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Maison CL. Vulnerabilidade programática ao HIV/aids nas unidades 
básicas de saúde de Cuiabá. [dissertação]. São Paulo: Escola de 
Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014. 

RESUMO 
 

As ações voltadas à prevenção ao HIV/aids em serviços de atenção 
primária à saúde (APS) é uma estratégia proposta no Brasil desde 
meados dos anos 1990. Com o aumento do número de casos de 
aids no Brasil, houve a necessidade de elaborar uma estratégia de 
intervenção em HIV/aids, sendo a Unidade Básica de Saúde (UBS) 
um espaço privilegiado para realizar as ações de prevenção e 
acompanhamento das pessoas vivendo com HIV/aids. Não foram 
encontrados estudos que tratam da análise das ações neste âmbito 
da atenção no Estado do Mato Grosso (MT). Objetivo geral: Analisar 
a Vulnerabilidade Programática ao HIV/aids nas UBS de Cuiabá 
(MT). Pesquisa quantitativa, com base no conceito de 
Vulnerabilidade em sua dimensão programática; realizada por meio 
da aplicação de um instrumento com respostas fechadas e abertas, 
respondido por 69 gerentes, de junho a agosto de 2014. A análise foi 
realizada com base na reunião dos elementos constantes nos 
seguintes marcadores de vulnerabilidade programática: a) 
Infraestrutura para realização das ações de prevenção e assistência 
em HIV/aids; b) Respostas às necessidades de tratamento em 
HIV/aids; c) Ações de pré-natal e puerpério em relação a atenção às 
HIV/aids; d) Ações de prevenção em relação às HIV/aids; e) 
Integração das ações entre UBS, CRT/SAE em HIV/aids e 
maternidade.  Cada elemento analisado foi estabelecido o valor de 
“1” quando a resposta era positiva (atende ao requisito) e “0” quando 
não. Com base na soma dos valores ponderados para cada um dos 
marcadores obteve-se valor mínimo e máximo de pontos; 
classificando as UBS segundo o score de alta vulnerabilidade 
(abaixo de 25%), média (25 a 75%) e baixa (75 a 100%). A maioria 
das UBS operava o modelo Estratégia da Saúde da Família (63,8%) 
e era gerenciada por Enfermeiros (79,1%). Maior parte encontra-se 
em média vulnerabilidade de âmbito programático; há alta 
vulnerabilidade nos marcadores “d” e “e”. As UBS possuem, em 
algum grau, vulnerabilidades no âmbito programático de Estrutura e 
Dinâmica de Organização do Serviço de Saúde e de 
Operacionalização das Ações na atenção às HIV/aids. São 
necessários investimentos na atenção em HIV/aids na APS no 
município de Cuiabá.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Prevenção. Vulnerabilidade. Atenção Primária 
à Saúde. Enfermagem. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 
Vírus da Imunodeficiência Humana. 
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Maison CL. Programmatic Vulnerability in HIV caring at Health First 
Care Services in Cuiabá, Mato Grosso State. [dissertation]. São 
Paulo: Nursing College, Universidade de São Paulo; 2014. 
  

