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Resumo: A AIDS é uma doença causada pelo vírus HIV e corresponde ao estágio mais 

avançado da infecção que ataca o sistema imunológico. É considerada uma pandemia. 

Não possui um perfil epidemiológico único. Devido à inexistência de uma política 

pública estruturada pelo Estado visando seu combate surgiram um grande número de 

ONGs voltadas para a doença no país. Objetivou-se identificar as principais políticas 

públicas sobre HIV/AIDS no cenário brasileiro e refletir sobre seu impacto na 

assistência às pessoas que convivem com HIV/AIDS.  A política de enfrentamento 

ganhou força ao atingir diversos grupos sociais, quando a sociedade civil se mobilizou 

e garantiu sua priorização, a pressão política e financiamento estável, inclusive o 

incentivo internacional. Atualmente o Brasil apresenta uma das mais modernas 

políticas de enfrentamento à AIDS; é referência internacional. 

 

Palavras-Chave: HIV. Aids. Políticas Públicas. 

 

Abstract: AIDS is a disease caused by HIV and corresponds to the most advanced stage 

of infection that attacks the immune system. It is consider a pandemic. Do not have a 

single epidemiological profile. Due to the lack of a structured public policy by the state 

seeking their struggle emerged a large number of NGOs focused on the disease in the 

country. The study aimed to identify the major public policy on HIV/AIDS in Brazilian 

society and to reflect on their impact on the assistance for people living with HIV/AIDS. 

The policy of confrontation has gained strength to reach various social groups, when 

civil society is mobilize and secured its prioritization, political pressure and stable 

financing, including the fostering international. Currently 

Brazil has one of the most modern policies to fight AIDS, is an international reference. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No surgimento da epidemia do HIV/AIDS as autoridades sanitárias mundiais 

supunham que as doenças infecciosas estavam totalmente controladas, devido ao 

advento das novas tecnologias e do saber médico moderno (NEMES, et al., 2004). 

A pandemia suscitou comportamentos e respostas coletivas, nos quais estão 

inseridas as estratégias políticas oficiais em seus diversos contextos. No Brasil como o 

problema de saúde que evoluiu demonstrando contradições sociais, econômicas e 

culturais, o HIV/AIDS constitui-se em uma temática bastante relevante na busca de 

respostas sobre como o poder público brasileiro organiza e estabelece as políticas de 

saúde pública (MARQUES, 2002).  
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As políticas públicas são respostas do poder público para problemáticas sociais. 

No seu cerne são estratégias relevantes para o enfrentamento da Aids e do 

desenvolvimento de ações de prevenção da infecção do HIV, pois institucionalizam no 

setor público de saúde ações sistemáticas para esse fim. Elas se estruturam numa rede 

de determinantes que delineiam os caminhos a serem trilhados pelo gestor público. 

Nesse contexto, são ações multidisciplinares e assim, entram em jogo diversos atores, 

com diferentes interesses e poder de barganha político-econômica, negociação de 

concepções de mundo, estratégias de ação e campos de luta por direitos e deveres 

sociais. É uma disputa de saberes e interesses travados no campo político, permeada por 

aspectos socioculturais e econômicos (SAMPAIO; ARAÚJO, 2006). 

Discutir sobre essa temática é uma das preocupações dos profissionais de saúde, 

particularmente pelos seguintes motivos: alto índice de infecções; diagnóstico tardio e 

doenças oportunistas decorrentes da Aids. 

Desse forma, se torna imprescindível a avaliação das políticas públicas 

brasileiras quanto ao apoio aos pacientes portadores do vírus HIV, para enriquecer a 

literatura científica nessa área que é de extrema importância para vigilância 

epidemiológica, principalmente no Brasil, conforme destaca a UNAIDS, Programa das 

Nações Unidas para HIV/Aids, a doença é um problema grave de saúde pública no 

Brasil, e tem se propagado em todas as regiões, com aumento paulatino da sua 

incidência. 

 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

 Trata-se de uma pesquisa bibliográfica para analisar a produção científica 

sobre as políticas públicas de saúde acerca do HIV/AIDS. 

