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Sobre o seminário e a publicação 

CRISTINA PIMENTA e VERIANO TERTO JR. JUAN CARLOS RAXACH
Coordenação-geral da ABIA Assessor de projetos da ABIA
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O seminário “Estudos e pesquisas em DST/HIV/AIDS: determinantes epidemiológicos e sociocom-

portamentais” aconteceu de 14 a 16 de dezembro de 2009 no Hotel Mercure Apartments Porto Ale-

gre Manhattan, na capital gaúcha. É o segundo seminário realizado dentro do projeto Aprimorando

o debate (II) da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), apoiado pelo Departa-

mento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde do Brasil e pela EED – Evangelis-

cher Entwicklungsdienst. O primeiro seminário desse ciclo, “Prevenção das DSTs/AIDS: novos

desafios”, ocorreu em agosto do mesmo ano, no Rio de Janeiro. 

Aprimorando o debate (II) retoma um diálogo iniciado em eventos que ocorreram de 1999 a 2002,

realizados em várias cidades brasileiras. O principal objetivo do projeto é criar uma interlocução

entre diversos setores que atuam na resposta ao HIV/AIDS no país, estimulando a integração entre

eles. Outro objetivo é provocar reflexões sobre as atuais agendas de enfrentamento da epidemia,

partindo de perspectivas diversas, assim como o apontamento de caminhos, ideias e sugestões que

visem à efetividade e à ampliação das ações. 

Este segundo seminário focou a apresentação de dados produzidos sobre a epidemia, incluindo

dados epidemiológicos e determinantes sociocomportamentais, a fim de contribuir para a divul-

gação de pesquisas atuais em DST/AIDS no país e trazer para a discussão implicações relativas aos

parâmetros metodológicos utilizados, bem como identificar possíveis lacunas metodológicas. Por

outro lado, a realização do seminário reflete, também, a necessidade de haver um número maior

de atores a se apropriar dos resultados das pesquisas no sentido de utilizá-los para subsidiar a for-

mulação de políticas públicas e dimensionar ações e programas adequadamente. Para tanto, foram

convidadas para o evento pessoas que atuam ou participam em várias frentes desse enfrenta-

mento: gestores públicos, profissio nais da saúde (médicos, psicólogos, entre outros), pesquisadores,

representantes de ONGs/AIDS e ativistas.

Esta publicação apresenta os principais conteúdos do seminário e traz, anexo, um DVD com as

apresentações, pronunciamentos e respectivos debates. Cabe salientar que os dados de algumas das

pesquisas apresentadas durante o seminário são preliminares e ainda se encontram em processo

de análise, como os recentes resultados das pesquisas nacionais com portamentais que utilizaram

a metodologia qualitativa Respondent Driven Sample (RDS). Entretanto, esperamos que as infor-

mações, reflexões e análises aqui expostas contribuam para a disseminação de mais conhecimento

sobre o HIV/AIDS no Brasil e para reforçar a mobilização de diferentes setores e disciplinas en-

volvidos na resposta à epidemia no Brasil.





Por MARIÂNGELA SIMÃO
Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde 

Conferência de abertura:

Dados epidemiológicos das
DSTs e AIDS no Brasil
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ostaria de iniciar comentando a mudança re-
cente do nome do Programa Nacional de DST/

AIDS para Departamento de DST, AIDS e Hepatites Vi-
rais. Essa mudança tem caráter positivo, visto que a
posição de departamento está em um degrau acima na
cadeia alimentar ou na escala organizacional do Minis-
tério da Saúde. 

Creio ser importante abordar a forma como passamos
a divulgar os dados epidemiológicos, dando nome e en-
dereço da evidência, podendo, a partir delas, observar
problemas locais. Se o ministério fosse seguir à risca os
procedimentos, sem olhar para as peculiaridades dos
estados e municípios, teria de suspender o repasse a
muitos municípios, mas não é esse o inte resse. O pior
inimigo do recurso específico é a sua não utilização, e é
fundamental dizer que as políticas em AIDS e o Sis-
tema Único de Saúde (SUS) estão agora voltados para
a melhoria da governança. A descentralização está no
rumo certo; problemas de gestão existem em vários
municípios, mas por outros motivos. Dito isso, parto
para a exposição dos dados epidemio lógicos, iniciando
com uma constatação que me provocou surpresa, pois
nunca imaginei poder comparar a epidemia no Rio
Grande do Sul com a epidemia no Rio de Janeiro. 

Segundo o estudo Sentinela parturientes, do Departa-
mento de DST/AIDS do Ministério da Saúde de 2006,
a estimativa de infecções pelo HIV era de 630 mil pes-
soas. Sendo os casos acumulados, ou seja, o número de
casos desde 1980, quando foram iniciados os diagnós-
ticos no país, até julho de 2009, o total é de 544.846.
A taxa de incidência (por 100 mil habitantes) ficou em
17,9, em 2007, e 18,2, em 2008, considerando os casos
notificados no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN) e re gistrados no Sistema de Con-
trole de Exames Laboratoriais/Sistema de Controle
Logístico de Medica mentos (SISCEL/SICLOM), até 30
de julho de 2009, e no Sistema de Informação de Mor-
talidade (SIM), de 2000 a 2008 (dados preliminares).
Vinte por cento dos casos da epidemia concentram-se
em grandes cidades do Brasil, como Porto Alegre, Rio
de Janeiro e São Paulo. O número de pessoas que
vieram a óbito desde o início da epidemia, até o ano
2008, foi de 217.091, configurando um coeficiente de
mortalidade de 6,1 (por mil habitantes). Não apre-
sentarei a taxa de prevalência, já que, nesse sentido, há

divergência entre o Ministério da Saúde no Brasil e o
Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS
(UNAIDS) – que assume um modelo numerológico de
formulação da taxa. 

São surpreendentes os dados epidemiológicos separa-
dos e comparados dos grandes centros urbanos
(cidades com mais de 500 mil habitantes). Os números
apontam um pequeno decréscimo na taxa de incidência,
comparando os dados de 1997 e 2007, distribuídos nas
cinco regiões do país – e podemos observar que a taxa
é muito elevada na região Sul, permanecendo, em 2007,
superior a 50 por mil habitantes. Considerando os mu-
nicípios com menos de 50 mil habitantes, não foi pos-
sível trabalhar os dados isoladamente, então a opção
foi trabalhá-los por região. Em relação a esses, a taxa de
incidência se apresenta muito maior no Sul e com um
grande crescimento se comparados os anos 1997 a
2007. Então, ao avaliarmos caso a caso, observamos
que, dos 29 municípios com mais de 50 mil habitantes
(comparando ainda os dados de 1997 e 2007), nove
apresentaram queda na taxa de incidência, entre eles
Curitiba, São Paulo e outros três municípios paulistas –
São Paulo é um estado que tem política de AIDS con-
tinuada. Quinze municípios estabilizaram a taxa de in-
cidência, alguns deles em patamares bastante elevados,
como Rio de Janeiro e Porto Alegre. Outros 15 municí-
pios apresentaram elevação da taxa, e é interessante e
preocupante observar que a maioria deles é no
Nordeste. Estamos vivenciando um aumento significa-
tivo da epidemia nessa região, mas, mesmo tendo
crescido, ainda é um número menor do que em municí-
pios como Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.

Analisando os dados por região, mas observando a série
histórica, isto é, de 1980 a julho de 2009, a maior ex-
pressão da epidemia esteve concentrada no Sudeste.
No entanto, se levarmos em conta a distribuição popu-
lacional do IBGE, de 2007, com relação à distribuição
percentual dos casos de AIDS do mesmo ano, notamos
que é proporcional ao número de habitantes dessa
região. Porém, o Sul, que em 2007 representava 14,6%
da população nacional, no mesmo ano apresentava
24% dos casos de AIDS do país, o que significa ser a
região com maior número de casos – e à custa do Rio
Grande do Sul.

G
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Quanto à taxa de incidência por região, podemos obser-

var que, após o pico em 2002, há uma discreta queda

na taxa do Sudeste, embora as taxas de incidência se

apresentem ainda em patamares elevados: 17,9 casos

por 100 mil habitantes em 2007. No Centro-Oeste, no-

tamos também uma queda discreta a partir de 2003, e

nas regiões Norte, Nordeste e Sul verificamos cresci-

mento entre 2000 e 2007. No Norte, a epidemia em Ro-

raima é preocupante, visto que provém do Caribe e das

Guianas. O Pará apresenta dados interessantes, pois lá

é feita uma grande quantidade de testes rápidos nas

regiões de mata, com as populações indígenas e ribei-

rinhas. A região Sul apresenta crescimento entre 2005

e 2007, conforme ilustra a curva de taxa de incidência.

Entretanto, as taxas de incidência no Paraná e Santa

Catarina diminuíram nesse período. No Rio Grande do

Sul, as taxas variaram de 32,2 por 100 mil habitantes,

em 2005, e 43,8, em 2007. 

O Rio Grande do Sul é o estado que apresenta a maior

taxa de incidência de AIDS em 2007, seguido do Rio de

Janeiro, com 28,9, e de Santa Catarina, com 28,4. Ao

considerar a epidemia nas capitais, observamos a mesma

tendência de maior incidência na região Sul. Porto Alegre

foi a capital que apresentou maior taxa de incidência de

AIDS em 2007, com 111,5 casos por 100 mil habitantes

– quase o dobro da segunda colocada, Florianópolis, com

57,4 por 100 mil habitantes. Depois temos Porto Velho e

Rio de Janeiro. Vale comentar os dados de Curitiba: a

cidade estava em quarto lugar no último ranking e agora

ocupa o décimo quarto. Já São Paulo, que ocupava o sé-

timo lugar, hoje está em décimo segundo. 

Em relação à notificação, os dados utilizados são geral-

mente do SINAN, mas no Rio Grande do Sul muitos

saíram de outras formas de notificação. Isso é um pro -

blema da vigilância epidemiológica do estado. As pes-

soas não podem ser excluídas do acesso aos serviços

especializados devido à ausência de notificação. Rio de

Janeiro e Rio Grande do Sul são estados que estão com

sérios problemas na notificação epidemiológica. 

Dos 100 municípios com 50 mil habitantes ou mais que

apresentaram maior taxa de incidência de AIDS, os 20

primeiros da lista estão no Sul, especificamente no Rio

Grande do Sul e em Santa Catarina. O primeiro municí-

pio é Porto Alegre, com a taxa de incidência já referida,

seguido por Camboriú (SC), com 91,3 por 100 mil habi-

tantes. A situação do Rio Grande do Sul é realmente

preocupante. 

O olhar por estados e municípios visa a que essas locali-

dades constatem as suas realidades. Como citado ante-

riormente, o Pará é exemplo de um estado que olhou

para a sua realidade, notificando casos na rota da

Transa mazônica. Em relação a essas notificações, de um

modo geral, não há muito o que dizer sobre a incidência

em homens e mulheres, mas, quanto à faixa etária acima

dos 40 anos, as pessoas estão sexualmente ativas e não

estão nem preocupadas. Achar que as pessoas acima dos

40 anos não estão ativas sexualmente é um preconceito

dos mais jovens. Isso também é o que verificamos ao

olharmos os dados nacionais: em ambos os sexos, as

maiores taxas de incidência se encontram na faixa etária

de 25 a 49 anos. No entanto, a taxa apresenta tendência

de crescimento a partir dos 40 anos, tanto em homens

quanto em mulheres, comparando-se 1997 e 2007.

Gostaria de chamar a atenção para o caso das mulheres

jovens no Rio Grande do Sul, pois as taxas se inverte -

ram. Em 2008, a campanha publicitária foi direcionada

para meninas e jovens gays. Este ano (2009) vai ser

também, na medida em que são as populações em que

ocorre um aumento nas notificações. Na América Latina,

todos estão vivenciando um recrudescimento da epi-

demia entre os jovens gays, eis as boas notícias. A faixa

etária de incidência tem envelhecido, com exceção do

Rio Grande do Sul, que permanece com incidência ele-

vada entre os jovens. Isso ocorre em outras regiões do

país, como no Centro-Oeste, mais especificamente no

Mato Grosso, onde também ocorre a maior incidência

na faixa etária jovem. Outras boas notícias referem-se a

uma diminuição da incidência de AIDS entre crianças

Taxa de incidência por região
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menores de 5 anos e a considerável diminuição na taxa

de mortalidade das pessoas que vivem com HIV/AIDS. 

É preciso fazer um alerta de que há um acentuado au-

mento de casos notificados via SINAN, mas, ao mesmo

tempo, é necessário ter um olhar cuidadoso, pois os

anos vão passando e os casos, aumentando. Cerca de

62% dos casos no Brasil estão entrando via SINAN,

más há uma falha na sua notificação. Essa falha é um

fator de alerta em relação à vigilância epidemiológica,

apesar de as pessoas estarem, seja por um banco de

dados ou outro, sendo consideradas. O Departamento

de DST, AIDS e Hepatites Virais está atentando para

isso nas formações e capacitações.

Em relação à presença do subtipo C do HIV-1 na epi-

demia nacional, essa subtipologia é a mais encontrada

em todo o mundo, sendo responsável pelas grandes epi-

demias na África e na Ásia – quase 50% das novas in-

fecções. A epidemia desse subtipo é predominante em

países que apresentam altas taxas de prevalência, como

África do Sul, Moçambique, Malaui, Botsuana, entre ou -

tros. No caso brasileiro, tem aumentado a incidência do

subtipo C do HIV-1, principalmente na região Sul. Em

Porto Alegre, 69% das novas infecções apresentam esse

subtipo; em Florianópolis, 48%; e, em São Paulo, apenas

4%, segundo estudo nacional de resistência e subtipos

do HIV 2007/2008. Em termos nacionais, o subtipo C

aumentou de 44% para 69%, também à custa da região

Sul. Esse é um fator pelo qual a gestão não res ponde. 

É nesse sentido que se encaminha o foco do Departa-

mento de DST, AIDS e Hepatites Virais em 2010: o for-

ta lecimento das vigilâncias epidemiológicas estaduais.

É necessário que cada estado conheça as especifici-

dades de sua epidemia. No entanto, conhecer a epi-

demia não é suficiente; é preciso ir além das respostas

prontas. É importante trabalhar junto a homens que

fazem sexo com homens (HSHs), usuários de drogas in-

jetáveis (UDIs), profissionais do sexo etc. A busca, hoje,

deve ser do controle da epidemia, e um dado que temos

para isso é o calculo da incidência, pois é esse índice

que vai nos dizer quem está se infectando agora. Ainda

não há uma metodologia precisa para estabelecer a in-

cidência em epidemias concentradas e, nesse sentido,

uma perspectiva para o próximo ano é a transferência

de tecnologia para estimativa de incidência do HIV – com

apoio do Centers for Disease Control and Prevention

(CDC) dos Estados Unidos. 

Estão previstos, também para 2010, um novo estudo

Sentinela parturiente, com apoio da UNAIDS, para

avaliar as estimativas de prevalência, assim como a fi-

nalização e divulgação dos resultados das pesquisas

Respondent Driven Sampling (RDS) com população de

HSHs, usuários de drogas e profissionais do sexo. Em re-

lação a esse último grupo, há bons resultados e já exis-

tem ações planejadas. Parte dos resultados prelimi nares

dessas pesquisas será apresentada neste seminário.

Esses dados, bem como os da Pesquisa de Comporta-

mentos, Atitudes e Práticas da População Brasileira

(2008), são orientadores para o trabalho de prevenção. 

Finalizo chamando a atenção para a recente atualização

do Monitoraids (www.sistemas.aids.gov.br/monitoraids),

que apresenta diferentes indicadores que podem ser

acessados, e confirmando a visão de que o Ministério da

Saúde está procurando passar aos gestores que a AIDS

tem se tornado uma doença crônica e que, como qual-

quer outra doença crônica, pode ser tratada. Essa não é

só uma visão nacional, mas também internacional. 

Fortalecimento das vigilâncias epidemiológicas
estaduais



Por ÂNGELA TAYRA
Gerência de Vigilância Epidemiológica do Centro de Referência e 
Treinamento em DST/AIDS (CRT/SP) – Programa Estadual de DST/AIDS

Na pauta do dia:  
“Vigilância epidemiológica e
mortalidade”

Vigilância epidemiológica da
AIDS e mortalidade 

PARTE 1 
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ostaria de iniciar mencionando que o CRT é tam-

bém a sede da Coordenação do Programa de

DST/AIDS da Secretaria Estadual de Saúde de São

Paulo. A vigilância epidemiológica atua como nível local

no acompanhamento de mais de 4 mil pessoas que

vivem com HIV/AIDS e faz parte do sistema de vigi -

lância epidemiológica como nível central do estado,

coordenando as ações de vigilância de DST/HIV/AIDS.

Segundo os dados nacionais, observamos uma curva

descendente da taxa de incidência (por 100 mil habi-

tantes) da região Sudeste. Pelos dados da vigilância de

São Paulo, com base das informações do SINAN e com-

plementados com os do sistema de mortalidade, verifi-

camos uma taxa de incidência de 15,13/100 mil em

2007. No estado de São Paulo, há cerca de 7 mil novos

casos por ano e, em 2008, foram a óbito 3.356, ou seja,

ocorrem cerca de nove óbitos por AIDS a cada dia. 

Entre os casos de AIDS, observamos uma primeira

onda majoritariamente masculina na década de 1990 e,

nos últimos anos, a redução da taxa de incidência e da

razão de sexo. Entre os casos em homens maiores de

12 anos, por categoria de exposição, verificamos uma

predominância de homens que fazem sexo com homens

(HSHs) nos primeiros anos da epidemia. Atualmente, a

proporção de notificações de HSHs volta a subir, mas

em patamares menos elevados do que a primeira onda,

ficando em torno de 35%. 

Já a categoria de exposição UDI teve a predominância

registrada no início da década de 1990 e, a partir de

1997, verificamos a diminuição de notificações por essa

categoria, atribuída principalmente pela mudança de

uso de droga e provavelmente pela disseminação do

crack. Também vale ressaltar uma acentuada pro-

porção de notificações em heterossexuais nos últimos

anos, em torno de 42%, embora haja uma proporção

ainda considerável de casos em investigação, ou com

informação ignorada (cerca de 18%). 

Assim como nos dados nacionais, percebemos, pela

série histórica das notificações, aumento da idade para

o diagnóstico de AIDS no estado de São Paulo. É im-

portante lembrar que isso não significa que a infecção

esteja ocorrendo com mais de 60 anos, apesar de a

AIDS só estar aparecendo agora. No entanto, entre

HSHs a faixa etária apresenta uma população mais

jovem quando comparada à dos heterossexuais. Por-

menorizando os dados sobre esse segmento, observa-

mos que ele permanece representando a população

notificada mais escolarizada.

Em análise realizada calculando as taxas de incidência

da doença por categoria de exposição a partir da pro-

porção de tipo de comportamento sexual da amostra

de São Paulo da Pesquisa de Conhecimento, Atitudes e

Práticas da População Brasileira (PCAP), de 2004, a

fim de refletir sobre a incidência em algumas popula-

ções, constatamos que, entre 2000 e 2005, no estado

de São Paulo, ainda havia uma grande incidência de

usuário de droga injetável masculino, e que o risco de

adoecer de AIDS ainda era menor na população hete -

rossexual do que nas outras populações. Além disso, as

taxas de incidência nos HSHs apresentam-se muito

maiores que nos heterossexuais, tanto masculinos

quanto femininos. Isso evidencia a caracterização de

epidemias concentradas. Os resultados dessa pesquisa

são similares aos que Célia Landmann Scwarcwald

(Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, n. 16, p. 4-5, 2000),

do Departamento de Informação da Fundação Oswaldo

Cruz, juntamente com o ministério e outros pes qui -

sadores, chegou com relação aos dados nacionais.  

As taxas de mortalidade vêm diminuindo e se estabi-

lizaram nos últimos dois anos, algo em torno de 8,2 no

estado de São Paulo, segundo as informações do sis-

tema de mortalidade. 

A sobrevida no país tem aumentado: na década de

1990, 50% dos casos sobreviviam cinco meses; em

1996, 58 meses. O último estudo, realizado em 2006,

dos casos de AIDS com diagnóstico em 1998 e 1990

Taxas de mortalidade menores

G
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O pacto de saúde no estado tem como uma de suas

metas a redução da taxa de mortalidade em municí-

pios que apresentem taxas mais elevadas que a do es-

tado. Temos estimulado os municípios a investigar

todos os óbitos, isto é, verificar as causas que levaram

ao óbito.

Para a melhoria da notificação, é necessário estimular

a procura dos casos em outras fontes de dados, de óbi-

tos; buscar nos dados laboratoriais, nos de dispensação

de medicamentos, nas internações. Dessa forma, con-

seguiremos informações mais precisas para fazer avalia-

ções e melhorar o sistema de vigilância e a assistência.

Em São Paulo, projeto financiado pela UNESCO com o

Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, de

2002 a 2004, promoveu a recuperação histórica de

casos de óbito por AIDS desde 1980 e permitiu a ava-

liação do sistema de vigilância com relação à subnoti-

ficação, acarretando um monitoramento mais efi-

ciente e a melhoria dos dados.

As taxas de mortalidade e as informações sobre óbito,

como causas associadas e prevalência, quando anali -

sadas por idade, sexo, categoria de exposição, municí-

pios, permitem pensar políticas públicas específicas.

Como exemplo, o problema do diagnóstico tardio: a

diminuição do percentual desse diagnóstico pode ser

alcançada em decorrência do monitoramento do Sis-

tema de Controle de Exames Laboratoriais da Rede Na-

cional de Contagem de Linfócitos CD4+/CD8+ e Carga

Viral (SISCEL) e do Sistema de Controle Logístico de

Medicamentos (SICLOM), isto é, dos exames de CD4 e

carga viral, junto aos dados do sistema de vigilância epi-

demiológica.

