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RESUMO 
 
Este trabalho versa sobre a infecção de mulheres por 
HIV/AIDS, associando-a à vulnerabilidade a que estão 
expostas, numa perspectiva que alia os comportamentos 
individuais aos determinantes econômicos e socioculturais. 
Aponta ainda para os processos de exclusão a que as pessoas 
infectadas são submetidas e a necessidade de políticas 
intersetoriais de combate ao preconceito e direcionadas para 
além da abordagem individual na prevenção.  
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ABSTRACT 
 
This work discusses about the infection of women with 
HIV/AIDS, associating it with the vulnerability to which they are 
exposed, in a perspective that combines individual behavior to 
economic and social and cultural determinants. It also signals to 
the processes of exclusion that the infected people are 
subjected and the need for intersectoral policies to combat 
prejudice and directed beyond the individual approach to 
prevention. 
 
Keywords: Women. HIV/AIDS. Vulnerability. Exclusion. 
Prevention. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1
 Doutora. Universidade Federal da Paraíba (UFPB). E-mail: aprmiranda2@gmail.com 

2
 Doutora. Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

3
 Mestre. Universidade Federal da Paraíba (UFPB).  

4
 Estudante de Pós-Graduação. Universidade Federal da Paraíba (UFPB).  



 
 
 

                  

1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho aborda a infecção por HIV/AIDS de mulheres no Brasil, 

considerando as desigualdades de gênero e os fatores econômicos e socioculturais como 

determinantes para a vulnerabilidade da mulher à contaminação. 

A partir desta compreensão, volta-se para a abordagem do preconceito como um 

dos resultados imediatos a que as mulheres infectadas permanecem expostas ainda hoje, 

argumentando que isto está associado às “imagens da AIDS” que foram construídas 

historicamente que, no caso feminino, associou a infecção à prostituição, conformando uma 

desproteção que encontra respaldo na pseudo “estabilidade” e “confiança” das relações 

estabelecidas com seus parceiros fixos. 

A questão que se propõe trabalhar é que se faz necessário que as ações de 

saúde possam ir além de abordagens setoriais, pois elas não são suficientes para reduzir a 

vulnerabilidade feminina à infecção por HIV. 

 

2. A FEMINIZAÇÃO DA AIDS NO BRASIL COMO REFLEXO DA DESIGUALDADE DE 

GÊNERO E DE PODER E A NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DO PRECONCEITO 

 

A Acquired Immunedeficiency Syndrome (AIDS) ou Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA) é uma doença causada pelo vírus Human 

Immunodeficiency Virus (HIV) ou Vírus da Imunodeficiência Humana que ataca o sistema 

imunológico, atingindo principalmente as células de defesa do organismo: os linfócitos T 

CD4+. Hoje se sabe que ter HIV não é a mesma coisa que ter AIDS, sendo possível 

identificar quatro fases distintas pelas quais o HIV pode evoluir até se caracterizar como 

doença, AIDS: 1) infecção aguda; 2) infecção assintomática; 3) infeção sintomática; 4) 

infecção sintomática tardia quando a AIDS realmente se manifesta com o aparecimento de 

infecções e doenças oportunistas. Assim, o vírus pode permanecer incubado por um longo 

período sem se desenvolver e, em muitos casos, sem que isto seja conhecido pela pessoa 

infectada. 

A AIDS foi identificada inicialmente nos Estados Unidos, Haiti e África Central, 

no final da década de 1970, e o seu desconhecimento gerou transtornos de ordens diversas 

e insegurança junto à sociedade em geral, exigindo progressivamente maior atenção de 

governos e das organizações e profissões da área de saúde para seu enfrentamento, tendo 

em vista a mortalidade rápida a que estava associada e a falta de controle dos meios de 



 
 
 

                  

contaminação, o que a fez ser considerada como “a primeira doença infectocontagiosa de 

dimensões globais” (SOARES apud FREIRE; CARNEIRO, 2010, p. 1). 

