ser humano. Passa a ser inaceitável conviver com a fome, 
o desemprego, a falta de uma habitação adequada e de assistência à saúde, 
entre outras condições necessárias ao bem-estar social.

Assim, como nos dizia Michel Foucault, no fi nal da 2ª Guerra Mundial 
aconteceu uma inversão nas formas de relacionamento entre os indivíduos 
e as sociedades: antes, os indivíduos eram responsabilizados pelas suas do-
enças, sendo um dever individual estar sadio para poder trabalhar; agora, 
a saúde passa a ser vista como um direito que todo ser humano deve ter, a 
ser assegurado pelo Estado, através do conjunto de leis que constituem os 
direitos de cidadania.

Na medida em que os direitos sociais foram sendo incorporados como 
componentes da noção de cidadania, os Estados nacionais passaram a de-
senvolver políticas públicas voltadas para assegurar esses direitos, em par-
ticular o da saúde.  Foi nesse contexto que surgiram os sistemas nacionais 
de saúde, como componentes da Seguridade Social, setor do Estado que 
desenvolve políticas voltadas para assegurar o bem-estar social, garantindo 
os direitos de cidadania de forma universal. Esse processo de construção 
da cidadania foi se concretizando através de diferentes formas de proteção 
social aos indivíduos, que se constituíram de forma desigual entre os países 
e em diferentes momentos históricos de um mesmo país:

1) As cooperativas de auxílio mútuo, em que os trabalhadores de uma em-
presa ou instituição empregadora contribuíam fi nanceiramente para um 
caixa comum, sendo os recursos utilizados para atender aos casos de apo-
sentadoria e pensões, estas relativas aos casos de doença, invalidez ou morte.

2) Os seguros sociais, mediante os quais os indivíduos contribuem fi nan-
ceiramente para uma instituição seguradora, da qual recebem benefícios 
previdenciários (aposentadorias, pensões, auxílio-doença, assistência 
médica) proporcionais à sua contribuição. Esses seguros sociais podem 
ser públicos ou privados, atendendo a uma clientela específi ca, a dos 
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seus contribuintes, aqueles que pagam pelos benefícios assegurados.  Esse 
modelo de proteção social é, portanto, seletivo (dirigido exclusivamente 
aos contribuintes) e hierarquizado, ou seja, os benefícios podem ser mais 
ou menos amplos, dependendo do poder aquisitivo do contribuinte; os 
que não podem pagar estão excluídos desse sistema de proteção social.

3) Os sistemas de seguridade social, nos quais se incluem a maioria dos 
sistemas nacionais de saúde, que não têm clientela específi ca, nem be-
nefícios diferenciados em função da contribuição paga. Esses sistemas 
se constituem como mecanismos indiretos de redistribuição da renda 
nacional, na medida em que são universais (todos se benefi ciam, inde-
pendente de terem contribuído) e equânimes (todos devem ser atendidos 
de forma imparcial, sem qualquer tipo de distinção, pois têm os mesmos 
direitos à assistência). Assim sendo, a seguridade social tem como fun-
damento central o princípio da solidariedade social; aqueles que podem 
pagar estão contribuindo para a assistência de todos (aqueles que não 
podem pagar são incluídos no sistema).

Mas, será que na atualidade todos os cidadãos são atendidos exclusi-
vamente e integralmente (em todos os níveis de assistência) pelo sistema 
público de saúde?  Os serviços dos sistemas de seguridade social só contam 
com recursos próprios ao setor público? Na verdade, na maioria dos países, 
essas diferentes formas de proteção social ainda convivem e instituições 
diversas (públicas, fi lantrópicas e privadas) prestam serviços e ações de 
saúde. Porém, o que caracteriza um sistema de saúde baseado no modelo 
da seguridade social é que o setor público é responsável não apenas pelas 
ações que presta diretamente à população. Ele também tem como atribuição 
a regulação (normatização, fi scalização, controle) de todas as ações de saúde 
realizadas pelas diversas instituições que atuam no setor.

Bem, agora vamos esclarecer uma questão que frequentemente se co-
loca: Afi nal, o que são sistemas de saúde? Poderíamos defi ni-los como 
conjuntos de estruturas, processos e atores envolvidos em ações voltadas 
para promover, proteger, recuperar e reabilitar a saúde dos indivíduos e 
populações humanas. Quanto às estruturas dos sistemas de saúde, elas são 
muito variadas. Destaquemos algumas:

1) Unidades assistenciais (hospitais, ambulatórios, centros de saúde, labo-
ratórios), que podem ser públicas, privadas ou fi lantrópicas.

2) Unidades gestoras (ministérios da saúde, secretarias de saúde, diretorias, 
unidades de apoio regional).
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3) Unidades reprodutoras de conhecimento (instituições de ensino de nível 
técnico ou universitário, públicas ou privadas) e produtoras de conheci-
mento (universidades e institutos de pesquisa), voltadas para a formação 
profi ssional, a produção de conhecimentos, as atividades de educação 
permanente e o apoio técnico na área da saúde (assessorias ou consul-
torias técnicas em áreas específi cas).

4) Indústrias de insumos para a saúde (equipamentos médicos, medica-
mentos, vacinas, imunobiológicos).

É preciso esclarecer que as estruturas de promoção de saúde e prevenção 
de doenças vão além do subsistema de serviços de saúde, cujas ações são 
voltadas para a assistência. Assim, no seu sentido mais amplo, o sistema 
de saúde é de natureza intersetorial envolvendo ações de instituições que 
não são especifi camente da área da saúde: escolas, transportes, segurança, 
mídia, organizações não governamentais (ONGs)... Quando uma emissora 
de televisão faz uma campanha didática sobre o uso de preservativos como 
instrumentos de prevenção das DST, AIDS e hepatites virais, ela está cum-
prindo um papel fundamental dentro do sistema de saúde, mas não podemos 
caracterizá-la como uma instituição de saúde.

Também não podemos esquecer que o sistema de saúde não é formado 
exclusivamente por estruturas materiais; ele conta com regras e recursos que 
servem para organizar o seu funcionamento, as estruturas organizacionais 
(leis, normas, portarias, resoluções, ordens de serviço, modelos de assistên-
cia). Além disso, existe um conjunto de símbolos que fazem parte da cultura 
do sistema de saúde, constituindo sua estrutura simbólica (conhecimentos, 
crenças, tabus, preconceitos, estigmas, representações sociais).

O conhecimento das estruturas do sistema de saúde é fundamental no 
momento de tomar uma decisão, clínica ou sistêmica; sem levar em conta 
essas estruturas do sistema de saúde (materiais, organizacionais e simbóli-
cas) corremos o risco de planejar e defi nir estratégias de ação que poderão 
fracassar.  Por exemplo, no início da epidemia da AIDS várias estratégias 
que visavam à prevenção da infecção pelo HIV fracassaram por não terem 
atentado melhor para aspectos culturais dos grupos que se pretendia atingir. 
Um bom exemplo disso pode ser dado pelas várias iniciativas de preven-
ção da AIDS que não levaram em conta que uma parcela considerável da 
população-alvo heterossexual acreditava ser esta uma “doença gay”, não se 
identifi cando com as mensagens relativas ao sexo seguro e não valorizando 
a sua importância para a prevenção.

Finalmente, o sistema de saúde só ganha vida a partir da ação dos 
diversos atores (individuais ou coletivos) que atuam no seu interior: profi s-
sionais, gestores, usuários, produtores de serviços... Cada um desses grupos 
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de atores tem expectativas, objetivos e interesses diferentes dentro do sistema 
de saúde. Em cada contexto histórico, esses atores vão interagir assumindo 
posições, defi nindo estratégias, fazendo escolhas, tomando decisões que vão 
infl uenciar o desenvolvimento do sistema. Ao se apropriarem dos recursos 
e das regras do sistema de saúde, esses atores tomam posições e atuam no 
interior desse sistema. Em grande medida, consciente ou inconscientemente, 
são as ações desses atores que dão vida aos processos que se desenvolvem 
no interior desse sistema, seja na direção de mudanças ou de manutenção 
das estruturas existentes de forma inalterada.