Diminuição da subnotificação

residentes nas regiões Sul e Sudeste do país, revelou

que a sobrevida aumentou, apontando que 60% dos

casos sobreviveram mais de 108 meses. Esses casos

foram observados durante nove anos em amostras re-

presentativas das regiões Sul e Sudeste (Guibu et al.,

2008). Os dados do sistema de vigilância epidemioló -

gica e de mortalidade em AIDS mostram, de certa

forma, a assistência que vem sendo prestada. 

Nesse mesmo estudo de sobrevida, observamos que a

sobrevida é maior entre as mulheres. Há diferença entre

as categorias de transmissão – alguns indicadores de

serviço são importantes para o aumento da sobrevida,

como, por exemplo, a profilaxia das doenças opor-

tunistas, as vacinas para hepatites, a averiguação da

sorologia para hepatites B e C, independentemente do

resultado, mais de um agente de saúde, além do médico

ou dos profissionais de enfermagem. 

A curva de mortalidade em AIDS mostra, ainda, a sua

relevância como causa de morte. Em 1996, no estado

de São Paulo, era a oitava causa; em 2007, passou a ser

a décima sexta. Detalhando esse escore, verificamos

que, em 1997, a AIDS era a primeira causa de morte

entre mulheres de 25 a 34 anos, permanecendo a

primeira também em 2007. Entre os homens de 35 a

44 anos, é a segunda. No sexo masculino, em 2007, a

AIDS foi a terceira causa de morte na faixa de 26 a 34

anos, sendo ultrapassada pelas agressões e acidentes

de trânsito. Na faixa dos 35 a 44 anos, foi a quarta e

dos 44 a 64 anos, a sexta. Os dados do sexo feminino

no estado de São Paulo apontam que, no mesmo ano,

na faixa de 26 a 34 anos, a AIDS foi a primeira causa

de óbitos. Na faixa de 35 a 44 anos, foi a segunda. Já

na faixa de 45 a 64 anos caiu para a décima causa de

morte, representando 2,4% dos óbitos femininos. 



Por DENISE LOTUFO ESTEVAM
Gerência de Vigilância Epidemiológica do CRT/SP –
Programa Estadual de DST/AIDS

Mortalidade por AIDS 
no Brasil 
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omo é de conhecimento de todos, desde a intro-

dução da terapia antirretroviral de alta potência

(HAART) em 1996, assistimos a uma queda da morta-

lidade nos portadores de HIV/AIDS. Entretanto, estu-

dos apontam mudanças, no decorrer dos últimos anos,

com relação às causas desses óbitos.

Os dados de uma publicação francesa que comparou as

causas de mortalidade entre os anos 2000 e 2005 evi-

denciaram uma queda nas causas relacionadas à AIDS

de 47% para 36% com aumento dos casos de neo-

plasias e doenças relacionadas ao fígado e sistema

cardiovascular.1

Um estudo americano, também comparando causas

de óbito em 10 cidades dos Estados Unidos, entre

1996 e 2004, revelou um aumento importante de

causas não relacionadas ao HIV de 13,1 (100 pes-

soas/ano) para 42,5.2

Uma metanálise de 18 estudos verificou um aumento

no risco de desenvolvimento de neoplasias não rela-

cionadas à AIDS nos portadores de HIV, particular-

mente aquelas relacionadas a infecções (HPV, vírus das

hepatites B e C, vírus Epstein-Barr) e tabagismo.3

Nosso desafio, agora, é conhecer os dados brasileiros e

verificar se esse fenômeno também vem ocorrendo

aqui. Estudo comparativo da mortalidade precoce de

pacientes virgens de terapia antirretroviral de duas

coortes no Brasil e Estados Unidos, entre 1999 e 2007,

revelou um tempo menor de evolução para óbito no

Brasil, sendo 61,8% das causas relacionados à AIDS.4

Já outro estudo, que avaliou atestados de óbito entre

1999 e 2004, verificou um aumento nas causas não

relacionadas à AIDS de 16,3% para 24,1%5 – resultado

corroborado por outro estudo do mesmo autor, publi-

cado posteriormente.6

1 LEWDEN, C.; MAY, T.; ROSENTHAL, E. et al. Changes in causes of death among adults infected by HIV between 2000 and 2005:
the “Mortalité 2000 and 2005” surveys (ANRS EN19 and Mortavic). J. Acquir. Immune Defic. Syndr., n. 48, p. 590-598, 2008.
2 PALELLA, F. J. Jr.; BAKER, R. K.; MOORMAN, A. C. et al. Mortality in the highly active antiretroviral therapy era: changing causes of
death and disease in the HIV out patient study. J. Acquir. Immune Defic. Syndr., n. 43, p. 27-34, 2006.
3 SHIELS, M. S.; COLE, S. R.; KIRK, G. D. et al. A meta-analysis of the incidence of non-AIDS cancers in HIV-infected individuals. J.
Acquir. Immune Defic. Syndr., v. 52, n. 5, 15 dez. 2009.
4 GRINSZTEJN, B.; VELOSO, V. G.; FRIEDMAN, R. K. et al. Early mortality and cause of deaths in patients using HAART in Brazil and the
United States. AIDS, n. 23, p. 2107-2114, 2009.
5 PACHECO, A. G.; TUBOI, S. H.; FAULHABER, J. C. et al. Increase in non-AIDS related conditions as causes of death among HIV-infected
individuals in the HAART Era in Brazil. PLoS ONE, n. 1 e 1531, jan. 2008.
6 PACHECO, A. G.; TUBOI, S. H.; MAY, S. B. et al. Temporal changes in causes of death among HIV-infected patients in the HAART Era in
Rio de Janeiro, Brazil. J. Acquir. Immune Defic. Syndr., v. 51, n. 5, 15 ago. 2009.

A necessidade de novos estudos

O que constatamos é a necessidade de mais estudos

para entendermos melhor nossa epidemia e, conse-

quentemente, podermos agir no intuito de maior re-

dução da mortalidade e melhoria na qualidade de vida

dos portadores de HIV/AIDS.

Por conta disso, a Coordenação Estadual de DST/AIDS

do estado de São Paulo elaborou uma estratégia de for-

mação de Comitês de Mortalidade para avaliação das

causas de óbitos. Além do nosso próprio serviço, foram

criados comitês em São José do Rio Preto e em Santos,

onde a taxa de mortalidade é o dobro do estado. Ela-

boramos um instrumento com diversos itens de avalia-

ção, como o acompanhamento clínico e laboratorial do

indivíduo com dados de comorbidades, histórico de an-

tirretrovirais, resistência viral, número de internações

etc., bem como dos dados do atestado de óbito para

definição mais correta das causas do óbito. A Coorde-

nação Estadual estimula os serviços a buscar essas res-

postas, principalmente nos municípios onde as taxas de

mortalidade estão mais altas.

C
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Entretanto, já é de nosso conhecimento que, apesar de

a doença pelo HIV ter se tornado uma infecção crônica

com queda importante da mortalidade, os portadores

têm taxas maiores de óbito de 3 a 15 vezes quando

comparados à população geral.7

Diversos fatores estão implicados, desde questões rela-

cionadas ao próprio vírus, que leva a um processo in-

flamatório crônico e a uma persistente disfunção imune,

causando envelhecimento precoce, até questões de to -

xi cidade dos antirretrovirais e fatores relacionados ao

estilo de vida, como tabagismo, alcoolismo, seden-

tarismo e uso de drogas.

Para tal, traçamos estratégias com o intuito de mini-

mizar esses fatores, como, por exemplo, a ampliação do

diagnóstico precoce do HIV com início mais precoce da

HAART, assim como estratégias para a melhoria do

atendimento ao portador que englobe um olhar amplia -

do para toda a complexidade da abordagem atual.

Para além do atendimento de qualidade com organiza-

ção dos serviços para trabalhar adesão, buscar faltosos,

aplicar vacinas e profilaxias, tratar hepatites B e C,

fazer PPD e tratamento da infecção latente da tuber-

culose, monitorar função renal, glicemia, lipídeos, risco

cardiovascular, osteoporose e neoplasias, realizando

Papanicolau vaginal e anal, devemos atuar em outras

frentes. Nesse sentido, precisamos trabalhar com es-

tratégias antitabagismo, estimular a realização de

exercícios físicos, disponibilizar medicamentos para dia-

betes, dislipidemias, depressão, osteoporose, assim

como atuar na abordagem da lipodistrofia com preen -

chimento facial e correção cirúrgica.

Finalizando, apontamos para uma ampliação do foco

da abordagem do portador de HIV/AIDS que, além dos

cuidados relacionados ao tratamento das infecções

oportunistas, merece atenção com relação à prevenção

e ao tratamento das comorbidades e diagnóstico pre-

coce das neoplasias.

7 LOHSE, N.; HANSEN, A. B.; PEDERSOEN, G. et al. Survival of persons with and without HIV infection in Denmark, 1995-2005. Ann.
Interm. Med., n. 146, p. 87-95, 2007.
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Inicialmente, gostaria de registrar que, tanto no Hospital Sanatório Partenon quanto no Pro-
grama Municipal de DST e AIDS de Viamão, a maioria das questões colocadas pelas duas
apresentadoras também é alvo de reflexão. Lá, estamos buscando os dados de morte e as
trajetórias das pessoas até o óbito. Minhas observações aqui não serão como cientista, mas
como médica, com um olhar sanitarista, mas sem esquecer o indivíduo.  

Diferentemente do que foi apresentado antes, no caso do município de Viamão, o que ob-
servamos é ainda um número significativo de UDI, mas a tendência de retorno ao uso
de drogas injetáveis ocorre somente quando há droga boa. Essa diferença deve se dar,
também, em razão de o consumo de drogas apresentar diferenças no Rio Grande do Sul
e em São Paulo. O crack, por exemplo, chegou mais tarde ao estado gaúcho e, atual-
mente, está na moda.

Acesso a dados epidemiológicos

Como coordenadora de Programa Municipal de DST e AIDS, sinto falta de ter acesso aos
dados epidemiológicos e indicadores antes do planejamento das ações. É necessário olhar
para os dados e índices que vêm dos diversos sistemas (SANAN, SICLON, SISCEL etc.), mas
também para dentro do próprio serviço realizado localmente, ao objetivar que as pessoas
HIV+ vivam mais. É fundamental a avaliação dos serviços de forma efetiva na hora do plane-
jamento das ações. No entanto, lamentavelmente, na ação cotidiana do serviço não há
condição de estudar tanto, caso a caso, óbito a óbito, embora isso não impeça a avaliação,
ainda mais quando temos o conhecimento dos indicadores e conhecemos o caminho do tra-
balho percorrido.

Se, em vez de números epidemiológicos fosse um concurso de beleza, o Rio Grande do Sul
estaria feliz, pois o estado está sempre entre os primeiros lugares... Mas quando o assunto é
HIV e tuberculose, está entre os piores. 

A Denise trouxe dados bem amplos, que refletem a questão de que, se o serviço não é efi-
caz no diagnóstico, não faz profilaxia, e a tendência é que as pessoas morram. Essa é uma
grande preocupação, e a sociedade civil tem de pressionar para que haja o esforço na rea-
lização dessas ações, principalmente no que diz respeito às vacinas. Há pouco tempo, par-
ticipei de uma palestra em que pude perceber que, das três pessoas que haviam feito as
vacinas, todas eram do Hospital Sanatório Partenon; o resto não havia feito, ou seja, os
médicos não têm realizado esse tipo de encaminhamento, assim como o dos exames para
verificação de neoplasias.

“COMO 

COORDENADORA DE

PROGRAMA 

MUNICIPAL DE DST E

AIDS, SINTO FALTA DE

TER ACESSO AOS DADOS

EPIDEMIOLÓGICOS E 

INDICADORES ANTES

DO PLANEJAMENTO 

DAS AÇÕES”

LETICIA IKEDA
Hospital Sanatório Paternon e coordenação do Programa Municipal de DST/AIDS de Viamão/RS

Com a palavra, os debatedores
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O serviço deve ser avaliado – a possibilidade de avaliação do QUALIAIDS, do Ministério da
Saúde, solicitada em 2008, revelou-se uma frustração. Preenchi todo o instrumento, mas
na hora da avaliação e do retorno dos índices já não havia mais como chegar ao portal
devido a dificuldades de acesso e senhas. Assim, não foi possível extrair do QUALIAIDS
algo que servisse como avaliação e nem para reivindicação de melhorias e negociação
com secretários de saúde, prefeitos etc. 

Hoje, percebo uma grande inversão. Quando comecei a trabalhar com AIDS, no municí-
pio de Viamão, meu primeiro paciente tinha o número 600 e havia uma equipe de sete
médicos. Atualmente, existem 6 mil pacientes e a equipe é de quatro médicos – e estou
em licença-maternidade. O ideal é que houvesse simultaneidade de ações. Em Porto Ale-
gre, por exemplo, há uma academia atuante, há um grupo de estudo sobre atividade
metabólica, há condições para obtermos ótimos resultados, mas não existem recursos
humanos e materiais necessários para isso. Nesse sentido, o QUALIAIDS poderia ter aju-
dado como forma de pressão, mas não ajudou.  

“É NECESSÁRIO OLHAR

PARA OS DADOS E

ÍNDICES QUE VÊM DOS

DIVERSOS SISTEMAS

(SANAN, SICLON, SISCEL

ETC.), MAS TAMBÉM

PARA DENTRO DO

PRÓPRIO SERVIÇO 

REALIZADO 

LOCALMENTE, AO 

OBJETIVAR QUE 

AS PESSOAS HIV+

VIVAM MAIS. 

É FUNDAMENTAL 

A AVALIAÇÃO DOS

SERVIÇOS E A 

EFETIVIDADE DESSA 

AVALIAÇÃO NA HORA

DO PLANEJAMENTO 

DAS AÇÕES”
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Proponho fazermos uma reflexão inversa no sentido de que não há necessidade de um
número maior de informações, mas, sim, de ações efetivas. Não adianta a produção de mais
e mais dados, visto que já é sabido que as pessoas estão morrendo de tuberculose, doenças
relacionadas, hepatites e elas continuam teimando em ficar com doenças oportunistas. Na
verdade, o desafio da integralidade permanece. 

No Brasil, os indivíduos com HIV e AIDS chegam tarde aos serviços e têm uma chance
enorme de morrer nos primeiros 90 dias. Por que não temos no Brasil o diagnóstico pre-
coce desses indivíduos? Ainda há alternativas, como, por exemplo, acolher esses indivíduos
de diagnóstico tardio. Precisamos pensar em estratégias para acolher essas pessoas e delas
cuidar durante os 90 dias seguintes. Devemos acompanhá-las. O que fazemos, hoje, é so-
mente o estabelecimento de estratégias de desarticulação entre a assistência à tuberculose
congênita e à AIDS. No início, os centros de testagem anônima (CTAs) também foram
exemplos de acolhida e de humanização dos serviços de saúde pública. Atualmente, estão
piores até mesmo que o Haiti em estratégias de articulação de serviços. Existe falta obje-
tiva da incorporação dos serviços, como os de tuberculose, para alcançar bons resultados
nessa direção – se a saúde mental conseguiu se organizar em uma modelagem não hospi-
talar, é possível pensar em modelos diferenciados. Hoje, é gasto muito tempo pensando em
remédios que geram um grande beneficio, mas é algo muito menor, se pensarmos em ter-
mos de impacto populacional, do que o acompanhamento e o acolhimento das pessoas com
diagnóstico tardio, aproveitando a janela de oportunidade, que são os 90 dias.

Os dados dos estados brasileiros, e principalmente do Rio Grande do Sul, são exemplos de
oportunidades perdidas. Temos falhado em todos esses desafios, que são da ordem de in-
tegralidade. Partindo desses números, devemos gerenciar clinicamente a vida desses indi-
víduos, pois do mar de informações disponibilizadas há pouco sobre qualidade. Se eles
chegam tardiamente, é porque existem falhas no diagnóstico; se chegam cedo e se vão, é
porque também falhamos. A estratégia deve objetivar a acolhida, mesmo parecendo es-
tranho, em um contexto em que os vínculos têm se tornado cada vez mais precários. De-
vemos, ainda, seguir a trajetória do vírus e fazer a avaliação dos serviços pensando na
população atendida. Lidamos com diferenciados grupos de indivíduos: há os que con-
seguem se organizar e os que come moram a trigésima quinta internação. Para essas pes-
soas, temos de pensar em agendas diferentes. 

“NO INÍCIO, OS 

CENTROS DE TESTAGEM

ANÔNIMA TAMBÉM

FORAM EXEMPLOS DE

ACOLHIDA E DE 

HUMANIZAÇÃO DOS

SERVIÇOS DE SAÚDE

PÚBLICA. ATUALMENTE,

ESTÃO PIORES ATÉ

MESMO QUE O HAITI

EM ESTRATÉGIAS DE

ARTICULAÇÃO DE

SERVIÇOS”

RICARDO KUCHENBECKER
Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
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Por ADRIANA PINHO
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)

Na pauta do dia:  
“Desafios na identificação e
análise dos determinantes da
epidemia”

Pesquisa RDS em homens 
que fazem sexo com homens  

PARTE 2
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pesquisa foi realizada a partir do método Res -

pondent Driven Sampling (RDS) e tem caráter

quantitativo multicêntrico, de corte transversal. O tra-

balho ocorreu em 2008 em 10 municípios brasileiros:

Manaus, Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte,

Campo Grande, Rio de Janeiro, Santos, Curitiba e Itajaí,

tendo sido coordenado pela dra. Lígia Kerr, da Univer-

sidade Federal do Ceará. 

Em relação à pesquisa com homens que fazem sexo

com homens (HSHs), foi realizada inicialmente uma pes-

quisa formativa, que considero de fundamental im-

portância para o delineamento do estudo, o acesso à

população e a forma de coleta de dados. O estudo ofe -

receu aos participantes a testagem rápida para sífilis e

HIV, genotipagem, teste BED (verifica a incidência em

pessoas HIV+), além da entrega de preservativos e ma-

teriais educativos. A técnica utilizada foi a amostragem

dirigida pelo participante ou, Respondent Driven Sam-

pling, em inglês. Essa metodologia se baseia no recru-

tamento realizado pelos próprios pares e visa a esta-

belecer estimativas populacionais ponderadas pelo

tamanho das redes sociais dos indivíduos. Esse método

foi escolhido pelo Centro de Controle e Prevenção de

Doenças dos Estados Unidos e pelo Departamento de

DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde,

como referência para acessar populações de difícil

acesso para os inquéritos de vigilância epidemiológica

do HIV junto a essas populações. 

A seleção dos indivíduos funcionou da seguinte forma:

cada um deles tinha de recrutar até três pares, e para

isso foi usado um sistema de duplo incentivo para par-

ticipação e para o recrutamento de seus pares (R$10 e

R$15, respectivamente). O processo de amostragem se

iniciava com a seleção por conveniência de sementes,

os recrutadores iniciais das redes de recrutamento.

Cada indivíduo recebia um cupom impresso, com uma

numeração que poderia identificar a rede da qual havia

sido recrutado. Os cupons foram personalizados para

cada cidade, e sua confecção envolveu os pesquisado-

res e a comunidade para a qual o estudo estava dirigido. 

Sobre as características do processo de recrutamento,

em cada cidade foram recrutadas 10 sementes iniciais

– tanto em Belo Horizonte quanto em Itajaí foi neces -

sária a mudança de estratégias, como, por exemplo, o

local do recrutamento dos indivíduos, uma vez que o

acesso ao CTA, local do estudo, foi muito baixo nesses

dois locais. Em todas as cidades, houve baixíssima re-

cusa à realização do teste anti-HIV. Em Recife, a coleta

dos dados e o recrutamento foram mais rápidos. Per-

cebemos uma considerável variação nas características

sociodemográficas das redes de indivíduos seleciona-

dos nas 10 cidades. Em Manaus, foi acessada uma rede

mais jovem, assim como em Belo Horizonte e Itajaí. Já

no Rio de Janeiro foi acessada uma rede de pessoas

mais velhas. Em algumas cidades, predominaram nas

redes pessoas das classes C e D; em outras, indivíduos

pertencentes à classe E. O recrutamento dos indivíduos

concentrou-se nas regiões próximas das sedes da pes-

quisa em cada cidade. 

Em relação à orientação sexual, observamos uma pro-

porção significativa de homens que se declararam bis-

sexuais e heterossexuais, mas com práticas homo-

eróticas, em Manaus, Campo Grande e Recife. No Rio

de Janeiro, Santos e Curitiba, a maioria se identificava

como HSH e, em Belo Horizonte, como gay. Em algu-

mas redes, notamos a presença de alguns homens que

declararam ser moradores de rua que, embora te-

nham referido práticas homoeróticas em troca de di-

nheiro ou drogas, não se consideravam HSH, e que

haviam acessado o estudo por conta do ressarci-

mento. A esses casos, que foram poucos, foram ofere-

cidos aconselhamento e testagem, mas eles não foram

incluídos no estudo. 

A
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O acesso à testagem anti-HIV obteve taxas menores

em Manaus, onde 23% dos participantes nunca a

haviam feito, realizando pela primeira vez o teste rápido

na ocasião da pesquisa. Outros dados interessantes

foram os que conseguimos extrair dos questionários a

respeito do comportamento sexual nos últimos 12

meses. A rede de indivíduos da cidade do Rio de Janeiro

foi a que apresentou menor uso de camisinha com

parcerias fixas e, em relação a parcerias comerciais, o

uso consistente também foi inferior no Rio de Janeiro,

Santos e Curitiba. 

