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RESUMO 
 
A discussão focaliza a epidemia de HIV/Aids na região mais 
pobre do Brasil, o Nordeste, especificamente no estado de 
Pernambuco. Analisa os serviços de saúde, sua estruturação, 
em resposta às tendências atuais da epidemia, que cresce 
entre mulheres, entre as pessoas de baixa renda e no interior 
do estado. Focaliza as contradições do direito à saúde. 
 
Palavras-chave: Política de saúde. HIV/AIDS. Serviços de 
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ABSTRACT 
 
The paper focuses the Aids epidemic in the poorest region of 
Brasil, specifically in the state of Pernambuco. Analyses health 
services, its structures, trying to answer to the new tendencies 
of the epidemic, that grows among women, people of low 
income and inland. It discusses the contradictions of the right to 
health. 
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INTRODUÇÃO 

Na realidade brasileira, ao estudar a política de saúde para pessoas vivendo 

com HIV/Aids em Pernambuco, e tomando como unidades de pesquisa serviços de saúde 

de referência para HIV/Aids, sediados na cidade de Recife, identificamos alguns problemas 

no enfrentamento da doença. Um deles, é o diagnóstico tardio para HIV fora da região 

metropolitana do Recife, pois as pessoas descobrem que são soropositivos em estágio 

avançado da doença, ou quando companheiros/as adoecem; mulheres que descobrem ser 

soropositivas a partir da doença dos filhos. Pessoas residentes no interior muitas vezes 

preferem fazer o acompanhamento na capital, pela falta de serviços ou pelo medo de 

preconceito e discriminação. Foram entretanto, apontadas dificuldades de chegar aos 

serviços de saúde da capital, por falta de recursos ou não ter garantido o transporte pelo 

município, apesar da existência de mecanismos de apoio a tratamento fora do domicílio. 

Identificamos também que a prescrição de medicamentos na rede pública, expedida por 

serviços de saúde de âmbito estadual não são aceitas nos serviços municipais, o que coloca 

em questão a concepção do Sistema Único de Saúde, vigente no país desde 1990.  

Enfim, os dados obtidos com a pesquisa apontavam para a necessidade de se 

conhecer a realidade da prevenção e do tratamento de HIV/aids para além da realidade dos 

serviços da capital do estado, Recife, abarcando os municípios da Região Metropolitana do 

Recife, e o interior do estado de Pernambuco, tendo em vista que a epidemia vem 

crescendo no Nordeste, apesar da média de casos de Aids no país estar estabilizada.  

Em Pernambuco também a epidemia vem crescendo e avança para as cidades 

do interior. Diante disso, nos anos recentes, novos serviços especializados em aids têm sido 

instalados no interior do estado, mas pouco se conhece sobre seu funcionamento e como 

esses serviços vêm garantindo a efetivação do tratamento, ou como se processa sua 

articulação com os serviços municipais de saúde e com as equipes da Estratégia de Saúde 

da Família, responsáveis pela atenção básica.  

Este artigo tem por objetivo analisar a realidade do enfrentamento à AIDS nos 

municípios da Região Metropolitana de Recife e municípios do interior de Pernambuco que 

possuem Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e Serviço de Atendimento 

Especializado (SAE) no tratamento de aids, apoiando-se numa perspectiva crítico-dialética 

de políticas públicas.  

 

1. PROBLEMA A SER ABORDADO 

Segundo Rocha (2011), a Aids deve ser compreendida como uma epidemia que 

expõe a exploração decorrente das relações capitalistas, no que se refere à cura ou a 
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vivência com HIV que depende em grande medida, da indústria farmacêutica e de seus 

acordos comerciais que privatizam o direito universal a serviços públicos de saúde. Revela, 

também, a manutenção da opressão, decorrente das relações patriarcais, na medida em 

que a prevenção é associada à normatização e controle da sexualidade pelas religiões, pelo 

Estado e pelas famílias. 

Considera-se que os determinantes da saúde, numa perspectiva ampliada, 

indicam que a saúde possui condicionantes socioeconômicos e culturais e o enfrentamento 

de uma patologia não pode se limitar ao tratamento medicamentoso, tornando-se necessária 

para uma resposta eficaz considerar a realidade socioeconômica da população, como se 

estabelecem as relações sociais e como se estruturam as políticas sociais e econômicas do 

país. 