Reforma sanitária e a criação do Sistema Único de Saúde

No Brasil, o processo de construção da cidadania se deu no ritmo das 
possibilidades de organização dos distintos grupos sociais de sua popula-
ção. No início do século XX, predominava uma visão liberal da sociedade 
que criticava a intervenção do Estado na economia e nas relações sociais. 
Somente diante de uma epidemia, que afetasse o conjunto da população, 
eram organizadas campanhas de vacinação e de combate a essas doenças 
“pestilenciais”. Em 1923, foram criadas as Caixas de Aposentadorias e Pen-
sões (CAPs) que constituíam o esboço de uma previdência social brasilei-
ra, seguindo o modelo das cooperativas de auxílio mútuo, organizadas no 
âmbito da sociedade civil, no nível de algumas empresas, fi nanciadas pelos 
patrões e empregados.

A partir de 1930, o Estado brasileiro passou a ser a instituição responsá-
vel pela promoção do desenvolvimento nacional (fase desenvolvimentista) e 
iniciou-se um processo de crescimento e fortalecimento da máquina estatal, 
de suas organizações, do seu corpo de funcionários, do seu poder de intervir 
na sociedade. É nesse contexto que surgem os Institutos de Aposentadorias 
e Pensões (IAPs) voltados para distintas categorias profi ssionais (bancários, 
industriários, funcionários públicos), os primeiros órgãos de seguro social 
público, criados pela legislação previdenciária dos anos 1930.  Esses insti-
tutos inauguram uma nova forma de proteção social, sob responsabilidade 
estatal, que inclui entre outros benefícios, as aposentadorias, as pensões e 
a assistência médica individual.

Em meio ao crescimento das instituições estatais, progressivamente foram 
surgindo órgãos responsáveis pela saúde pública, culminando com a criação 
do MS, em 1953. Este passará por sucessivas mudanças até se estruturar da 
forma como o conhecemos no momento atual. Por sua vez, os IAPs passaram 
por várias fusões sucessivas até o fi nal dos anos 1970. No que concerne à 
assistência médica, essas fusões culminaram na criação do Instituto Nacional 
de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), em 1978.
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Como estamos vendo, a saúde pública e a assistência médica individual 
eram tratadas de forma isolada; a primeira, no âmbito do MS; a segunda, 
pelas sucessivas estruturas previdenciárias que culminaram no INAMPS. A 
saúde pública predominou como modelo de atenção até o fi nal da década 
de 1970, quando o modelo do seguro social público tornou-se o centro das 
políticas de saúde. Este predominou até a sanção da Constituição Federal de 
1988, quando foi criada a Seguridade Social, que reconhecia a saúde como 
um direito social de cidadania a ser garantido pelo Estado brasileiro, através 
de um novo sistema de saúde: o SUS.

O SUS nasceu no interior de um projeto mais amplo de mudanças políti-
co-sociais, num contexto de crítica às instituições centralizadas e autoritárias 
criadas pelo regime político instaurado pelos militares em 1964. No fi nal dos 
anos 1970, no contexto da luta pela redemocratização do País, surgiu um 
amplo movimento político que fez um diagnóstico crítico do Sistema Nacional 
de Saúde existente propondo uma ampla reforma sanitária (ver Quadro 1). 
Movidos por um desejo de mudanças estruturais, a maioria dos atores do setor 
aliou-se a outros atores sociais e conseguiu mobilizar forças capazes de defl a-
grar um processo de mudanças institucionais de grande complexidade com a 
perspectiva de uma seguridade social brasileira, que incluía a criação do SUS.

Em 1986, nesse clima de grande mobilização dos distintos atores do 
sistema de saúde, foi realizada a VIII Conferência Nacional de Saúde. De 
forma pactuada, foi elaborado o primeiro esboço do projeto da reforma 
sanitária desejada. A Constituição Federal de 1988 sancionará os primeiros 
passos desse projeto, reconhecendo o direito à saúde como componente 
da cidadania, criando a Seguridade Social para se encarregar das políticas 
sociais e, no seu interior, o SUS, como responsável pelas políticas de saúde.

Nesse contexto, algumas questões se apresentam: O que mudou com 
o SUS? Quais os princípios básicos que fundamentam sua organização e as 
ações que devem se desenvolver no interior desse sistema? Quais as especi-
fi cidades dessa seguridade social brasileira?

Como já foi visto, antes do SUS predominava no antigo Sistema Nacio-
nal de Saúde um subsistema de assistência médica individual, coordenado 
pelo INAMPS, mediante um modelo de seguro social público, seletivo e 
hierarquizado, em que os usuários constituíam a parcela da população que 
contribuía para a previdência social. Esse subsistema integrava as ações e 
serviços de saúde especializados, de média e alta complexidade, hospitalares 
ou ambulatoriais, próprios ou contratados/conveniados (privados e fi lan-
trópicos). Por sua vez, o Ministério da Saúde coordenava um subsistema 
de Saúde Pública constituído por um conjunto de órgãos e instituições de 
saúde (federais, estaduais e municipais) que prestavam serviços variados, 
desde aqueles voltados para as ações básicas de saúde, vigilância em saúde 
(epidemiológica, sanitária, nutricional, dos ambientes de trabalho), pronto-
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socorros e, mesmo, hospitais especializados (sobretudo os psiquiátricos pú-
blicos e aqueles voltados para as doenças infecciosas).

Além disso, o Sistema Nacional de Saúde anterior ao SUS apresentava 
graves problemas: centralização no nível federal; ausência de coordenação 
e de integração entre as diversas instituições de saúde existentes; coexistên-
cia de vários modelos de organização da assistência inadequados ao perfi l 
epidemiológico da população; enormes difi culdades de acesso, inefi cácia e 
inefi ciência das ações e programas; forte infl uência de interesses lucrati-
vos; clientelismo; inexistência de participação social e de controle sobre a 
qualidade dos serviços dispensados à população.

Criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas Leis 
Federais 8.080 e 8.142 (ambas sancionadas em 1990), além das múltiplas 
leis orgânicas estaduais e municipais sobre o sistema de saúde, o SUS re-
presentou uma mudança substantiva na forma de pensar e de agir sobre a 
saúde no Brasil. Antes de tudo, saímos de um sistema em que predominava 
um modelo de seguro social público para um dos mais amplos modelos de 
seguridade social existentes no plano internacional. O SUS não apenas cobre 
toda a população brasileira, mas pretende ser responsável por ações que vão 
desde a promoção da saúde até a assistência médica a doenças que exigem 
um alto nível de complexidade tecnológica e, sobretudo, atender a qualquer 
tipo de doença e qualquer tipo de clientela. É com essa visão ampliada que 
a saúde passa a ser vista como um processo que resulta das condições de 
vida da população (habitação, educação, alimentação, renda, segurança, 
transportes, lazer, ambientes saudáveis) e o SUS passa a ser orientado por 
alguns princípios de base (ver Quadro 1):

1) Universalidade – as ações e serviços do sistema de saúde devem ser 
acessíveis a toda a população brasileira, sendo a saúde agora vista como 
um bem público e como um direito de cidadania, portanto independente 
de qualquer tipo de contribuição fi nanceira prévia.

2) Equidade – o sistema de saúde deve cumprir uma função de justiça 
social aplicando seus recursos de forma a reduzir as desigualdades regio-
nais e sociais atualmente existentes; a alocação dos recursos fi nanceiros 
e a oferta de ações e serviços de saúde devem contribuir para reduzir 
essas desigualdades.

3) Integralidade – os cidadãos devem ter acesso a todas as ações e serviços 
de saúde, sem restrições, de acordo com as suas necessidades de saúde, 
desde as ações básicas realizadas no território onde habita, até as ações da 
mais alta complexidade. Estas podem, eventualmente, ser prestadas fora do 
município onde mora o cidadão ou mesmo fora do seu estado federativo.
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4) Descentralização – transferência de recursos (humanos, fi nanceiros, 
materiais, tecnológicos) do poder de decisão e das responsabilidades dos 
níveis centrais para os níveis mais periféricos do sistema de saúde: do fe-
deral para o estadual ou para o municipal; do estadual para o municipal.