Quanto ao uso de drogas, em Manaus observamos

maior uso de álcool. Em todas as outras redes, a ma-

conha foi a droga mais citada entre os voluntários, no-

tando-se que em Santos, Rio de Janeiro e Itajaí apareceu

o uso regular de crack. 

Vale comentar a grande frequência de discriminação

homofóbica. Muitos homens relataram já a terem

sofrido, principalmente nos municípios de Recife,

Brasília e Belo Horizonte. As porcentagens também

foram altas com relação à discriminação social e racial,

assim como os relatos de violência, em especial nas

cidades de Recife, Santos, Curitiba e Belo Horizonte –

sendo alta a proporção de casos de violência sexual

entre HSHs das redes de Belo Horizonte, Rio de Janeiro

e Santos.

Sobre o acesso a preservativos, a menor proporção foi

observada no Rio de Janeiro. Quanto ao local de dis-

tribuição, o serviço público de saúde foi principalmente

citado no Rio de Janeiro; em Belo Horizonte, majoritaria-

mente em saunas, bares e boates; e em Manaus e Campo

Grande, na escola. O recebimento de gel lubrifi cante no

ano anterior ao estudo foi mais relatado nas redes de

HSHs de Brasília, Recife, Campo Grande e Itajaí.

Nas redes acessadas em cada cidade, verificamos que

a integração e participação social, ou seja, o conheci-

mento de ONGs ou grupos que trabalhem com HIV/

AIDS e questões voltadas à população LGBT, e a par-

ticipação como membros nessas ONGs ou grupos foram

baixas em Manaus e altas na rede de Belo Horizonte.

Acesso à testagem anti-HIV e comportamento
sexual

As prevalências de HIV e sífilis e HIV entre os HSHs

foram altas, porém devemos ressaltar que tais dados

representam as redes de indivíduos acessados pelo es-

tudo. É necessário ter cuidado na utilização e divul-

gação desses dados, em razão das limitações da própria

metodologia utilizada. Considero muito difícil extrapo-

lar os dados para o município como um todo, bem como

para o Brasil, e há grupos de pesquisadores trabalhando

para a criação de estimativas e técnicas de análise

desses dados que forneçam estimativas mais precisas.

Há limitações na própria metodologia, como, por exem -

plo, o pressuposto de que o recrutamento seja aleatório.

Na verdade, quem trabalha com redes sociais sabe que

não há aleatoriedade, a indicação segue a lógica de

ação e a relação dos indivíduos. E existe, ainda, a

questão dos incentivos, a necessidade de reciprocidade,

isto é, de que recrutado e recrutador se conheçam, o

que muitas vezes não acontece. Essa metodologia tam-

bém se baseia no número de pessoas com as mesmas

características que compõem a rede social dos recru-

tadores para a realização dos cálculos de estimativas.

Tal informação pode ser questionada de diferentes for-

mas, e sua resposta não tende a ser tão precisa. Por-

tanto, os dados dessa pesquisa referem-se às cadeias

de indivíduos acessados no estudo, e o grande mérito

da pesquisa é, justamente, mostrar a diversidade nas

características sociocomportamentais dos HSHs

residentes nos 10 municípios investigados e a sua in-

fluência no grau de vulnerabilidade ao HIV a que estão

expostos.

Algumas limitações
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objetivo da pesquisa por RDS é conhecer me -

lhor o perfil das epidemias concentradas do

Brasil. A ideia do projeto é saber mais sobre a rede so-

cial na qual os indivíduos estão inseridos, para tentar

compreender melhor não só a epidemia de HIV/AIDS,

mas toda a vulnerabilidade desses grupos. O indivíduo

não está sozinho no meio do nada, ele participa de uma

rede social que pode indicar uma maior vulnerabilidade.

A população desse foco da pesquisa foram os usuários

de drogas (UDs) em geral, em especial usuários de dro-

gas pesadas, como cocaína cheirada, crack, entre ou-

tras. Nesse sentido, o alvo não foram somente os

usuários de drogas injetáveis, que, como foi referen -

ciado em mesas anteriores, vêm diminuindo bastante

devido à entrada pesada do crack no Brasil. 

O objetivo é, a partir dos dados, focar redes com a

prevalência muito alta, redes sociais bastante inter-

conectadas, envolvendo pessoas que usem diversas dro-

gas, que utilizem o álcool e que transem sem camisinha

com certa frequência. Assim, podemos pensar na pos-

sibilidade de ter, ao longo do tempo, uma disseminação

mais rápida de diversas doenças sexualmente trans-

missíveis (DSTs) para esse grupo que está mais conec-

tado e para a população em geral. Podemos, também,

pensar em outro cenário, em que haveria uma prevalên-

cia de pontos altos por conta de uma vulnerabilidade

maior que teriam as redes sociais, as redes de troca de

sexo desprotegido muito interconectadas, mas com um

vínculo tênue para a população como um todo. Nesse

cenário, teríamos a disseminação de DSTs de forma

concentrada, com a passagem para a população, em

geral mais lenta. E haveria, ainda, diversas gradações

que podemos pensar entre esses dois cenários. 

É interessante também questionar: por que estudar

redes sociais e não fazer uma amostra de conveniência

ou estudos diferenciados? Há várias questões, princi-

palmente no que diz respeito a UDs, que levam a pen-

sar nessa metodologia. Uma delas é por ser, na maioria

das vezes, uma prática ilegal. Assim, quando os dados

nacionais são analisados por amostragem, é bastante

provável que haja subnotificação. Nesse sentido, qual-

quer estratégia de vigilância convencional irá atingir

uma população muito menor do que aquela que, de fato,

existe. Em relação a usuários de drogas, temos usado

bastante o tipo de amostragem em cadeia, em que exis-

te a figura de alguns recrutadores que recebem verba

para fazer coletas de informação para os redutores de

danos. A pesquisa de RDS modifica um pouco essa

ideia: não há mais a figura do recrutador, visto que,

nesse caso, os recrutadores redutores trariam pessoas

muito parecidas com eles. Atualmente, o trabalho é

feito a partir de uma pessoa que é a semente da rede,

como dito anteriormente, a qual pode trazer, no máxi -

mo, três pessoas – e estas, por sua vez, mais três cada

uma, e assim por diante, até alcançar uma variabili-

dade social considerável, embora nem sempre isso seja

possível. 

A pesquisa foi realizada em 2008 nos 10 municípios já

citados anteriormente, escolhidos pelo Departamento

de DST, AIDS e Hepatites Virais. A amostra inicial da

pesquisa com UDs foi de 2.800 usuários, mas con-

seguimos aumentar em todos os municípios, chegando

a aproximadamente 3.500. A pesquisa ainda está na

etapa de finalização da análise dos dados, com exceção

de Recife que foi finalizada no início de dezembro

(2008). Portanto, tudo o que for apresentado aqui é

uma versão muito preliminar dos resultados. 

A pesquisa se dividiu em etapas. A primeira foi uma

parte qualitativa, na qual foram feitos grupos focais

com UDs, redutores de danos e pessoas que atendem

nos serviços, para tentar identificar que indivíduos

dariam boas sementes. Em uma segunda etapa, houve

o questionário. Nessa fase, a pessoa ia até um local

A estrutura da pesquisa junto aos UDs

O
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isolado e respondia a todo o questionário via com-

putador, o que permitiu que as respostas fossem as

mais livres possíveis. Alguns participantes, com muita

dificuldade, pediam ajuda para mexer no computador,

embora a maioria tivesse grande facilidade de res-

ponder. A linha de corte da população-alvo foi a

seguinte: ter 18 anos ou mais e ter usado drogas pelo

menos 25 vezes nos últimos três meses. O ques-

tionário é muito próximo ao de outros estudos, com

questões sobre o conhecimento em HIV/AIDS, os

serviços, o preconceito, o conhecimento de ONGs e

outros agentes do movimento contra a AIDS. Foi in-

serido um subitem, muito importante para essa popu-

lação, sobre a mobilidade, pois percebemos a tendência,

em vários municípios, de eles mudarem com frequên-

cia de moradia, seja em função do tráfico ou pelo

abandono da família. 

Foram oferecidos aos participantes o aconselhamento,

a testagem rápida, o teste de sífilis e o pós-teste, e a

genotipagem, com a devida aprovação do Comitê de

Ética da FIOCRUZ, na condição de ser sempre em local

privativo. Os benefícios aos participantes variaram:

muitos queriam fazer a testagem e nunca a haviam

feito, outros gostariam de fazer tratamento para de-

pendência química e não sabiam onde e como acessar,

tendo sido devidamente encaminhados. Em Curitiba,

receberam tratamento dentário e acompanhamento.

Em Itajaí e outros municípios, receberam roupas e ali-

mentos. Assim, o projeto propiciou benefícios, indo além

de uma pesquisa científica. 

A prevalência apresentada é um problema para todos

que trabalham com RDS. Ainda estão em estudo outras

formas de mensuração dessa prevalência, visto que não

poderia ser considerada a do município, mas a da rede

social que conseguimos acessar com a pesquisa em

cada município. 

Em relação às características sociodemográficas, de

maneira geral eram pessoas jovens, usuárias principal-

mente de maconha, cocaína e crack, com renda baixa,

muitos moradores de abrigos, moradores de rua, a

grande maioria homens, conforme o padrão do perfil

de UD em qualquer estudo. Em Belo Horizonte, foi aces-

sada uma rede com grande quantidade de moradores

de rua, enquanto em Manaus se formou uma rede com

maior poder aquisitivo e muito jovem. Na maior parte

das redes, a principal droga utilizada era a maconha,

que se caracterizava pelo uso frequente. Todavia, o

índice por busca de tratamento foi pequeno. Embora

sejam formadas por pessoas que usam drogas com

muito regularidade – pelo menos todo fim de semana,

as redes se caracterizam, em geral, por uma população

muito empobrecida, com enorme vulnerabilidade para

sífilis e HIV/AIDS, em que grande parte já esteve presa

e com muita dificuldade de acesso à testagem. 

A realização da pesquisa teve problemas com alguns

serviços de saúde, que demonstravam desconforto com

a presença da população-alvo. Em um deles, por exem-

plo, a equipe de profissionais da saúde fez um abaixo-

assinado solicitando que a pesquisa se retirasse do

local, argumentando que os participantes eram pes-

soas que moravam na rua, que cheiravam mal, que

faziam barulho e baderna. Nesse sentido, para além

dos números, a pesquisa acabou mostrando o quanto

ainda é longa a caminhada para alcançar um serviço de

saúde que ofereça uma acolhida melhor, principal-

mente em relação aos grupos mais vulneráveis. Ainda

é longa a caminhada de conscientização dos profis-

sionais de saúde.  



Por GISELI NOGUEIRA DAMACENA
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)

Pesquisa RDS em 
trabalhadoras do sexo  
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m 1997, foi proposta uma nova metodologia de

amostragem de populações de difícil acesso, de-

nominada Respondent Driven Sampling (RDS). O pro -

cesso é similar à amostragem por bola de neve

(Snowball) por utilizar cadeias de referenciamento para

amostragem, isto é, o recrutamento é feito pelos pró -

prios membros da população em estudo, e não pelos

pesquisadores. A diferença entre os dois métodos é que,

no RDS, o processo de recrutamento foi implementado

de manei ra a permitir o cálculo das probabilidades de

seleção, podendo, assim, ser classificado entre os méto-

dos pro babilísticos de amostragem.

Na implementação do RDS, primeiramente, são esco -

lhidos indivíduos da população-alvo, no caso as profis-

sionais do sexo, que são chamados de sementes, para

participarem da pesquisa. As sementes são escolhidas

de forma não aleatória e sob diferentes características

sociais, visando ao alcance da variabilidade. Cada se-

mente recebe três convites (cupons) para dar às suas

conhecidas, do mesmo grupo populacional. As partici-

pantes que chegarem ao local de estudo com um

cupom válido e que cumprirem os demais critérios de

inclusão serão consideradas elegíveis e constituirão a

primeira onda do estudo. Estas, por sua vez, receberão

novos cupons para convidarem conhecidas do mesmo

grupo populacional para participarem do estudo. Esse

processo se repete até a que amostra, em cada local,

seja atingida.

A execução do projeto em unidades de saúde é apon-

tada como a maior vantagem do método, entendendo-

se que essa forma de implementação da pesquisa

impulsiona o uso dos serviços de saúde e abre oportu-

nidades de intervenção e de realização dos testes

sorológicos nos subgrupos vulneráveis. 

Outro benefício desse método de amostragem é a pos-

sibilidade de encontrar indivíduos escondidos. Após a

captação dos mais visíveis, as redes mais longas de co-

nhecimento acabam por incluir indivíduos ocultos que

não seriam atingidos por outros métodos tradicionais

de amostragem.

No sistema de cupons, um código único é atribuído a

cada participante da pesquisa, o qual permite a identi-

ficação de quem o recrutou e dos pares recrutados por

ele, ou seja, permite conhecer as relações recrutador-

recrutado e a elaboração da rede de conhecimento

entre os participantes, o que é importante para a

análise dos dados. Também é fundamental a introdução

de ques tões sobre o tamanho da rede de co nhecimento,

que permite calcular as probabilidades de seleção,

etapa importante para a ponderação da amostra.

A metodologia original prevê uma recompensa para

todos os indivíduos pela participação no estudo, cha -

mada de incentivo ou brinde. Cada participante recebe

um incentivo ao completar sua entrevista (incentivo

primário) e um incentivo adicional por cada par recru-

tado que seja elegível e tenha completado a entrevista

(incentivo secundário). 

O fornecimento de incentivos tem, porém, gerado dis-

cussões polêmicas na literatura internacional. Se, por

um lado, o duplo incentivo estimula tanto o recruta-

mento como a participação no estudo, por outro se

constitui em uma moeda paralela em grupos de baixo

nível socioeconômico, gerando duplicidades na amos -

tra, participação de indivíduos não elegíveis e até

mesmo confrontos entre os indivíduos do segmento

populacional.

Outra questão importante ao método é que nem sem-

pre o fato de a rede ser longa faz com que a diversi-

dade de tipos de indivíduos do segmento populacional

sob estudo seja captada na amostra, característica

essencial para que haja representatividade da popu-

lação-alvo.

E
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O projeto RDS entre as trabalhadoras do sexo foi de-

nominado “Corrente da Saúde”, com o seguinte slogan:

“Se você receber um convite do projeto Corrente da

Saúde, não deixe de participar. Ajude a formar a cor-

rente da saúde.” O projeto foi realizado em 2008 em

10 cidades brasileiras: Belo Horizonte, Brasília, Campo

Grande, Curitiba, Itajaí, Manaus, Recife, Rio de Janeiro,

Salvador e Santos. O tamanho da amostra foi de 2.523

mulheres profissionais do sexo distribuídas propor-

cionalmente nos municípios. O projeto foi divulgado por

meio de cartazes e fôlderes, espalhados pelos principais

pontos de prostituição das cidades. A pesquisa foi exe-

cutada em unidades de saúde.

Antes da realização do estudo, foi feita uma pesquisa

formativa com grupos focais e entrevistas em profun-

didade. Essa pesquisa prévia teve por objetivo conhe-

cer aspectos relevantes para a seleção das sementes,

os principais pontos de prostituição, a diversidade

entre as profissionais do sexo da cidade, como também

identificar as unidades básicas de saúde para a reali-

zação da pesquisa e prováveis sementes. Para cada

cidade foram escolhidas de cinco a 10 participantes se-

mentes. Um grande ganho da pesquisa formativa foi a

explicitação da diversidade de tipos de profissionais do

sexo: de boate, rua, garotas de programa etc. Nessa

pesquisa inicial, foram relatados, ainda, comporta-

mentos agressivos e de disputas internas entre elas, de

carências, de discriminação, de abuso sexual familiar

e, também, de vergonha em declarar a ocupação no

serviço básico de saúde. 

A equipe do projeto, em cada local, foi composta por

um supervisor, profissional da área de saúde com ex-

periência em DST e AIDS; um entrevistador, para aju-

dar, se necessário, em possíveis dúvidas sobre o

questionário, que foi autoaplicado; um profissional de

saúde, para aconselhamento pré e pós-teste; e outro

profissional de saúde, para a coleta e organização dos

testes rápidos de HIV e sífilis. 

As participantes que obtiveram resultados positivos re-

cebiam aconselhamento para minimizar os riscos psi-

cológicos e para notificar os parceiros fixos, além de

terem sido encaminhadas para os serviços de saúde da

rede do SUS para o devido acompanhamento, de

acordo com as recomendações do então Programa Na-

cional de DST/AIDS. Cada local identificou, previamente

ao início da pesquisa, a referência para encaminha-

mento dos casos positivos.

Ao chegarem à unidade básica de saúde para participar

da Corrente da Saúde, as mulheres respondiam a uma

ficha para verificar se atendiam aos critérios de in-

clusão na pesquisa. Os critérios eram ter 18 anos ou

mais, ser mulher (e não travesti), ter feito sexo em troca

de dinheiro nos últimos quatro meses na cidade, ter re-

cebido o convite por intermédio de uma co nhecida, ser

a única participação na pesquisa (elas não podiam par-

ticipar mais de uma vez), além de responder às per-

guntas sobre a rede e o local de trabalho. A pergunta

utilizada para medir o tamanho da rede de conheci-

mento e para ponderação da amostra foi: “Quantas tra-

balhadoras do sexo você conhece pessoalmente?”.

O questionário comportamental foi autopreenchido,

utilizando-se a ferramenta Audio Computer Assisted

Self Interview (ACASI), na qual as partcipantes ou-

viam todas as perguntas e opções de respostas e res -

pondiam diretamente em um computador, que ficava

em local reservado para a entrevista. O questionário

abordou os seguintes módulos: informações sociode-

mográficas, conhecimento sobre a transmissão do HIV

e de outras DSTs, comportamento sexual, teste ante-

rior de HIV – na vida e no último ano –, histórico de

DST, uso de álcool e drogas ilícitas, acesso às ativi-

dades de prevenção e discriminação e violência.

Corrente da Saúde
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Em relação às características sociodemográficas, a

maioria tinha entre 18 e 24 anos, se denominava parda,

nunca foi casada (declaravam-se solteiras) e tinha es-

tudo elementar completo e fundamental incompleto (4ª

à 7ª série). Quanto ao conhecimento sobre a transmis-

são do HIV, verificamos um índice elevado, já que em

torno de 95% responderam corretamente às questões,

exceto quando perguntadas sobre a possibilidade de

uma mulher grávida que esteja com sífilis e recebe

tratamento específico durante a gravidez não passar a

doença para o bebê – apenas 56% responderam corre-

tamente a essa questão. 

Foram perguntadas às trabalhadoras do sexo questões

sobre sua inserção no movimento social. Cerca de 46%

discordaram quando indagadas se, no Brasil, a prosti-

tuição é uma ocupação reconhecida pelo Ministério do

Trabalho e aproximadamente 20% não souberam res -

ponder. Quanto ao conhecimento de ONGs ou grupo

organizado que trabalhasse com HIV/AIDS, 75% afir-

maram não ter conhecimento sobre alguma instituição,

e 86% não conheciam ONGs ou grupos organizados de

promoção da cidadania e direitos de profissionais do

sexo. Outro dado importante: 46% não haviam rece-

bido aconselhamento ou orientação sobre DSTs e AIDS

nos 12 meses que antecederam a pesquisa. 

Sobre preservativos, a grande parte das entrevistadas

afirmou que, além dos recebidos gratuitamente, era

necessário comprar, pois a quantidade fornecida era

insuficiente. A maioria respondeu que conhecia o

preservativo feminino, mas também um percentual alto

afirmou nunca ter usado. 

Outro módulo do questionário tratou sobre o acesso e

o uso dos serviços de saúde. Em torno de 80% infor-

maram ter filhos e 40%, ter feito exame ginecológico

no último ano com preventivo. Sobre as perguntas re-

lativas à suspeita de sífilis e de outras DSTs, a maioria

respondeu que não apresentava nenhum dos sintomas

citados. Dentre aquelas que apresentaram pelo menos

um dos sintomas, quando questionadas sobre a ação, a

maioria (61,5%) informou ter procurado um serviço de

saúde, embora quase 12% tenham afirmado que não

fizeram nada. Quanto a que tipo de serviço de saúde foi

procurado, 60% apontaram uma unidade básica de

saúde ou unidade de saúde da família.

Outro ponto do questionário era sobre se já haviam

feito teste anti-HIV. Das que afirmaram que não (35%),

a maioria justificou dizendo não ter feito por medo,

seguido por não saber onde fazê-lo e em terceiro lugar

porque achavam não haver motivo para a realização do

teste. Das que garantiram ter feito (65%), a maior parte

informou que havia realizado no ano anterior, em outro

serviço público de saúde diferente de um CTA. O prin-

cipal motivo para a realização do teste anti-HIV re-

latado foi o tratamento pré-natal. 

No módulo de perguntas relacionadas às características

da atividade profissional, verificamos que a maioria das

entrevistadas disse trabalhar na rua (36%), enquanto

31% em boates/bares e 20% em hotéis/motéis. Ainda

nesse módulo, foram feitas perguntas como: com que

idade aconteceu a sua primeira relação sexual? (a maio-

ria afirmou ter sido entre 13 e 15 anos); nos últimos 12

meses manteve relações com parceiros fixos? (a maior

parte respondeu que sim); usou camisinha com os par-

ceiros fixos? (a maioria disse que não). 