No caso do Brasil as tendências da aids na atualidade tendem para a 

interiorização – crescimento de casos em municípios do interior, feminização – aumento 

de casos entre as mulheres e pauperização – crescimento entre pessoas menos 

escolarizadas e de menor rendimento. 

Em Pernambuco nos anos 1980, apenas cinco municípios apresentaram casos 

de AIDS – Recife (capital do estado), Jaboatão e Paulista (na Região Metropolitana), 

Caruaru e Petrolina (municípios-polo, com grande contingente populacional, situados no 

interior do estado), totalizando 351 casos no estado, dos quais 345 casos em Recife. Tais 

dados demostram que no início da epidemia existia uma concentração de casos na capital. 

Nos anos 1990 no entanto, houve uma disseminação da epidemia, com o avanço de casos 

em 128 municípios de Pernambuco e nos anos 2000 mais 44 em outros municípios, ou seja, 

172 municípios de Pernambuco já apresentam casos de aids. Segundo o Boletim 

Epidemiológico DST/AIDS (SECRETARIA, 2014), apenas em 07 dos 184 municípios do 

estado não há casos notificados de aids (Betânia, Calumbi, Itacuruba, Granito, Orocó, Santa 

Filomena, e Terezinha). 

Reportagem da Folha de PE, expôs em 2012, que  

O relatório do Boletim Epidemiológico Aids/DST 2012, do Departamento de DST, 
Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, aponta alguns municípios 
pernambucanos no ranking das 100 cidades acima de 50 mil habitantes com maior 
incidência de HIV. São elas: Recife, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Abreu e 
Lima, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Escada, Paulista e Igarassu (FOLHA PE, 
2012). 

 

O enfrentamento do HIV/Aids está estruturado em Pernambuco de forma 

descentralizada, contando com serviços específicos para realização do teste de HIV, 

abertos a todas as pessoas que desejem verificar sua sorologia para o vírus. Esses serviços 

eram anteriormente chamados de COAS – Centro de Orientação e Aconselhamento em 

DSTs e Aids, hoje são denominados CTAs – Centro de Testagem e Aconselhamento. Não 
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existem serviços desse tipo em todos os municípios de Pernambuco e em alguns municípios 

há apenas serviços como esses, que não fazem o acompanhamento/tratamento das 

pessoas detectadas com o vírus, apenas exame de sangue e orientação para as pessoas 

diagnosticadas positivas. Em 16 municípios existe o SAE – Serviço de Atendimento 

Especializado, onde há o acompanhamento ambulatorial de pessoas com HIV/Aids, 

incluindo consultas com profissionais de saúde, realização de exames e distribuição de 

antirretrovirais. 

Para responder ao crescimento da epidemia, existem atualmente 24 SAES no 

estado, sendo 15 SAEs na Região Metropolitana, 9 na capital, Recife, e 9 distribuídos pelo 

interior do estado. O SAE é um serviço de responsabilidade municipal, com apoio financeiro 

e orientação da Secretaria Estadual de Saúde. O Quadro 1 mostra os SAEs existentes e o 

total de pessoas com aids nos municípios que sediam esses serviços. No início da pesquisa 

que desenvolvemos, não existiam 3 SAEs, que ficaram fora do campo de coleta de dados (2 

no interior: Palmares, Limoeiro; um na região metropolitana, Goiana). 

A tendência de feminização da epidemia é atestada pela a proporção entre 

homens e mulheres infectadas em Pernambuco que atualmente é de 1,9 casos em homens 

para 1 caso em mulheres.  Na Região Metropolitana de Recife essa proporção é de 2,1. No 

Agreste é de 1,8. Nos sertões essa proporção se reduz um pouco, variando entre 1,6 a 0,9, 

revelando também, a expansão entre mulheres no interior. 

No que se refere ao atendimento de saúde, os municípios do interior, em geral, 

têm assumido a atenção básica em saúde, e os casos de doenças que necessitam de 

acompanhamento especializado ou de alta complexidade, geralmente são encaminhados 

para a capital e são atendidos em unidades de saúde de maior complexidade, geralmente 

sob a responsabilidade do governo estadual, ou no âmbito das unidades filantrópicas de 

saúde.  

No caso da aids, por exemplo, dos nove serviços ambulatoriais existentes em 

Recife sete estão inseridos em hospitais estaduais, um está localizado no Hospital das 

Clínicas, de âmbito federal, e apenas um serviço situa-se em uma Policlínica de 

responsabilidade do governo municipal.  