No Brasil, os primeiros casos registrados de AIDS datam de 1983 e, a princípio, 

pouco se sabia sobre a infecção e as formas de contaminação, havendo, entretanto, uma 

imediata estigmatização dos doentes proveniente do fato de a maior frequência dos casos 

ocorrer entre homoafetivos masculinos (PARKER et al, 1994), seguida de usuários de 

drogas, prostitutas e travestis. 

Tal estigmatização foi influenciada pela mídia local que tomou por base a 

abordagem norte-americana das questões associadas à doença como homossexualidade e 

“grupos de risco” (CARRARA; MORAES, apud GALVÃO, 2000) que estimulavam a 

discriminação, ocasionando conclusões errôneas e precipitadas acerca da doença e 

confluindo para atitudes de exclusão. 

Neste período, o preconceito se somava à ausência de perspectiva futura de 

vida, uma vez que não existiam medicamentos e tratamentos eficazes que assegurassem 

um mínimo de qualidade de vida para os infectados. Sobre esta questão, Paiva (1992, p. 08) 

assevera que: “A construção social e histórica da AIDS em nosso mundo, tão marcado pelas 

tradições patriarcais mais rígidas é baseada na ideia de ‘morte’ e da ‘promiscuidade’.” 

As manifestações da AIDS no Brasil se deram em três momentos: no primeiro 

momento, o vírus se disseminou entre os homossexuais com alta escolaridade; em um 

segundo momento, houve a disseminação sanguínea, principalmente entre os usuários de 

drogas injetáveis e pessoas que receberam doação de sangue e derivados; e em um 

terceiro momento, o vírus se espalhou entre os heterossexuais e as populações de baixa 

renda, principalmente as mulheres, que antes representavam um número bastante reduzido 

de casos, aumentando assim os casos de AIDS entre crianças recém-nascidas, através da 

contaminação vertical de mãe para filho (BRASIL, 1999).   

A descoberta dos retrovírus HIV-1, em 1983, e HIV-2, em 1986, permitiu que se 

concluísse cientificamente sobre as formas de transmissão da doença por três vias: sexual, 

vertical ou sanguínea (DASPETT, 2005), todavia isto não impediu que a AIDS 

permanecesse sendo fortemente associada ao sexo, tornando-se uma “doença moralista” 

com culpabilização e discriminação das pessoas contaminadas (SILVA, 2011). 

Com o avanço das pesquisas, o termo “grupos de risco” foi substituído por 

“comportamentos de risco” (CARDOSO; MARCON; WAIDMANI, 2008), sem restrição de 

sexo, classe social ou raça. 

As primeiras iniciativas mundiais concretas frente ao combate da epidemia de 

HIV/AIDS se deram a partir do ano de 1986 com a criação do Programa Especial da AIDS, 

vinculado à Organização Mundial de Saúde (OMS), posteriormente denominado Programa 



 
 
 

                  

Global da AIDS e atualmente conhecido como Joint United Nations Programme on HIV/AIDS 

(UNAIDS), fato que engendrou o início de mudanças e aberturas de espaços em escala 

internacional para o surgimento de instituições governamentais e não governamentais 

destinadas ao enfrentamento da AIDS, conformando “respostas institucionais” (CASTRO; 

SILVA, 2005). Data também de 1986 a descoberta do primeiro medicamento utilizado no 

combate do vírus HIV, o que paulatinamente proporcionou mudanças na qualidade de vida 

das pessoas com HIV/AIDS e progressivamente a mudança da visão da AIDS que deixou de 

ser considerada mortal para ser compreendida como uma doença crônica (GALVÃO, 2000). 

Entretanto, apesar dos avanços no tratamento oriundos das medicações 

desenvolvidas para o combate do HIV/AIDS, Silva (2011, p. 77) destaca que, se com o 

diagnóstico não há mais necessariamente uma “sentença de morte” física, “[...] ainda temos 

a presença da morte civil, a doença do preconceito, a estigmatização matando mais do que 

o vírus”. 