5) Hierarquização e regionalização – estruturação de regiões que permitam 
a organização de redes hierarquizadas de atenção à saúde, permitindo 
a integração dos distintos níveis de complexidade tecnológica do SUS. 
A defi nição dos territórios, da sua clientela e do sistema de referências 
de cada região (linhas de cuidados, fl uxo assistencial dos usuários no 
sistema de saúde) são componentes fundamentais da regionalização.

6) Participação social – formalização de espaços de participação da so-
ciedade na gestão, no planejamento, na fi scalização e no controle das 
políticas, programas e ações do sistema de saúde. Essa participação 
deve ocorrer nos distintos níveis do sistema de saúde, através de várias 
instâncias de participação, como os conselhos de saúde.

Sistema Nacional de Saúde Sistema Único de Saúde

Seleção da clientela

Desigualdades na atenção

Prestação de serviços fragmentada
– dicotomia preventivo/curativo
– dicotomia individual/social
–  assistência centrada nos

hospitais e especialidades

Centralização 
– normativa
– do fi nanciamento
– da gestão
– da assistência
– do controle e avaliação

Multiplicidade (dos responsáveis p/ saúde)
– ausência de coordenação
– ausência ou superposição de programas
– demanda livre
– superposição das ações

Gestão tecnocrática e política
– hibridismo público/privado
– clientelismo

Universalidade (acesso)

Equidade (correção das desigualdades)

Integralidade
– integração das ações
– articulação intersetorial

Descentralização (com unifi cação)
– da gestão (comando único)
– das ações e serviços (rede pública única)
– do controle e avaliação
– do fi nanciamento

Hierarquização e regionalização
– defi nição de territórios
– programação integrada
– defi nição de clientela
– sistema de referência 

Participação social
– na gestão
– no planejamento
– na avaliação e no controle

Quadro 1 – Sistema Nacional de Saúde e os princípios básicos do SUS.
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A estrutura organizacional e a gestão do SUS

Desde a regulamentação do SUS, em 1990, aqueles que participaram da 
elaboração do seu projeto perceberam que não seria fácil a sua implantação. 
Com uma grande extensão territorial, o Brasil apresentava um sistema de 
saúde com estruturas materiais, administrativas e assistenciais que variavam 
muito entre as regiões, os estados federados e os municípios. Existia uma 
multiplicidade de atores sociais com interesses e expectativas diversos em 
relação a esse sistema; contextos sociais, econômicos, culturais e políticos, 
igualmente diversifi cados, infl uenciando fortemente as posições e as ações 
desses atores dentro do SUS. Era preciso ir construindo progressivamente 
as condições para as mudanças. Assim, a implantação do SUS passou a ser 
vista como um processo lento e progressivo; uma construção coletiva dos 
atores sociais em permanente negociação.

Após a sanção do quadro legal (constituição federal e leis do SUS), a 
estrutura organizacional do sistema passou a ser regida por portarias do 
Ministério da Saúde e, sobretudo, pelas Normas Operacionais de Base (NOBs), 
que passam a orientar o processo de implantação do SUS. Essas normas 
se sucederam (NOB/1991, NOB/1992, NOB/1993, NOB/1996), sendo que a 
última delas foi a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), pu-
blicada em 2001 e revista em 2002. O Pacto pela Saúde, publicado em 2006, 
é a mais atual das normas que orientam o processo de construção do SUS. 
Todos esses atos normativos sofreram a infl uência dos diversos contextos 
em que foram elaborados. A partir de 2003, juntamente com o Ministério 
da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS) 
e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) 
passam a ter forte infl uência na elaboração dessas normas e das políticas 
de saúde brasileiras.

A NOB/1993 consolidou essa tendência no âmbito da elaboração 
das políticas de saúde, sendo o fruto de uma ampla discussão nacional 
e, sobretudo, dos gestores das três instâncias de governo. A criação da 
Comissão Intergestores Tripartide (CIT), a nível nacional, e das Comissões 
Intergestoras Bipartides (CIB), a nível estadual, refl ete essa nova fase de 
formulação de políticas baseada na negociação e em decisões partilhadas 
entre esses gestores dos diferentes níveis. Desde então, a alocação dos 
recursos e a operacionalização do SUS será defi nida por essas comissões 
intergestoras, substituindo o modelo de gestão centralizado/vertical anterior, 
em que o MS era o único gestor do sistema.

Esse novo modelo de relações intergovernamentais é fundamental para 
a materialização dos princípios do SUS a partir de uma estratégia de mu-
dança progressiva. Nesses termos, o processo de construção do SUS caminha 

Comissão Inter-
gestores Tripartide 
(CIT)
A CIT é constituída 

por representantes do 

Ministério da Saúde, do 

CONASS e do CONASE-

MS, respectivamente dos 

níveis federal, estadual e 

municipal de gestão do 

sistema de saúde.

Comissões Inter-
gestoras Bipartides 
(CIB)
As CIBs são constituídas 

por representantes das 

Secretarias Estaduais de 

Saúde e do Conselho de 

Secretários Municipais 

de Saúde (COSEMS) de 

cada estado respectivo, 

correspondendo aos ní-

veis estadual e municipal 

de gestão do sistema de 

saúde.
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redimensionando e criando estruturas e instrumentos assistenciais, de pla-
nejamento e gestão, repensando os problemas existentes e as possibilidades 
de respostas efetivas e efi cazes para dar soluções adequadas a esses proble-
mas, reestruturando as práticas e cuidados de saúde, reinventando o setor 
da saúde e suas instituições, valores e normas de funcionamento. A cada 
contexto novos problemas se somam a alguns que não foram resolvidos, 
novas tecnologias (inclusive relacionais) são utilizadas.  Alguns dos eixos 
estruturantes do SUS foram sendo priorizados e operacionalizados em cada 
contexto, a partir de estratégias diversas que foram reestruturando o sistema 
de saúde. Entre outros, merecem destaque:

1) Descentralização/municipalização – encontrou muitas difi culdades num 
país de grandes desigualdades regionais. Muitos municípios nunca ti-
nham prestado serviços de saúde às suas populações, não contavam com 
estruturas administrativas e assistenciais, nem dispunham de recursos 
fi nanceiros para alocar. A gestão do sistema de saúde não mobilizava 
os gestores municipais e foram necessárias políticas de indução da mu-
nicipalização da saúde, através de recursos fi nanceiros transferidos pelo 
nível federal do sistema. Dessa forma, o SUS progressivamente estrutu-
rou-se na direção de uma gestão municipal plena e do desenvolvimento 
de uma assistência compatível com as possibilidades de cada município.

2) Regionalização – respeitando a autonomia dos municípios, restabelece a 
lógica sistêmica da saúde nos estados federativos. Parte da identifi cação 
de territórios com potencial para serem funcionalmente autônomos, ao 
se estruturarem como polos regionais do SUS em cada estado: as Regiões 
de Saúde. Nesse sentido, trata-se de promover a cooperação entre as 
secretarias municipais de saúde (SMS) e destas com a secretaria estadual 
de saúde do estado respectivo (SESAP), no sentido de racionalizar os re-
cursos existentes ou a investir na Região de Saúde, de forma a estruturar 
sua autonomia para resolver a grande maioria dos problemas de saúde 
existentes. Conhecimentos, informações, redes assistenciais de saúde são 
fundamentais para esse projeto que, pela sua complexidade, é de longo 
prazo, envolvendo: grandes investimentos nas regiões, o desenvolvimen-
to de uma cultura política de negociação, de planejamento e avaliação, 
capacidade de articulação regional para a defi nição da alocação dos re-
cursos e dos fl uxos assistenciais. Alguns instrumentos de gestão do SUS 
que exigem a articulação regional e a criação de Colegiados Gestores 
Regionais foram passos importantes nessa direção.

Articulação regional
A Programação Pactuada 

Integrada, o Plano 

de Desenvolvimento 

Regional e o Plano de 

Desenvolvimento de 

Investimentos, criados 

pela NOAS/2001, são 

alguns dos instrumentos 

de gestão do SUS.

