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1- Introdução 

 

A epidemia do HIV/AIDS cresce todos os anos, os seus mecanismos de 

tratamento e acompanhamento não diminuem a sua existência, apesar de amenizar os 

seus efeitos, que não se restringem apenas ao processo de saúde-doença, mas que 

relacionam-se a determinações econômicas, sociais e culturais.  

Por muito tempo o diagnóstico de HIV/AIDS era o mesmo que receber a 

sentença de morte. Atualmente, já não se trata de um processo de adoecimento que 

cause tanto “horror” à sociedade, sobretudo pelas mudanças instituídas pelo Estado, que 

passou a substituir em um modelo tendencioso, as propagandas de prevenção, pelas de 

medicação, ou seja tratamento. Mesmo sem a descoberta da cura, já é possível o 

prolongamento da vida, através da terapia com os antirretrovirais. No entanto, milhares 

de pessoas continuam a se infectar e a morrer devido à infecção pelo vírus. Essa 

constatação faz crer que o HIV/AIDS não se trata apenas de uma doença crônica e que 

hoje encontra-se controlada. Trata-se de uma moléstia que tem fertilidade no campo da 

vulnerabilidade, na pobreza, no machismo, nos aspectos econômicos, sociais e culturais. 

A infecção em mulheres, apesar de não ser no Brasil, atualmente, a maior 

tendência por infecção, é a nível mundial assustador. No entanto, o fato de os dados 

demostrarem a diminuição do número de mulheres infectadas, não é o mesmo que dizer 

que houve uma quebra na feminização do HIV/AIDS, ao contrário, isto nos informa que 

as preocupações em torno deste fenômeno estão dando resultados e que isso indica a 
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necessidade ainda maior de fortalecermos programas e projetos no atendimento as 

mulheres vulneráveis a infecção pelo vírus.   

Além disso, é preciso criar estratégias para além do próprio processo de 

infecção, ou seja, é preciso estarmos atentos a uma cultura que coloca a mulher em uma 

situação de inferioridade social, distante dos mecanismos de prevenção.  

Assim, o estudo que segue refere-se a uma análise inicial sobre a situação da 

mulher com HIV/AIDS no Brasil, a partir do Serviço de Assistência Especializada 

Materno Infantil SAE-MI, localizado no Hospital Universitário Lauro Wanderley, na 

cidade de João Pessoa. O objetivo é apresentar um programa destacando a sua 

importância no trato da assistência médica e social as mulheres gestantes vivendo com 

HIV/AIDS. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com análises advindas da 

observação sistemática desenvolvidas durante o estágio Supervisionado em Serviço 

Social, a qual resultou no Trabalho de Conclusão de Curso, intitulado: “A relação entre 

o mundo do trabalho e a população com HIV/AIDS: uma análise a luz dos (as) usuários 

(as) do Serviço de Assistência Especializada Materno Infantil (SAE-MI).  

Em um primeiro momento abordaremos os atuais dados sobre mulheres vivendo 

com HIV/AIDS, a nível mundial e nacional, na tentativa de construirmos alguns dos 

determinantes para a infecção nas mulheres, em uma análise para além do processo de 

Saúde-Doença. Em seguida, a luz do materialismo histórico dialético, apresentamos o 

Serviço de Assistência Especializada Materno Infantil e o trabalho desenvolvido com as 

mulheres gestantes vivendo com HIV/AIDS.  

 

 
2- Desenvolvimento  

 

2.1 Mulheres com HIV/AIDS: alguns determinantes 

 

 Os casos de HIV/AIDS aumentam substancialmente a cada ano, apesar de toda 

logística em torno da prevenção e tratamento frente a epidemia do HIV/AIDS. De 2007 

até 2016 foram registrados, segundo Boletim Epidemiológico, 136. 945 casos de 

infeção por HIV em todo Brasil. As regiões com maior número de caso é o Sudeste, 

seguido pelo Sul e Nordeste.  

 Apesar de uma estabilidade no quantitativo, atualmente, 34,9% da população 

com HIV/AIDS é composta por mulheres no Brasil. As mulheres apresentam-se, 
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segundo os dados da UNAIDS cerca de 17.8 milhões no quantitativo da população com 

HIV/AIDS no mundo.  