ABSTRACT 
  
The implementation of HIV/Aids prevention actions at Health First 
Care Services (APS in Portuguese) is a strategy that has been 
adopted in Brazil since mid-90’s. With the increasing number of Aids 
cases in the country, the need to create a strategy to curb this 
growing HIV/Aids curve has become urgent. Health First Care 
Services Unities have since then been a privileged space of 
prevention and caring for HIV/Aids infected people. No other studies 
about the analysis of these actions at Health First Care Services 
Unities in the State of Mato Grosso (MT) have been found. General 
objective of this research: to assess HIV/Aids programmatic 
vulnerability for HIV caring at Health First Care Services (UBS, in 
Portuguese) in Cuiabá, Mato Grosso State. Quantitative research, 
based on the vulnerability concept in its programmatic dimension; 
carried by applying an instrumental survey with open and closed 
answers, that have been replied by 69 UBS managers, from June to 
August 2014. The analysis has been carried based on assembling 
the elements present in the following programmatic vulnerability 
assessment tools: a) Infrastructure for delivering prevention and 
caring actions for HIV/Aids; b) Responses to the HIV/Aids treatment 
needs; c) Caring STD/HIV/Aids actions during pregnancy; d) 
Prevention actions regarding STD/HIV/Aids; e) Integration of 
treatment actions among Treatment and Reference 
Center/Specialized Ambulatory Service in STD/HIV and Aids, Basic 
Health Care Units and Maternity Hospitals. Each element has been 
studied and the “1” value has been stablished when the answer was 
positive and “0” when it was negative. Based in the sum of the 
average value for each one of the items a minimum and maximum 
standards have been acquired; Basic Health Care Units have been 
divided according to programmatic vulnerability degrees, being High 
(lower than 25%), Medium (from 25% to 75%) and Low (from 75% to 
100%). Results: The majority of Basic Health Care Units carried 
Family Health Strategies (63.8%), managed by Nurses (79.1%).  In 
general terms Basic Health Care Units vulnerability is medium. There 
is high programmatic vulnerability at Basic Health Care Units, in the 
“d” and “e” assessment criteria. Basic Health Care Units have to 
some degree vulnerability in the programmatic realm of Structure and 
Organization Dynamics in the Health Service and Operationalization 
of Actions in HIV/Aids caring. Investments in HIV/Aids caring and 
attention to the Health First Care Services in Cuiabá municipality are 
highly necessary. 
  
KEY-WORDS: Prevention, Vulnerability. Health First Care Services. 
Nursing. Aids. Human Immunedeficiency Virus. 
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O meu primeiro contato na assistência às pessoas que vivem 

com HIV/aids foi em 2007. Recém formada fui trabalhar em um 

Serviço Ambulatorial Especializado (SAE) do município de Cuiabá – 

Mato Grosso. Como enfermeira dessa unidade por um ano, atuava 

junto às gestantes soropositivas e acompanhava as crianças 

expostas ao vírus até sua negativação. Neste mesmo ano, 

representei o município numa reunião do Ministério da Saúde em 

Brasília para o Plano de Feminização em HIV/aids. Nesse ano que 

fui enfermeira no SAE, conheci muitas pessoas que trabalhavam no 

cuidado a pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA), tendo a 

oportunidade de discutir e compartilhar saberes e práticas do 

cuidado, especialmente, da mulher durante o pré-natal. 

Trabalhar com HIV/aids exigia não apenas habilidades 

técnicas como enfermeira, mas também rever conceitos, valores, 

preconceitos e escolhas. Foi também neste ano que atuei de forma 

voluntária junto a uma Organização não governamental (ONG) de 

Cuiabá, onde discutíamos sobre prevenção com jovens das escolas 

municipais e estaduais da cidade de Cuiabá. 

Após a experiência no SAE, trabalhei em 2008 como 

enfermeira numa unidade da Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

do mesmo município. Primeiramente em uma unidade rural, cuja 

distância da capital era de 65 km e posteriormente numa unidade 

urbana. Além de participar efetivamente do processo de implantação 

dessa unidade em um bairro carente da capital, vivenciei a 

importância da unidade básica de saúde para a comunidade, 

entendendo seu papel no sistema de serviços de saúde. Pude 

aplicar a experiência vivida no SAE como enfermeira, para discutir 

com a equipe de saúde da atenção básica e com a população de 

abrangência sobre HIV/aids, preconceitos, prevenção e tratamento. 

Apesar da falta de recursos materiais e humanos naquela unidade 

conseguimos um diálogo com os jovens por meio de parcerias entre 

a ESF e as escolas e associações presentes no território de 

abrangência da unidade de saúde. 
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Em 2009, me afastei da assistência para trabalhar em uma 

faculdade privada de graduação em Enfermagem de Cuiabá, onde 

fui docente por quatro anos. Nesse período, além das disciplinas do 

Projeto Político Pedagógico dei continuidade ao aprofundamento do 

conhecimento da temática sobre aids. 