Quando ocorre o diagnóstico tardio do HIV, parte dos soropositivos toma 

conhecimento da doença em estágio avançado, quando ocorrem doenças oportunistas, 

havendo a necessidade de acompanhamento com especialistas como neurologista, 

cardiologista, dermatologista, psiquiatra, etc. Além disso, existe a necessidades de outras 

medicações além dos antirretrovirais, o que tem dificultado o tratamento.  

Existe uma dificuldade de ter garantida a medicação para doenças oportunistas, 

o atendimento com especialistas e a realização de exames de alta complexidade. Tal fato 
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aponta que os serviços de referência necessitam garantir também atendimento 

especializado, o que em geral não acontece, pois a equipe dos SAEs é composta 

basicamente por infectologista, assistente social, psicólogo/a e enfermeiro/a. 

Dado o crescimento da epidemia em Pernambuco para os municípios do interior, 

a implantação de novos serviços de referência em alguns desses municípios e a 

necessidade de conhecer a realidade do enfrentamento da aids em Pernambuco dentro da 

realidade do Sistema Único de Saúde levou-nos a indagar como tem se articulado o governo 

estadual e os governos municipais no enfrentamento à aids. Uma questão central é como 

ocorre o acesso dos soropositivos aos serviços necessários ao tratamento e o que os 

serviços têm ofertado. Uma preocupação era saber como os profissionais dos SAEs vêm 

sendo capacitados e têm enfrentado as tendências da epidemia e que articulações realizam 

para garantir o atendimento integral aos soropositivos, assim como saber se a prevenção 

vem sendo realizada nos municípios. Também era objeto de nossas preocupações, saber 

como as organizações da sociedade civil, especialmente aquelas que têm como foco de 

atuação o HIV/aids e as pessoas soropositivas têm atuado no enfrentamento à aids, 

especialmente nos municípios do interior do estado. 

Elaboramos um questionário para aplicação com os profissionais atuantes nos 

serviços, entendendo que as respostas a essas questões possibilitariam a compreensão do 

enfrentamento à aids pelos municípios, bem como poderiam contribuir para redirecionar as 

ações visando uma resposta eficaz à epidemia, sobretudo na perspectiva de se buscar 

soluções para o avanço do enfrentamento da doença e conseguir sua efetiva redução, 

principalmente entre as mulheres, no interior e entre a população mais pobre. Nosso 

interesse volta-se para a busca de caminhos que visem garantir o acesso ao tratamento 

com qualidade. 

Nossas hipóteses de trabalho apontavam que a informação sobre HIV/aids não 

chega à população feminina, especialmente das classes populares nos municípios do 

interior, onde também os profissionais de saúde não atentam necessariamente para as 

novas tendências da epidemia. Isso gera um diagnóstico tardio, que compromete o direito à 

saúde das pessoas infectadas pelo HIV, gerando um risco de adoecimento pela aids e 

agravamento das condições de saúde e de vida.  

Consideramos que nos diversos níveis e serviços de saúde não se consegue 

seguir a lógica do Sistema Único de Saúde, com articulação e hierarquização do 

atendimento, ocorrendo falhas, inconsistências no atendimento dos sujeitos.  

Por outro lado, a articulação com organizações da sociedade civil de apoio às 

pessoas com HIV/aids não tem consolidado um espaço que garanta acesso ao 

conhecimento sobre a doença e proteção social que contribua para uma vida com melhor 
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qualidade, para pessoas acometidas pela epidemia.  Reconhecer o que vem falhando e 

como interferir nesse processo pode contribuir para mudanças no atendimento e na vida dos 

sujeitos, e no rumo da epidemia em nosso estado. 

O objetivo geral da pesquisa era identificar como as tendências da epidemia de 

HIV/aids (interiorização, feminização e pauperização) vêm sendo enfrentadas em 

Pernambuco. Para isso, analisamos as ações de prevenção e tratamento da AIDS nos 

Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) e nos Serviços de Atendimento 

Especializado (SAE), a articulação dos serviços de saúde com movimentos da sociedade 

civil pela garantia do direito à saúde das pessoas com HIV/Aids. 

 

2. MÉTODO E PROCEDIMENTOS  

A pesquisa para discutir a atenção às pessoas com HIV/aids em Pernambuco, 

apoia-se numa leitura crítico-dialética da realidade social, marcada por referências quanti-

qualitativas de pesquisa, tendo em vista o alcance dos objetivos propostos.  