Na pesquisa bibliográfica serão consultadas diversas literaturas relativas ao 

assunto em estudo, artigos publicados na internet e que possibilitaram que este trabalho 

tomasse forma para ser fundamentado. 

Pesquisa bibliográfica é o levantamento de toda a bibliografia já publicada, em 

forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita. A finalidade é que o 

pesquisador entre em contato direto com todo o material escrito sobre um determinado 

assunto, auxiliando o cientista na análise de suas pesquisas ou na manipulação de suas 

informações (MARCONI; LAKATOS, 1992). 

Para o alcance do objetivo, será realizado um levantamento dos artigos 

publicados que abordem sobre a temática - políticas públicas de saúde voltadas ao 

HIV/AIDS - nas bases de dados online. Os critérios de inclusão serão: artigos originais, 

disponíveis on-line e publicados em português, espanhol ou inglês. 

 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DO VÍRUS HIV NO BRASIL 

 

 

A descoberta da pandemia do vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) no 

início da década de 1980 causou grande impacto social, por ser construída como doença 

contraída somente por homens homossexuais, causando estigmas e preconceitos 

(ZILDENE; LEITE, 2009).  

A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) foi reconhecida no início dos 

anos 80, nos EUA e, sua chegada ao Brasil aparece oficialmente em 1982 (DHALIA; 

BARREIRA; CASTILHO, 2000).  



Seu surgimento no Brasil coincide com o declínio do regime militar, e esse fato 

traz algumas particularidades, tendo em vista o cenário sociopolítico no qual a aids se 

insere. A crise econômica e a dívida externa brasileira, proveniente dos empréstimos 

internacionais que colocaram o Brasil em uma posição de dependência econômica no 

âmbito do capitalismo global, aguçaram os problemas existentes na estrutura do sistema 

de saúde pública no país, o que fez com que a capacidade do governo de responder aos 

problemas ocasionados pela aids ficasse limitada (SILVA; et al., 2002). 

De acordo com estudo de Solano (2000), a resposta do Estado perante a 

epidemia do vírus HIV e consequentemente da AIDS, nos seus primeiros anos, limitou-

se à atuação das secretarias de saúde das unidades federadas mais afetadas, 

principalmente São Paulo. Essa limitação exigiu que a sociedade civil se organizasse 

para criar estratégias de enfrentamento à epidemia e de controle social das ações 

governamentais. 

Em 1986, foi criado o Programa Nacional de DST e Aids, hoje, a Coordenação 

Nacional de DST/ Aids, com a incumbência institucional de coordenar, elaborar normas 

técnicas e formular políticas públicas em sua área de abrangência (Solano, 2000). Em 

1988, foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), e iniciou-se o fornecimento, pelo 

Ministério da Saúde, de medicamentos para o tratamento das infecções oportunistas, 

comuns às pessoas vivendo com HIV/aids.  

Costa-Couto (2007) considera que as premissas do SUS de participação e 

controle social, de integralidade da atenção à saúde e de universalidade do acesso ao 

sistema foram vitais para as respostas à epidemia da Aids no Brasil. 

 De acordo com informações do Boletim Epidemiológico de DST/aids do 

Ministério da Saúde (2010), desde a identificação do primeiro caso de aids no Brasil, 

em 1980, até junho de 2009, já ±oram identificados, aproximadamente, 544.846 casos 

da doença. 

Atualmente, os serviços de saúde encontram um crescente número de pessoas 

acometidas com HIV ou com risco de aquisição do vírus. Neste aspecto, as estratégias 

de promoção da saúde parecem não ter o alcance necessário do objetivo proposto, que é 

advertir quanto à prevenção ao vírus, assim há uma exigência de ações mais efetivas dos 

profissionais de saúde e maior sensibilidade para lidar com aspectos tão complexos 

inerentes à doença (GALVÃO, 2002). 

Políticas de vigilância importantes foram implementadas, com realização de 

estudos em grupos populacionais específicos, formulações particulares da redução de 

danos do uso indevido de drogas injetáveis, oferta gratuita de preservativos masculinos 

e o suporte diagnóstico, como os Centros de Testagem e Aconselhamento (FONSECA, 

2005). 