Ingressei como aluna especial do Instituto de Saúde Coletiva 

na UFMT. Enquanto aluna do ISC/UFMT participei das Oficinas de 

Atualização do Sistema de Avaliação Qualiaids, durante todo o ano 

de 2011 no Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (USP), sob coordenação da 

professora Drª Maria Inês Battistella Nemes. O Qualiaids avalia a 

qualidade da assistência, gerência e recursos existentes nos 

serviços do Sistema Único de Saúde – SUS, que assistem em nível 

ambulatorial pessoas vivendo com HIV/aids. As oficinas foram 

realizadas com a equipe Qualiaids. 

Durante o período em que participei destas oficinas, voltei a 

trabalhar na assistência em um SAE municipal e pude levar para 

aquela unidade reflexões sobre o que era discutido durante as 

reuniões. 

O ingresso efetivo no curso de Pós-graduação Enfermagem 

da Escola de Enfermagem da USP deu-se em 2012. Na 

oportunidade participei como integrante das devolutivas de sua 

pesquisa “Enfrentamento das DST/Aids nas Unidades Básicas de 

Saúde do Município de São Paulo”. 

O presente projeto faz parte da linha de pesquisa Políticas 

Públicas de Saúde e de Recursos Humanos em Enfermagem e em 

Saúde, que junto ao programa de Pós-Graduação, compreende 

estudos sobre as bases teóricas e princípios norteadores da 

formulação, operacionalização e avaliação de políticas públicas 

sociais, de saúde e de recursos humanos. O projeto está vinculado 

ao Grupo de Pesquisa "Vulnerabilidade, Adesão e Necessidades de 

Saúde" da EEUSP. 
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Dentro do tema da organização da Atenção Primária em 

Saúde (APS), recortou-se como objeto de estudo a vulnerabilidades 

programática ao HIV/aids nas ações de prevenção e controle 

realizadas no âmbito desta  atenção.  

A identificação de uma nova doença na década de 1980 e seu 

reconhecimento como pandemia coincide com o período que se 

seguiu de promulgação da Constituição brasileira e formulação do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Nesses quase 35 anos de epidemia 

de aids e 25 anos de implementação do SUS são reconhecidos os 

avanços no seu enfrentamento, citando por exemplo, o aumento da 

sobrevida das pessoas acometidas pela infecção. Ao mesmo tempo, 

permanecem desafios no âmbito da ampliação do acesso aos 

serviços e ações de prevenção da infecção, além da garantia do 

direito ao tratamento daqueles que já se encontram infectados pelo 

vírus.  

O estudo apresenta como justificativa para seu 

desenvolvimento a magnitude da aids, resgatando um breve 

histórico sobre a epidemia no âmbito mundial e no Brasil, 

destacando mais especificamente a região Centro-Oeste e Mato 

Grosso, cenário da presente investigação.  

Parte-se do pressuposto de que a epidemia é produto de um 

conjunto de contextos – individuais e coletivos – que tornam os 

indivíduos mais ou  menos vulneráveis à infecção, doença ou morte 

e as possibilidades para o seu enfrentamento (Mann, Tarantola, 

Netter, 1993; Ayres et al., 2006). Opta-se por iluminar a dimensão 

coletiva, no aspecto que trata da atenção em HIV/aids realizada 

pelos serviços de saúde, no caso, as Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) da APS, identificada como vulnerabilidade programática. 

Entende-se  que esta é influenciada pela vulnerabilidade individual 

ao HIV, ao mesmo tempo em que vem sendo exigido deste nível de 

atenção a incorporação de ações de prevenção e diagnóstico da 

infecção. Argumenta-se que há escassa produção científica que 
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trata da análise sobre a atenção ao HIV/aids nas UBS, em particular 

com locus na cidade de Cuiabá.  