As estratégias de pesquisa adotadas foram: estudo documental, abarcando 

documentos sobre tendências do HIV/Aids, Boletim Epidemiológico DST/Aids PE, relatórios 

dos serviços; entrevista com base em roteiro pré-elaborado, realizada com profissionais e/ou 

gestores que atuam em 13 SAEs existentes nos municípios selecionados, e também nos 

CTAs desses mesmos municípios; observação dos serviços existentes – CTA, SAE – para 

registro das condições de atendimento. Esse processo de observação ocorreu no momento 

da realização da entrevista com os profissionais do serviço. 

Os serviços selecionados para realização da observação e entrevistas são os 

Serviços Especializado de Atendimento – SAEs e Centros de Testagem e Aconselhamento 

– CTAs localizados no interior do estado – Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Serra Talhada, 

Afogados da Ingazeira, Salgueiro, Petrolina; e na região metropolitana: Recife, Jaboatão dos 

Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Olinda, Paulista, Camaragibe. 

 

3. A ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM HIV/AIDS EM PERNAMBUCO 

3.1. O contexto da saúde no Brasil 

Parte-se da compreensão que nos países capitalistas existe uma desigualdade 

de renda marcante, própria desse modo de produção, em que a riqueza cresce mas não é 

dividida de forma justa e equitativa entre todos os trabalhadores. Portanto, entre aqueles 

que só têm sua força de trabalho para vender, o pauperismo se impõe, como condição 

imprescindível da criação de valor. Esse movimento se concretiza na dependência das 

condições particulares de cada realidade. É preciso considerar ainda que, além dessa 
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desigualdade de renda, insuprimível no capitalismo, convive-se com outras desigualdades 

que a ela se somam, entre as mulheres e os homens, entre pessoas de diferentes 

raças/etnias, assim como mitos e preconceitos permeiam as relações sociais, e repercutem 

sobre as vidas das pessoas. 

Considera-se que as iniquidades do capitalismo podem ser exponenciadas ou 

minimizadas, dependendo da intervenção do Estado na implementação de políticas 

públicas. Se ele torna-se responsável pela garantia de serviços sociais à população, pode 

contribuir para a redução das desigualdades e da pobreza. Em tempos neoliberais, de 

redução da ação do Estado frente às políticas sociais, há uma tendência à 

desresponsabilização do Estado quanto à oferta desses serviços, repassados à esfera da 

sociedade para que concretize a provisão. Somente a pressão da sociedade civil 

organizada, pode levar o Estado a se mobilizar para responder às necessidades da 

população, podendo antecipar-se às reivindicações, ou responder a elas.   

Nesse momento em que o mundo experimenta mais uma crise do capital, 

destruindo empregos, vidas, questionando o Estado sobre as políticas a adotar, esse 

conhecimento é vital para podermos dar continuidade a uma ação qualificada de 

enfrentamento da epidemia de Aids, na perspectiva da garantia do direito à saúde, por parte 

dos movimentos sociais organizados, em estreita relação com setores governamentais 

parceiros nessa luta.  

Documento da Rede Feminista de Saúde e UNIFEM (sd) aponta que  

a vulnerabilidade [ao HIV] é maior ou menor dependendo do ambiente, dos valores 
pessoais, dos níveis de exclusão social, cultural e econômica...diante da 
soropositividade, a vulnerabilidade ao adoecimento está associada à qualidade de 
vida, aos serviços públicos oferecidos e à sociedade civil organizada. (sd: 8) 

 
No Brasil, a existência de um sistema de saúde universal e gratuito desde 1990, 

tem sido responsável pelo direito à saúde de grande parte de sua população.  Atualmente 

mais de 90% da população brasileira é usuária do SUS, sendo que 28,6% da população 

utiliza exclusivamente o SUS. Isso significa, em uma população de cerca de 190 milhões de 

pessoas, 55 milhões de pessoas. Mais da metade da população, 61,5% utiliza o SUS e, em 

algumas situações, acessa serviços privados de saúde, seja através de plano privados de 

saúde ou pagamento direto. Apenas 8,7% não são usuários do SUS (PIOLA & VIANNA, 

2009: 20-21). 