No caso brasileiro, as primeiras respostas oficiais ao enfrentamento do HIV/AIDS 

aludiram às reivindicações da sociedade civil e datam de 1985 com a criação do Programa 

Nacional da AIDS que determinava as normas para seu enfrentamento no país  (SOUZA et 

al, 2010), abandonando a compreensão oficial da doença como problema secundário 

(DANIEL; PARKER; 1991), restrita a grupos minoritários e passando a considerá-la como 

problema de saúde pública, dado o crescimento do número de casos e de mortes 

observadas no país.  

Sobre a organização da sociedade civil em torno da questão do HIV/AIDS, 

Daniel (apud CASTRO; SILVA, 2005, p. 61-62) comenta que suas requisições iam além da 

inclusão de suas demandas/necessidades na política de saúde, mas também incorporavam 

a necessidade de enfrentamento da chamada “terceira epidemia” que atingia a dimensão 

moral das pessoas contaminadas com o vírus porque envolvia “[...] todo o processo de 

discriminação social e as mais diversas formas de estigmatização, veladas ou não, que 

foram surgindo paralelamente à manifestação dos primeiros casos da doença”. 

Ao tratar das “imagens da AIDS”, Silva (2011) aponta para duas questões 

importantes e que rebatem decisivamente sobre o perfil que a AIDS vem assumindo no 

Brasil: a primeira relativa à compreensão da AIDS como a “doença do outro” que tanto 

reforça o preconceito, quanto corrobora para uma pseudo ideia de que o risco está nas 

relações praticadas por outrem e que se reflete em menor autoproteção; a segunda atribui a 

existência da divisão das pessoas contaminadas em “vítimas” e “culpadas”, aquelas 

englobando as crianças, os hemofílicos e as mulheres casadas e essa aludindo aos 

homoafetivos, às prostitutas e aos usuários de drogas, o que reforça a manutenção do 

preconceito e da discriminação.  



 
 
 

                  

Os programas oficiais destinados às pessoas com HIV/AIDS foram iniciados no 

Brasil na década de 1980, quando também surgiram as primeiras medicações em âmbito 

internacional, mas as primeiras campanhas foram duramente criticadas e classificadas como 

discriminatórias (GALVÃO, 2000) e as ações de enfrentamento do HIV/AIDS só ganharam 

visibilidade nos anos 1990, culminando com a publicação da Política Nacional de DST/AIDS 

em 1999.  

A partir de 1996, o governo brasileiro iniciou a distribuição gratuita de 

medicamentos antirretrovirais (ARVs) para as pessoas com HIV ou doentes de AIDS, 

conforme Lei no. 9.313, de 13 de novembro de 1996 (GALVÃO, 2000), e embora isto só 

tenha ocorrido mais de uma década após a notificação do primeiro caso nacional de 

contaminação, o país se tornou pioneiro neste tipo de atenção, o que implicou em 

significativa redução da taxa de mortalidade por HIV/AIDS no país. 

O tratamento antirretroviral oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não 

se restringe à distribuição de medicamentos, mas também compreende consultas médicas, 

exames, internações, assistência multidisciplinar disponibilizada através de serviços como: o 

Serviço de Assistência Especializada (SAE) nos ambulatórios, onde a pessoa infectada tem 

atendimento especializado e distribuição de medicamentos e preservativos; o Hospital Dia 

(HD), onde recebe procedimentos hospitalares durante algumas horas do dia, quando não é 

necessária a internação; e a Assistência Domiciliar Terapêutica (ADT), que presta 

atendimento à pessoa infectada em sua residência, quando se faz necessário, além dos 

Centros de Testagem Anônimos (CTA), onde as pessoas podem realizar o teste anti-HIV de 

forma gratuita, confidencial e anônima. Ainda assim, não tem conseguido atingir 

determinados segmentos populacionais no que concerne aos aspectos preventivos, 

principalmente os jovens e as mulheres. 

Como referência mundial no atendimento às pessoas com HIV/AIDS, o Brasil 

alcançou inúmeras conquistas relativas à sua assistência, mas o enfrentamento da AIDS 

precisa ir além da distribuição gratuita de medicamentos, pois falar de AIDS, é falar também 

de preconceito, de vulnerabilidade, de necessidade de promoção à saúde e, neste sentido, 

há muito o que se avançar.  