 

 

 

1.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE A EPIDEMIA DE HIV/AIDS  
 
 
 

No final da década de 1970 começou a surgir nos Estados 

Unidos, Haiti e África Central os primeiros casos de aids. Até final de 

2011 contabilizava-se 34 milhões pessoas vivendo com HIV/aids, 

segundo a  Organização das Nações Unidas no Brasil (ONU-BR, 

2013). 

Estima-se que 0,8% dos adultos com idades entre 15-49 anos 

em todo o mundo vivem com HIV. A África Subsaariana continua 

sendo a mais afetada, com quase 1 em cada 20 adultos (4,9%) 

vivendo com HIV e responsável por 69% das pessoas que vivem 

com HIV em todo o mundo. Embora a prevalência regional da 

infecção pelo HIV é quase 25 vezes superior na África subsaariana 

do que na Ásia, quase 5 milhões de pessoas estão vivendo com HIV 

no Sul, Sudeste e Leste da Ásia (ONU-BR, 2013). 

Segundo relatório da Joint United Nations Programme on 

HIV/AIDS (UNAIDS) de julho de 2012, o número de pessoas 

infectadas com HIV continua a cair em todo o mundo, em 2011 foi 

20% menor do que em 2001. As maiores quedas no número de 

pessoas que adquirem a infecção pelo HIV desde 2001 foram no 

Caribe (42%) e África Subsaariana (25%). Porém, desde 2001, o 

número de pessoas infectadas no Oriente Médio e Norte da África 

aumentou em mais de 35%.  

O número de pessoas que morreram de causas relacionadas 

com a aids começou a declinar em meados dos anos 2000, graças a 

terapia antirretroviral. Em 2011, aproximadamente 1,7 milhões de 
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pessoas morreram de causas relacionadas com a aids em todo o 

mundo. Isso representa uma queda de 24% na mortalidade em 

comparação com 2005 (ONU-BR, 2013). 

Na África subsaariana esse índice diminuiu em 32% de 2005 

para 2011. Regiões como o Caribe (48%) e Oceania (41%) tiveram 

quedas significativas entre 2005 e 2011. Já na América do Sul 

(10%), Ásia (4%), Europa Ocidental e Central e América do Norte 

(1%) esses declínios foram menor (ONU-BR, 2013). 

No entanto, houve um aumento significativo na mortalidade 

por aids na Europa Oriental e Ásia Central (21%) e Oriente Médio e 

Norte da África (17%) (ONU-BR, 2013). 

 Em 1996 é lançado o Programa Conjunto das Nações Unidas 

sobre HIV/aids, uma parceria entre 22 países membros, localizados 

em todas as regiões geográficas, as agências copatrocinadoras e 

alguns representantes de organizações não governamentais. O 

Brasil é membro nesse fórum desde o ano 2000. A UNAIDS calculou 

em 2002 que até 2022, serão 70 milhões de pessoas mortas em 

decorrência da aids, a maior parte delas na África (ONU-BR, 2013, 

p. 1). 

No Brasil o primeiro caso data de 1980, em São Paulo, estado 

que criou o primeiro programa de controle da aids no país. Em 1985, 

foi disponibilizado para diagnóstico o primeiro teste de anti-HIV e, 

ocorreu a notificação do primeiro caso de infecção através da 

transmissão vertical e foi criado um programa federal de controle da 

aids, mediante Portaria 236/1985 (Brasil, 2007).  

Em 1987, iniciou a disponibilização do AZT pelo SUS, uma 

das primeiras drogas aprovadas para o tratamento de aids. No ano 

de 1996, o Programa Nacional de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST) e Aids regulamentou a utilização da terapia 

antirretroviral quando se acumulavam 22.343 casos registrados de 

aids no país (Brasil, 2012a). A taxa de incidência nacional em 2010 

era de 17,9 casos por 100 mil habitantes, equivalente a 34.218 

novos casos no ano. Até junho de 2011, acumulou-se 608.230 casos 
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notificados e até junho de 2012 chegou a 656.701 casos, em média 

36 mil casos novos de aids por ano, segundo o  Ministério da Saúde 

(Brasil, 2012c).   