O SUS conseguiu concretizar a descentralização da atenção à saúde, 

transferindo para os municípios a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde à 

população. O governo federal repassou a responsabilidade pela prestação de serviços de 

saúde aos municípios, assumindo o papel de estabelecer diretrizes gerais e de repassar 

recursos para financiamento. Segundo Piola e Vianna, os recursos aplicados entre 2000 e 
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2005, apresentam um crescimento real, de 80% para os recursos municipais; de 80,24% 

para os recursos estaduais e de 20,54% para os federais (2009: 30). A referência ao 

crescimento do gasto dos municípios e estados expressa um gasto que anteriormente não 

era da responsabilidade municipal ou estadual, mas do governo federal. Cabe atualmente a 

cada município decidir suas prioridades, montar os serviços de saúde necessários, contratar 

os profissionais, estabelecer os convênios com serviços privados no seu âmbito de atuação.  

A descentralização concretizada, entretanto, não garante que os munícipes têm 

atendidas suas necessidades de saúde. Entre os 5.564 municípios brasileiros, nem todos 

têm condições de desenvolver ações de atenção básica, de média e alta complexidade, na 

proporção e qualidade necessárias a sua população. Nem sempre é viável para um 

pequeno município com população reduzida, manter serviços de saúde, nem sempre existe 

capacidade técnica disponível. Em Pernambuco, como em outros estados, é comum o 

movimento de ambulâncias nas estradas estaduais, transportando doentes de seu município 

para regiões com maior estruturação dos serviços de saúde para atendimento.   

A descentralização, com responsabilização dos municípios pela prestação de 

serviços de saúde, tem implicações em relação ao cuidado com pessoas com HIV/Aids. 

Uma das características da epidemia de Aids é sua interiorização. Entretanto, a rede 

assistencial para DST/Aids no Brasil ainda se concentra nos municípios com maior 

população e com maior estrutura de serviços de saúde. Assim, nem sempre é garantido o 

atendimento necessário a quem precisa.   

 

 

 

3.2. Os serviços de atenção às pessoas com HIV/Aids em Pernambuco  

Esse texto focaliza, entretanto, apenas os SAEs e CTAs em municípios do 

interior de Pernambuco5 - Afogados da Ingazeira, com 23 casos notificados de aids; 

Arcoverde com 71 casos; Salgueiro com 38 casos; Serra Talhada com 57, Garanhuns com 

177, Caruaru com 692 e Petrolina, com 320 casos (SECRETARIA DE SAÚDE, 2014). Os 

serviços municipais atendem também casos de aids de municípios vizinhos, que fazem 

parte da mesma regional de saúde, e que não têm um total de casos de aids que justifique a 

criação de serviços específicos.  

                                                           
5
 A pesquisa ainda está em andamento, faltando a sistematização de dados de alguns SAEs e CTAs. 
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As visitas e as entrevistas realizadas apontam que o atendimento nessas 

unidades de saúde para pessoas com HIV/aids está dimensionado adequadamente para o 

atendimento aos usuários.  

De acordo com o Ministério da Saúde, os serviços ambulatoriais em HIV e aids 

(SAE) são serviços de saúde que realizam ações de assistência, prevenção e tratamento às 

pessoas vivendo com HIV ou aids. Estes serviços possuem diferentes configurações 

institucionais: são ambulatórios gerais ou de especialidades, ambulatórios de hospitais, 

unidades básicas de saúde, postos de saúde, policlínicas e serviços de assistência 

especializados em DST, HIV/aids. O objetivo destes serviços é prestar um atendimento 

integral e de qualidade aos usuários, por meio de uma equipe de profissionais de saúde 

composta por médicos, psicólogos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, assistentes 

sociais, educadores, entre outros. Algumas de suas atividades principais são: cuidados de 

enfermagem; orientação e apoio psicológico; atendimentos em infectologia, ginecológico, 

pediátrico e odontológico; controle e distribuição de antirretrovirais; orientações 

farmacêuticas, realização de exames de monitoramento; distribuição de insumos de 

prevenção; atividades educativas para adesão ao tratamento e para prevenção e controle de 

DST e aids. 

A equipe das unidades visitadas é composta basicamente por médico, 

enfermeiro, e técnicos de enfermagem. Em duas unidades de saúde encontramos assistente 

social compondo a equipe. Em um município, a gestão do SAE era feita por profissional 

biomédico. Em apenas um SAE, na cidade de Petrolina, o maior município entre os 

estudados, havia médico infectologista. Nos demais, médicos de diferentes especialidades 

assumem a função de acompanhamento dos usuários e dos problemas de saúde que 

porventura os acometem.  