Colegiados 
Gestores  Regionais

Criados pelo Pacto 

de Gestão do SUS, os 

CGR são constituídos 

por representantes da 

SESAP e pelos secretários 

municipais de saúde da 

região respectiva. 
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3) Mudança do modelo assistencial – inversão do modelo anterior cen-
trado nos hospitais, baseado no conhecimento médico, nas práticas 
especializadas e na concentração de tecnologia. O médico era o pro-
fi ssional nuclear desse modelo, em que o tratamento das doenças era 
priorizado. A Estratégia Saúde da Família (ESF) foi priorizada como 
componente fundamental da operacionalização dessa mudança. O novo 
modelo de atenção proposto pela ESF passa a priorizar a promoção 
da saúde, a prevenção das doenças e a Atenção Básica, como porta de 
entrada do sistema e instrumento de articulação com os outros níveis 
do sistema, visando à integralidade da atenção. Os hospitais e unidades 
especializadas ganham um novo papel nas redes assistenciais, como 
retaguarda assistencial para casos mais graves, urgências e emergên-
cias e casos que requerem intervenções específi cas que vão além das 
possibilidades técnicas e de conhecimento das unidades básicas. O tra-
balho em saúde é redimensionado através de equipes multiprofi ssionais 
responsáveis pela gestão do tratamento, a partir de um conhecimento 
multidisciplinar e holístico. Este vai além da doença e percebe o ho-
mem na sua integralidade biopsicossocial. A assistência é pensada na 
perspectiva de redes que permitam a integralidade dos diversos níveis 
de atenção do sistema (atenção básica, média e alta complexidade).

4) Financiamento e alocação de recursos – sendo o SUS um sistema 
complexo, a ser sustentado pelos três níveis de governo (federal, es-
tadual, municipal), seu fi nanciamento e a alocação de seus recursos 
deve obedecer a uma lógica tripartite. Entretanto, a realidade brasileira 
é ainda muito heterogênea e ainda existem problemas de gestão e de 
subfi nanciamento do setor. Mesmo com o aumento substancial dos 
recursos fi nanceiros dos estados e municípios aplicados na saúde, os 
recursos de transferências federais devem cumprir a função da União 
de promover a equidade nacional na alocação dos recursos. Sobretudo, 
quando a maioria dos municípios brasileiros é de pequeno porte, com 
populações abaixo de 20.000 habitantes e sem capacidade de arreca-
dação fi scal, dependentes do Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM), transferido pelo nível nacional. Esses recursos são transferidos 
a partir de despesas previstas no Orçamento da Saúde para a Atenção 
Básica, a Média e Alta Complexidade (MAC) e as Ações Estratégicas. 
A transferência de uma parte substantiva desses recursos federais diz 
respeito aos incentivos fi nanceiros voltados para programas e ações 
de saúde que o MS pretende difundir. Assim, o Piso da Atenção Básica 
foi fundamental para a adesão das prefeituras à municipalização da 
saúde e à implantação da ESF. A utilização massiva de incentivos fi -
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nanceiros constituiu-se numa das características do modelo de alocação 
de recursos das transferências federais aos estados e municípios que 
induziram várias das mudanças pretendidas.

5) Participação da sociedade – a perspectiva democratizante do SUS 
exige a participação da sociedade na defi nição das prioridades, do 
planejamento da avaliação e do controle das atividades e da aplica-
ção dos recursos do sistema pelos órgãos gestores. Também chamada 
de “controle social”, essa participação da sociedade não apenas no 
controle público do sistema, mas também na tomada de decisões tem 
sido sempre anunciada como sua grande base de sustentação para 
assegurar que o conjunto dos interesses públicos seja contemplado. A 
fragilidade das organizações da sociedade civil e de uma cultura de 
participação qualifi cada coloca difi culdades para que a participação 
social se efetive. Mas, a criação dos conselhos de saúde deliberativos 
(em todos os municípios, estados e no nível nacional) e a realização 
sistemática das conferências de saúde (nos três níveis de governo), entre 
outras instâncias de participação, vêm progressivamente aperfeiçoando 
a prática da participação social no setor. No que concerne às práticas de 
natureza intersetorial, é signifi cativa a atuação de ONGs e Organizações 
da Sociedade Civil (OSC) em parcerias com o SUS, sobretudo em pro-
gramas de promoção da saúde e prevenção de doenças. É conhecida 
a atuação dessas organizações em algumas áreas específi cas como a 
dos pacientes renais crônicos e aquelas que apoiam os portadores da 
Síndrome de Down e de doenças estigmatizantes como as DST e a AIDS.

O Quadro 2 mostra algumas estruturas e instrumentos de gestão fun-
damentais para a consolidação do SUS, que foram se estabelecendo ao 
longo do seu processo de implantação.
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Estruturas∕
instrumentos

Descrição Ato Normativo

Planos
de saúde

Documentos que sintetizam o planejamento 
das ações de saúde nos diversos níveis do SUS, 
identifi cando os problemas e necessidades, as 
prioridades, os objetivos e metas a alcançar, 
fi xando prazos e estratégias a seguir. Entre os 
instrumentos para balizamento do Plano de 
Saúde temos: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS).

Art. 165 - Consti-
tuição Federal de 1988; 
Lei 8080/1990.

Fundos
de saúde

Conta bancária especial, única, a cada nível 
de governo, em que são depositados todos os 
recursos fi nanceiros do sistema de saúde que 
serão alocados através do orçamento desse setor, 
movimentados sob a fi scalização dos Conselhos de 
Saúde respectivos.

Lei 8080/1990.

Transferências 
fi nanceiras

Mecanismos de transferência de recursos 
fi nanceiros entre os níveis de governo a serem 
aplicados na saúde, a partir de critérios e 
parâmetros de alocação.

NOB/1991; Decreto 
1.232 de 1994.

Conselhos
de saúde

Órgãos colegiados, com função deliberativa, em 
cada nível de governo, constituídos pelo segmento 
dos usuários (50%), dos profi ssionais de saúde (25%) 
e dos prestadores de serviços (25%). Atualmente, é o 
principal instrumento de controle social.

Lei 8.142/1990.

Conferências
de saúde

Eventos realizados a cada 4 anos, em cada nível 
de governo, com intensa participação social na 
formulação das diretrizes das políticas de saúde 
do próximo quadriênio, priorizando um temário 
defi nido a nível nacional.

Lei 8.142/1990.

Comissões
intergestoras

Colegiados gestores de caráter permanente que se 
constituem enquanto instâncias de negociação e 
tomada de decisões sobre a operacionalização do 
SUS, nos 3 níveis de governo. No nível federal, 
temos a Tripartide, constituída por representantes 
da União (MS), dos estados (CONASS) e dos 
municípios (CONASEMS); no nível estadual, temos 
as Bipartides, constituídas por representantes dos 
estados (SESAP) e municípios (COSEMS).

NOB/1993.

Colegiado de
Gestão Regional
- CGR

Colegiados permanentes semelhantes às Comissões 
Intergestoras, fundamentais para o processo de 
regionalização. Os CGR são constituídos por 
todos os gestores municipais de uma Região de 
Saúde e representantes das SESAP, que trabalham 
nessa mesma Região, defi nindo prioridades e 
pactuando soluções para a organização de uma rede 
regional de ações e serviços de atenção à saúde, 
integrada e resolutiva.

Pacto de Gestão do 
SUS, 2006; Portaria 
Nº 399/ GM, 2006.
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Incentivos
fi nanceiros

Mecanismos de indução de políticas de saúde 
através de estímulos fi nanceiros aos atores que 
aderem às propostas de ação dessas políticas. Por 
exemplo, o Piso de Atenção Básica (PAB) foi um 
poderoso incentivo fi nanceiro para a adesão dos 
municípios à implantação do PSF.

Muito utilizados 
para a adesão à 
municipalização 
(NOB/2003); De uso 
massivo a partir da 
NOB/ 1996.