A despeito do aumento da qualidade e do tempo de vida, da melhoria do sistema 

imune e da recuperação de doenças oportunistas, da diminuição das deformações físicas 

causadas pela doença e da redução de óbitos de pessoas infectadas observadas após a 

distribuição dos ARVs, é ainda expressivo o número de óbitos em termos nacionais, seja 

porque muitas pessoas contaminadas desconhecem serem soropositivas, seja porque não 

realizam o tratamento de forma adequada e continuada. Entre os principais fatores que 

dificultam o processo de adesão ao tratamento, citam-se o rigor deste; seus efeitos 



 
 
 

                  

colaterais; a precariedade material da pessoa com HIV/AIDS; e o medo de sofrer 

preconceito que faz com que os sujeitos escondam a doença (BRASIL, 2008). 

Entre os resultados imediatos do preconceito, Silva (2011) cita a eliminação das 

pessoas contaminadas do convívio social, decorrente de ações cotidianas que as segregam 

e isolam, cujo medo de sofrer um “julgamento social” conduz em muitos casos ao não 

compartilhamento/revelação do diagnóstico de contaminação, conformando o segredo como 

uma forma de “proteção” (SOUSA, KANTORSKI; BIELEMANN, 2004).  

Assim, hoje, com a melhoria da qualidade de vida resultante do uso das 

medicações, superou-se parcialmente o desafio de “morrer com AIDS” e o foco passou a ser 

“viver com AIDS” (SILVA, 2011), com as mudanças nas esferas afetiva e familiar e, por 

conseguinte, no padrão de vida sexual e nos projetos de vida (CARDOSO; MARCON; 

WAIDMANI, 2008).  

Todavia, é importante ressaltar que o fato de os ARVs proporcionarem melhores 

condições de vida, num primeiro momento isto não significa que a descoberta da sorologia 

positiva se dê de forma tranquila, pois, em geral, o diagnóstico é perpassado por um 

conjunto de reações distintas que ainda estão muito vinculadas com a associação entre a 

AIDS e a morte. 

Mas nem sempre o diagnóstico implica na desconstrução de sonhos e 

esperanças (DASPETT, 2005), podendo inversamente proporcionar vontade de viver e gerar 

mudanças significativas e positivas nos padrões de vida (CARDOSO; MARCON; 

WAIDMANI, 2008). Tais diferenciações existem porque a maneira de conviver com uma 

doença crônica está associada a dois fatores: os “pessoais” e os “socioambientais”, pois o 

modo de viver, a fé/crença, o modo de perceber a vida, a personalidade de cada sujeito, 

entre outros fatores, contribuem para o processo de convivência com a doença (BRASIL, 

2008).  

Atualmente, no Brasil, a AIDS vem assumindo novas características, tais como: 

interiorização, pauperização e feminização, associadas respectivamente à desinformação e 

à grande mobilidade da população em busca de trabalho, à vulnerabilidade de expressiva 

parcela da população, pincipalmente de baixa escolaridade, somada à exposição ao uso de 

drogas, e, por fim, à desigualdade de gênero.  

O conceito de vulnerabilidade a que aludimos neste trabalho parte da definição 

de Sanchéz e Bertolozzi (2007, p. 323) que a consideram:  

 
[...] como um conjunto de aspectos que vão além do individual, abrangendo 
aspectos coletivos, contextuais, que levam à suscetibilidade a doenças ou agravos. 
Esse conceito também leva em conta aspectos que dizem respeito à disponibilidade 
ou à carência de recursos destinados à proteção das pessoas. 
 



 
 
 

                  

Assim, para que ações de prevenção e promoção à saúde possam se 

concretizar, é preciso que as iniciativas governamentais de combate à contaminação por 

HIV passem a considerar não apenas os fatores relacionados ao indivíduo, mas também 

aos fatores ambientais e ao status socioeconômico (BARBOSA; BYINGTON; 

STRUCHINER, 2000), ou permanecerão manejando os casos identificados, sem maiores 

impactos preventivos. 