 A região com maior número de mulheres infectadas no Brasil é a região Sul, 

diante do quantitativo referente a infecção entre homens e mulheres. Nas regiões 

Sudeste e Centro-Oeste há uma predominância de homens em relação as mulheres, na 

média de 23,5 casos de homens, para 10 casos em mulheres.  

 Com relação a faixa etária percebe-se que a maior concentração de casos de 

HIV/AIDS no Brasil corresponde aos indivíduos com idade entre 25 a 39 anos, sendo 

esta faixa de idade composta por 49, 4% de mulheres.  

 Os dados nacionais revelam a dificuldade das mulheres na utilização da 

camisinha, especialmente, quando trata-se de relações estáveis, onde a mulher conhece 

o seu parceiro a alguns anos. A não utilização de preservativo é o maior causador da 

infecção pelo vírus do HIV/AIDS, sabemos que nas mulheres está imbrincado fatores 

históricos, que envolve a sexualidade feminina e a relação de poder estabelecida entre 

homens e mulheres, na sociedade capitalista/patriarcal.  

 Isso se deva ao tabu estabelecido na utilização do preservativo pelas mulheres, 

principalmente em mulheres adolescentes, onde a vida sexual é constituída como um 

segredo pela maioria das famílias brasileiras.  

 O sexo foi, historicamente, uma prática associada as necessidades masculinas e 

proibidas as mulheres, as quais estaria associada, no segundo grupo, a formalização da 

relação pela via do sacramento. Isto relaciona-se a forma patriarcal estabelecida pela 

sociedade capitalista, na qual as relações se dão de modo desigual. (SAFFIOTI, 1987).  

 De acordo com a pesquisa3 realizada por uma empresa de preservativo no “Dia 

do sexo” 52% das mulheres entrevistadas não usam camisinha. A não utilização do 

preservativo foi justificado nesta pesquisa pelo desconforto gerados na busca pelo 

preservativo, 42% das entrevistadas afirmam que é uma tarefa desconfortável e 37% 

sentem-se julgadas no momento da compra ou da procura em serviços públicos. Já para 

os homens, a pesquisa revela que 72% declaram achar natural e tranquilo. 

 O desconforto gerado nas mulheres relaciona-se ao lugar destinado pela 

sociedade patriarcal para sua ocupação. É naturalizado a concepção de que mulheres 

devem ocupar os espaços domésticos, sendo lhe atribuído, com exclusividade, a tarefa 

                                                           
3 Ver: https://www.revistaversar.com.br/index.php/2017/09/06/estudo-revela-que-uso-de-camisinha-
ainda-e-tabu-entre-mulheres-no-brasil/  
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de ser mãe, sendo, assim, vinculado a promiscuidade as mulheres que tem mais de um 

parceiro, que falam de sexo abertamente e se previnem, utilizando a camisinha.  

 A construção familiar em que o homem ocupa o centro das relações foi instituída 

historicamente em uma determinação de classe, o que cria a concepção de inferioridade 

das mulheres, com altos custos para educação sexual. A inferioridade e privação do 

sexo ocupa milhares de lares brasileiros, apesar de todo movimento cultural de 

reconhecimento das mulheres enquanto sujeitos sociais, capazes de fazer sua própria 

história, no qual o movimento feminista é fundante. 

 No entendimento de Facó (2011, p. 34): 

 

[...] a aids impõe reflexões essenciais não apenas por ser uma 
pandemia, mas porque põe em cheque os valores, as normas e 
algumas relações estruturais da nossa sociedade, como as relações de 
gênero. Suscitam também reflexões sobre a vida, o amor, o sexo, o 
prazer, a perda, a morte, assim como novas maneiras de se pensar e de 
se conhecer como essas múltiplas dimensões são representadas por 
homens e mulheres em contextos sociais concretos e específicos.  
  

 Assim, nas linhas que seguem, conheceremos a realidade instituída pelo 

SAE/MI, apresentaremos o serviço, lhe apontando como uma iniciativa importante para 

a prevenção e tratamento das mulheres gestantes com HIV/AIDS.   