No mesmo espaço do SAE, nesses municípios, funciona o CTA, que faz 

testagem e aconselhamento. O CTA atende qualquer pessoa que queira fazer o teste, e 

também todas as gestantes da área geográfica de abrangência, para realização do teste de 

HIV. Apenas em Petrolina, esse teste é realizado pela equipe da Estratégia de Saúde da 

Família. Apesar dos serviços CTA e SAE funcionarem no mesmo espaço físico nos 

municípios analisados, a equipe do CTA não é a mesma que atua no SAE, no 

acompanhamento dos casos detectados de HIV. Em uma das situações, um profissional 

tinha vínculo tanto no CTA, como no SAE, mas com diferentes funções profissionais.  

Identificamos um compromisso forte dos profissionais com o tipo de trabalho 

realizado, mantendo os trabalhadores de saúde na unidade para tratamento de pessoas 

com HIV/aids. Vale registrar que o vínculo de trabalho das pessoas que trabalham no CTA e 

no SAE pode ser de dois tipos: como servidor público vinculado através de concurso 
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público, o que garante sua estabilidade no serviço e no cargo, mas também há pessoas que 

têm cargo de confiança, ou seja, estão sujeitos a perder o cargo quando há mudança de 

prefeito, o que ocorre a cada 4 anos.  

Nessas unidades de saúde, a pessoa que é detectada com o vírus HIV no CTA, 

tem atendimento com o médico do SAE dentro de uma semana. Muitas vezes, se o médico 

está no serviço no dia em que a pessoa recebe o resultado positivo, é possível ser atendida 

imediatamente. Esse é um diferencial em relação à situação de SAEs já conhecidos e 

estudados, localizados em Recife, no Hospital Correia Picanço (referência estadual e 

regional para HIV/aids e doenças infecto-contagiosas), Hospital Universitário Oswaldo Cruz 

e IMIP (Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira), em que a espera por 

uma primeira consulta com um médico leva cerca de 3 meses. Esse profissional, nessas 

unidades de saúde é infectologista, e como não há muitos especialistas, há uma fila para 

atendimento. Entretanto, nos serviços de saúde no interior do estado, os médicos de 

diferentes especialidades realizam o atendimento e procuram responder de forma adequada 

às necessidades em saúde dos usuários positivos para HIV. 

O CTA e o SAE funcionam diariamente nos municípios estudados, mas o médico 

não atende diariamente, há dias e horários específicos para atendimento. Mas devido ao 

pequeno número de pessoas com HIV nos municípios, não há demanda reprimida, todos 

conseguem atendimento sem longas esperas. 

As pessoas que usam antirretrovirais geralmente têm acesso aos medicamentos, 

que raramente faltam nessas unidades de saúde. Em poucas situações ocorreu falta desses 

medicamentos. De acordo com as informações obtidas, as pessoas têm acesso também a 

medicamentos não específicos para HIV/aids, mas necessários para as infecções 

oportunistas relacionadas ao vírus. Quando o usuário é acometido por uma dessas 

infecções e precisa de atendimento mais complexo, é enviado para um hospital, geralmente 

de âmbito regional, situado nas proximidades do SAE. 

Quando uma pessoa de outro município é atendida no SAE e precisa de 

medicação além de antirretrovirais, é referenciada para a rede de seu município para 

conseguir essa outra medicação. 

Em relação a exames especializados, a detecção da carga viral, assim como 

CD4, os exames são feitos apenas em Recife, ou seja, a coleta de sangue é feita no 

município, geralmente uma vez por semana, e o material é enviado para análise na capital, 

que pode estar distante da unidade de saúde, a cerca de 8 horas de viagem. Esses exames 

são feitos regularmente pelos usuários. O maior problema relacionado aos exames, é a 

demora na obtenção dos resultados, devido à sobrecarga do Laboratório Central da 

Secretaria de Saúde de Pernambuco, situado em Recife. Outros exames de maior 
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complexidade, relacionados a doenças correlacionadas, nem sempre estão disponíveis no 

município e a pessoa é referenciada para um município próximo ou para a capital. 

Não detectamos a existência de organizações que congregam pessoas com 

HIV/aids nos municípios visitados, assim não há articulação do serviço com organizações da 

sociedade civil. 

Os profissionais entrevistados informaram que as pessoas queixam-se de 

preconceitos quando é confirmada a infecção por HIV e, muitas vezes, não querem se tratar 

no município, pois frequentar o serviço (SAE) pode expor seu estado sorológico para HIV e 

gerar discriminação. Isso significa que algumas pessoas acabam optando pelo tratamento 

em Recife, sobrecarregando as unidades de saúde dessa cidade. 