As prevalências calculadas a partir dos dados do pro-

jeto ainda são preliminares e não se referem ao Brasil,

mas às redes das 10 cidades onde ocorreu o estudo. É

fundamental refletir que ainda são grandes os desafios

da análise de redes, e que o estudo encontra-se em de-

senvolvimento, com sugestões de análise em teste. Do

ponto de vista estatístico, devemos consi derar a estru-

tura de dependência entre as observações, mas, do

ponto de vista epidemiológico, devemos tentar enten-

der a dependência entre as observações, ficando a

grande dúvida: por que as mulheres com HIV tendem a

recrutar mais frequentemente outras também com

Principais resultados



31

HIV? Com esse projeto, foram obtidos dados que estão

de acordo com outras pesquisas com profissionais do

sexo, reforçando o RDS como metodologia, desde que

os dados sejam analisados com as ferramentas estatís-

ticas apropriadas e que seja levada em consideração a

dependência das observações.



Preciso registrar o meu duplo pertencimento, na medida em que, além de debatedora desta
mesa, também faço parte do projeto de pesquisa RDS em nível local. Dessa forma, farei uma
apresentação rápida sobre o RDS e depois apresentarei as questões para as palestrantes.  

Por que usar o RDS? Essa metodologia permite a amostragem de uma população de difícil
acesso, não alcançada pelas metodologias tracionais, visto que não há uma estrutura
amostral ideal para essas populações. Com o RDS, objetivamos atingir essas pessoas que
estão apagadas dos dados, garantindo a aleatoriedade da amostra (a validade dessa aleato-
riedade ainda está sendo estudada). Mas o que o trabalho está mostrando são algumas redes
sociais nas quais foi realizada a pesquisa. 

Em 2004, o Departamento de DST/AIDS e Hepatites Virais fomentou a transferência dessa
tecnologia de pesquisa para o Brasil. Conjuntamente com o Centers for Disease Control and
Prevention, com alguns centros universitários e a Fundação Oswaldo Cruz, foi organizada a
formação de alguns pesquisadores para iniciar a aplicação desses estudos como uma alter-
nativa de fazer o monitoramento da prevalência da infecção pelo HIV e da sífilis nas seguintes
populações: homens que fazem sexo com homens (HSHs), usuários de drogas (UDs) e tra-
balhadoras sexuais no país. Faço aqui referência ao estudo que a Adriana mostrou, que
demonstra que nos Estados Unidos ele está sendo aplicado em 25 cidades e já foram publi-
cados dois artigos de revisão apontando que o método tem trazido acúmulo de conheci-
mento. Esse tipo de estudo está sendo aplicado em vários lugares, havendo desde estudos
mais questionáveis, como um feito na Rússia, até estudos com metodologia de análises mais
elaboradas. 

O estudo em questão é multicêntrico, acontecendo em Manaus, Recife, Salvador, Brasília,
Belo Horizonte, Campo Grande, Rio de Janeiro, Santos, Curitiba e Itajaí, com coordenações
locais em cada município e coordenação-geral de pesquisadores por foco de estudo. A
pesquisa com HSHs é coordenada por Ligia Kerr; com as trabalhadoras do sexo, por Celia
Landman; e com UDs, por Francisco Bastos. No todo da pesquisa e principalmente no que
se refere à divulgação dos dados, há o questionamento sobre a possibilidade de pensá-los
como referência no país. Sobre isso, lembro que as colegas já iniciaram essa discussão – esse
é um dado que representa as redes sociais acessadas pelo estudo em cada local. Esses es-
tudos ainda estão discutindo formas de apresentação diferenciadas dos dados. O RDS para
trabalhadoras do sexo, por exemplo, apresentou dados para a totalidade das redes das 10
cidades; os outros estudos apresentaram individualmente para cada cidade. 

INÊS DOURADO
Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia 

Com a palavra, as debatedoras
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“A VANTAGEM DO RDS

EM RELAÇÃO À AMOS-

TRAGEM POR TEMPO E

ESPAÇO É QUE A DIS-

CUSSÃO METODOLÓ-

GICA E, POR

CONSEQUÊNCIA, O

AVANÇO TECNOLÓGICO

SÃO MAIORES” 



Há uma discussão muito interessante sobre a análise de dados, inclusive os pesquisadores
que iniciaram essa metodologia estão desenvolvendo novas formas de realizá-la. No entanto,
o Brasil necessita de dados para apresentar para a UNGASS, além de existir pressão para des -
cobrir uma forma de considerar o dado representativo do país como um todo. A vantagem
do RDS em relação à amostragem por tempo e espaço é que a discussão metodológica e, por
consequência, o avanço tecnológico são maiores. 

Em nível local da pesquisa, devemos ressaltar a importância da parceria na região, na cidade.
Sem as parcerias locais seria impossível a realização do projeto, já que o financiamento é in-
suficiente para uma pesquisa como essa, de redes multicêntricas, com tantas atividades a
serem feitas em 10 municípios diferentes, com estruturas diferenciadas. As agências finan-
ciadoras, por exemplo, não contabilizaram o trabalho de convencimento do SUS local para
a realização da pesquisa. E, se não fosse a estrutura do SUS, provavelmente a pesquisa teria
sido impossibilitada. Com exceção de São Paulo, não há no Brasil uma tradição de realiza-
ção de pesquisa dentro das unidades públicas de saúde. 

Em relação aos aspectos positivos do projeto, gostaria de ressaltar um. As equipes de cam-
pos eram motivadas e treinadas, em especial na parte do aconselhamento. Também os
vo luntários, que eram estudantes universitários das áreas de saúde, contribuíram no processo
do projeto. É preciso ressaltar, ainda, a imensa importância da pesquisa informatizada, pois
propicia a indicação das melhores formas de acesso, ação e retribuição em relação à popu-
lação-alvo do trabalho. 

O processo de recrutamento da amostra é muito lento, principalmente da população de HSHs.
O incentivo ajuda, mas não é suficiente. Então, foi um desafio, com ajuste de horários, por
exemplo. O estudo deveria funcionar no horário da unidade de saúde, mas em Salvador ne-
gociamos para que a unidade abrisse aos sábados. É um processo longo, a pessoa passa de
duas a três horas na unidade básica de saúde para participar da pesquisa. A devolução do
resultado dos testes foi outro desafio complicado, pois geralmente os participantes vão com
mais três amigos. Mas gostaria de finalizar reportando que, sem dúvida, o método atrai par-
ticipantes que, em alguns casos, nunca foram a um serviço público de saúde. 

“COM EXCEÇÃO DE SÃO

PAULO, NÃO HÁ NO

BRASIL UMA TRADIÇÃO

DE REALIZAÇÃO DE

PESQUISA DENTRO DAS

UNIDADES PÚBLICAS DE

SAÚDE” 
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Inicialmente, gostaria de deixar registrado que estou muito impactada por, cada vez mais,
perceber que não temos conseguido superar questões que pensávamos ultrapassadas no
mundo da AIDS. Os métodos aqui apresentados são muito interessantes, mas ainda não con-
seguimos obter os resultados esperados. Com certeza, o RDS consegue entrar nessas popu-
lações mais ocultas, por trabalhar por pares, e consegue também ter um resultado diferente,
pois no momento do recrutamento das sementes há a possibilidade de selecionar algumas
características da população a ser atingida, e isso permite uma variabilidade maior da
amostra. 

Tenho dúvidas quanto à representatividade da amostra, embora as pesquisadoras tenham
ressaltado que os dados são referentes às redes. Ainda me parece necessário discutir o que
falta para chegar à possibilidade de análise e avaliação dos dados. Há 10 anos, quando fiz
uma pesquisa de avaliação e adaptação do teste rápido para a utilização desse tipo de es-
tudos, os resultados obtidos foram muito semelhantes aos apresentados pela pesquisa de
RDS, assim como a semelhança nas dificuldades para a realização do estudo – embora o
acesso à pesquisa tenha sido diferente. Naquela época, o estudo obteve uma amostra de
mais de 300 trabalhadoras do sexo, e foi feita uma seleção pela prevalência de HIV e sífilis
que pretendíamos alcançar. Mas permanece a dúvida se realmente foi alcançada a popu-
lação almejada. Portanto, permanece, também, o desafio de construir uma amostragem que
considere a diversidade. No estudo realizado há 10 anos, apesar de as pessoas aceitarem
fazer a testagem, quando oferecíamos o restante, que era o complemento (a confirmação do
resultado do teste rápido) com toda a estratégia montada, foram pouquíssimas as pessoas
que conseguimos acessar. O que será que ainda falta para aproximarmos essas pessoas do
serviço público de saúde? Mesmo com a utilização da técnica RDS, na minha opinião, algu-
mas perguntas continuam. 

Gostaria de abordar algumas questões a serem problematizadas no debate, como a levan-
tada pela Giseli sobre a probabilidade maior de pessoas HIV+ recrutarem pessoas também
HIV+. Essas pessoas fazem parte da mesma população e da população com características
de maior incidência, logo a possibilidade de recrutarem outra HIV+ é maior do que em re-
lação a outras populações. Acredito que isso deveria ser levado em consideração. 

Assim como foi apresentada a estratégia de vigilância e monitoramento caso a caso, será que
não está na hora de pensarmos estudos que permitam o link entre eles e os dados de
pesquisas anteriormente realizados, ou seja, a complementação de estudos? Como exemplo,
os estudos de RDS que tenham estudos complementares para que seja possível dar conta de
quem é a população que estamos tentando avaliar. O que conseguimos descrever é a popu-

“PERMANECE O 

DESAFIO DE CONSTRUIR

UMA AMOSTRAGEM QUE

CONSIDERE A 

DIVERSIDADE”

ANA BORGES
Universidade Federal de Pelotas
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lação acessada, dar conta das dificuldades dessa população, mas não conseguimos saber se
realmente o universo pretendido é acessado. Essa é a grande dificuldade: por haver a tendên-
cia de alcançar as pessoas que têm mais acesso, não chegamos às profissionais do sexo, aos
homens que fazem sexo com homens (HSHs), às pessoas que estão mais doentes, às mulhe-
res que não são acessadas. Essa microepidemiologia é a maior dificuldade. 

Como ponto final, acredito ser importante discutir sobre as informações das pesquisas
apresentadas de que a epidemia tem diminuído entre os jovens, mas que aumentou entre os
HSHs e que, entre estes, os mais afetados são os jovens. Essa afirmação pode, por exemplo,
ser entendida com mais confiabilidade ao se aliar a outras tecnologias de pesquisa, como os
estudos antropológicos.  

“ASSIM COMO FOI 

APRESENTADA A 

ESTRATÉGIA DE 

VIGILÂNCIA E 

MONITORAMENTO CASO

A CASO, SERÁ QUE NÃO

ESTÁ NA HORA DE 

PENSARMOS ESTUDOS

QUE PERMITAM O LINK

ENTRE OS ESTUDOS E OS

DADOS DE PESQUISAS

ANTERIORMENTE 

REALIZADOS, OU SEJA,

A COMPLEMENTAÇÃO

DE ESTUDOS?”





Por GERSON FERNANDO PEREIRA
Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde

Na pauta do dia:  
“Determinantes 
comportamentais e sociais”

Estudo nacional sobre 
comportamento, atitudes e
práticas (PCAP 2008) e estudos
conscritos do Exército brasileiro

PARTE 3
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Apesquisa sobre conscritos foi coordenada pela

Unidade de Informação e Vigilância, e a Pes quisa

de Comportamento, Atitudes e Práticas da População

Brasileira (PCAP), pela Assessoria de Monitoramento e

Avaliação, ambas do Ministério da Saúde. 

Constritos são rapazes entre 17 e 20 anos que devem se

apresentar ao serviço militar (Ministério da Defesa)

para exame de seleção, após o seu alistamento militar.

São em torno de 3 milhões de jovens, por ano, que vão

para a apresentação. A amostra trabalhada na pesquisa

foi de cerca de 40 mil jovens conscritos do Exército

brasileiro, do Amapá ao Rio Grande do Sul, com comis-

sões não só em capitais, mas nos lugares mais longín-

quos do país. O período de coleta das informações foi de

agosto a outubro de 2007. Na população-alvo, há cortes

anteriores estabelecidos pela própria seleção militar.

Por exemplo: para chegarem a essa etapa de apresen-

tação, os rapazes devem ser alfabetizados. A amos tra-

gem foi realizada em dois estágios: no primeiro, esco -

lheram-se as comissões de seleção; no segundo, os cons-

critos. Foi realizado um grande treinamento com essas

comissões de seleção, apoiadas por manuais de campo.

Na pesquisa, foi utilizada a amostragem estratificada

por macrorregião – assim como a metodologia da

PCAP de 2008, no primeiro estágio – e por tamanho do

município. Um único laboratório reuniu as coletas e rea-

lizou a testagem. O sangue dos constritos pesquisados

teve de ser transportado até o Rio de Janeiro para ser

analisado em laboratório – esse deslocamento preocu-

pou pela possibilidade de perda do material. Assim, da

amostra inicial de 39 mil rapazes (3.849 foram excluí-

dos: os que não haviam especificado a idade, os que não

haviam informado a residência e os que não haviam

preenchido a questão de escolaridade), a população

final estudada ficou com 35.460 participantes.

A PCAP foi representativa da população brasileira entre

15 e 64 anos. A amostragem foi estratificada por ma -

crorregião geográfica (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e

Centro-Oeste) e situação urbano/rural. O período de co-

leta foi novembro de 2008. A técnica de amostragem foi

realizada em três estágios: setores censitários, domicílios

e indivíduos. No primeiro estágio, os setores censitários

foram selecionados com probabilidade proporcional ao

tamanho. Em cada setor, no segundo estágio, foram es-

colhidos oito domicílios, sistematicamente. Em cada

domicílio, apenas um morador foi selecionado para a en-

trevista, de acordo com a situação conjugal (união es-

tável ou não estável), faixa etária (15-24; 25-34; 35-49;

50-64) e sexo. A amostra final foi de 8 mil indivíduos.

O trabalho realizado constou da separação dos dados

da PCAP por faixa etária com a finalidade de criar um

nível de comparabilidade com a pesquisa sobre os cons-

critos. Primeiramente, foram tratados os dados de cada

uma das pesquisas em separado. A prevalência entre

os constritos foi de 0,12% para HIV, 0,53% para sífilis

e 0,03% para HTLV (vírus T-linfotrópicos humanos). Em

15%, que se identificavam como HSH, foi encontrada

relação entre os resultados positivos, e a concomitância

do uso de álcool e de pelo menos outra DST rela-

cionada. Ao comparar a prevalência de 2002 com a de

2007, percebemos um aumento com relação ao HIV e

uma dimi nuição com relação à sífilis. 

Quanto aos conhecimentos sobre prevenção em DST e

AIDS dos conscritos, os dados estratificados por região

possibilitam observar que os índices mais baixos con-

centram-se nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Do total da amostra, 28,9% responderam às questões

de forma correta. Quando esse dado é estratificado por

nível de escolaridade, a relação proporcional entre co -

nhecimento e nível de escolaridade é evidenciada. Ape-

nas 11% dos rapazes com ensino fundamental incompleto

responderam às questões corretamente. 

A diferença entre a PCAP e a pesquisa de conscritos é que

a primeira se debruça sobre conhecimento, atitudes e prá -

PCAP 2008
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Outra série de questões presentes em ambas as pes -

quisas diz respeito à prevenção. Na pesquisa dos cons  -

critos, 2,4% afirmaram ter tido corrimento; 6,4%,

feridas; 2,8%, bolhas; e 2,7%, verrugas. Observarmos

que, ao apresentar um desses sintomas, 28,1% (a

maioria) afirmam que buscaram o serviço público de

saúde; 27,3%, que o problema desapareceu; e 13%,

que procuraram assistência médica particular. Com re-

lação à PCAP, dados de homens entre 15 a 24 anos

apresentam percentuais menores quanto a qualquer

tipo de sintoma.

Quanto ao uso de drogas entre os conscritos, 58% afir-

maram fazer uso de álcool; 49%, já terem feito uso de

cigarro; e 86%, de álcool. Quanto à maconha, 21,8% in-

formaram ter feito uso na vida e 5%, fazer uso atual-

mente. A cocaína injetável apresentou os menores

percentuais: 0,5% afirmou ter feito uso na vida e 0,2%,

fazer uso atualmente – isso equivale a 77 jovens. Na

PCAP, também os maiores percentuais estão rela-

cionados a álcool, cigarros e maconha em homens de

15 a 24 anos. 

[A plateia questiona a apresentação dos dados da

PCAP, visto que há sobreposição entre as faixas etárias

selecionadas. O palestrante explica que a intenção foi

comparar os dados da PCAP, que são semelhantes aos

dados da pesquisa sobre conscritos.] 

O Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais está

preparando duas publicações, PCAP em números e

Conscritos em números, que apontam para um au-

mento na prevalência do HIV em conscritos (de 17 a

20 anos) nas regiões Norte e Nordeste. Essas publi-

cações certamente consolidarão dados importantes

para pensarmos os planos de ações e as metas de es-

tados e municípios.

Prevenção, serviço público, drogas

ticas, e na de conscritos, além da prevalência de HIV, sí-

filis e HTLV, há um componente de comportamento, ati-

tudes e práticas. Os dados da PCAP sobre conhecimento

quanto às DSTs/AIDS, considerando os homens entre 15

a 24 anos, indicam que 97,6% sabem que o uso do preser-

vativo é a melhor forma de prevenir o HIV; já entre os

homens de 17 a 20 anos, o índice aponta 97,5%. 

Os dados referentes ao comportamento sexual dos cons-

critos apresentam os seguintes indicadores: relação se-

xual; relações sexuais antes dos 15 anos; mais de um

parceiro na vida; mais de 10 parceiros na vida; mais de

cinco parceiros eventuais no ano; relações sexuais com

pessoas do mesmo sexo; relações sexuais com parceiros

fixos; relações sexuais com parceiros casuais. Podemos

observar que, no Brasil, 75% dos rapazes nessa faixa

etária já iniciaram a relação sexual. É observável, tam-

bém, que a região Norte apresenta os maiores per-

centuais com relação aos seis primeiros indicadores.

A PCAP apresenta dados diferenciados quanto ao indica-

dor relações sexuais com parceiros do mesmo sexo, sen -

do 9,9% entre homens de 17 a 24 anos, enquanto os da -

dos dos conscritos indicam 3,2%. Verificamos um baixo

percentual de rapazes que afirmam usar preservativo

com qualquer parceiro, principalmente no Norte e no

Nordeste. A escolaridade é uma variável que influencia

o uso do preservativo, pois entre os rapazes com menos es-

colaridade é menor o seu uso, seja em relações com par-

ceiros fixos (28,8%) ou com qualquer parceiro (31,9%).

Fazendo um cruzamento dos dados da PCAP e da pes -

quisa com conscritos, com base na série histórica (pes -

quisa com conscritos em 1999, 2000, 2002 e 2007, e

PCAP em 2004 e 2008), embora os dados tenham baixo

nível de comparabilidade, pois há uma sobreposição nas

amostras, podemos observar uma variação de 25 pon-

tos percentuais entre o menor índice de uso do preser-

vativo (pesquisa com conscritos de 2007 – uso de

camisinha com parceiros fixos em torno de 38%) e o

maior índice de uso do preservativo (pesquisa PCAP

2004 – uso de preservativo com parceiros casuais,

cerca de 63%). 



Por RONALDO HALLAL
Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do
Ministério da Saúde

Dados sobre coinfecções 
para o HIV/AIDS 
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á uma iniciativa recente de estabelecer uma

rede colaborativa de pesquisa clínica no país.

Essa iniciativa objetiva produzir informações que per-

mitam responder a perguntas que dizem respeito à rea-

lidade nacional, tendo em vista o acesso universal ao

tratamento antirretroviral. Nesse sentido, permitirá

qualificar a reflexão sobre o contexto da epidemia e

tentar compreender o impacto da incorporação de

novas tecnologias (incluindo de prevenção), pesquisa e

informações sobre o impacto das coinfecções no Brasil. 

O objetivo da pesquisa sobre coinfecções é aprimorar as

informações epidemiológicas, principalmente no Sul do

país, devido ao crescimento das tendências de mortali-

dade por AIDS. Dessa forma, os dados de tuberculose

(TB), assim como os de hepatite (em especial a C), in-

dicam um impacto negativo importante para a quali-

dade de vida, morbidade e mortalidade entre pessoas

vivendo com HIV/AIDS (PVHA). O empreendimento

dessa pesquisa é proporcionar a integração das infor-

mações, envolvendo também as percepções sobre esses

dois agravos. 

As informações mundiais de prevalência da coinfecção

de HIV e hepatite C indicam importante prevalência em

países da Europa e da América Latina. O Brasil tem

taxas de prevalência de coinfecção HVC (hepatite viral

tipo C) e HIV regionais, e considerando alguns seg-

mentos populacionais. Na cidade de Santos (SP), estudo

realizado entre 1997 e 1998, com uma coorte de 495

pessoas vivendo com HIV e AIDS, indicou soropre -

valência entre usuários de drogas em torno de 50%

maior que a da população de não usuários de drogas.

Em 2007, somavam-se 2.178 casos de coinfecção he-

patite (B, C e B+C) e HIV, e, em 2008, esse número au-

mentou para 2.309, conforme os dados do SINAN.

Quando estratificamos os dados em relação aos dife-

rentes tipos de hepatite, notamos que há maior coin-

fecção HIV com a hepatite tipo C: 71% dos casos de

2007 e 65,9% dos casos de 2008. Deve ser conside-

rado, também, que a epidemia de hepatite C está rela-

cionada à sua forma de transmissão.