O coeficiente de mortalidade vem se mantendo estável no 

país, sinalizando uma queda: no ano 2010, o coeficiente bruto de 

mortalidade foi de 6,3 óbitos por 100 mil habitantes, diminuindo para 

5,6 em 2011, queda em torno de 12%. Em relação ao coeficiente de 

mortalidade por aids nos últimos 10 anos, houve uma redução de 

11,1% (Brasil, 2012c). Com a redução da mortalidade, relacionada, 

sobretudo à disponibilização de antirretrovirais mais eficientes e 

melhorias na qualidade de vida das pessoas que vivem com 

HIV/aids, tem se observado cronificação da doença (Silva, Val, 

Nichiata, 2010). 

Em ambos os sexos, a aids é mais incidente na faixa etária de 

25 a 49 anos de idade, no adulto jovem (Brasil, 2012b). A 

prevalência estimada da infecção pelo HIV tem permanecido estável 

na população de 15 a 49 anos, em torno de 0,6%, desde 2004. 

Todavia, é o dobro entre os homens (0,8%) em relação às mulheres 

(0,4%) dessa faixa etária ainda em 2011 (Brasil, 2012d).  

No Brasil tem-se uma epidemia de HIV/aids concentrada nas 

populações em situação de maior vulnerabilidade, por categoria de 

exposição, como os profissionais do sexo, travestis, homens que 

fazem sexo com homens (HSH) e usuários de drogas. Estudos 

realizados entre 2008 e 2009 com maiores de 18 anos em dez 

municípios brasileiros estimam uma prevalência de 10,5% casos de 

HIV entre HSH, 5,9% entre os usuários de drogas ilícitas e 4,9% 

entre as mulheres profissionais do sexo (Brasil, 2012d). 

Apesar do número de casos no sexo masculino ainda ser 

maior entre heterossexuais, persiste no país a epidemia 

concentrada. A prevalência da infecção na população de 15 a 49 

anos é menor que 1% (0,61%), mas é maior do que 5% nos 

subgrupos de maior risco para a infecção pelo HIV – como HSH, 

usuários de drogas injetáveis e profissionais do sexo (Brasil, 2012d). 
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Na população de jovens gays, segundo pesquisa em 

conscritos do Exército brasileiro em 2007, estimou-se 1,2% de 

prevalência do HIV, apresentando tendência crescente. Houve um 

aumento de 45,9% na proporção de casos entre HSH na faixa etária 

de 15 a 24 anos nos 12 anos anteriores a 2011 e de 46,4% em 2010 

(Brasil, 2012d).   

Embora ainda mais concentrada, sobretudo entre HSH, o HIV 

rapidamente vem se disseminando entre diversos segmentos, sejam 

mulheres, heterossexuais ou crianças. Com as mudanças no rumo 

da doença e comportamentos dos indivíduos houve importante 

mudança no curso da epidemia, relacionadas com feminização, 

heterossexualização, juvenização, além da pauperização e, há 

alguns anos, o “envelhecimento da aids” (Brasil, 2010).  

Desde seu início, a epidemia da aids no Brasil concentrou-se 

na população masculina. Porém, com o passar dos anos tem havido 

um aumento proporcional do número de casos de aids entre 

mulheres, o que se  observa pela mudança na razão de sexos, ou 

seja, o número de casos em homens dividido pelo número de casos 

em mulheres. Em 1985 havia 26 casos de aids em homens para um 

caso em mulher; diminuindo para seis casos no sexo masculino por 

caso no sexo feminino em 1989, chegando a 1,7 caso em homens 

para cada caso em mulheres nos anos de 2010 e 2011. Apesar 

dessa relativa feminização da aids, atualmente, ainda existem mais 

casos da doença entre os homens do que entre as mulheres, 

embora com diminuição dessas diferenças (Brasil, 2012b, 2012c). 