Programação 
Pactuada 
Integrada – PPI

Processo de programação da atenção à saúde e 
alocação de recursos da assistência à saúde que 
deve ser realizado pelos estados e municípios 
brasileiros. Envolve a defi nição, a negociação e 
a formalização de pactos entre os gestores, com 
o objetivo de estabelecer, de forma transparente, 
os fl uxos assistenciais das redes de serviços, bem 
como os fl uxos dos recursos fi nanceiros defi nidos 
pelos limites de ação municipal e os acordos com 
outros municípios em relação às referências e 
contrarreferências da rede de assistência.

NOB/1996.

Plano Diretor de 
Regio-nalização 
– PDR

Plano que explicita o desenho territorial das 
Regiões de Saúde do estado: módulos assistenciais, 
microrregiões e regiões, com respectivos 
municípios, polo e sede. O PDR identifi ca os 
problemas e as prioridades regionais; o PDI para 
atender a essas prioridades; os fl uxos de referência 
e relacionamentos intermunicipais; as estratégias 
de monitoramento; os critérios de revisão periódica 
dos tetos fi nanceiros dos municípios.

NOAS/2001.

Plano Diretor de 
Investi-mentos 
– PDI

Plano que explicita as necessidades de 
investimentos para garantir a implementação 
do PDR. Isso implica em estruturas materiais 
e tecnológicas que assegurem a sufi ciência da 
oferta dos serviços identifi cados como necessários 
para o funcionamento de um sistema regional de 
assistência à saúde resolutivo.

NOAS/2001.

Quadro 2 – Estruturas e instrumentos de gestão do SUS.

Considerações Finais

O SUS representa uma mudança substantiva na forma como o Estado 
e a sociedade brasileira tradicionalmente percebiam as questões da saúde e 
se organizavam para respondê-las através de políticas e ações de saúde. A 
opção pelo modelo solidário da seguridade social implicou num processo 
lento e complexo de mudanças que foram se efetivando no ritmo das trans-
formações da sociedade.

Em 2006, identifi cou-se a necessidade de dar um passo na direção da 
desburocratização e da democratização do sistema. Após um amplo debate 
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entre os gestores dos distintos níveis (representados pelo MS, o CONASS e o 
CONASEMS) com o Conselho Nacional de Saúde (que inclui a representação 
da sociedade), foi elaborada a nível nacional uma nova norma que sanciona 
um conjunto de reformas institucionais que se chamou Pacto pela Saúde. 
Três grandes áreas de atuação foram priorizadas e denominadas: “Pacto de 
Gestão do SUS”, “Pacto em Defesa do SUS” e “Pacto pela Vida”.

Com o objetivo de superar os obstáculos normativos através de me-
canismos de negociação e pactuação entre os atores do sistema, o Pacto 
preconiza uma lógica solidária de cooperação intra e interinstitucional. 
Nesse sentido, explicita-se:

1) A determinação de qualifi car a gestão do SUS, defi nindo dire-
trizes e responsabilidades entre os diferentes níveis de governo.

2) A necessidade de repolitizar a saúde e defender o projeto 
SUS, nos termos de uma seguridade social brasileira, de 
corte universal, equânime e integral.

3) A determinação de ir além do setor da saúde, buscando a de-
fesa da vida, indissociável da saúde numa concepção amplia-
da, que não se reduz ao componente assistencial do sistema.

Rompendo com os tradicionais “processos de habilitação”, mecanis-
mos burocráticos de ratifi cação dos instrumentos e modalidades de gestão 
dos estados e municípios, o Pacto passa a validar as condições de gestão 
de estados e municípios através de suas adesões solidárias a um Termo de 
Compromisso de Gestão (TCG), renovado anualmente. Nesses Termos são 
explicitados as metas e compromissos de cada nível de gestão, assim como se 
simplifi cam os mecanismos de transferência dos recursos federais, através da 
criação de blocos de fi nanciamento: 1) Atenção Básica; 2) Atenção de Média 
e Alta Complexidade; 3) Vigilância em Saúde; 4) Assistência Farmacêutica; 
5) Gestão do Sistema; 6) Investimentos em Saúde.

Ainda em processo de implantação, o Pacto pela Saúde representa um 
desafi o para uma sociedade que se moderniza e se complexifi ca rapidamente, 
incorporando progressivamente a pluralidade da participação de novos ato-
res sociais e políticos no sistema de saúde. Nesse contexto atual do Pacto pela 
Saúde, as DST, AIDS e hepatites virais são redimensionadas como prioridade 
governamental e as respostas a esses agravos à saúde são incluídas entre 
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as ações estratégicas do SUS. É no interior desse marco regulatório que os 
gestores responsáveis pelas políticas e ações relativas a esses agravos à saúde 
devem se situar no cotidiano de suas práticas e tomar decisões cruciais para 
a defesa da vida e da saúde da população.

A partir desses aspectos vistos até agora no texto Uma Seguridade 
Social Brasileira: Notas sobre o Processo de Estruturação do SUS, de 
Maurício Roberto Campelo de Macedo, responda:

O programa ou órgão em que você exerce a função de gestor 
cumpre efetivamente os princípios do SUS? Estabeleça a relação 
entre cada um deles e a prática desenvolvida no seu local de 
trabalho.

Quais são os instrumentos de gestão do SUS que você mais uti-
liza na sua prática?

Todas as diretrizes da política nacional de DST, AIDS e hepatites 
virais são cumpridas no seu âmbito de atuação? Caso algumas 
delas não sejam cumpridas, ou sejam cumpridas de forma insufi -
ciente, quais seriam? Comente.

Quais as estratégias que têm sido utilizadas no seu âmbito de 
ação, para a qualifi cação da gestão?

2

1

2

3

4
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A Busca da efi ciência, contra
o domínio do medo: DST, AIDS
e hepatites virais no contexto do SUS

Desde a Antiguidade, muitos são os relatos sobre doenças sexualmente 
transmissíveis (DST).  A sua associação com a sexualidade e com o prazer da 
relação com um outro evoca emoções diversas, reações complexas, a nível 
individual e coletivo, que sofrem uma forte infl uência das diversas culturas 
e dos contextos em que surgem.

Mitos, crenças religiosas, normas sociais, reforçaram crenças em “cas-
tigo dos deuses”, transgressão de um tabu, desvio de uma norma, contágio, 
degenerescência, “fruto da promiscuidade”, sinal de virilidade, passagem 
para a idade adulta, entre outros signifi cados que marcaram profundamente 
o imaginário popular e as imagens das DST.

Como consequência, as respostas que as diferentes sociedades e gru-
pos sociais deram a essas doenças ao longo do tempo foram contraditórias: 
discriminação ou valorização, desconsideração ou respeito, exclusão ou 
inclusão social, culpabilização ou vitimização. 

Este texto pretende traçar um painel panorâmico da política de DST, 
AIDS e hepatites virais no Brasil: importância da epidemia de AIDS para 
o reconhecimento das DST como problema de Saúde Pública, estruturação 
organizacional para a resposta a essa problemática, articulação com a so-
ciedade civil, questões polêmicas e principais eixos de ação de uma política 
que conseguiu notoriedade internacional por sua originalidade e efetividade.

Após a leitura desse texto, que esclareceu sobre o SUS e seu histórico, 
vamos ler outro texto que discutirá a Política para as DST, AIDS e Hepatites 
Virais no contexto do SUS. É importante ressaltar que a leitura desse texto 
que você acabou de ler vai com certeza facilitar o entendimento do texto 
seguinte, intitulado A busca da efi ciência, contra o domínio do medo: DST, 
AIDS e hepatites virais no contexto do SUS.
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A epidemia da AIDS e o
surgimento de uma política nacional DST/AIDS 

Nem a aura de terror que a sífi lis instaurou na população até a desco-
berta da penicilina e das medidas de prevenção adequadas a essa doença 
mobilizaram tanto as pessoas, governos e organizações da sociedade civil, 
quanto a AIDS. A grande divulgação pela imprensa dos primeiros casos re-
latados nos EUA, em 1981, sensibilizou a opinião pública internacional e as 
notícias que se seguiram chamavam a atenção para o potencial devastador 
da epidemia. Em 1982, esse agravo será reconhecido como uma Síndrome 
de Imunodefi ciência Adquirida (AIDS).