A coinfecção HIV e hepatites virais tem impaco direto

na mortalidade por AIDS. Estudos internacionais (co -

orte dos Estados Unidos) mostram que coinfecções são

um importante fator de mortalidade. Além disso, quanto

maior a imunodeficiência, mais severa é a doença hepá-

tica, tornando-se uma das principais causas de morte

em PVHA depois das causas diretamente relacionadas

à AIDS. 

Percebida essa relação, o Departamento de DST, AIDS e

Hepatites Virais passou a trabalhar mais esses dados. São

recentes as primeiras experiências nesse sentido e, por-

tanto, há uma defasagem com relação a essas informações. 

A experiência com a publicação do protocolo de trata-

mento da hepatite B demonstrou a importância em pro-

porcionar novas alternativas de tratamento em relação

aos dois medicamentos anteriormente disponibilizados:

lamivudina e interferon. Existiam lacunas no protocolo

anterior e uma pressão da sociedade civil para o acesso

ao tratamento para hepatite B, o qual ainda não era

fornecido pelo Ministério da Saúde. 

O caso do tenofovir ilustra a forma como o departa-

mento considera o acesso ao tratamento no Brasil. O

tenofovir está registrado no país apenas para trata-

mento da AIDS, devido a um acordo entre o laboratório

que o produz com aquele que produz o adefovir, esta -

belecendo que o mercado brasileiro seria ocupado pelo

adefovir. Dessa forma, não havia interesse da indústria

farmacêutica em registrar o tenofovir no país. Vale lem-

brar que, até este momento, não foi reconhecida a

patente do tenofovir no Brasil. 

Na atualização do protocolo de tratamento da hepatite

B em 2000, foi utilizada a experiência de licença com-

pulsória de medicamentos antirretrovirais e de produção

de genéricos: foi publicada uma resolução pela ANVISA

autorizando o uso off label (sem registro) no país e

assim definida sua incorporação ao arsenal terapêutico

nacional e inclusão no protocolo de tratamento.

Isso trouxe ganhos evidentes para as pessoas que

vivem com hepatite B, sendo adicionalmente incorpo-

rados o entecavir e o adefovir. As experiências da licen -

ça compulsória e do uso off label exemplificam como

podemos sobrepor o interesse  público ao interesse

comercial na definição de políticas públicas. 

H



A tuberculose, diferentemente da AIDS, está há bastante

tempo no convívio das pessoas, embora tenha passado

um período longo de estabilidade em sua incidência. Com

o surgimento da epidemia de AIDS, a tuberculose voltou

a crescer, principalmente nos centros urbanos. Alguns

outros fatores relacionados com esse aumento são: o

crescimento populacional, a migração, o aumento das de-

sigualdades sociais e econômicas, a infecção pelo HIV e

a ineficiência ou a inexistência de programas de controle.

O HIV é o fator biológico que mais incide sobre o desen-

volvimento da incidência de tuberculose.  

O mapa da tuberculose, elaborado pela Organização

Mundial da Saúde, aponta que as regiões de maior con-

centração de casos são Ásia, África e América Latina.

No Brasil, o principal foco é nas áreas de maior urbani-

zação. Em 2006, foram notificados 83.293 (41,7/100

mil hab.) casos de tuberculose no país. A notificação de

coinfecção tuberculose/HIV foi de 6.995, e não havia

ainda cultura para tuberculose em 70% dos casos de

HIV. A taxa de mortalidade em pacientes com tuber-

culose é maior entre aqueles que apresentam coin-

fecção com HIV: 16,6% – e, desses, 85% ocorrem em

hospitais ou emergências. Isso indica um sério pro-

blema para o controle da doença. 

A tuberculose apresenta, segundo dados de 2006, uma

incidência maior em homens (65% com razão de 1/2).

Oitenta por cento das pessoas são analfabetos ou com

até o primeiro grau. Com relação à raça/cor, os dados

apontam para maior incidência entre a população parda.

Avaliando a vulnerabilidade da população, é possível

perceber que, na indígena, a chance de adquirir tubercu-

lose é quatro vezes maior do que na população em geral;

nas pessoas que vivem com HIV/AIDS, é 30 vezes maior;

entre os presidiários, 40 vezes maior; e entre a população

de moradores de rua, 60 vezes maior. Essas são as po-

pulações que apresentam maior vulnerabilidade.

Quanto à coinfecção tuberculose/HIV, a resposta tem

sido, principalmente, a partir de três ações: o acesso ao

diagnóstico de HIV, a prevenção de tuberculose em pes-

soas infectadas pelo HIV, a partir do tratamento da in-

fecção latente, e o estabelecimento de uma rede de

atenção específica para coinfecção. 

Para estabelecer um programa de controle da coin-

fecção, é preciso compreender as diferenças históricas,

políticas e culturais entre os dois programas, conforme

o quadro a seguir: 

É a partir do reconhecimento dessas diferenças que as

estratégias e a formulação de um programa de con-

trole de controle da coinfecção devem ser estabeleci-

das. Por exemplo: desde 2008, foi implementada a

testagem rápida de HIV para pessoas afetadas pela

tuberculose. Com relação aos estados, o Rio Grande do

Sul é o que tem a maior prevalência, seguido de Santa

Catarina e São Paulo. Nos principais hospitais de Porto

Alegre, foi realizada a testagem em pacientes com tu-

berculose, e alguns apresentaram alto índice de coin-

fecção. No hospital Vila Nova, em 2005, 81% dos

pacientes com tuberculose também apresentavam

soropositividade para o HIV. No entanto, o teste rápido

vem enfrentando barreiras relacionadas à agilidade no

fluxo laboratorial, e à heterogeneidade das secretarias

estaduais e municipais de saúde na implementação do

teste, assim como dificuldade na organização dos

serviços de atenção básica. 
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Tuberculose: crescente

CARACTERÍSTICAS
DA AIDS

•Transmissão via contato íntimo
•Resposta baseada em carac-

terísticas individuais
•Busca consentida
•Aconselhamento
•Individualização do tratamento

•Serviços especializados
•Grupos de adesão

CARACTERÍSTICAS
DA TUBERCULOSE

•Transmissão via contato social
•Resposta baseada na proteção

coletiva
•Busca ativa
•Execução de protocolos
•Abordagem por linhas de es-

quema
•Descentralização
•Tratamento supervisionado

Fonte: Apresentação feita por Ronaldo Hallal em Porto Alegre, em 15.12.2009. 



Entre 2002 e 2008, foi realizada testagem para HIV

em cerca de 50% das pessoas com diagnóstico de tu-

berculose, com uma positividade de 12% das pessoas

testadas. Entretanto, estima-se que a prevalência na-

cional seja de 8,8%. 

No projeto do Fundo Global, foram priorizadas 11

regiões metropolitanas com maior carga de doença,

buscando-se, com isso, impulsionar a implantação de

estratégias de controle da coinfecção TB/HIV.

É fundamental ressaltar a importância do diagnóstico

da tuberculose latente em PVHA, conforme a orien-

tação expressa no Consenso de Tratamento de Adul-

tos Infectados pelo HIV, de 2008, do Ministério da

Saúde, que estabelece a importância da quimioprofi-

laxia. A infecção pelo HIV eleva o risco de desenvolvi-

mento de tuberculose ativa em indivíduos com

tuberculose latente, sendo o mais potente fator de

risco para tuberculose identificado até hoje (2bA).

Vários estudos mostram que, em pacientes infectados

pelo HIV, com prova tuberculina positiva (PPD ≥

5mm), a quimioprofilaxia com INH é efetiva em pre-

venir a tuberculose (Programa Nacional de DST e

AIDS/MS, 2008).

A implementação dessa profilaxia em pessoas que

vivem com HIV/AIDS tem um importante impacto na

sobrevida. O tratamento antirretroviral e a quimiopro-

filaxia reduzem em 76% o risco de desenvolver tuber-

culose ativa em PVHA. 

A implementação do PPD para diagnóstico e da qui -

mioprofilaxia para o tratamento de tuberculose latente

passam pela articulação dos programas de DST e AIDS

com os programas de controle da tuberculose (federal,

municipal e estadual), e pela capacitação dos agentes

de saúde e dos pacientes para garantir a manutenção

do tratamento. 

É preciso que as equipes de saúde estejam atentas para

a gravidade da coinfecção, já que os indicadores de

tratamento da tuberculose são bem inferiores em re-

lação à monoinfecção TB, como, por exemplo, no es-

tado de São Paulo (em 2006): quase 3,8% dos casos

de tuberculose em pacientes HIV – vão a óbito, en-

quanto 25% dos casos de pacientes HIV+ morrem por

consequência da coinfecção. 

Nesse sentido, há a necessidade do fortalecimento da

rede de atenção à coinfecção HIV/tuberculose no

Brasil, tendo como desafios estratégicos: a descentra -

lização do programa de controle da TB; a ampliação

do acesso a baciloscopia e cultura automatizada; a

introdução precoce e adequada do tratamento antir-

retroviral apoiada pelo Serviço de Atenção Especiali-

zada (SAE); a distribuição de tuberculostáticos para

usuários de drogas; e a ampliação da terapia direta-

mente supervisionada. 

Dentre as ações estabelecidas no Plano Global para a

Tuberculose (2006-2015), constam a efetivação de ati -

vidades em parceria de controle de tuberculose e HIV

e o aumento da detecção de casos na comunidade em

diferentes unidades de saúde (unidades básicas, hospi-

tais e emergências), bem como o envolvimento da so-

ciedade civil (sociedades médicas, enfermagem, ONGs,

área privada) nas atividades de controle da tuberculose

e o fomento à promoção de pesquisas na área.

A importância do diagnóstico precoce
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inha apresentação, aqui, é fruto de uma pes-

quisa realizada com o apoio do Programa de

Apoio a Projetos em Sexualidade e Saúde Reprodu-

tiva/Comissão de Cidadania e Reprodução (PROSARE/

CCR), a qual também originou minha tese de doutorado

em Antropologia Social pela Universidade Federal do

Rio Grande do Sul.1 Por minha formação ser em

antropologia, e não em epidemiologia, iniciarei a apre-

sentação contando algumas histórias.  

No dia 29 de junho de 2009, a mídia brasileira divulgou

o primeiro caso de morte pelo vírus da gripe H1N1: a

de um caminhoneiro em Passo Fundo (RS). Antes de seu

falecimento, esse homem percorreu um caminho. Na

Argentina, a trabalho, em 15 de junho, ele começou a

apresentar os primeiros sintomas, como febre, tosse e

dores no corpo. Retornou a Erechim (RS), onde pro -

curou atendimento médico, cinco dias depois de mani-

festar os primeiros sintomas, sendo internado no dia 19

de junho. Com a piora no quadro, foi transferido para

um hospital de Passo Fundo, no dia 23 de junho, onde

permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva com in-

suficiência respiratória. Ficou intubado, respirando por

ventilação mecânica, e passou a fazer hemodiálise.

Assim, em decorrência de complicações de uma pneu-

monia viral, o caminhoneiro morreu em 28 de junho de

2009, pouco mais de 10 dias depois de apresentar os

primeiros sintomas. 

Outro caminhoneiro brasileiro, de 39 anos, retornou

da Argentina com sintomas da gripe. Natural de Uru-

guaiana (RS), buscou um pronto-atendimento em

sua cidade, mas só conseguiu acessar um serviço em

São Borja (RS). O caminhoneiro morreu no dia 7 de

julho, com causa de morte definida como pneumo-

nia e influenza.

Um terceiro caminhoneiro, de 35 anos, hipertenso, re-

tornou para o Brasil de uma viagem de trabalho à Ar-

gentina com sintomas da gripe H1N1, em 29 de junho.

Em Santa Rosa (RS), procurou um serviço de saúde no

dia 4 de julho, tendo sido liberado no dia seguinte,

domingo, quando procurou um hospital em Itaqui (RS).

Na segunda-feira, voltou a apresentar os sintomas e

dessa vez foi internado em Uruguaiana. Em 16 de julho,

o caminhoneiro morreu, sendo as causas da morte

definidas como pneumonia e influenza. 

O que essas três histórias têm em comum? Nesses três

primeiros casos de influenza, as vítimas eram cami -

nhoneiros e adoeceram enquanto estavam trabalhando.

Todos foram até as suas cidades de origem em busca de

um serviço de saúde, procurando lá o atendimento em

um serviço de emergência. 

Por ocasião da morte do terceiro caminhoneiro no es-

tado, no curto intervalo de duas semanas, o secretário

municipal de Saúde e Meio Ambiente de Uruguaiana,

Luiz Augusto Schneider, foi entrevistado – Uruguaiana,

na fronteira do Brasil com a Argentina, é o município

onde está localizado o maior porto seco da América

Latina. Na entrevista, o secretário fez a seguinte ava-

lia ção: “Os caminhoneiros têm o compromisso com a

entrega da carga e continuam trabalhando, mesmo com

os sintomas da doença, o que agrava o caso” (Cami-

nhoneiro é a 5ª vítima da gripe suína no País, O Estado

de S. Paulo, 16.7.20092). O gestor fez, portanto, uma

avaliação que culpabiliza os caminhoneiros por não

procurarem o serviço em momento adequado.

1 A pesquisa foi apoiada em 2005-2006 e foi executada pelo Centro de Estudos da AIDS do Rio Grande do Sul (CEARGS). A coorde-
nação executiva foi de Andréa Fachel Leal, juntamente com Daniela Knauth (UFRGS), e teve como pesquisadores Fernando Seffner (UFRGS)
e Ana Maria Borges Teixeira (UFPel). A tese de doutorado está disponível na íntegra em: <http://hdl.handle.net/10183/15570>.
2 Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,caminhoneiro-e-a-5-vitima-da-gripe-suina-no-pais,403666,0.htm>.
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Serviços de saúde para populações de grande
mobilidade

A partir dessas narrativas, questiono o acesso aos

serviços de saúde, de modo geral, para as populações

de grande mobilidade. Precisamos refletir não só sobre

o HIV, mas sobre a retomada da noção de integralidade

e sobre o acesso ao serviço de pessoas com carências

ou necessidades específicas. O objetivo da minha tese

vai ao encontro disso, na medida em que propõe pensar

a que se refere o conceito de vulnerabilidade. O que isso

quer dizer? Que determinado grupo populacional é mais

ou menos vulnerável que outro? Como se dá a cons tru-

ção social da vulnerabilidade de um caminhoneiro? Que

atores sociais estão envolvidos? Qual a visão que cada

um tem da vulnerabilidade?

A antropologia pode ajudar na compreensão de como

cada ator social percebe, apreende e descreve a vul-

nerabilidade. A construção social da vulnerabilidade dos

caminhoneiros envolve três atores sociais (no sentido

mais amplo dessa expressão), que apresentam diferen-

tes perspectivas: a dos próprios motoristas que circu-

lam pelo país, a das ONGs e a da política pública – aqui

representada por uma agência governamental fe deral,

o Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, do

Ministério da Saúde. 

O departamento formula e executa uma política na-

cional com relação à epidemia de AIDS – uma

política que se baseia em conceitos científicos e em

saberes técnicos. Em especial, a agência governa-

mental faz uso dos conceitos de risco e de vulnera-

bilidade da epidemiologia e da saúde coletiva. Além

disso, a agência governamental estabelece diálogos

e trocas com outras instituições, como a agência das

Nações Unidas para AIDS (UNAIDS) e o Banco

Mundial. Por sua vez, as ONGs têm uma perspectiva

sobre a vulnerabilidade que, mesmo tendo origem na

visão do Departamento de AIDS, é filtrada e inter-

pretada pelo conhecimento que seus membros detêm

da realidade local e pelo seu próprio instrumental

teórico e conceitual. Os caminhoneiros pensam a vul-

nerabilidade a partir do modo com que pensam a si

próprios e do modo com que dão significado à sua

realidade social. 

Faz-se necessário um exame do contexto social,

econômico e político em que a saúde e a doença se con-

formam. Para além de um estudo dos comportamentos

das pessoas, a etnografia pode dar conta da vida dos

sujeitos em sua condição total, no contexto em que as

pessoas (obrigatoriamente) vivem suas vidas. A

antropologia pode documentar os efeitos tangíveis de

políticas (ou programas) de saúde, observando como

as políticas podem impactar, de forma negativa ou

positiva, intencional ou não, as vidas das pessoas que

são justamente as suas populações-alvo. O estudo

antro pológico de uma política de saúde permite ques-

tionar, a partir da etnografia, os efeitos materiais das

políticas e permite colocar em evidência as premissas

ideológicas que fazem com que tais políticas pareçam

óbvias – ou de bom-senso, ou do senso comum. O es-

tudo etnográfico pode, ainda, revelar eventualmente a

distância entre uma política de saúde preconizada e a

realidade prática dessa mesma política onde ela é efe-

tivada – na ponta. 

A pesquisa de minha tese de doutorado está inserida

no campo da antropologia das políticas públicas de

saúde. Parte do estudo de uma política específica exe-

cutada por uma agência governamental, o Departa-

mento de AIDS. A saber, a política de repasse de

recursos diretamente a ONGs, na forma de financia-

mento de projetos, para que estas executem ações de

prevenção, assistência, intervenção ou assessoria no

campo da AIDS, voltadas para grupos populacionais

específicos, ditos mais vulneráveis, entre os quais se in-

clui a população de caminhoneiros. A relação entre a

agência pública e as organizações da sociedade civil es-

tudada insere-se em um modelo específico de parceria

público-privada. Mais do que a repercussão que tiveram

as campanhas desenvolvidas e executadas pelas ONGs,

foi possível, a partir do estudo antropológico realizado,

observar a construção de sujeitos de políticas públicas.
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A pesquisa: mobilidade e acesso aos serviços 
de saúde 

Os caminhoneiros constituem um grupo eminentemente

masculino, que tem características ditadas pela sua mo-

bilidade. A questão de gênero, bem como da mobilida -

de, é condicionante da forma com que os motoristas

profissionais acessam os serviços de saúde. Além disso,

ainda pensando sobre o contexto, os espaços por onde

transitam oferecem algumas formas de interações so-

ciais e íntimas de contágio do HIV. 

A pesquisa realizada com essa população teve duas eta-

pas: a primeira, qualitativa, com observação etnográ-

fica feita nos postos de gasolina e locais em que as

ONGs haviam desenvolvido um trabalho informativo de

prevenção ao HIV. A segunda, com a realização de um

survey com os caminhoneiros, em que a amostra geral

foi de 854 participantes, novamente nos mesmos pon-

tos de concentração de motoristas. A amostra contou

com uma seleção não probabilística por cotas de local

de circulação e faixa horária das entrevistas. Foram co-

letados dados de caminhoneiros em cinco cidades (oito

locais de concentração) no Rio Grande do Sul, no decor-

rer de 2006.

O caminhão é considerado pelos motoristas como a sua

casa de lata. Uma frase que resume bem esse senti-

mento me foi dita por um caminhoneiro: “Sou casado

com Teresa, mas moro com a Mercedes [Benz].” Os mo-

toristas passam muito tempo na estrada e nos cami -

nhões. Quando param nos postos de combustível, ou na

aduana, devem aguardar o carregamento e o descar-

regamento, o que pode levar dias, durante os quais a

maioria literalmente mora no caminhão. 

Em geral, viajam sozinhos. Dos entrevistados, apenas

11,9% afirmaram viajar acompanhados. O tipo de ca-

minhoneiro que foi representado em nossa pesquisa

não é aquele que trabalha para uma empresa e tem

algum tipo de assistência por parte do empregador, mas,

sim, aquele que, a cada parada do caminhão, deve (re)ne-

gociar a sua próxima carga, o seu próximo destino.

A partir da pesquisa qualitativa, foi possível perceber

que a maioria deles já parava havia bastante tempo no

mesmo lugar e no mesmo posto (no mínimo uma vez

por semana, há 10 anos). Os caminhoneiros têm uma

vinculação intensa com os postos. O local preferido para

as paradas é o posto de gasolina, segundo 88,4% dos

entrevistados. 

A relação dos caminhoneiros com o posto se dá princi-

palmente pela troca de um vale – nesse contexto, não

se faz uso de dinheiro em espécie. Os motoristas re-

cebem vales de abastecimento para combustível, vale-

pedágio e vale-frete das empresas transportadoras

contratantes. Quer dizer: tudo é em vale; portanto, a

moeda corrente nesse universo é o vale. 

O posto de gasolina é um dos poucos locais em que é

possível permutar vales por dinheiro, por moeda viva.

Para tanto, os motoristas abastecem os caminhões

com um tanto (mínimo) de diesel, o gerente do posto

cobra um percentual a mais – o que em inglês se chama

overhead – e dá uma parte de volta do vale-combustível

em dinheiro. Os caminhoneiros estabelecem, assim, uma

relação de fidelidade com aqueles locais, que depende

de uma relação absolutamente pessoal e de confiança

entre os motoristas e os gerentes dos postos. 

Percebemos que são as mesmas pessoas que circulam

por esses mesmos lugares. Então, apesar da grande mo-

bilidade dos entrevistados, houve grande chance de ter-

mos abordado em nossa pesquisa aqueles caminhoneiros

que foram também o alvo das campanhas de ONGs/

AIDS antes desenvolvidas nesses locais estudados.
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Caminhoneiros, HIV/AIDS e acesso a serviços 
de saúde

Pouco mais da metade dos caminhoneiros entrevista-

dos havia consultado um médico nos últimos seis

meses. A principal especialidade procurada foi clínica

geral (46%), depois odontologia (31%), seguida por ou -

tras especialidades (22,8%). A maior parte das consul-

tas foi em serviços particulares (72,1%), aqui incluídos

convênios da empresa ou do sindicato e consultas com

pagamento em dinheiro. No período de meio ano, aque-

les que não foram a serviços particulares buscaram

atendimento em um pronto-socorro ou foram a um

posto de saúde do SUS. 