Além do aumento de casos de infecção entre mulheres, atualmente este também 

é observado entre jovens homoafetivos (com prevalência de 10,5%) e entre usuários de 

drogas (com prevalência de 5,9%) e mulheres profissionais do sexo (com prevalência de 

4,9%) (BRASIL, 2013). 

Sobre estas mudanças, Brumatti (2008, p. 35) adverte que: 

 
Tais exemplos da relação entre pobreza, migração, e vulnerabilidade ao HIV 
sugerem que os fatores político-econômicos impulsionam a epidemia de HIV/AIDS e 
estão, sobretudo, associados a fatores estruturais e ambientais como os 
movimentos migratórios, a falta de poder das mulheres sujeitas à opressão 
econômica e de gênero, o encolhimento do mercado formal de trabalho, as políticas 
neoliberais, o mundo globalizado e desigual e a violência produzida pelo crime 
organizado e o tráfico de drogas.  

 

Pesquisas desenvolvidas revelam a existência cada vez maior de uma 

associação entre o subdesenvolvimento econômico e a vulnerabilidade ao HIV, o que no 

Brasil vem sendo identificado entre grande número de mulheres infectadas, cujas 

hierarquias observadas especialmente entre aquelas que se incluem nos segmentos de 

baixa renda, conduzem a uma maior vulnerabilidade à infecção pelo HIV (PARKER; 

CAMARGO JR, 2000). 

Estima-se que atualmente existam 718.000 pessoas com HIV/AIDS no Brasil, 

dos quais 80% teriam sido diagnosticados e os dados coletados indicam que há uma 

estabilidade do número de infectados, cuja taxa nacional de detecção foi de 20,2 casos para 

cada 100.000 habitantes. “A maior taxa de detecção foi observada na Região Sul, 

30,9/100.000 habitantes, seguida pela Região Norte (21,0), Região Sudeste (20,1), Região 

Centro-Oeste (19,5), e Região Nordeste (14,8)” (BRASIL, 2013, p. 5), e embora as Regiões 

Sul e Sudeste apresentem índices maiores, a Região Sudeste teve diminuição de 18,6% e a 

região Sul de 0,3%, enquanto as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste aumentaram 

respectivamente 92,7%, 62,6% e 6,0% (BRASIL, 2013). 

Há a verificação da tendência de aumento da prevalência de infecção pelo HIV 

entre a população jovem, de 17 a 21 anos, que passou de 0,09% em 2002, para 0,12% em 

2007, com maior ocorrência entre homens homoafetivos, cuja taxa subiu de 0,56% em 2002 

para 1,2% em 2007 (BRASIL, 2013).  



 
 
 

                  

“Considerando os dados acumulados de 1980 a junho de 2013 no Brasil, foram 

notificados [...] um total de 686.478 casos de aids, dos quais 445.197 (64,9%) são do sexo 

masculino e 241.223 (35,1%) do sexo feminino”. (BRASIL, 2013, p. 13), sendo que em 2012 

a taxa de detecção de casos entre homens foi de 26,1% e entre mulheres foi de 14,5%, 

principalmente observada entre pessoas com 35 a 39 anos. 

Embora o apoio familiar e dos amigos seja importante para o início e o 

prosseguimento do tratamento, não é incomum que haja rejeição por parte destes, seja pela 

contaminação, seja pelas situações que estão associadas à AIDS: homossexualismo, uso 

de drogas ou prostituição.  

“Os efeitos sociais da epidemia para os infectados são devastadores, 

especialmente no círculo de suas relações sociais, pois enfrentam todo tipo de desprezo e 

de isolamento social [...]”. (SANTOS, 2006, p. 10). 

No caso das famílias, seu comportamento dependerá da sua história e forma de 

auto-organização (SILVA; GOMES; BELLINI, 2012), podendo tanto contribuir para a 

superação do impacto imediato do diagnóstico, quanto para dificultar a adesão da pessoa ao 

tratamento. Para os autores, o sofrimento vivenciado após a descoberta do diagnóstico 

positivo para HIV/AIDS não é só sentido pela pessoa com HIV/AIDS em si, mas também por 

seus familiares e amigos que, por sua vez, têm de encarar juntos os problemas decorrentes 

do diagnóstico. 