 

2.2 O Serviço de Assistência Especializada Materno Infantil – SAE/MI e o 

atendimento das mulheres com HIV/AIDS 

 

O Serviço de Assistência Especializada Materno Infantil – SAE/MI foi 

inaugurado em 22 de novembro de 2002 na cidade de João Pessoa-PB. O programa fica 

localizado no sexto andar do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW)4 e tem 

como objetivo prevenir a transmissão vertical e fornecer assistência as gestantes que 

vivem com o vírus do HIV, bem como acompanhar as crianças e parceiros expostos ao 

vírus.  

                                                           
4O Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) foi inaugurado em 12 de fevereiro de 1980. 
Localizado no Campus I da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), no Bairro Castelo Branco, a 
instituição funciona como Hospital – Escola, contribuindo para formação de diversos profissionais na 
área da saúde. O HULW foi fundado no intuito de subsidiar o aprendizado acadêmico desenvolvido pela 
UFPB, servido a comunidade paraibana como um todo. Pertence a rede de atendimento da alta 
complexidade, vinculado ao ministério da educação, faz parte de uma autocracia federal e funcional 
desempenhando ações no campo do atendimento hospitalar, na pesquisa e no ensino.  
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O Serviço de Assistência Especializada é um programa do Governo Federal, 

vinculado ao Departamento Nacional de DST e AIDS do Ministério da Saúde, que 

trabalha com atendimento integral, por meio de uma equipe multidisciplinar, com a 

população que vive com o vírus do HIV/AIDS.   

O SAE-MI, com serviço especializado para o setor materno infantil, trata-se do 

primeiro serviço a ser implantado em um Hospital Universitário na Paraíba e é pioneiro 

na prevenção e tratamento das gestantes e crianças com HIV/AIDS, atendendo 

demandas do Estado da Paraíba e dos Estados circunvizinhos. É composto por uma sala 

para a coordenação, uma para treinamentos e reuniões, desenvolvimento atividades 

grupais, uma brinquedoteca, um fraldário, três enfermarias (sendo uma pediatra e duas 

adultas, onde funciona o hospital-dia), um posto de enfermagem, um almoxarifado, uma 

recepção, três consultórios médicos, uma sala para o Serviço Social e outra para a 

Psicologia, uma copa e um sanitário feminino e masculino.  

O serviço funciona todos os dias no período das 7 às 19 horas. As demandas são, 

geralmente, encaminhadas pelos Unidades Básicas de Saúde do Estado, pelo Centro de 

Testagem e Aconselhamento (CTA) do Estado e do munícipio, ou pelo próprio Pré-

natal do HULW. O serviço conta com parcerias como a do Laboratório Central –

LACEN (órgão do Governo do Estado da Paraíba) que oferece testagem e exames de 

Carga Viral e CD4 (Células de Defesas do Organismo), com o Hospital Clementino 

Fraga5 e com ONGs6 que vêm desenvolvendo atividades de assistência e prevenção à 

população que vive com o vírus HIV/AIDS.  

A principal meta do SAE-MI é evitar a transmissão vertical, ou seja, evitar que o 

vírus seja transmitido para bebê, durante a gestação, na hora do parto ou através da 

amamentação. Para isso, toda equipe do SAE-MI trabalha com campanhas de prevenção 

e de realização da testagem durante o pré-natal, prestando assistência as gestantes 

diagnosticadas.  O serviço oferece a coleta de sangue que é realizada no próprio setor e 

levada ao LACEN. 

Diante do objetivo existencial do Programa, as mulheres tornam-se o seu 

público-alvo, o que nos permite a compreensão das relações que perpassam este 

ambiente, no entendimento da totalidade que envolve as mais variadas dimensões 

referentes as mulheres com HIV/AIDS.  

                                                           
5Hospital de referência no tratamento de doenças infectocontagiosas.  
6A exemplo pode-se citar a Casa de Convivência João Paulo II, que acolhe os portadores do vírus 
HIV/AIDS. 
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De 2007 a 2016 foram notificados 44.766 casos de mulheres com HIV/AIDS em 

todo país, segundo o último Boletim Epidemiológico, divulgado pelo Ministério da 

Saúde. Com relação a taxa de detecção de gestantes, apresenta-se um crescimento 

substancial. No período de 2000 até junho de 2016 foram notificados 99.804 casos de 

infecção do vírus em gestantes.  