O SAE de Petrolina realiza atividades de prevenção, principalmente em escolas, 

a pedido ou por decisão do serviço, quando é detectado algum caso em alunos de escolas, 

ou em algumas instituições públicas ou privadas. São realizadas palestras, conversas com 

os jovens, objetivando orientar sobre as atitudes preventivas. Em todas as unidades 

visitadas, havia preservativos masculinos e femininos (em menor quantidade) disponíveis 

para qualquer pessoa, situados em caixas ou recipientes à entrada do serviço. 

Em princípio, a equipe de saúde procura responder às necessidades dos 

usuários, e na falta de profissionais como assistentes sociais, que atuam em busca da 

garantia de direitos para as pessoas com HIV/aids, orienta-os sobre o Programa Bolsa 

Família, sobre o Benefício de Prestação continuada e também quanto a programas locais de 

apoio às pessoas usuárias. 

Os profissionais entrevistados informaram sobre a ocorrência de processos de 

capacitação para profissionais de saúde na área de HIV/aids, dos quais participam sempre 

que possível. Esses processos formativos são realizados pela Secretaria Estadual de Saúde 

exigindo a presença de profissionais na capital. Mostram-se importantes espaços de 

conhecimento e troca de experiências. 

A ênfase do trabalho desenvolvido nos CTAs e SAEs recai sobre o tratamento 

das pessoas com HIV/aids, enquanto a prevenção tem caráter secundário, pois a principal 

ação preventiva realizada é o teste para detecção do HIV. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo possibilitou desvelar algumas contradições presentes na política de 

saúde para pessoas com HIV/Aids. Propostas a nível federal, essa política é  implementada 

pelos municípios e, nesses espaços, direitos são afirmados mas também negados no 

cotidiano. A criação de novas unidades de saúde específicas para pessoas com HIV/Aids, 

atendendo pessoas de seu próprio espaço e de municípios circunvizinhos, afirma direitos, 
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colocando serviços de saúde mais próximos de sua casa, garantindo atendimento clínico, 

psicológico, medicamentoso. A falta de profissionais com capacitação mais adequada ao 

cuidado com HIV/Aids (infectologistas), a contratação sem concurso público, a limitação do 

trabalho em termos de prevenção, reduzem esses direitos. A focalização da atenção ao 

cuidado médico com ênfase na distribuição de antirretrovirais, é outro elemento de negação 

de direitos, pois a pessoa com HIV/Aids precisa de alimentação adequada, convive com 

efeitos colaterais dos remédios, que podem interferir em sua capacidade de trabalho. A 

doença traz estigmas, desperta preconceitos, e os empregadores preferem contratar 

pessoas sem problemas de saúde que possam interferir na produtividade. Não há garantias 

legais para acesso a programas de transferência de renda, auxílios ou benefícios, e sua 

concessão geralmente está condicionada a condições muitíssimo frágeis de saúde, que 

impeçam totalmente o exercício laboral. Se considerarmos a realidade brasileira em que 

quase a metade da população economicamente ativa está no mercado informal, a falta de 

um vínculo formal de trabalho que possibilite o acesso a direitos como auxílio-doença ou 

aposentadoria, e em que os benefícios sociais não estão voltados para adultos que 

supostamente estão aptos ao trabalho, vemos a fragilidade que constitui a condição de vida 

de uma pessoa com HIV/Aids: tem atendimento médico, faz exames, recebe antirretrovirais, 

mas não tem trabalho formal, sofre com efeitos colaterais, pode ser acometida por doenças 

oportunistas – e nesse caso, nem sempre se pode contar com medicamentos gratuitos.  

As tendências atuais da epidemia estão sendo enfrentadas parcialmente em 

Pernambuco – com a criação de SAEs e CTAs no interior do estado, a tendência de 

interiorização tem uma resposta. A feminização da epidemia continua sem resposta efetiva, 

pois mesmo a prevenção da transmissão vertical volta-se mais para a criança que para a 

mulher. A pauperização da epidemia de HIV/Aids não vem encontrando respostas 

governamentais, pois a atenção centra-se na questão da saúde, desconsiderando que 

saúde não é só ausência de doença, mas produto de condições de vida a serem garantidas 

pelo Estado, através de políticas sociais. 
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