Além de perguntarmos aos motoristas pela busca de um

serviço nos últimos seis meses, perguntamos especifica-

mente por intercorrências durante o transporte de carga.

Quando questionados se já haviam adoecido durante a

viagem de trabalho, um quarto (25,2%) dos motoristas

respondeu que sim. Sobre a forma como resolveram seu

problema de saúde, quase a metade (48,4%) informou

ter procurado um serviço médico, e, o que é preocupante,

um quinto deles (20,7%) se automedicou. 

Quais são, então, os serviços de saúde que os cami -

nhoneiros buscam e utilizam? São serviços particulares

e de emergência. Além disso, os motoristas fazem uso

de medicação sem prescrição médica. Nem os serviços

de saúde das unidades básicas de saúde (UBSs) nem a

Estratégia Saúde da Família são referidos pelos mo-

toristas profissionais. 

Especificamente sobre HIV/AIDS, perguntamos aos ca-

minhoneiros se já haviam sido abordados na estrada,

ou se já tinham visto um companheiro ser abordado,

por campanhas de prevenção ao HIV/AIDS. A maior

parte já havia sido abordada (54%) e também tinha

visto a abordagem de outros motoristas (63%). Daque-

les motoristas que foram abordados por campanhas de

prevenção (458), a maioria foi contatada em outro

lugar que não o próprio local da pesquisa (41,8% em

outro posto ou em outra aduana). Aqueles motoristas

que relataram ter sido abordados, em sua maioria, refe-

riam-se à abordagem de prevenção ao HIV feita nos

pedágios no período de carnaval.

Quando questionados se alguém havia falado sobre

AIDS no posto de gasolina onde nossa pesquisa era rea-

lizada, 90% responderam que não. Aos 10% que res -

ponderam afirmativamente, foi perguntado se lem-

bravam o nome do grupo ou da ONG: a maioria (70%)

respondeu que não. 

De alguma forma, as intervenções e campanhas de-

senvolvidas pelas ONGs naqueles locais não foram

suficientemente marcantes para os caminhoneiros. Pro-

vavelmente, pelo fato de as abordagens ali realizadas

reproduzirem um modelo de intervenção único, sem

levar em conta as especificidades do grupo ao qual se

dirigiam. 

Ao serem perguntados sobre o que foi feito durante a

abordagem, em uma questão de múltipla escolha, as

principais ações referenciadas foram: vídeo sobre como

se prevenir, distribuição de camisinha, conversa e fo -

lheto sobre como se pega HIV/AIDS. Sobre a diferença

que fez terem sido abordados no seu dia a dia, também

em questão de múltipla escolha, os caminhoneiros

citaram, principalmente: ganho de maior conhecimento,

repasse de informação, começo do uso da camisinha

sempre (o sentido de sempre aqui era uma interpre-

tação do caminhoneiro, e assumimos que significa em

quase todas as relações sexuais). Menos de 4% re-

lataram que, depois de abordados, buscaram um servi -

ço de saúde. 
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Principais conclusões

Antes de finalizar, gostaria de apresentar alguns pon-

tos conclusivos. O primeiro deles é o caráter itinerante

da profissão. Além disso, os caminhoneiros têm pouco

tempo disponível, fazendo longas jornadas diárias ao

volante, em função das condições de trabalho. Essas

duas características do cotidiano dos caminhoneiros,

ligadas ao seu trabalho, dificultam o acesso dos mo-

toristas aos serviços de saúde. Dessa forma, é essencial

a reflexão sobre medidas de acesso à saúde específicas

para esse grupo de trabalhadores. 

A adscrição territorial do SUS dificulta o acesso de

populações com grande mobilidade. Observe-se que

é fundamentalmente o Ministério da Saúde que fi-

nancia os projetos das ONGs, de promoção da saúde

e prevenção à AIDS, que envolvem ações de incen-

tivo aos caminhoneiros para que busquem o serviço

de saúde para fazer o aconselhamento e a testagem

de HIV. Entretanto, é esse mesmo ministério que pre-

coniza a adscrição, de modo que, quando esses mo-

toristas lá chegam, são informados de que não

podem ser atendidos. Sem dúvida, em virtude dessas

dificuldades – das condições de trabalho e das

condições de atendimento em UBSs –, esse grupo de

trabalhadores desenvolveu certa autonomia nos

cuidados com a saúde. Os caminhoneiros vêm aces-

sando os serviços em emergências ou em clínicas pri-

vadas (o que lhes é possível pela renda, acima da

média nacional, quando consideramos a relação

desta com a sua escolaridade) ou ainda por meio da

automedicação.  

Precisamos pensar em políticas de acesso à saúde para

populações itinerantes e/ou com grande mobilidade,

como trabalhadores do setor de transportes (terrestre,

marítimo e aéreo), trabalhadores sazonais (zona rural

e de garimpo), profissionais do sexo, grupos nômades

(ciganos, indígenas). Precisamos, também, estabelecer

diretrizes específicas que contemplem financiamentos

direcionados para caminhoneiros, na medida em que

são eleitos como população prioritária pelo Departa-

mento de DST, AIDS e Hepatites Virais. 

Retomando os fatores de vulnerabilidade dos cami -

nhoneiros ao HIV/AIDS, gostaria, ainda, de ressaltar

que nossa pesquisa revela que há outro importante ele-

mento para além da própria mobilidade, já discutida

aqui. A ação dos motoristas de caminhão se dá a par-

tir da dicotomia casa/rua, já bastante estudada pela

antropologia (principalmente por Roberto DaMatta).

Isto é: o que se faz na rua, não se faz em casa. Outra

característica associada à vulnerabilidade diz respeito

à escolaridade. É uma profissão em que os trabalha -

dores têm rendimentos acima da média nacional, ape-

sar de ser possível exercê-la tendo baixa escolaridade. 

Por fim, ainda em se tratando de vulnerabilidade, é im-

portante mencionar que os próprios caminhoneiros re -

ferem a existência de certa cultura caminhoneira.

Concorrem para a conformação de uma cultura própria

com alguns elementos. Os dois principais estão rela-

cionados à inserção do caminhoneiro em um determi-

nado contexto. Primeiro, a inserção do motorista pro-

fissional em uma rede familiar que envolve mais de um:

ser caminhoneiro é uma profissão herdada, que com

frequência passa de pai para filho, em especial porque

se herda o instrumento de trabalho, o próprio caminhão.

O caminhoneiro também está em uma profissão emi-

nentemente masculina. Assim, está inserido em um

conjunto de relações profissionais que envolvem

homens, em espaços frequentados em sua maioria por

homens. Nessas relações e nesses espaços, percebemos

a construção e a sobrevalorização da masculinidade –

uma masculinidade viril e muitas vezes associada ao

exercício ativo de uma heterossexualidade. 

Nos espaços por onde os caminhoneiros transitam e

param para descansar, podemos também pensar a

oferta (e o uso) de serviços de profissionais do sexo

como mais um fator de vulnerabilidade ao HIV/AIDS.

Nesse caso, porque os caminhoneiros têm rotas bas-
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tante fixas, o que implica fazer paradas nos mesmos lu-

gares, a relação do cliente com a profissional com re-

gularidade evolui rapidamente: de uma relação pro-

fissional, passa a uma relação de amizade, e depois

evolui para namoro. Estando na categoria de uma par-

ceira estável, uma namorada, quando ela faz uso de

outro método contraceptivo, a camisinha acaba sendo

dei xada de lado. 

O último fator de vulnerabilidade a ser mencionado diz

respeito ao consumo de drogas. Durante os dias em que

devem ficar parados em um local, esperando ou nego-

ciando a carga, ou mesmo quando em trânsito, os mo-

toristas fazem grande uso de substâncias lícitas, como

álcool, e ilícitas, como anfetaminas. O consumo abusivo

de álcool e de outras drogas pode dificultar a intro-

dução do preservativo na relação sexual; o consumo de

algumas drogas ilícitas, injetáveis, aumenta, também, a

chance de transmissão do HIV. 

Em suma, ainda são poucas as informações levadas aos

caminhoneiros, há ausência de campanhas específicas e

não existe vínculo com os serviços de saúde. A vulne -

rabilidade dos caminhoneiros é de ordem individual, so-

cial e programática, e foi aqui estudada a partir de um

estudo qualitativo e quantitativo. 

A análise antropológica de uma política pública especí-

fica no campo da saúde, a política de financiamento de

projetos de ONGs para a prevenção de HIV/AIDS e a

promoção da saúde junto a grupos específicos permiti-

ram observar na ponta, junto à população-alvo dos pro-

jetos, alguns dos resultados de tal política. 
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Gostaria de parabenizar a apresentação do Gerson e o esforço que o Ministério da Saúde vem
fazendo, nas últimas duas décadas, para a produção de dados. Hoje em dia, há à disposição
um conjunto de dados que permite olhar de forma mais detalhada para a epidemia e os fa-
tores de prevenção. Questiono o quanto isso tem sido incorporado nas estratégias e formu-
lações de políticas públicas do departamento. 

O panorama construído a partir da PCAP 2008 foi de que, em especial, as atitudes e práti-
cas vinham mudando. Na área de pesquisa, pensar nessas mudanças é muito interessante,
pois obriga a refletir sobre as formas de coletas de dados e metodologia. É importante aten-
tarmos para o fato de o quanto as pesquisas podem ou não ser claras, visto que se baseiam,
primeiro, no que as pessoas relatam, e o que elas relatam pode não ser o que fazem. Quando
o foco da pesquisa é sexualidade, a maneira como é feito e aplicado o questionário, a relação
entre entrevistador e entrevistado, o local, tudo isso pode alterar os dados. 

Com relação à pesquisa apresentada, levanto alguns pontos, como, por exemplo, a questão
sobre mais de um parceiro na vida, que nos conscritos foi de 81%, e, na PCAP, o dado, tanto
para a faixa etária de 15 a 24 quanto para a de 17 a 20, ficou em torno de 45%. Nesse sen-
tido, acho interessante refletirmos se o comportamento está mudando ou o que efetivamente
gerou esse dado, visto que essas mudanças de práticas, que são mudanças culturais, ocor-
rem de forma muito lenta. Gostaria de citar outros exemplos, como a aparente ideia de que
as pessoas estão menos ativas. A PCAP aponta que, em 2004, 71% da população eram
ativos sexualmente, e agora 69%. As pessoas seriam menos ativas, porém teriam mais par-
ceiros? São questões que devem ser analisadas em minúcias, e não somente pelo dado geral.  

Há, sim, a produção de muitos dados, mas, entretanto, a análise é pouca. Os dados do mi-
nistério são ricos, mas é necessário um avanço no quadro conceitual. Faço duas propostas.
A primeira é que considero este o momento ideal para fazermos uma revisão sistemática
dos estudos, e não dos artigos. Fico assustada quando, a partir de um cruzamento, temos a
produção e a divulgação de índices, e inferimos se algo aumentou ou diminuiu. Outra sugestão
é sobre a verificação de quais temas estão ainda pouco explorados, como a relação entre vio-
lência, drogas, tráfico e vulnerabilidade. Outro, ainda, seria pensar nas relações heterosse xuais
e outros desfechos oriundos dessa relação, pois, nos estudos recentes, observamos que as di-
mensões da vulnerabilidade que predispõem as mulheres às DSTs são as mesmas rela-
cionadas ao HIV, como, por exemplo, a violência.

“HÁ, SIM, A PRODUÇÃO

DE MUITOS DADOS,

MAS, ENTRETANTO, A

ANÁLISE É POUCA. OS

DADOS DO MINISTÉRIO

DA SAÚDE SÃO RICOS,

MAS É NECESSÁRIO UM

AVANÇO NO QUADRO

CONCEITUAL”

REGINA BARBOSA
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e ABIA 

Com a palavra, as debatedoras



Sempre aprendo muito em fóruns como este, visto que HIV/AIDS não é especificamente a
minha área, mas, sim, educação em saúde. Nesse sentido, vou procurar relacionar as provo-
cações com questões da área da educação. Para iniciar a discussão, tomarei como ponto de
partida a fala do Ricardo Kuchenbecker pela manhã, que afirmou que já foi produzido muito
conhecimento no âmbito da AIDS e quão pouco esse conhecimento, de alguma forma, im-
pacta a prática, a ação desenvolvida na ponta do serviço de saúde. Essas questões também
foram discutidas ontem no Encontro Comunicação e Sexualidade (ECOS) em São Paulo. 

Optarei por não fazer uma discussão metodológica e partir já do pressuposto de que os di-
fe rentes dados apresentados, conduzidos por diferentes metodologias, de alguma maneira
sinalizam direções que, como educadora em saúde, de antemão considerarei importantes.
Já é consenso que há uma relação forte entre o nível de escolaridade e a infecção pelo HIV.
Por outro lado, as pesquisas indicaram que existe um conhecimento sobre prevenção que, de
modo geral, é baixo. As pessoas sabem que a prevenção ao HIV é o uso de preservativo, mas
desconhecem outras formas de prevenção. Já é percebido, também, que há uma defasagem
no acesso e, principalmente, na continuidade da educação escolar, assim como há uma de-
fasagem no sentido de que os professores não estão preparados para trabalhar questões
como sexualidade e prevenção na escola básica. 

No encontro de ontem, no ECOS, a discussão era exatamente nesse sentido, ou seja, existe
uma preocupação muito grande com a educação básica, justificada. No entanto, há, tam-
bém, um grande problema em termos de educação superior na formação desses professores.
Nos cursos de pedagogia, por exemplo, são pouquíssimos os que têm alguma informação
sobre como trabalhar a questão da sexualidade, ou mesmo que problematizam a questão da
saúde. Na área da saúde, podemos falar a mesma coisa. Pela manhã, as pesquisadoras re-
lataram a dificuldade em convencer os próprios trabalhadores de saúde a receberem deter-
minadas populações, o que indica uma defasagem no ensino superior. Na área da saúde, há
disciplinas sobre sexualidade, mas que enfocam somente as questões do ponto de vista mais
biológico, e não social, cultural ou mesmo voltado a atitudes preventivas.

Não é apenas formando professores de forma adequada que vamos solucionar todos os pro -
blemas, pois isso seria responsabilizar por demasiado esses indivíduos – o problema é que
nem isso é feito. Que ações poderíamos pensar a partir do conhecimento produzido da área
de HIV? Qual a condição que esse conhecimento tem de impactar políticas públicas de edu-
cação superior, isto é, a formação de profissionais nas áreas de educação e da saúde? Todas
as pesquisas, de certa forma, apontam que é esperada, dos profissionais de educação, a con-
tribuição com a prevenção; que os profissionais de saúde realizem o trabalho com a per-

“JÁ É CONSENSO QUE

HÁ UMA RELAÇÃO

FORTE ENTRE O NÍVEL

DE ESCOLARIDADE E A

INFECÇÃO PELO HIV.

POR OUTRO LADO, AS

PESQUISAS INDICARAM

QUE EXISTE UM 

CONHECIMENTO SOBRE

PREVENÇÃO QUE, DE

MODO GERAL, É BAIXO.

AS PESSOAS SABEM

QUE A PREVENÇÃO AO

HIV É O USO DE 

PRESERVATIVO, MAS

DESCONHECEM OUTRAS

FORMAS DE 

PREVENÇÃO”

DAGMAR MEYER
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)  
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cepção sobre o conjunto da população. Assim, em que medida todo esse conhecimento pro-
duzido nas pesquisas contribui e tem condições de impactar a formulação de políticas públi-
cas eficazes na área de educação, principalmente na formação de profissionais? Isso não é
algo novo, mas que ainda instiga, como desafio. 

Quando correlacionamos baixa escolaridade com infecção pelo HIV, devemos ir mais adiante
na análise, atentando que as pessoas com baixa escolaridade compõem as populações menos
favorecidas economicamente e que estas, por sua vez, são as que mais dependem do serviço
público de saúde, dos serviços de atenção básica à saúde. E perceber o quanto esse serviço
é vulnerável, isto é, de alguma forma contribui para o aumento da dimensão de vulnerabili-
dade programática dessas populações, na medida em que, de modo geral, não há garantia
de fornecimento de insumos. Por exemplo, o caso de Porto Alegre, em que, há um ou dois
anos, discutíamos o desaparecimento do preservativo dos postos de saúde. Ou mesmo o
exemplo da pesquisa da Andrea, em que o acesso às unidades básicas de saúde é complicado
para os caminhoneiros e algumas populações com a característica da mobilidade. A gestão
e a organização das unidades básicas de saúde, ao contrário de seu objetivo, dificultam o
acesso de alguns.  

Finalizo comentando a relação da coinfecção de HIV e tuberculose. Também nessa área já
investimos muito no conhecimento biomédico, e, talvez, para entender esses processos de
coinfecção seja interessante a utilização de recursos metodológicos de outras áreas, como
as ciências sociais. Outro ponto a ser pensado é o quanto os recortes de gênero e sexualidade
são importantes para pensar o HIV e as coinfecções de tuberculose e hepatites. 

“HÁ UMA DEFASAGEM

NO ACESSO E, 

PRINCIPALMENTE, NA

CONTINUIDADE DA 

EDUCAÇÃO ESCOLAR,

ASSIM COMO UMA 

DEFASAGEM NO 

SENTIDO DE QUE OS

PROFESSORES NÃO

ESTÃO PREPARADOS

PARA TRABALHAR

QUESTÕES COMO 

SEXUALIDADE E 

PREVENÇÃO NA ESCOLA

BÁSICA” 
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presentarei, aqui, o resultado de uma pesquisa

multicêntrica realizada em 2000 juntamente

com Regina Barbosa e com Kristine Hopkins (Knauth,

Barbosa e Hopkins, 2003).1 A pesquisa centrou-se em

mulheres com HIV, no tipo de parto esco lhido por elas

e no tipo de método contraceptivo utilizado, em parti -

cular na laqueadura tubária. No decorrer da pesquisa,

percebemos que as gestantes HIV+ eram alvo de in-

tervenções diferenciadas, algumas passavam a fazer

uso de antirretroviral e o tipo de parto era algo em dis-

cussão. Para outras gestantes soropo sitivas, a prefe-

rência do tipo de parto era determinada pelos médicos:

a cesariana. Essas gestantes acabavam sendo objeto de

um conjunto de intervenções estabelecidas pela dis-

cussão vigente na cultura médica. Na época da pes-

quisa, em função da publicação de alguns estudos sobre

a redução da transmissão vertical via parto cesáreo, a

discussão se dava, principalmente, em função da ce-

sariana eletiva e do uso de antirretrovirais durante a

gestação.  

O desafio da pesquisa foi pensar que condição especial

seria a dessas mulheres. Já estavam na condição espe-

cial da gravidez e havia uma série de recomendações e

prescrições específicas por serem mulheres que vivem

com HIV. Nosso interesse era o de investigar de que

maneira essas mulheres se beneficiavam ou não dos

avanços do conhecimento médico, das legislações que

garantiam seus direitos em termos de reprodução e

contracepção. Dessa forma, é importante salientar dois

marcos: o estabelecimento do consenso nacional sobre

o tipo de parto para mulher com HIV (cesariana ele-

tiva), em 2001, e a legislação sobre esterilização cirúr-

gica, de 1997. Esta última legaliza a prática da

laqueadura tubária e foi regulamentada em 1999, es-

tabelecendo uma série de restrições para a realização

dessa intervenção: as mulheres devem ter no mínimo

25 anos ou dois filhos, ter o consentimento do cônjuge,

deve-se passar o período de 75 dias entre a manifes-

tação do inte resse e a realização da intervenção, entre

outros. 

A partir dessas questões, buscamos identificar se as

mulheres infectadas pelo HIV são submetidas a um pro-

tocolo padrão, independentemente do serviço no qual

estejam vinculadas, ou se existem diferentes interpre-

tações dos consensos e leis por parte dos serviços de

saúde que atendem essa população. Nosso objetivo era

o de compreender, por exemplo, em que momentos ser

HIV+ é considerado uma exceção para a realização de

laqueadura tubária durante ou logo após uma cesa -

riana. As exceções da legislação vigente contemplam

as mulheres infectadas pelo HIV ou parte delas? Por

essas questões ainda estarem em discussão, a pesquisa

buscou observar como os serviços de saúde conduzem

esses impasses no seu cotidiano.

A pesquisa também objetivou refletir como a cultura

médica influencia a concepção das mulheres com re-

lação à opção pelo tipo de parto e à posição quanto

à laqueadura tubária. Entendemos por cultura médica

o conjunto de ideias e práticas médicas predomi-

nantes em um determinado contexto social institu-

cional. Para isso, foram eleitas duas cidades: São

Paulo e Porto Alegre. Essas cidades foram escolhidas

justamente por apresentarem culturas médicas dife -

renciadas quanto à laqueadura tubária, como de-

monstrado por outros estudos: em São Paulo, há altos

índices de laqueadura tubária e, em Porto Alegre,

tradicionalmente há índices menores. 

1 KNAUTH, D. R.; BARBOSA, R. M.; HOPKINS, K. Between personal wishes and medical ‘‘prescription’’: mode of delive ry and post-
partum sterilisation among women with HIV in Brazil. Reproductive Health Matters, v. 11, n. 22, p. 113-121, 2003.