Os primeiros casos registrados no Brasil datam de 1982. Mas, apesar do 
rápido crescimento dos casos notifi cados, a epidemia permanecerá localizada 
na região Sudeste durante os anos 1980. Nessa primeira fase da epidemia, a 
AIDS era vista como uma DST, incurável e mortal, mas circunscrita aos gru-
pos sociais das classes média e alta de grandes metrópoles, como São Paulo 
e Rio de Janeiro, incidindo, sobretudo, entre os homossexuais e bissexuais 
masculinos, os hemofílicos e outros usuários de transfusões sanguíneas, e 
os dependentes de drogas intravenosas.

A resposta a essa epidemia foi imediata e seguiu o mesmo ritmo de sua 
difusão acelerada na população. Para isso, contribuiu um contexto favorável 
às lutas pela redemocratização do País, o grande desejo de liberdade, de crítica 
às instituições repressoras, de reforço aos movimentos pela cidadania plena e 
liberação dos costumes, o movimento por uma reforma do sistema de saúde.  
Além disso, se por um lado, a doença tornou mais evidentes velhos preconcei-
tos, sendo apontada por grupos conservadores como “câncer gay”, por outro 
lado, o fato de afetar grupos de grande poder de vocalização, com acesso aos 
grandes veículos de comunicação de massas, favoreceu a rapidez da ação.

Logo depois dos primeiros relatos de AIDS em São Paulo, surgiram os 
primeiros esforços para combater essa doença. O Hospital Emílio Ribas foi 
a primeira unidade de saúde a criar um Centro de AIDS, ainda hoje uma 
referência no seu tratamento. O crescimento dos casos e a ausência de co-
nhecimentos para uma ação efi caz frente à grande mortalidade levaram à 
busca de recursos preventivos e do trabalho conjunto com organizações da 
sociedade civil. Além disso, como vários dos profi ssionais envolvidos partici-
pava do movimento pela “reforma sanitária”, eles colocaram a necessidade 
da mobilização em torno de uma política de saúde específi ca para controlar 
a epidemia. Em 1983, atendendo às demandas do movimento social por uma 
política para essa doença, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo criou 
o Programa de AIDS de São Paulo, com forte ênfase no componente Saúde 
Pública, visando a sua prevenção e controle.

Hospital 
Emílio  Ribas

Uma das primeiras 

instituições de Saúde 

Pública em São Paulo, 

sendo inaugurado em 

08 de janeiro de 1880, 

através da contribuição 

da população paulista 

que doou parte do 

dinheiro para a sua 

construção com o 

objetivo de isolar e tratar 

os pacientes portadores 

de doenças infecciosas.

Reforma Sanitária
Amplo movimento pela 

reforma do sistema de 

saúde, que resultou na 

criação do Sistema Único 

de Saúde (SUS), em 1988, 

do qual participaram 

intelectuais, profi ssionais 

de saúde, gestores, 

políticos e representantes 

da sociedade civil 

envolvidos no setor da 

saúde.
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Em 1985, surgiu em São Paulo o Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS 
(GAPA), primeira ONG voltada para apoiar os portadores dessa doença e suas 
famílias, além de contribuir com os esforços governamentais para combater 
a epidemia anunciada. Nesse mesmo ano, o MS criou o Programa de Con-
trole da Síndrome de Imunodefi ciência Adquirida. Em 1986, o MS passou a 
considerar a AIDS uma doença de notifi cação compulsória. Além disso, no 
Rio de Janeiro, foi criada a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS 
(ABIA), a primeira ONG/AIDS a ter um presidente soropositivo: Herbert de 
Souza, o Betinho. Com o apoio de organizações de cooperação internacio-
nal, outras ONG/AIDS foram se estabelecendo e tiveram infl uência sobre a 
política nacional, entre elas o Grupo pela Vidda (Grupo pela Valorização, 
Integração e Dignidade do Doente de AIDS).

Em 1988, é criado no âmbito do MS o Programa Nacional DST/AIDS, 
cuja primeira campanha é lançada durante o carnaval, com o slogan “Quem 
vê cara, não vê AIDS”. Além disso, o MS dá início a uma das atividades que 
notabilizou mundialmente a política brasileira: a distribuição gratuita de me-
dicamentos para infecções oportunistas através do sistema público de saúde. 
Com a aprovação do SUS, em 1988, e sua regulamentação em 1990, o Progra-
ma Nacional DST/AIDS se estabeleceu no interior desse sistema, incorporando 
os seus princípios básicos: a universalidade (traduzida como acesso de todos 
aos insumos de prevenção, ao tratamento e aos medicamentos); a equidade 
(ao conferir prioridade para suas ações aos grupos vulneráveis e estigmatiza-
dos); a integralidade (ao garantir prevenção e assistência, em todos os níveis 
do sistema de saúde), a descentralização (dos recursos, das atividades e das 
responsabilidades com a gestão), da participação social (na elaboração de 
políticas, no controle social e na atuação em atividades de prevenção).

Os desafi os da transição epidemiológica

A partir de 1990, é possível perceber as evidências de uma transição do 
perfi l epidemiológico da AIDS no Brasil. As mudanças no comportamento da 
doença seguem os caminhos da heterossexualização, feminização, pauperi-
zação e interiorização da epidemia. A partir daí, a epidemia sai do gueto e 
rompe-se com a perspectiva focalizada em “grupos de risco”, que contribuiu 
para a exacerbação de preconceitos, culpabilizações e vitimizações. Entre os 
grupos de risco, os homossexuais, bissexuais, profi ssionais do sexo e depen-
dentes de drogas eram considerados culpados pela transmissão, enquanto 
os hemofílicos e demais contaminados pelo HIV através de transfusões e 
outras formas não sexuais, eram vistos como vítimas do sistema de saúde.  

A substituição da noção de “grupos de risco” pela de “comportamento de 
risco” traz consigo uma nova concepção e formas de intervenção em relação à 
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doença. A partir de então, a exposição ao risco de se contaminar pelo HIV ou 
contrair AIDS pode acometer qualquer pessoa (independente de pertencer a um 
grupo específi co) que, em função de condições de “vulnerabilidade” (individual 
ou social), passa a adotar comportamentos de risco (sexo inseguro, partilha 
de seringas em grupo, entre outros). O fato de pertencer a um determinado 
grupo da população não é mais considerado o fator de risco principal da cadeia 
epidemiológica; passam a ser valorizadas as condições de vulnerabilidade e os 
comportamentos que expõem as pessoas ao risco de contaminação.

Nesse caso, estamos diante de uma visão complexa do problema que 
nos leva a uma abordagem que não se restringe mais à focalização nos gru-
pos de risco, com a estigmatização subsequente. Progressivamente, heteros-
sexuais, mulheres, pessoas pobres, habitantes de cidades de qualquer porte, 
inclusive de regiões rurais, de todas as idades, passam a ser contaminados 
pelo HIV em proporções crescentes. A paisagem da AIDS se reconfi gura e 
seu grande poder de expansão exige das autoridades, dos profi ssionais de 
saúde e de toda a população um esforço integrado para vencer a epidemia.

Nesse sentido, alguns desafi os se colocam para enfrentar esse problema 
complexo. A Organização Mundial de Saúde ressalta o grande potencial da 
epidemia para produzir efeitos muito graves sobre a economia dos diversos 
países e apresenta alguns dilemas a serem enfrentados e as difi culdades 
para a sua superação, sobretudo nos países pobres e em desenvolvimento:

1) Prevenção ou tratamento – diante de recursos limitados seria absolu-
tamente necessária a priorização de uma dessas formas de abordagem, 
em geral a primeira.

2) Prevenção centrada no medo – acreditava-se que o medo da doença e 
da morte como resultado da primeira eram componentes fundamentais 
de campanhas educativas visando à prevenção. O medo mobilizaria os 
indivíduos para as mudanças comportamentais necessárias, em especial 
práticas de “sexo seguro”.

3) O custo dos medicamentos – com as terapias antirretrovirais (TARV), a 
AIDS tornou-se um problema crônico e controlável, mas de alto custo. 
O avanço tecnológico prodigioso desses coquetéis de medicamentos era 
considerado inacessível para as populações pobres.