Entre os principais fatores que causam o afastamento dos amigos e/ou 

familiares daqueles que vivem com o HIV/AIDS, estaria o medo de contrair o vírus (HANAN 

apud SOUSA; KANTORSKI; BIELEMANN, 2004). Já em relação ao convívio com a 

comunidade, as deformidades causadas pela doença contribuem para que esses sejam  

visualmente identificados e evitados socialmente. É neste sentido que a exclusão social se 

refletirá em dimensões sociais, mas também econômicas, políticas e culturais. 

As dificuldades em lidar com o diagnóstico não se restringem apenas às 

relações afetivas, reverberando também para o âmbito das relações de trabalho, onde é 

usual a manutenção do sigilo no ambiente de trabalho entre as pessoas assintomáticas que 

temem sofrer exclusão e preconceito por parte dos seus colegas e superiores (KAHHALE et 

al, 2010); já entre as pessoas em estágio sintomático da doença, é comum a dificuldade de 

permanecer exercendo suas atividades laborais, restando-lhes o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) que tem se mostrado essencial para sua sobrevivência, embora seu valor 

não permita a manutenção de níveis elevados de vida.  

 
No entanto, se as relações de trabalho mostram-se precarizadas e flexibilizadas com 
a redução crescente dos postos de trabalho para os demais trabalhadores, para o 
portador esse mercado torna-se mais reduzido em decorrência das restrições 
impostas pela desinformação das pessoas acerca da Aids, pela condição 



 
 
 

                  

debilitadora ocasionada pela doença acentuada pelas infecções oportunistas, às 
quais os portadores de HIV/Aids estão sujeitos. (SANTOS, 2006, p. 11). 

 
Em relação à incidência do aumento de mulheres infectadas por HIV/AIDS, 

Villela e Sanematsu (2003, p. 4) advertem que para além de questões relativas à saúde da 

mulher, este fenômeno está relacionado a questões culturais e sociais, vinculadas à “[...] 

concepção de ‘feminilidade’ associada à submissão sexual das mulheres aos homens”, 

assim, a dificuldade de cuidar de si torna-se ainda maior quando associada à feminização e 

à pauperização. 

No mesmo sentido, Barbosa, Byington e Struchiner (2000) criticam as atuais 

estratégias de prevenção que ainda se localizam sobre a abordagem individual e a 

capacidade dos indivíduos identificarem o risco de infecção, sem considerarem a baixa 

acessibilidade à informação por parte de vários segmentos da sociedade, a associação que 

os indivíduos podem fazer acerca de diferentes graus de risco, a não colocação da saúde 

como prioridade, ou a interação entre os parceiros e a negociação da proteção, seja ela 

tácita ou explícita, perpassada por questões como “[...] o gênero, a idade, o nível 

socioeconômico e o grau de intimidade da relação”.  

 Faz-se, portanto, necessário entender os determinantes culturais, econômicos  

e sociais para compreender a mudança do perfil epidemiológico no Brasil – crescimento da 

infecção entre os grupos vulnerabilizados – e, neste sentido, é fundamental considerar 

questões como as relações de gênero na feminização do HIV/AIDS, pois as mulheres ainda 

são as mais atingidas pela pobreza, discriminação, violência e rebaixamento salarial. 

 
[...] Em nossa sociedade patriarcal, culturalmente, o controle das relações sexuais 
pertence ao homem. Portanto, diminui as possibilidades de negociar o uso dos 
preservativos e de práticas sexuais mais seguras, o que contribui para aumentar a  
vulnerabilidade feminina à infecção. [...] Além disso, no imaginário da população 
existe uma associação entre AIDS e multiparceria e, desta forma, muitas mulheres,, 
por possuírem parceiros fixos ou terem tido poucos parceiros, ou não considerarem 
a multiparceria de seus companheiros, não se percebem em situação de risco, não 
estando, portanto, sensibilizadas para os fatores que aumentam sua vulnerabilidade 
à infecção pelo HIV (SANTOS, 2006, p. 26). 