O aumento é de 28,6% e pode ser observada em todas as regiões brasileiras, 

sendo a região Nordeste responsável pelo quantitativo de 16,2% dos casos. O Boletim 

apresenta o perfil destas mulheres gestantes: são em sua maioria mulheres com ensino 

fundamental incompleto, possuindo entre 20 a 24 anos, de raça parda, seguido pela raça 

branca e em um número menor, a raça preta.  

Em pesquisa de campo realizada no SAE/MI em 2016, a fim de verificar as 

condições de trabalho da população vivendo com HIV/AIDS pode-se perceber que os 

números estão de acordo com o postulado pelo boletim de nível nacional. A maioria das 

mulheres gestantes se intitularam pardas ou brancas, com idade entre 23 a 27 anos.  

A problemática do HIV/AIDS é complexa e envolve relações sociais, que 

revelam o processo contraditório em que se alicerça a sociedade capitalista. A 

peculiaridade do Programa que tem como centralidade o atendimento de mulheres 

gestantes nos faz perceber questões próprias que emerge da ideologia machista, da 

condição patriarcal em que funda-se a sociedade capitalista, que tem no Estado burguês 

o seu mecanismo de legitimação.    

É preciso destacarmos a importância do Programa para a população com 

HIV/AIDS, mas é preciso desmitificarmos as entrelinhas que envolve as relações 

sociais, subscritas pelas relações de raça/gênero e etnia (CISNE; DURIGUETTO, 2015) 

imposto pelo Estado brasileiro e que reverbera no Serviço de Assistência Especializada 

Materno Infantil.  

 A infecção do vírus nas mulheres envolve vários determinantes, desde questões 

relacionadas diretamente as condições de subsistência, de produção e reprodução na 

sociedade, desde questões que envolve e se cruzam com relações de gênero. Como 

destaca o dossiê formulado pelo “instituto Patrícia Galvão” (2003, p. 5): “A falta de 

autonomia financeira e emocional, dificuldades para negociar o uso do preservativo, 

relações sexuais forçadas, comércio sexual e outras formas de submissão permeiam o 

aumento da epidemia entre mulheres”. 
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A criação do Programa SAE/MI pelo Ministério da Saúde e adaptado pelo 

hospital universitário, visa, exclusivamente o tratamento das mulheres com HIV/AIDS, 

no que tange a prevenção e tratamento referente a transmissão vertical, que apresenta 

atualmente, seus números controlados, especificamente, na Paraíba, devido o 

desenvolvimento das ações cunhadas pelo SAE/MI. A mulher é acompanhada diante da 

necessidade de tratamento para evitar a transmissão vertical, ou seja, o tratamento da 

mulher/gestante e a prevenção do embrião.  

 O momento posterior ao período gestacional, o acompanhamento da mulher no 

pós-parto, tem como intuito de fornecer informações e prestar cuidados às mulheres 

com HIV/AIDS, para a constituição de uma gravidez saudável e com segurança, a partir 

do trabalho de prevenção e conscientização da saúde reprodutiva das mulheres vivendo 

com HIV/AIDS.  

 Além do acompanhamento da gestante e da criança, o SAE/MI disponibiliza 

atendimento aos parceiros, em uma percepção integral, referenciada pela equipe 

assistencial, mostra-se a necessidade de fazer um acompanhamento conjunto, o qual 

subsidiou aportes práticos-teóricos para a expansão e posterior formação de um SAE 

familiar, que mesmo já efetivo na prática, não é regulamentado juridicamente. A ideia 

apresenta-se como sendo de suma importância, não só pela expansão do atendimento, 

mas pela desresponsabilização da mulher no trato da criança, colocando os homens/pais 

enquanto sujeitos responsáveis, capazes de responder e efetivar o tratamento contínuo.   

 Diante do atendimento, prioritário as mulheres/gestantes, é possível a 

identificação de problemáticas relacionadas ao patriarcado, que se ultrapassam os 

limiares familiares e adentram nas relações vivenciadas no SAE/MI, expressando as 

reais condições pelas quais vivem as mulheres brasileiras, o que não se restringe as que 

vivem com HIV/AIDS, mas que aguçam particularidades já presentes.  