A
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Metodologia qualitativa e quantitativa

Em termos metodológicos, foi utilizada uma com-

posição entre métodos qualitativos e quantitativos de

investigação. No desenho inicial da pesquisa, estava

prevista somente a metodologia qualitativa; porém,

após a realização de entrevistas em profundidade com

mulheres em São Paulo e em Porto Alegre, foi cons -

tatado que a maioria das mulheres em São Paulo havia

sido laqueada, quando o mesmo ocorreu com apenas

uma mulher em Porto Alegre. Em razão desse dado,

houve a necessidade de realização de uma pesquisa

quantitativa para identificar se a diferença era resul-

tado do recrutamento das mulheres entrevistadas ou

se existia, de fato, uma diferença de conduta nos dois

locais pesquisados. Assim, procedeu-se a uma pesquisa

quantitativa por meio da revisão dos prontuários de

todas as gestantes atendidas nos serviços de saúde nos

quais foram recrutadas as mulheres para as entrevis-

tas qualitativas. Em função da hipótese de que a cul-

tura médica e a cultura institucional interferem na

decisão das mulheres, os pesquisadores identificaram

três modelos de serviço para a investigação: hospitais-

escola, que tenderiam a seguir mais protocolos inter-

nacionais; hospitais gerais, com referência para parto;

e ambulatórios que atendem pessoas com HIV/AIDS,

mas sem referência para parto, isto é, onde, para o

parto, as gestantes são referidas para a rede do SUS

da região na qual residem.

Foram revisados todos os prontuários das gestantes

atendidas nesses serviços no período de um ano. Foi

obtido, assim, um universo de 402 gestantes HIV+,

sendo 248 em Porto Alegre e 154 em São Paulo. Qua-

litativamente, foram realizadas observações etnográfi-

cas dos serviços a fim de identificar como as mulheres

eram atendidas e como era encaminhada, em cada

serviço, a questão da escolha do tipo de parto e da

opção pela laqueadura tubária. Foram realizadas, ainda,

duas entrevistas em profundidade com 60 mulheres

(30 em cada cidade), sendo uma entrevista realizada

durante a gravidez e a outra após o parto. 

Alguns resultados

Percebemos que, durante o pré-natal, as mulheres apre-

sentavam expectativas quanto ao tipo de parto condi-

cionadas a dois fatores. O primeiro, o fato de serem

soropositivas para o HIV, condição que determinou que

mais da metade das entrevistadas tenha referido, já no

início do pré-natal, a vontade de realizar uma cesaria -

na. O segundo fator identificado foi o tipo de serviço

pré-natal frequentado pelas mulheres. As gestantes que

eram atendidas em serviços vinculados aos hospitais-

escola já recebiam, ao ingressar no pré-natal, a orien-

tação de que deveriam realizar uma cesariana eletiva

porque eram HIV+. Já em relação às mulheres que

faziam pré-natal em ambulatórios que não têm refe-

rência para parto, percebemos que as expectativas pas-

savam pela percepção da possibilidade de concre-

tização do tipo de parto, ou seja, se achavam que era

possível conseguir uma cesariana elas a desejavam,

mas, na maioria das vezes, se davam conta de que era

mais fácil ter um parto normal. Nesse sentido, acaba -

vam se conformando que a decisão sobre o tipo de

parto não competia somente a elas. 

Foi possível observar, assim, que havia uma corres -

pondência bastante estreita entre o tipo de parto alme-

jado pela gestante e o tipo de serviço que ela frequen-

tava. As mulheres se mostravam, de certa forma, con-

formadas com a cultura do serviço no qual ingressavam.

Percebemos, por exemplo, que as gestantes vinculadas

aos hospitais-escola demonstravam um discurso bem

mais técnico, ao passo que as gestantes dos outros
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serviços afirmavam que gostariam muito de ter o parto

normal, manifestando, inclusive, experiências anteriores

positivas de partos normais bem-sucedidos e referindo,

também, medo da cesariana – o risco que viam era rela-

cionado à cirurgia, e não à transmissão vertical.  

Na maior parte dos casos acompanhados, existia uma

espécie de frustração dos desejos. Cerca de metade

das mulheres por nós acompanhadas conseguia reali-

zar o tipo de parto de sua preferência. Mas, mesmo

aquelas que conseguiam o tipo de parto referido como

preferencial, na primeira entrevista demonstravam

certa frustração, no sentido de terem sido condi-

cionadas a desejar tal determinada possibilidade de

parto devido ao seu estado sorológico e ao serviço que

frequentavam. 

Em relação à laqueadura, ao revisar e comparar os

dados dos prontuários das duas cidades, verificamos

que havia uma prática muito mais periódica em São

Paulo do que em Porto Alegre. Essas mulheres esteri -

lizadas eram, em sua grande maioria, moradoras de São

Paulo, tinham 25 anos ou mais de idade, baixa escola -

ridade, dois filhos ou mais, haviam feito cesariana e al-

gumas delas haviam sido laqueadas durante a própria

cesariana. Identificamos assim que, para parte dos

médicos, o HIV era considerado como uma condição de

exceção que permite a realização da laqueadura tubária

sem res peitar o período de 75 dias previsto pela lei. A

maioria das mulheres laqueadas realizou o pré-natal em

hospitais com referência para parto. 

Ao refletirmos sobre os dados qualitativos, é possível per -

ceber que o desejo de uma laqueadura tubária é igual

entre as mulheres em Porto Alegre e São Paulo. A in-

tenção de não ter mais filhos foi unanimidade entre elas.

Esse é um dado importante para reflexão, visto que ou-

tras pesquisas já apontaram o oposto, isto é, que elas de-

sejavam ter mais filhos. As principais razões que levaram

as gestantes a informar que não desejavam mais ter filhos

foram: dificuldades econômicas, o HIV e por já terem o

número de filhos desejado. A infecção pelo HIV apareceu,

tanto em Porto Alegre como em São Paulo, como motivo

para ser laqueada e não ter mais filhos. 

Dessa forma, nos colocamos a seguinte questão: se

todas as mulheres não queriam mais filhos e desejavam

a laqueadura tubária como método contraceptivo de-

finitivo, por que eram realizadas tão mais laqueaduras

em São Paulo do que em Porto Alegre? Por intermédio

das observações realizadas nos serviços e das entre-

vistas com as mulheres, verificamos que, em São Paulo,

por exemplo, em um dos serviços observados, a oferta

da esterilização pós-parto ocorria já na primeira visita

das mulheres, quando estavam ingressando no pré-

natal, mesmo antes da consulta médica. E, nas demais

visitas ao serviço, era sempre lembrada a possibilidade

da laqueadura. A partir dos depoimentos das entrevis-

tadas, os pesquisadores observaram até certa indução

à escolha do procedimento da laqueadura tubária,

como o relato a seguir:    

A doutora falou assim: ‘olha, a laqueadura é

fácil. Você faz a laqueadura’. (...) Eu ia fazer lá,

né... (...) É... mas eu não falei que não queria mais

ter filhos. Eu não me lembro o assunto direito,

como que entrou nesse assunto, mas eu lembro

que ela falou: ‘eu faço sua laqueadura’. Que eu

não ia ter mais pro blemas. Entende? (...) O que

todo mundo fala para mim... tanto é que, quando

eu me recusei a assinar a laqueadura, nenhum

médico falou se eu quero ter mais filhos no fu-

turo: ‘você tem duas patologias graves, eu não

aconselho você a ter mais filhos’. Aí, eu falei pra

doutora: ‘mas eu não quero ter mais filhos, eu só

não quero operar’.

(Entrevistada de São Paulo, 30 anos, primeiro filho).

Podemos perceber, a partir desse depoimento, como o

serviço conduz a essa opções contraceptivas para as

mulheres HIV+. Nessa mesma direção, observamos que

os serviços tendem a não oferecer dupla proteção às

mulheres, elegendo o preservativo como método prefe-

rencial. Algumas mulheres entrevistadas, apesar de não

desejarem mais filhos, também não querem operar e

desejam outro método contraceptivo mais eficaz que o

preservativo. Esse tipo de relato foi bastante frequente,

sobretudo em São Paulo. 
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Em Porto Alegre, ao contrário, o que vimos foi um con-

junto de empecilhos que se colocam para a realização

da laqueadura tubária. Na fala das mulheres entrevis-

tadas, há a referência constante a essas dificuldades de

conseguir o procedimento. Isso faz com que, muitas

vezes, as mulheres nem mesmo expressem esse desejo

à equipe de saúde, pois antecipam uma posição con-

trária. Em Porto Alegre, os serviços tendiam a deses-

timular a laqueadura tubária. Mesmo no serviço em que

o profissional era favorável e procurava encaminhar o

procedimento, o documento de encaminhamento não

tinha valor no momento da negociação no hospital que

as atendiam para a realização do parto. 

Muitos médicos entrevistados em Porto Alegre sequer

conheciam a legislação sobre laqueadura tubária,

achavam ser proibida a realização do procedimento ou

ainda consideravam que a mulher deveria ter 25 anos

e dois filhos (segundo a legislação, é necessário apenas

um desses requisitos). Àquelas mulheres que desejavam

a laqueadura restava a alternativa de torcer para ne-

cessitarem de uma cesariana, condição que viam como

aumentando as chances de negociação com a equipe

médica para a realização do procedimento. Em São

Paulo, ter o vírus era um elemento facilitador para a

realização da laqueadura, sendo inclusive uma re-

comendação das equipes. Já em Porto Alegre, os médi-

cos argumentavam que a laqueadura desestimularia o

uso do preservativo pelas mulheres. 

Algumas conclusões

Gostaria de apontar algumas conclusões dos pesquisa-

dores envolvidos no estudo em termos de serviço e

políticas públicas. A primeira delas é que a cultura

médica produz diferentes interpretações da lei, e que

essas interpretações são reportadas às preconcepções

da AIDS, podendo agir tanto como um aspecto facili-

tador quanto como dificultador da possibilidade de rea-

lização da laqueadura tubária. Os serviços de saúde

considerados com estrutura mais fechada, os hospitais-

escola, tendem a limitar a possibilidade de escolha do

tipo de parto das mulheres, já impondo o desfecho

como ne cessário em função da condição de ser HIV+,

com justificativas científicas. 

Por outro lado, considero fundamental para os serviços

que atendem mulheres HIV+, e as políticas voltadas

a esse segmento da população, refletir sobre um acon-

selhamento mais amplo, com apoio ao planejamento

familiar, inclusive com oferta de dupla proteção (preser-

vativo + anticoncepcional). Além disso, é necessária

uma maior compreensão, por parte dos profissionais do

serviço, da complexidade que está implicada nas esco-

lhas de saúde reprodutiva das mulheres, para que, de

fato, elas possam tomar decisões mais informa das, e

não condicionadas pelas concepções dos serviços. O

ideal seria conseguir contemplar as práticas conside -

radas adequadas e preventivas à transmissão vertical

às expectativas e desejos das mulheres.

Temos percebido, a partir de outra pesquisa com mu -

lheres HIV+, que a maioria dos serviços que atendem

essas mulheres não cria espaços para que questões

como a interrupção voluntária da gravidez ou mesmo as

dificuldades no uso do preservativo sejam expressas

por elas. Assim, se a cultura institucional e a cultura

médica local possuem forte influência nas decisões das

mulheres em termos de sua saúde sexual e reprodutiva,

é fundamental capacitar esses serviços para acolher

melhor as suas demandas.



Por CLAUDIA PENALVO
Grupo SOMOS/RS

Projeto SAGAS – prevenção
em homens que fazem sexo
com homens
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SAGAS,1 financiado pela instituição holandesa

Schorer, é um projeto de longo prazo da SOMOS,

o que permite a realização de um trabalho continuado.

A etapa do projeto que será aqui apresentada chama-

se Qual é a sua?. A população-alvo do projeto são jovens

que se encontram em frente ao centro comercial Nova

Olaria, em Porto Alegre. Antes de iniciar a intervenção,

foram realizadas observações no local, aplicações de

questionário, entrevistas em profundidade e diários de

campo. Na ONG, os agentes do projeto receberam as-

sessoria de estudiosos como Dagmar Meyer, Luiz Hen-

rique Sacchi dos Santos e Vera Paiva. 

Sobre a população estudada, o espaço ocupado pelos

jovens vem sendo alvo de muita discriminação, tendo

sido, inclusive, proibidos de circular pelo espaço do cen-

tro comercial. Entretanto, mantiveram a calçada em

frente como ponto de encontro. Hoje, são cerca de 600

jovens que ficam ali, de tribos bem diversificadas. Os

dados socioeconômicos indicam que 40% deles re-

cebem de um a dois salários mínimos e a maioria relata

que, além de trabalhar, estuda. A maioria tem ensino

médio completo (46%) ou incompleto (25%). São

jovens majoritariamente moradores de Porto Alegre,

embora haja um número significativo que se desloca da

região metropolitana (42%). Oitenta por cento dos en-

trevistados informaram que moram com a família.

Nesta pesquisa, realizada anteriormente ao processo

de intervenção, que foi também uma forma de aproxi-

mação, foi perguntado aos jovens sobre a sua identi-

dade sexual a partir de um leque amplo de possi-

bilidades, em que podiam responder: heterossexual,

homossexual, bissexual, gay, bicha, veado, bofe, boy ou

que não estão preocupados com rótulos de identidade

sexual. Muitos se identificaram como bissexuais (41%);

no entanto, somados os que se reconhecem como ho-

mossexuais, bichas e gays, alcança-se a maioria, repre-

sentando 46% do grupo pesquisado. Quando questio-

nados com quem costumavam ficar ou namorar, 51%

relataram só com homens e 49%, com homens e mu-

lheres. Em relação à prática sexual, a maioria respondeu

que costuma transar somente com homens (68%) e

30% responderam com homens e mulheres. A surpresa

do grupo que realizava a pesquisa ficou por conta de

alguns participantes se dizerem virgens, o que foi im-

portante para os próprios agentes desmistificarem os

jovens, pois há a ideia de que, por serem jovens, neces-

sariamente praticam sexo.

No questionário, também foram respondidas questões

indicativas da vulnerabilidade. Três pontos pautaram a

formulação dessas questões: Vulnerabilidade de quem?

Vulnerabilidade a quê? Vulnerabilidade em que cir-

cunstâncias ou condições? E, posteriormente, a partir

disso, foram pensadas ações relacionadas a familiares

e amigos, gestores, governos e profissionais de saúde

e de educação. 

Em relação à vulnerabilidade relacionada com a saúde,

em especial a prevenção, além da aplicação do ques-

tionário, foi utilizada a metodologia das cenas em ofici -

nas. Os jovens relataram algumas cenas nas quais

passaram por situação de vulnerabilidade na negocia -

ção do uso do preservativo. Contudo, 38% afirmaram,

no questionário, nunca terem tido dificuldade para ne-

gociar o preservativo, 6% encontraram dificuldades e

12% informaram dificuldades com parceiros ocasio-

nais. Quando questionados se já passaram por alguma

situa ção que envolvia o risco de contrair HIV, 50% res-

ponderam que não e 46%, que sim (4% não respon-

deram). E, ainda, 20% afirmaram que quase nunca

usam o preservativo nas relações sexuais. Nas entre-

vistas em profundidade apareceram as cenas, e eles re-

lataram depoimentos como “Teve uma vez que esqueci

total” ou “Eu tava bêbedo”. Uma questão de controle foi

a pergunta se eles dispunham de camisinha no mo-

mento da entrevista: 58% disseram que não (as entre-

vistas foram realizadas no espaço de pegação).  

As entrevistas de profundidade indicam que eles con-

sideram o preservativo essencial, mas, no entanto, al-

gumas falas apontam que os jovens não confiam

plenamente no insumo. Pelos pronunciamentos, foram

1 SAGAS é uma rede de organizações com projetos para jovens homossexuais financiada pela instituição holandesa Schorer. A rede está
formada pela SOMOS, ABIA, GRAB, Grupo Arco-Íris e Schorer. 

O
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levantadas algumas razões para o não uso da camisi -

nha: confiança na saúde do parceiro, relação estável,

sentir pele na pele, tesão, realização regular do exame,

esquecimento, precipitação e bebidas alcoólicas. 

Formas de transmissão do HIV e 
identidade sexual

Existe uma confusão quanto ao que consideram pos-

síveis formas de contrair o HIV. Onze por cento citaram

o beijo como uma forma de adquirir o vírus. Isso pode

estar relacionado ao fato de a escola não estar dando

informações, ou mesmo não estar dando as informa -

ções corretas. Percebido isso, no âmbito do projeto,

foram formados grupos com os jovens e, com eles, cria -

dos cinco materiais para prevenção. Cada material tem

um tema: de um lado, conta uma história, por exemplo,

sobre beijo, sexo passivo, sexo ativo; do outro, traz dicas

importantes sobre como se prevenir.

A identidade sexual desses jovens é outro ponto de vul-

nerabilidade. Os espaços da escola e da família apare-

cem como os de maior discriminação e violência. Um

menino, por exemplo, relatou que saiu de casa porque a

mãe não iria aceitar, pois é evangélica. Disse que a res -

peitava muito e que não iria reagir com relação a isso.

Assim, mais da metade dos jovens respondeu já ter

sofrido algum tipo de discriminação (67%). Entretanto,

a maior parte não tem nenhum tipo de reação quanto

à discriminação, no máximo conta para alguém. 

Entre as ações desenvolvidas com os jovens, a SOMOS

ofereceu oficinas de teatro, vídeo e fotografia. A pro-

posta foi trabalhar projetos de vida, e não só de pre-

venção em HIV/AIDS, pois quase ninguém comparece

a uma oficina de sexo seguro. Foi desenvolvido, ainda,

um trabalho a partir de figuras significativas do uni-

verso gay, como Amy Winehouse, Michael Jackson e

Madonna. Os três monitores do projeto, que distri -

buíam material e camisinha nesses momentos, também

se tornaram referência. 

Quanto ao acesso aos insumos de prevenção, gel lubri-

ficante, camisinha e ao teste anti-HIV, a maioria infor-

mou que compra preservativo e lubrificante em

farmácias ou supermercados, e que não sabe onde

ficam as ONGs. Isso, na minha opinião, foi um tapa na

cara das ONGs. Foi relatado, ainda, que, em alguns pos-

tos de saúde, quando iam buscar preservativos, eram

questionados: “Mas a sua mãe sabe?”. Cinquenta e seis

por cento relataram já ter feito o teste anti-HIV, sendo

a metade em postos de saúde – 59% afirmaram repe-

tir o teste. As razões citadas para a realização do teste

foram: medo, camisinha estourada, garantia, doação de

sangue, para ter tranquilidade e como forma de pre-

venção. Questiono se a vigilância e o posto de saúde

estão funcionando como deveriam, pois um rapaz não

pode estar fazendo teste de três em três meses, como

um deles informou na pesquisa. Alguém deveria se per-

guntar por que ele faz tanto teste. Também foi realizada

uma formação para professores e profissionais de

saúde para que pudessem trabalhar juntos no acolhi-

mento e prevenção com esses jovens. 

Há um conjunto grande de dados quanto ao uso de dro-

gas, porém o que mais chama a atenção é que, ao con-

trário do esperado, a mais usada pelos jovens da

pesquisa é o álcool. Existem outras drogas circulando,

mas o álcool predomina. Outra ação importante a ser

destacada, feita no âmbito do projeto, foi um trabalho

com as famílias. Foram realizados grupos familiares,

pois como a maioria mora com os pais, muitos transam

em casa. Para a parada gay, foram confeccionadas

camisetas, com dizeres: “Eu amo meu filho gay”, “Eu

amo meu irmão gay” e “Eu amo meu amigo gay”.



Por MARK DREW CROSLAND GUIMARÃES
Grupo de Pesquisas em Epidemiologia e Avaliação em Saúde 
da Universidade Federal de Minas Gerais (GPEAS/UFMG)

Projeto PESSOAS – Pesquisa
em Soroprevalência de AIDS
na Saúde Mental
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projeto PESSOAS – Pesquisa em soroprevalên-

cia de AIDS na saúde mental foi financiado pelo

Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais, em

parceria com o Programa Nacional de Saúde Mental. O

projeto conta com publicações disponíveis no site do

GPEAS/UFMG.

Trata-se de pesquisa de corte transversal sobre o HIV

e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs),

como sífilis e hepatites B e C. A pesquisa foi multicên-

trica e de abrangência nacional. A justificativa quanto

à escolha de pacientes portadores de transtornos men-

tais se baseia no fato de essa população apresentar

maiores índices de vulnerabilidade e maiores prevalên-

cias de HIV, de acordo com estudos publicados. No en-

tanto, há uma maior concentração de estudos reali-

zados em países desenvolvidos, que indicam uma me-

diana de prevalência do HIV em torno de 5%, do que

em países em desenvolvimento (mediana de 1,5%). Em

geral, são populações psiquiátricas mais graves sele-

cionadas por amostra de conveniência, havendo, assim,

ausência de representatividade, seja de usuários dos

serviços, seja do tipo de atendimento, o que potencial-

mente pode gerar uma superestimativa de infecção

dessa população.

Há uma série de questões passíveis de ser avaliadas

para pensarmos se essas pessoas são mais vulneráveis.

A vulnerabilidade não é encarada como um marco

teórico, pois ainda há controvérsias quanto a isso, mas

a partir dela podemos pensar a vulnerabilidade clínica,

social, comportamental e de estilos de vida. O conheci-

mento sobre a prevenção dessa população é bastante

diferenciado do da população em geral – há menos

conhecimento.

O que chama a atenção nessa população é que ela man-

tém práticas sexuais igualmente ativas, como as da

população em geral, mas com altos índices de práticas

sexuais sem camisinha. As práticas não diferem muito

da população em geral, o que difere é a magnitude

dessas práticas. O objetivo do projeto PESSOAS foi

obter dados epidemiológicos no sentido de entender a

soroprevalência e os marcadores de comportamento,

com um conhecimento do grau de representatividade

para avaliar, junto aos programas, a formulação de

políticas públicas voltadas à prevenção e atenção da

população de pessoas portadoras de transtornos men-

tais com relação às ISTs – ISTs, e não DSTs –, pois en-

tendemos que são marcadores sorológicos. 