4) Escolarização e gestão do tratamento – o tratamento com os coquetéis 
TARV exige dos usuários capacidade cognitiva para a administração 
desses medicamentos, pois eles são vários e tomados em horários bem 
defi nidos. Como pessoas analfabetas ou com muito baixa escolaridade 
poderiam seguir criteriosamente prescrições tão complexas?
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5) Resultados de longo prazo – ao escolher a prevenção como estratégia a 
seguir na luta contra o HIV/AIDS, seriam precisos pelo menos uma ou duas 
gerações para que os resultados positivos se manifestassem de forma mas-
siva. Isso signifi caria a morte inevitável de milhões de pessoas não tratadas.

6) Sistema de saúde integrado – sem um sistema de saúde integrado e com 
boas condições de infraestrutura acessível em todo o país, o combate ao 
HIV/AIDS não teria chances de sucesso.

As respostas do sistema de saúde brasileiro

Ao ganhar o estatuto de problema de Saúde Pública, a AIDS mostrou-se 
capaz de sensibilizar o conjunto da sociedade e mobilizar recursos públicos 
e privados (fi nanceiros, sociais, organizacionais, técnicos, de conhecimento, 
de comunicação, entre outros) para proceder ao seu controle. Desde o início, 
a política brasileira de HIV/AIDS caracterizou-se pela conjugação de três 
pilares: a universalidade do acesso a todas as ações defi nidas pela política 
de DST/AIDS; a articulação de práticas preventivas e de assistência médi-
ca, numa perspectiva intersetorial do problema; a integração dos esforços 
governamentais com os da sociedade civil. Nesse sentido, a sociedade bra-
sileira deu uma resposta diferenciada ao problema complexo colocado pela 
epidemia de AIDS, redimensionando os dilemas colocados pela OMS numa 
nova perspectiva.

1) O SUS tem como um dos seus princípios básicos a integralidade da aten-
ção à saúde, que implica na indissociabilidade das práticas de promoção, 
prevenção, proteção e atenção à saúde. O que se colocou para o sistema 
de saúde brasileiro, desde o início, foi como conciliar essas práticas no 
que concerne à luta contra o HIV/AIDS, de forma a torná-las igualmente 
acessíveis aos cidadãos brasileiros.

2) O sistema de saúde brasileiro se colocou, então, a questão da prevenção 
conjugada com o tratamento; a substituição do medo por mensagens 
positivas de impacto signifi cativo no imaginário popular; a redução 
dos custos com os medicamentos TARV, com a quebra das patentes e 
produção nacional de genéricos; a utilização de métodos de comuni-
cação efi cazes para permitir a gestão desses medicamentos por pessoas 
analfabetas ou com baixo grau de escolaridade; a utilização de parcerias 
com órgãos da sociedade civil.
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As políticas de saúde voltadas para o controle da epidemia foram orien-
tadas pelos conceitos de risco, vulnerabilidade e promoção da saúde. Além de 
superar a dicotomia prevenção/assistência no plano programático, o SUS se 
sobrepôs às restrições orçamentárias existentes e promoveu, ao longo de duas 
décadas, uma grande expansão do acesso aos diagnósticos, aos insumos de 
prevenção e às terapias contra as DST/AIDS. Contra os preconceitos arraigados 
no imaginário coletivo se contrapôs o respeito à individualidade e à diver-
sidade sexual, racial, étnica, social, econômica e cultural. Além do objetivo 
principal de reduzir a incidência da AIDS e a gravidade de suas manifestações 
nos indivíduos e na população, a política de HIV/AIDS se propõe a promover 
a qualidade de vida das “pessoas que vivem com o HIV/AIDS” (pvha) e a di-
minuir as manifestações que acompanham o estigma dessa doença.

Finalmente, para vencer os desafi os e dilemas colocados pelo HIV/AIDS, 
o SUS se comportou como um sistema aberto, capaz de estabelecer conexões 
com outros setores governamentais e da sociedade civil, na busca de parceiros 
para enfrentar a complexidade desse problema. Assim, estabeleceu-se desde 
o início, uma contínua e estreita relação com a sociedade civil, respeitando-
se a sua autonomia e independência. Nesse contexto, as Organizações Não 
Governamentais (ONG) prosperaram nessa área, com múltiplas orientações e 
estabelecendo relações diversas com os órgãos governamentais. Por outro lado, 
o apoio e cooperação técnica de instituições, como o Banco Mundial (BIRD), 
foram fundamentais para o desenvolvimento dessa política inovadora. Desde 
1994, essa instituição passa a colaborar de forma signifi cativa com a política 
brasileira de HIV/AIDS, através de empréstimos que previam um apoio ao 
“modelo brasileiro” de expansão das atividades, descentralização da gestão e 
da assistência e trabalho em parceria com órgãos da sociedade civil.

O apoio fi nanceiro do Banco Internacional para Reconstrução e De-
senvolvimento (BIRD) foi fundamental para a implantação de sucessivos 
projetos nessa direção (AIDS I, II e III, além do AIDS-SUS), que resultaram 
na consolidação do Programa Nacional, da ampliação da cobertura e qua-
lifi cação dos serviços, da sustentabilidade e descentralização do Programa 
e da estruturação da governança, nos três níveis de governo (Ver D’ÁVILA, 
2010). Sendo assim, destacamos a seguir as principais diretrizes dessas po-
líticas, que confi guram a resposta brasileira à epidemia.

1) Integração entre prevenção e assistência.

2) Respeito aos direitos humanos e diálogo com a sociedade.

3) Trabalho conjunto entre governo e ONG.

4) Acesso universal ao tratamento.
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5) Produção doméstica de medicamentos.

6) Combate ao estigma e ao preconceito.

7) Política de redução de danos para pessoas que usam drogas.

8) Ações integradas para a prevenção da transmissão vertical.

9) Descentralização das ações e cooperação internacional, técnica e fi -
nanceira.

A AIDS é uma DST: a reestruturação organizacional

A forma dramática como a epidemia de AIDS surgiu e se expandiu no 
Brasil, disseminando o medo, o estigma, os comportamentos discriminatórios, 
e exibindo o seu poder de difusão na sociedade com todo um cortejo de ma-
nifestações econômicas, sociais, políticas e simbólicas, exigiu uma resposta 
na mesma medida: rápida, fi rme e específi ca. A consolidação do Programa 
Nacional de AIDS, contornando os principais dilemas destacados pela OMS 
no início dos anos 1990, a partir de um “modelo brasileiro” de atenção, e a 
diversifi cação do perfi l epidemiológico da AIDS aproximaram a perspectiva 
dessa doença das outras DST. Assim, a AIDS saiu do campo das especifi cidades 
e as políticas de saúde passaram a incorporar além dela, as outras DST nos 
sucessivos projetos elaborados. Em 1993, o título do projeto AIDS I já inclui as 
demais DST: Projeto de Controle da AIDS e DST. Em 1997, o Programa Na-
cional de DST/AIDS passa à condição de Coordenação Nacional de DST/AIDS.

No plano organizacional, a política de DST/AIDS acompanhou o pro-
cesso de descentralização do sistema de saúde (Ver Macedo, 2010) e, progres-
sivamente, foi se capilarizando nos estados e municípios. Várias estruturas 
foram sendo criadas (programas, coordenações) que passavam a desenvolver 
práticas de planejamento, programação, gestão, avaliação, regulação e im-
plementação de ações locais, em parceria com outros órgãos governamentais 
e da sociedade civil. A instituição da Política de Incentivo às Ações no Âm-
bito das DST/AIDS, através da portaria ministerial nº 2.313/02, estabeleceu 
que esse conjunto de atividades dos três níveis de governo se voltasse para 
a qualifi cação da resposta às DST e HIV/AIDS no território nacional, sobre-
tudo onde esses agravos fossem mais prevalentes, contribuindo assim para 
a efetivação da descentralização do Programa Nacional de DST/AIDS. Nesse 
sentido, a portaria ministerial n° 2.314/02 cria um instrumento de gestão 
que sintetiza o processo local de programação de metas, ações e recursos a 
serem utilizados: o Plano de Ações e Metas (PAM).
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Em busca da qualifi cação da gestão das políticas de DST/AIDS, o MS 
tem levantado algumas questões que se apresentam como transversais ao 
conjunto dessas políticas, exigindo e.stratégias que viabilizem:

1) o desenvolvimento da capacidade de planejamento, implementação, 
monitoramento e avaliação dos programas governamentais e das ações 
da sociedade civil;

2) uma gestão orientada por evidências científi cas, com a realização de 
estudos e pesquisas que possibilitem o melhor conhecimento da realidade 
local e contribuam para a tomada de decisão do gestor de saúde;

3) aprimoramento das ações voltadas para educação à saúde efi cientes 
e processos educativos voltados aos que atuam na promoção à saúde, 
prevenção, diagnóstico e tratamento das DST e HIV/AIDS na rede de 
serviços governamentais e os mantidos pelas Organizações da Sociedade 
Civil (OSC).