 

 

 

5 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES PORTADORAS DE HIV 

 

A epidemia de HIV/Aids vem sofrendo diversas modificações em seu perfil ao 

longo do tempo, dentre as quais os fenômenos de feminilização (DINIZ; SALDANHA, 

2008). 

Quando se analisa a evolução na epidemia no sexo feminino no país, observam-

se três fases distintas em termos de risco para a infecção pelo HIV: a primeira fase, até 

1986, quando a transmissão pela via sexual era a mais importante, sendo, naquele 

momento, as parcerias com homens que fazem sexo com homens e homens 



transfundidos as mais frequentes. Nesse período era também relevante a transmissão 

pela transfusão sanguínea (SANTOS, et al., 2002). 

 A segunda fase, do fim da década de 80 ao início da década de 90, em que o uso 

de drogas injetáveis aparece como uma importante forma de infecção pelo HIV, 

particularmente na Região Sudeste do país (SANTOS, et al., 2002).  

A terceira fase, do início dos anos 90 até o presente momento, que apresenta 

nítido predomínio da prática heterossexual como forma de transmissão do HIV para as 

mulheres (PLUMMER, et al., 1991). 

Na população especificamente feminina, o crescimento do índice da Aids é uma 

fonte de ainda maior preocupação para saúde pública, pois, o vírus pode ser transmitido 

durante a gravidez e, dessa forma, ocorrer o comprometimento de crianças por 

Transmissão Vertical (BARROSO; GALVÃO, 2007; TUNALA, 2002; SANTOS, et al., 

2002).  

Do ponto de vista biológico, a vulnerabilidade feminina é superior à masculina. 

Por razões anatômicas, elas são mais suscetíveis à transmissão do HIV. Para a ascensão 

dos casos, destaca-se, entre as mulheres, a contribuição da dependência econômica, 

social e emocional. Outros fatores desfavoráveis são o diagnóstico e a assistência tardia 

entre as mulheres, os quais têm promovido redução na sua sobrevida bem como na 

qualidade de vida, mesmo diante dos diferentes avanços da terapia antirretroviral 

(CARVALHO, et al., 2006; OLIVEIRA, 2004) 

Importantes estratégias foram implantadas para prevenção da transmissão 

vertical do HIV, através da Portaria nº 2104, de 2002, ampliando as ações para todas as 

gestantes.  

No caso do grupo de idosos, 37% são mulheres e 63% homens e, atualmente, o 

índice de HIV entre idosos no Brasil já supera o de adolescentes entre 15 e 19 anos. 

De acordo com o estudo do ano de 2005, Batistella e colaboradores, afirmaram 

que ao contrário do imaginário social, as mulheres vivendo com HIV/AIDS não 

apresentam um número de parceiros significativamente diferente com relação às 

mulheres não vivendo com HIV/AIDS.  

O uso de drogas, o início da vida sexual mais precoce, a baixa aderência ao uso 

de preservativos, a maior proporção de histórico de DST e de violência sexual entre as 

mulheres vivendo com HIV/AIDS, são fatores que apresentam diferenças significantes e 

apontam algumas questões que a sociedade e os serviços de saúde necessitam enfrentar 

para diminuir a vulnerabilidade das mulheres à infecção pelo HIV (VILELA, 2005).  

A alta proporção de mulheres infectadas por seus parceiros fixos aponta a 

necessidade urgente de implementar estratégias de prevenção voltadas para esta parcela 

da população (BATISTELLA, et al., 2005). 

Os gestores e profissionais da área de saúde dos programas de DST/AIDS e da 

saúde da mulher devem entender a violência contra a mulher como um problema de 

saúde pública, que pode ter severas consequências na saúde física e psíquica das pessoas 

afetadas, entre as quais as DST, a infecção pelo HIV e a AIDS. Por outro lado, é 

necessário reconhecer igualmente que os diversos fatores implicados na violência sexual 

e doméstica exigem ações interdisciplinares para o seu enfrentamento que vão além das 

atividades do setor saúde e demandam parcerias efetivas, principalmente com a justiça e 

a segurança pública (BARBOSA, 2001).  