A pesquisa teve três dimensões: uma individual quanti-

tativa, uma avaliação dos serviços e uma individual

qualitativa no sentido de pensar a vulnerabilidade em

seu contexto de representação social. Os dois principais

objetivos foram avaliar as prevalências e descrever o

perfil de risco sociodemográfico e comportamental. A

população-alvo foram portadores de transtorno men-

tal internados em hospitais públicos cadastrados pelo

Mi nistério da Saúde ou em acompanhamento nos

serviços substitutivos, os Centros de Atenção Psicos-

social (CAPSs), selecionados por meio de amostra pro-

babilística. Para os hospitais, foram considerados so-

mente aqueles pacientes adultos internados há pelo

menos sete dias, tempo necessário para a estabilização

de quadros agudos. Somente foram entrevistados pa-

cientes clinicamente aptos a responder ao questionário,

avaliados por meio de instrumento específico e que

assinaram termo de consentimento. A exclusão de pa-

cientes não aptos, um princípio ético, potencialmente

exclui aqueles em condições de maior vulnerabilidade,

por se tratar de casos mais graves do ponto de vista

psiquiátrico.  

O estudo foi realizado com uma amostra ponderada,

tendo sido estabelecida uma divisão proporcional

da amostra em relação aos tipos de serviços (hospi-

tal ou CAPS). Outro procedimento de amostragem foi

a distribuição nacional segundo o número de casos

de AIDS por região. Portanto, trata-se de um estudo

representativo. 

O
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Principais dados

A avaliação constatou que, em poucos serviços entre

CAPSs e hospitais, havia ações específicas para o HIV,

e mesmo para prevenção das ISTs em geral. 

Em relação aos dados da população, para sífilis e HIV

houve maior prevalência em mulheres jovens e homens

de mais idade. Há importantes diferenças entre homens

e mulheres, e entre tipo de serviços (hospitais e CAPS).

Em geral, os homens e pacientes internados tendem a

ter maiores índices de abuso de substâncias, encarce-

ramento, múltiplos parceiros e quadros psiquiátricos

mais graves. São altos os índices de pacientes que já

moraram nas ruas e que sofreram diversas formas de

violência: verbal, física e sexual – esta última, princi-

palmente quanto às mulheres. Publicações dos resulta-

dos podem ser encontradas no site do GPEAS/UFMG

(http://www.medicina.ufmg.br/cpq/gpeas.php).

A pesquisa realizou uma série de recomendações aos

programas e aos serviços que estão também disponí-

veis nas publicações do projeto. O primeiro ponto foi a

argumentação pela necessidade de formulação e im-

plementação de políticas públicas de prevenção no âm-

bito dos serviços de atenção a portadores de trans-

tornos mentais no Brasil. Entre as recomendações, a

formulação de políticas públicas: 

� Importância da continuidade da pesquisa; 

� Urgência no desenvolvimento de mecanismos que

estimulem os serviços a implementar programas de

educação em saúde sexual voltados também para a

prevenção das ISTs/AIDS; 

� Promoção e capacitação dos profissionais de saúde

mental, com o objetivo de aumentar seu conheci-

mento e habilidade nos aspectos de diagnóstico,

tratamento e prevenção das ISTs/AIDS;

� Desenvolvimento de estratégias para aumentar o

acesso dos portadores de transtornos mentais ao

exame anti-HIV e outros exames diagnósticos de

ISTs; 

� Necessidade de criar mecanismos eficientes de cir-

culação dos dados da pesquisa para os serviços de

saúde mental, ISTs e AIDS em congressos científi-

cos, reuniões de trabalhos, organizações não gover-

namentais, entre outros; 

� Necessidade de estabelecer mecanismos de monito-

ramento e incorporação dos indicadores gerados

pela pesquisa na página do Departamento de DST,

AIDS e Hepatites Virais.

A capacitação dos serviços é fundamental, visto que

nenhum dos locais onde a pesquisa foi realizada teria

condições de oferecer adequadamente o teste e o acon-

selhamento. O conceito de integralidade não pode ser

esquecido no âmbito desses serviços, de AIDS e de

saúde mental. Os Serviços de Atenção Especializada

continuam sendo lugares de investigação, e menos de

aconselhamento. 



Por MÁRCIA ANDRÉA BONFIM SOUZA TRUMEAU
Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde

Produção de pesquisas em
HIV/AIDS e aplicações nas
políticas e ações de 
enfrentamento da epidemia 
no Brasil 
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ara o Departamento de DST, AIDS e Hepatites

Virais, a questão central é: quais políticas cientí -

ficas e tecnológicas para quais políticas de saúde? En-

tendo a ciência e a tecnologia como importantes aliados

na produção e incorporação de novos conhecimentos e

tecnologias ao SUS, bem como na busca do fortaleci-

mento da resposta à epidemia. É nesse sentido que o

departamento fomenta e financia as atividades de pes-

quisa. Os resultados das pesquisas financiadas devem

ser passíveis de incorporação pela política pública. É

essencial para o departamento que haja a produção de

indicadores cientificamente fundamentados e a análise

crítica desses indicadores.   

O desafio do departamento tem sido a possibilidade de

financiar o desenvolvimento científico e tecnológico na

área de DST, AIDS e, mais recentemente, hepatites vi-

rais. Em 2004, a partir da reestruturação do Programa

Nacional de DST e AIDS, foi criada a Unidade de Pes-

quisa e Desenvolvimento Tecnológico, responsável pela

articulação desse financiamento. De 2004 a 2007, foram

investidos R$ 14,5 milhões a partir do terceiro acordo

com o Banco Mundial. A estratégia para o repasse desse

financiamento foi a realização de editais: ocorreram 14

chamadas nacionais e cinco regionais. As propostas

foram avaliadas por comitês externos e pareceres ad doc.

Foram financiados e apoiados 190 projetos:

� 7 projetos de chamadas de pesquisas de 2004;

� 77 projetos de chamadas de pesquisas de 2005;

� 26 projetos de chamadas de pesquisas de 2006;

� 32 projetos de chamadas de pesquisas de 2007;

� 9 projetos de chamadas de pesquisas de 2009;

� 2 projetos aprovados na carta-convite para micro-

bicidas;

� 37 projetos estratégicos (2004–2008).

Os 37 projetos estratégicos financiados tiveram como

objetivo subsidiar a formulação de futuros editais ou

concorrência. Assim, a Unidade de Pesquisa e Desen-

volvimento Tecnológico financiou 191 pesquisadores.

Um dos resultados desse financiamento foi a produção

obtida a partir dessas pesquisas. De 2004 a 2009,

foram elaborados no âmbito das pesquisas financiadas: 

� 510 resumos em congressos nacionais ou interna-

cionais;

� 172 artigos em periódicos nacionais ou interna-

cionais indexados;

� 102 outros, entre relatórios de pesquisa, documen-

tos técnicos, publicação em jornal/revista, divul-

gação, organização/edição de suplemento de revista

nacional; 

� 25 livros/capítulos de livros internacionais ou na-

cionais;

� 36 teses e monografias.

Temas variados
A chamada de projetos contemplou, desde o início, di-

versas temáticas: clínica, clínico-epidemiológica, com-

portamental, social e de diagnóstico e assistência em

DST/HIV/AIDS. Além dessas, ocorreram chamadas a

algumas demandas específicas, como transmissão ver-

tical do HIV, população negra, vacina anti-HIV, carta-

convite para microbicidas, direitos humanos, economia

da saúde, violência contra crianças e LGBTs, profissio -

nais do sexo e homofobia.

Havia a demanda pela abertura de editais em regiões

que não só o Sudeste do país. Assim, em 2005, as

regiões Norte e Centro-Oeste foram priorizadas; em

2006, o Nordeste; e, em 2007, o Sul. E há lacunas

temáticas de propostas que não foram contempladas

e/ou não foram financiadas, ou não tiveram projetos

apresentados. Principalmente a região Nordeste apre-

sentou lacuna em várias temáticas. Foram 12 temáti-

cas às quais ninguém se candidatou ao edital.

P
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Na chamada operacional de 2009, aconteceram as

seguintes lacunas temáticas: 

Diagnóstico, monitoramento, assistência e tratamento

� Prevalência de deficiências: infecções oportunistas; 

� Prevalência de efeitos adversos da terapia; 

� Antirretroviral (impacto no risco cardiovascular, sín-

drome metabólica, distúrbios neurológicos);

� Prevalência de neoplasias.

Clínico-epidemiológica

� Estudo clínico-epidemiológico nacional das DSTs; 

� Sífilis congênita.

Comportamental

� Populações de travestis, com prevalência e incidência

de HIV, AIDS e sífilis. 

Outra estratégia atual do departamento é a articu-

lação de redes de pesquisa, das quais alguns dos estu-

dos apresentados neste seminário fazem parte. Dentre

as redes, podemos citar: saúde mental e DST/HIV/

AIDS, transmissão vertical do HIV e da sífilis, popu-

lação negra e HIV/AIDS, pesquisa RDS, DST (em es-

truturação) e pessoas vivendo com HIV e AIDS –

PVHA (em estruturação). 

Gostaria de falar um pouco sobre o objetivo e os resul-

tados obtidos de cada uma das redes já formadas. A

fim de tornar transparente a produção científica finan-

ciada pelo departamento, foram realizadas 15 capaci-

tações junto aos pesquisadores, como metodologia de

pesquisa, publicações de artigos em revistas de im-

pacto, gestão de banco de dados, bioinformática, boas

práticas clínicas e laboratoriais, e criopreservação. 

A Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico

mantém parcerias com instituições públicas de ensino

e de pesquisa (FIOCRUZ e Instituto Butantan), além de

parcerias internacionais, como, por exemplo, com a Or-

ganização Mundial da Saúde e redes internacionais de

pesquisa que entram com apoio a processo de desen-

volvimento de pesquisa. 

Contudo, há desafios que a Unidade de Pesquisa e De-

senvolvimento Tecnológico ainda enfrenta para o pró -

ximo quadriênio, a começar pela definição de fontes de

financiamento. Outro desafio é buscar identificar as

prioridades e a gestão dentre as lacunas de produção

e desenvolvimento em algumas temáticas. É necessá-

rio, também, definir mecanismos de coordenação,

acompanhamento e avaliação dos projetos financiados

pelo departamento, bem como estimular a ampla di-

vulgação e incorporação na política pública dos resul-

tados das pesquisas. Para isso, há o processo de

reflexão sobre a integração de oficinas nos projetos e

a produção de livros.  

As publicações recentes das pesquisas financiadas pelo

Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais estão

disponíveis no site: <www.aids.gov.br>.
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Inicialmente, gostaria de ressaltar o pioneirismo da ABIA na capacidade de aglutinar pessoas
e temas diversos. Estou impressionado com as apresentações desta parte do debate, com
projetos de pesquisa com impacto nas políticas públicas, e um projeto de intervenção, como
o SAGAS, que realmente encanta. Começo a minha intervenção pelo tema abordado: pro-
dução do conhecimento e políticas públicas. A partir de meu duplo pertencimento, gestão e,
atualmente, universidade, percebo a definição de políticas públicas de maneira complexa, bas-
tante além do conhecimento acadêmico. Considero que essas políticas dificilmente conseguem
incorporar o conhecimento acadêmico, pois envolvem outros conhecimentos. Assim, ficamos
entre a ignorância do pesquisador ou do gestor, sendo dificultosa a produção de diálogo. 

Gostaria de pontuar algumas questões. A primeira delas, poderíamos, em tom de brincadeira,
chamar de “Cuidado: os serviços de saúde são prejudiciais à saúde”. Isso reflete um pouco o
que foi apresentado pelas pesquisas. Na pesquisa de parturientes, foi apontado o descuido
com o próprio indivíduo, demonstrando como as instituições podem ser violentas em relação
às mulheres, por exemplo. Esse tipo de atitude demonstra a dificuldade da incorporação dos
direitos, já estabelecidos em legislação, na prática. 

O segundo ponto é sobre a possibilidade, de fato, da extrapolação das questões específicas
da AIDS. Em algumas áreas, talvez elas tenham sido incorporadas e, nesse sentido, há a ne-
cessidade de um reforço ainda maior do argumento e da prática da intersetorialidade. 

Sobre o projeto SAGAS, duas questões me chamaram a atenção. A primeira é que, sem
dúvida alguma, o Programa Nacional de DST e AIDS, atual Departamento de DST, AIDS e
Hepatites Virais, se estruturou a partir do movimento homossexual. Contudo, hoje, fre-
quentemente é apontada a ausência de trabalhos específicos com essa população. Questiono
se o que está ocorrendo não seria uma AIDSfobia no movimento homossexual. Nesse sen-
tido, o SAGAS é muito importante. 

A segunda questão é que, no seminário anterior, eu e o Veriano Terto Jr., da ABIA, discuti-
mos a respeito do uso do preservativo. Na ocasião, ele afirmava que sempre temos motivos
para o não uso do preservativo, e isso corrobora os dados da mesa do dia anterior, que in-
dicam a diminuição do uso. Considero que o SAGAS seja um bom laboratório para pensar a
prevenção como um ponto central, mas não exclusivo.  

Para finalizar, gostaria de comentar a política do Ministério da Saúde. De fato, ocorreram
muitos avanços; entretanto, existem dúvidas se o problema de não haver proponentes em al-
guns editais está na comunidade científica ou no fato de terem sido divulgados em períodos
inadequados, ou mesmo por proporem a execução de uma pesquisa nacional em curto prazo.
Outro ponto é quanto à difusão dos resultados da pesquisa, feita via publicações científicas,
pois essa é a forma pela qual, hoje, os pesquisadores são avaliados. Assim, de fato, essa forma
de publicação prioriza essa comunidade (pesquisadores), e não chega a outras. 

“NA PESQUISA DE 

PARTURIENTES, FOI

APONTADO O DESCUIDO

COM O PRÓPRIO 

INDIVÍDUO, 

DEMONSTRANDO COMO

AS INSTITUIÇÕES

PODEM SER VIOLENTAS

EM RELAÇÃO ÀS 

MULHERES, POR 

EXEMPLO. ESSE TIPO DE

ATITUDE DEMONSTRA A

DIFICULDADE DA 

INCORPORAÇÃO DOS 

DIREITOS, JÁ 

ESTABELECIDOS EM

LEGISLAÇÃO, NA

PRÁTICA” 

ALEXANDRE GRANGEIRO
Universidade de São Paulo (USP)

Com a palavra, os debatedores
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Início comentando a minha trajetória no Comitê Técnico Assessor de Pesquisa e Desen-
volvimento Tecnológico em DST/HIV e AIDS do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Vi-
rais. Hoje, há uma discussão muito grande na área das ciências sociais sobre qual é o papel
do conhecimento científico na sociedade. No jogo das políticas públicas, esse conhecimento
compete com outros. Considero positivo esse mosaico de conhecimentos, na medida em que
não desejo viver em um mundo regrado pela ciência. Outras organizações, conhecimentos e
estruturas de sentido estão em jogo na vida, como, por exemplo, a religião, que não pode ser
deslocada da ação cotidiana das pessoas. O conhecimento científico deve ser considerado na
tomada de decisão, mas deve estar consciente do poder que tem, nos termos de Foucault,
ao sobrepor outras formas de saber. 

Observamos o esforço da produção de conhecimento científico na área da AIDS, mas ele
não pode ser tomado de forma geral. Atualmente, as decisões políticas podem não levar em
consideração o conhecimento científico. Um exemplo disso é o caso da produção de arroz na
Tailândia, que, por opção política, não é realizada com um maquinário disponível, ou seja, a
partir da tecnologia disponível, mas se mantém com a forma de produção familiar, manu-
faturada, pois há uma série de outras questões que envolvem esse fazer. Mas, nos níveis
políticos, o conhecimento científico pode ser bastante útil, quando é capaz de legitimar, de
dar força, a um documento (que não é lei), como o relatório da UNGASS.

A cada dia, percebemos o preço que a sociedade paga por uma epidemia concentrada.
Existe um mecanismo perverso do Estado que utiliza a doença como forma de controle rei -
terado. Podemos observar isso ao olharmos para a história: contamos a história das doenças,
nunca a da saúde, não pesquisamos saúde. Pesquisar saúde, ao que parece, é algo muito te-
dioso... Parece que a questão não é a cura, mas o aproveitamento de uma situação para gerar
controle. E isso não tem sido considerado pelas pesquisas, salvo algumas. 

Em relação aos editais, questiono se neles está considerado o conhecimento produzido sobre
determinadas populações. Nesse sentido, não é que as ONGs tenham realizado trabalhos
ruins, mas existe o desconhecimento sobre como trabalhar com populações específicas. Em
que medida os programas de formação continuada levam em conta o conhecimento já
produzido? 

“EXISTE UM 

MECANISMO PERVERSO

DO ESTADO QUE 

UTILIZA A DOENÇA

COMO FORMA DE 

CONTROLE REITERADO.

PODEMOS OBSERVAR

ISSO AO OLHARMOS

PARA A HISTÓRIA: 

CONTAMOS A HISTÓRIA

DAS DOENÇAS, NUNCA A

DA SAÚDE, NÃO

PESQUISAMOS SAÚDE.

PESQUISAR SAÚDE, AO

QUE PARECE, É ALGO

MUITO TEDIOSO...

PARECE QUE A QUESTÃO

NÃO É A CURA, MAS O

APROVEITAMENTO DE

UMA SITUAÇÃO PARA

GERAR CONTROLE”

FERNANDO SEFFNER,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
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da Saúde. O projeto propõe ampliar o espaço de inter-
locução entre os diversos setores que atuam na res -
posta à epidemia de AIDS no país e estimular sua
integração. O seminário objetiva apresentar dados pro-
duzidos sobre a epidemia de HIV/AIDS, incluindo dados
epidemiológicos, e determinantes sociocomportamen-
tais, identificar lacunas metodológicas e apontar en-
caminhamentos para a aplicação nas políticas e ações
de enfrentamento.
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1º Dia - 14 de dezembro de 2009
18:00 - 18:20 – MESA DE ABERTURA

18:30 - 19:30 – CONFERÊNCIA DE ABERTURA

2º Dia - 15 de dezembro de 2009
9:00 - 11:00 – MESA 1 – Vigilância epidemiológica e

mortalidade

Vigilância epidemiológica da AIDS e mortalidade 

Palestrante: Angela Tayra (CRT/São Paulo)

Mortalidade por AIDS no Brasil

Palestrante: Denise Lotufo (CRT/São Paulo)
Debatedores: - Ricardo Kuchenbecker (Hospital de Clínicas de

Porto Alegre) 
- Leticia Ikeda (Hospital Paternon e Programa 

Municipal de DST/AIDS – Viamão)

Debate aberto

11:00 - 11:20 – INTERVALO

11:20 - 13:20 – MESA 2 – Desafios na identificação e 
análise dos determinantes da 
epidemia

Pesquisa RDS em HSH   

Palestrante: Adriana Pinho (Fiocruz)

Pesquisa RDS em UDI

Palestrante: Mônica Malta (Fiocruz)

Pesquisa RDS em profissionais do sexo  

Palestrante: Giseli Damacena (Fiocruz)
Debatedoras: - Maria Inês Dourado (UFBA)

- Ana Borges (UFPEL)  

13:30 - 14:30 – ALMOÇO

14:30 - 17:30 – MESA 3 – Determinantes 
comportamentais e sociais  

Estudo nacional sobre comportamento sexual 
PCAP 2008 e estudo conscritos

Palestrante: Gerson Fernando Pereira (Departamento de DST, 
AIDS e Hepatites Virais)

Dados sobre coinfecções HIV/AIDS 

Palestrante: Ronaldo Hallal (Departamento de DST, AIDS e 
Hepatites Virais)  

"No peito e na raça": a construção da vulnerabilidade 
de caminhoneiros. Um estudo antropológico de 
políticas públicas para HIV/AIDS no Sul do Brasil 

Palestrante: Andréa Leal (ULBRA)
Debatedoras: - Regina Maria Barbosa (Secretaria de Estado 

da Saúde de São Paulo)
- Dagmar Meyer (UFRGS)

16:10 - 16:30 – INTERVALO

16:30 - 17:30 – DEBATE ABERTO

3º Dia - 16 de dezembro de 2009 (manhã)
9:00 - 10:00 – MESA 4 – Produção do conhecimento e 

políticas públicas 

Estudo de parturientes soropositivas para HIV: implicações 
para políticas de assistência 

Palestrante: Daniela Knauth (UFRGS)

Projeto SAGAS – prevenção em HSH

Palestrante:  Claudia Penalvo (SOMOS – RS)

Projeto PESSOAS “Pesquisa em Soroprevalência de AIDS na 
Saúde Mental”

Palestrante: Mark Drew Crosland Guimarães  (UFMG)

10:00 - 10:15 – INTERVALO PARA CAFÉ

10:15 - 11:00 – Produção de pesquisas em HIV/AIDS e 
aplicações nas políticas e ações de 
enfrentamento da epidemia no Brasil 

Palestrante: Márcia Andréa Bonfim (Departamento de DST, 
AIDS e Hepatites Virais)

Debatedores: - Alexandre Grangeiro (USP)
- Fernando Seffner (UFRGS)

11:00 - 12:00 – Debate aberto

12:00 - 12:30 – ENCERRAMENTO

Dados Epidemiológicos das DSTs e AIDS no Brasil   

Palestrante: Mariângela Batista Galvão Simão (Diretora do 
Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais)

19:30 - 20:30 – COQUETEL DE CONFRATERNIZAÇÃO
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