Em 2009, a estrutura organizacional do MS sofre mais uma mudança 
no que tange à política DST/AIDS. Seguindo a tendência à ampliação do seu 
objeto de intervenção e incorporando as hepatites virais, é criado no âmbito 
da Secretaria de Vigilância em Saúde, o Departamento Nacional de DST, 
AIDS e Hepatites Virais. Esse último passo de reestruturação do MS implica 
numa recomposição do campo institucional da saúde e do alinhamento dos 
seus atores para enfrentar os problemas das DST (em geral) e da AIDS (em 
particular), ampliando seus horizontes para os novos desafi os da integração 
das hepatites virais, que tinham uma cultura institucional e ocupavam um 
espaço específi co no interior do SUS.

Considerações fi nais

Além de atender ao seu princípio básico de garantir a universalidade do 
acesso à saúde e assistência médica, o SUS tem direcionado suas políticas no 
sentido da equidade, da integralidade, da descentralização, da regionalização 
e da participação social. No caso da AIDS, a virtualidade do sofrimento e da 
morte associadas ao prazer, à sexualidade, mobilizou a imaginação coletiva 
em torno dessa nova “peste”, aterrorizando o conjunto da sociedade e cada 
indivíduo em particular, mobilizando a todos para enfrentar os desafi os da 
epidemia que se anunciava.

Apesar dos dilemas levantados diante da escassez de recursos, da com-
plexidade do tratamento e de seu custo elevado, entre outros, o Estado e a 
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sociedade brasileira rejeitaram as soluções simples das prioridades excluden-
tes e deram uma resposta complexa e criativa redimensionando as questões 
e as soluções aos problemas. Mobilizaram-se todos os recursos disponíveis, 
aliaram-se todos os atores implicados, desenvolveu-se o potencial de ges-
tão coletiva, através de estratégias adequadas ao perfi l epidemiológico e às 
possibilidades culturais da população para responder à epidemia. Em pleno 
processo de construção, o SUS foi se estruturando, buscando parcerias, 
desenvolvendo instrumentos de gestão, planejamento e programação e am-
pliando progressivamente o seu campo de ação nessa área. Nesse sentido, 
deixa de focalizar-se no problema específi co da AIDS, para reconhecer as 
demais DST e, mais recentemente, as hepatites virais como problemas de 
Saúde Pública, que devem ter uma resposta integrada.

No contexto atual do SUS, o Departamento de DST, AIDS e Hepatites 
Virais vem tomando medidas no sentido de qualifi car a gestão de políticas 
integradas para esses agravos, pactuadas por todos os níveis de governo. 
Nesse sentido, promoveu uma ampla discussão para aprimorar o PAM 2010. 
Além disso, foi anunciada a assinatura de um novo acordo de empréstimo 
para o fi nanciamento do projeto AIDS SUS: Estruturando a governança 
para a resposta nacional ao HIV/AIDS e outras DST, a ser realizado entre 
2010 e 2014. Novos desafi os são colocados por um perfi l epidemiológico 
que se redireciona: a articulação de medidas intersetoriais, a integralidade 
entre os distintos níveis do sistema, a construção de estratégias regionais 
e novas linhas de cuidado, entre outros. Mas, em meio às turbulências do 
caminho, a sociedade brasileira fez sua escolha: em busca da efi ciência, 
contra o domínio do medo.

Continuando o percurso da aprendizagem, vamos agora obter 
outras informações mais específi cas sobre o Departamento de 
DST, AIDS e Hepatites Virais no Brasil. Convido você a fazer 
uma pesquisa que fornecerá informações para subsidiar a gestão 
do Programa na sua instituição.

Procure acessar o site do Departamento de DST, AIDS e Hepa-
tites Virais <http://www.AIDS.gov.br>, familiarizando-se com 
seu conteúdo.
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Agora que você já conhece os temas abordados no site, responda 
à seguinte questão:

a)  Quais as informações contidas no site que você considera rele-
vantes para o exercício da gestão do Programa no seu âmbito 
de atuação?
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Estamos nos aproximando do fi nal da Unidade 1. Você já estudou sobre os aspectos 
técnicos, conceituais, sociais, culturais e subjetivos que envolvem as DST, AIDS e He-
patites Virais. Em seguida, analisou a Política para essas doenças no contexto do SUS. 

Convidamos você a fazer uma refl exão sobre os processos de parceria entre as 
organizações da sociedade civil e o órgão no qual você atua. Vamos iniciar com o 
conceito de Organizações da Sociedade Civil (OSC): são aquelas de direito privado, mas 
voltadas para questões de interesse público, que desenvolvem ações em diferentes áreas 
e que, geralmente, mobilizam a opinião pública e o apoio da população para modifi car 
determinados aspectos da sociedade. Podem ainda complementar o trabalho do Estado, 
realizando ações onde ele não consegue atuar, podendo receber fi nanciamentos e doações 
do mesmo e também de entidades privadas para tal fi m.

Parceiras históricas do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, as OSC 
representam a sociedade nos processos de análise e discussão das políticas públicas 
relacionadas a esses agravos no país. 

Responda às questões da Atividade 4, que envolverão também a compreensão de 
todo o Módulo 2.

Quais são as OSC que atuam no seu município/região/estado? 

Como elas se relacionam/articulam com a gestão do Programa para DST, 
AIDS e Hepatites Virais?

Como essas OSC são organizadas?

Quem as compõe?

Que ações elas têm empreendido nos últimos anos?

Sistematize as conclusões das Atividades 1, 2, 3, 4 e 5 e envie-as para o 
seu tutor.

Finalizando esta unidade, vamos compartilhar ideias no Fórum sobre o 
contexto da Política para as DST, AIDS e Hepatites Virais no Brasil.
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2Atividade síntese AVA

Finalizando esta 
Unidade, vamos 
compartilhar ideias 
no fórum sobre o 
contexto da política 
para as DST, AIDS e 
Hepatites Virais no 
Brasil.
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Lembre- se de que todas as atividades realizadas deverão ser encaminhadas 
ao seu tutor!

O módulo se iniciou com uma série de questões a respeito da organi-
zação do Programa para as DST, AIDS e Hepatites Virais na área de abran-
gência do participante. Logo após, foi exposto um breve histórico sobre o 
Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde e, 
em seguida, foram apresentados dois textos para leitura e refl exão: Uma 
Seguridade Social Brasileira: Notas sobre o Processo de Estruturação do SUS 
e A busca da efi ciência, contra o domínio do medo: DST, AIDS e Hepatites 
Virais no contexto do SUS. Com base nessas leituras e na sua realidade, o 
aluno respondeu a algumas questões. Foi solicitada uma visita e explora-
ção ao conteúdo do site do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais 
e, em seguida, uma atividade a respeito das OSC. Para fi nalizar o módulo, 
foi proposta a realização de um fórum em que serão discutidos os aspectos 
abordados ao longo do seu percurso.

Revisite os objetivos a seguir e elabore uma síntese de, no máximo, duas laudas, 
apresentando as ideias centrais que correspondam aos mesmos.  

Discutir e analisar a Política para as DST, AIDS e Hepatites Virais no contexto 
do SUS.

Identifi car os processos de parceria entre as organizações da sociedade civil e 
os órgãos responsáveis por essa Política.
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