 

Além disso, a questão da pouca visibilidade que a infecção de mulheres 

alcançou, inclusive em decorrência da associação inicial da AIDS ao homossexualismo, 

confluiu para que ela só passasse a ser vislumbrada a partir da expressividade quantitativa. 

Assim, é ainda comum que as mulheres descubram serem soropositivas após o 

adoecimento do seu parceiro ou com o aparecimento de uma doença oportunista, o que faz 

com que a situação da mulher perante à AIDS ainda se constitua como um desafio para os 

governos e para a sociedade civil organizada (FREIRE; CARNEIRO, 2010). 

Embora as modificações contemporâneas venham estabelecendo novos 

padrões e normas para a vivência da sexualidade de homens e mulheres, a mulher ainda se 



 
 
 

                  

encontra em uma posição de desigualdade em relação ao homem nas relações sexuais e 

isto a torna mais vulnerável às doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).  

Em termos formais, a saúde da mulher somente foi estabelecida como prioridade 

pelo governo brasileiro a partir dos anos 1980 com a criação do Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher (PAISM) (PEREIRA, 2010) que enfrentou inúmeras resistências 

dos setores mais conservadores da sociedade. Em 2004, o I Plano Nacional de Políticas 

para as Mulheres (PNPM) foi estabelecido, incluindo em suas áreas de atuação a questão 

da saúde reprodutiva, inclusive ressaltando temas como o aborto e o crescimento de casos 

de infecção por HIV em mulheres. Com o avanço dos casos de infecção por HIV entre 

mulheres, em 2007 foi lançado pelo Ministério da Saúde o Plano Integrado de 

Enfrentamento de Feminização da Epidemia da AIDS e outras DSTs, revisto em 2009. Este 

partiu do reconhecimento das desigualdades de gênero que interagem com as questões 

econômicas e mais precisamente a pobreza, as questões socioculturais, o racismo, a 

violência e os estigmas que se constituem como fatores contribuintes à vulnerabilidade da 

mulher, o que exige o desenvolvimento de ações integradas, já que se considera que esta 

vulnerabilidade está mais associada às desigualdades que a questões biológicas 

(PEREIRA, 2010). 

Ações de promoção à saúde são essenciais para a redução dos casos de 

infecção e de mortalidade de mulheres infectadas, mas mesmo entre os serviços de saúde 

da Atenção Básica – a exemplo dos demais níveis de complexidade –, é ainda comum o 

despreparo dos profissionais para lidarem com situações de violência e de gênero. Ademais, 

é preciso ir além de ações pontuais de saúde, pois é necessário que haja reais 

oportunidades de inserção da mulher na sociedade, com igualdade de direitos e de 

condições de trabalho, renda, acesso às políticas públicas e para isto é mister um processo 

de transformação cultural que represente o enfrentamento concreto das situações de 

violência e exploração das mulheres. 

São questões socioculturais e econômicas que conduzem às mulheres ao 

desconhecimento de seus direitos de saúde e sexuais, ao estabelecimento de relações 

sexuais onde prevalece o sentimento de “confiança” e de “segurança”, cuja decisão do uso 

do preservativo em muitos casos não lhes compete. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Embora hoje já existam medicamentos e tratamentos que trouxeram maior 

qualidade de vida às pessoas com HIV/AIDS, não se pode negar que o preconceito e a 



 
 
 

                  

exclusão ainda perduram, tanto no âmbito sócio-familiar, quanto nas relações de trabalho, 

conformando um estigma, principalmente entre as pessoas em situação de maior 

vulnerabilidade, como o caso das mulheres de baixa renda e com menor nível educacional. 

Apesar do investimento em ações e serviços de saúde destinados aos 

soropositivos, as ações institucionalizadas ainda padecem de uma perspectiva preventiva 

estritamente vinculada à opção individual, sem considerar os aspectos econômicos, 

socioculturais e de gênero que influenciam na contaminação por HIV. Neste sentido, é 

preciso ir além do tratamento, promovendo ações intersetoriais que possam, de fato, 

promover a saúde, considerando as particularidades dos sujeitos envolvidos. 
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