 As problemáticas referente à utilização do preservativo, discutida posteriormente 

reverbera-se na realidade do SAE/MI. É comum os discursos de que não utilizava 

camisinha por que confiava no parceiro e/ou não utilizava por que o parceiro não sentia-

se a vontade, havia ainda os discursos que revelava a falta de informação, advinda da 

inexistente ou precária educação sexual, somada a condição repressiva a qual é posta a 

mulher no trato da vida sexual.   

A não utilização do preservativo é comprovado enquanto uma problemática presente no 

SAE-MI, onde a equipe socioassistencial demanda um longo trabalho para 
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conscientização. Na centralidade da problemática está o machismo, que resulta em 

assédio moral, instituído as suas parceiras, utilizado a “confiança” como moeda de troca 

para não utilização da camisinha.  

 Além disso, as mulheres são sempre as subjugadas pelos parceiros no momento 

do diagnostico favorável a infecção, sendo a elas atribuída a responsabilidade pela não 

prevenção e/ou pelo quantitativo de parceiros durante a sua vida sexual. Foras os 

discursos existentes, sobre o mito de que os homens têm menor probabilidade de se 

infectar com o vírus, atribuindo toda responsabilidade as mulheres.  

 A equipe socioassistencial do SAE/MI realiza um longo trabalho de 

conscientização para a compreensão sobre o papel da mulher e do homem referente ao 

dever de ambos terem a necessidade de se prevenir, trabalhando com a desmitificação 

das concepções que inferiorizam a mulher exposta ao vírus.  

 

Alguns apontamentos conclusivos  

  

 A infecção pelo vírus do HIV/AIDS precisa ser compreendida para além do 

processo Saúde-Doença. Trata-se de uma epidemia ligada a vulnerabilidade social, com 

respaldos maiores em determinadas camadas sociais.  

 As mulheres são – nessa sociedade – inferiorizadas e subjugadas. Existir 

enquanto mulher é sinônimo de resistência. A condição de serem mulheres com 

HIV/AIDS, não é fato fundante para o processo de subalternidade das mulheres, mas 

sem dúvidas, é condição necessária para revelar as contradições existentes sobre as 

relações estabelecidas entre homens e mulheres na sociedade capitalista, fundamentada 

no patriarcado, onde o feminicídio é considerado um dos crimes mais cometidos contra 

as mulheres. 

 O SAE-MI desenvolve um belíssimo trabalho, sobretudo pelo processo de 

conscientização frente as condições das mulheres com HIV/AIDS, as quais chegam, em 

vários casos, violentadas psicologicamente e fisicamente, exigindo um processo 

interventivo para além das terapias antirretrovirais e o acompanhamento gestacional.    

 O Estado necessita criar condições para além do tratamento, é preciso estar 

atento para o processo de prevenção, com forte investimento para a educação sexual, 

que pode ser desenvolvida em campanhas de prevenção e compreensão sobre o sexo, a 
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serem realizadas nas escolas, nos serviços de saúde públicos, por meio de programas e 

projetos de cunho e responsabilidade estatal.  

 É preciso fortalecermos iniciativas à exemplo do “Plano Integrado de 

Enfrentamento da Feminização da Epidemia de Aids e outras DST”, criado pelo 

Ministério da Saúde, o qual tem por intuito a implementação de ações no nível federal, 

estadual e municipal, frente a Saúde sexual e reprodutiva das mulheres.   

Desmitificar as relações sexuais de gênero é tarefa necessária. É um trabalho que 

visa a desresponsabilização da mulher, a não culpabilização, prevalecendo a concepção 

de igualdade, que deve ser estabelecida pelo Estado.  

 Não há dúvidas do papel desenvolvido pelo SAE-MI, a sua expansão para um 

SAE familiar não é só possível como necessária. A contribuição para a emancipação 

política e humana necessita de ações que estabeleça a igualdade substantiva, nos termos 

do Mészáros (2009), uma igualdade não apenas entre os homens, mas entre os homens e 

as mulheres, em uma unidade coletiva, onde o HIV/AIDS serão apenas mais uma 

mazela, não superior ao desenvolvimento social e humano.  
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