 

 

 

 



6 PROBLEMAS ENFRENTADOS PELAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

BRASILEIRAS QUANTO AO VÍRUS HIV 

 

O conhecimento escasso sobre os arranjos institucionais afetam as respostas 

governamentais para o HIV/AIDS. De acordo com Putzel em seu estudo do ano de 

2004, em países como Uganda, a resposta à epidemia de HIV/AIDS tem sido 

centralizada pelo governo federal desde os anos 1990. As autoridades vêm, desde então, 

encorajando o estabelecimento e a consolidação de organizações da sociedade civil, 

com o propósito de lutar pelos seus interesses e buscar financiamento internacional.  

No Brasil, ao contrário, as organizações da sociedade civil desempenharam um 

papel especialmente relevante na institucionalização do programa de AIDS, já nos seus 

primórdios, e especialmente a partir de 1992 (GALVÃO, 2000). 

Existem diversos problemas decorrentes da desigualdade de renda e 

instabilidade econômica no país. A grande extensão territorial dificulta ainda mais a 

gerência do país em virtude da ampla demanda e da falta de condições de acesso à saúde 

por muitas pessoas, motivadas pelo precário acesso ao serviço, inexistência de trabalho, 

analfabetismo, entre outros fatores.  

Apesar dessas barreiras, percebe-se que o investimento direcionado aos 

antirretrovirais e o auxílio da tecnologia, propiciaram uma certa melhora na qualidade 

de vida das pessoas portadoras de HIV e, assim, o aumento da expectativa de vida 

(DRACHLER, et al., 2003; SILVA, et al., 2009). 

No que se refere à assistência às pessoas com HIV/AIDS no Brasil, ao longo das 

últimas décadas da epidemia, o conjunto de intervenções voltadas à qualidade da 

assistência esteve sempre no escopo das políticas públicas de saúde (FONSECA, 2005).  

A elaboração das políticas voltadas ao HIV/AIDS culminou na consolidação de 

diversas leis, programas e coordenações de saúde, assim como teve um papel 

preponderante na organização dos Serviços de Assistência Especializada às pessoas com 

HIV/AIDS(12) 

Marques (2002), afirma que, diante da urgência do problema, as ações tomadas 

pelo governo para responder à epidemia da aids foram pouco avaliadas, apesar da 

tradição brasileira em fazer análises críticas das políticas públicas em geral. Sendo 

assim, a análise da construção das respostas políticas frente ao surgimento do vírus no 

Brasil constitui-se como um importante e vasto espaço de considerações e pesquisa. 

Em face desta realidade, se faz necessária a prática de ações voltadas à 

promoção da saúde e à assistência aos pacientes. Como um dos mais sérios problemas 

de saúde pública mundial e mais frequentes a ser enfrentado pelos profissionais de 

saúde, pelos governos e pela comunidade científica, o acompanhamento da doença 

ainda representa um grande desafio em diferentes aspectos, como as dificuldades de um 

tratamento efetivo que conduza à cura e as barreiras da adesão ao regime terapêutico 

(COHEN, 2000). 

Assim, a contribuição e o fomento ao debate em torno das políticas públicas de 

saúde e de sua influência à atenção a saúde das pessoas com HIV/AIDS, são essenciais 

para reforçar a literatura científica sobre pacientes soropositivo. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A história da Aids no Brasil é acompanhada pela forte mobilização da sociedade 

na luta contra a epidemia. As políticas públicas com ações focadas no conhecimento 

sobre a doença, estimularam o debate, principalmente contra a estigmatização dos 

homossexuais. 



A inserção da Aids na agenda política fortaleceu o movimento para diminuir o 

índice de pessoas portadoras do vírus e também auxiliou no aumento do pelos direitos 

universais ao acesso e ao tratamento integral da doença.  

A conquista da distribuição universal dos medicamentos antirretrovirais 

consolidou a concepção de saúde como direito e dever do Estado, segundo a 

Constituição Federal de 1988, demonstrando a responsabilidade do Estado com relação 

ao tratamento e ao cuidado das pessoas doentes. 

As novas demandas exigem repensar a participação do Sistema de Saúde e qual 

seria a sua melhor contribuição frente ao contexto e à complexidade da atual epidemia. 

O desafio também é propiciar que o envolvimento de pesquisadores, profissionais, e 

cidadãos torne essa luta como de toda sociedade na conquista da saúde. 
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