A feminização está relacionada com as questões biológicas, 

pela presença elevada de carga viral no sêmen masculino 

comparada a da secreção cervicovaginal e às peculiaridades do 

sistema reprodutor feminino – maior susceptibilidade ao trauma e 

maior superfície de contato da mucosa vaginal (Clark, 2005).  

A vulnerabilidade das mulheres adolescentes, jovens, adultas 

e idosas ao HIV é incrementada com as desigualdades de gênero, 

com a pobreza, o racismo, o estigma e a discriminação relacionados 
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à orientação sexual e identidade de gênero, à vida com HIV, ao 

estilo de vida, à prostituição e com todas as formas de violência 

contra as mulheres (ONU-BR, 2010). 

O aumento dos casos entre homens heterossexuais em 2011, 

assim como o seu predomínio na transmissão para a população 

feminina, demonstra a heterossexualização da epidemia (Lopes, 

2007). 

Lopes (2007) observa um crescimento menor da incidência de 

casos novos de aids nos grupos sociais com melhor nível de 

escolaridade. Os autores afirmam que o HIV e a aids no Brasil está 

presente em todos os estratos sociais e observam que tem 

aumentado o número de casos entre as pessoas de menor 

escolaridade e ocupações menos qualificadas. Grangeiro (1994) 

caracterizou um processo de pauperização da epidemia de aids no 

Brasil, ao afetar sobretudo grupos sociais mais pobres, 

marginalizados, negros e moradores da periferia. 

A expectativa de vida ao nascer no Brasil aumentou de 45,5 

anos em 1940 para 72,7 em 2008, com estimativa de alcançar 81,3 

anos de vida em 2050, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2008). Nesse contexto do envelhecimento da 

população, emerge uma necessidade de readaptação das políticas 

públicas de saúde, como no caso da prevenção de HIV entre os 

idosos, considerados sexualmente ativos (Brasil, 2003). Lopes 

(2007) aponta um leve “envelhecimento” da epidemia de HIV/aids 

seja no número de casos como de óbitos nas idades mais 

avançadas. 

Por conta de um trabalho mais efetivo de prevenção houve 

importante diminuição da incidência de casos de aids por 

transmissão vertical da mãe para o bebê. Quando as medidas 

preventivas são adotadas, com o uso de medicamentos 

antirretrovirais durante o período de gravidez e parto, além de 

realização de cesárea, a chance de transmissão vertical cai para 

menos de 1%. No cuidado para o recém-nascido, faz-se a 
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substituição do aleitamento materno por leite em pó, além do uso 

dos antirretrovirais. Tais medidas fazem parte do Plano de Redução 

da Transmissão Vertical do HIV e da Sífilis, lançado no SUS em 

2007 (Brasil, 2012d). 

Desde 1980 até meados de 2011, foram notificados 14.127 

casos de aids em menores de cinco anos no Brasil e inclusive o 

número absoluto de casos novos vem diminuindo de 954 em 1999 

para 482 em 2010 e 368 em 2012 . A taxa de incidência de aids 

nesse grupo populacional foi de 3,5 casos por 100 mil habitantes em 

2010. O monitoramento da transmissão vertical faz-se com a taxa de 

incidência em menores de cinco anos, que teve uma redução de 

40,7% nos 12 anos anteriores a 2011 (Brasil, 2012d). 

Tomando como cenário a Região Centro-Oeste do país no 

ano 2010, a incidência de aids foi de 15,7 casos por 100 mil 

habitantes (Brasil, 2012d).  Em um período de 10 anos (2001 a 

2011), a taxa de incidência diminuiu somente no Sudeste e 

aumentou nas demais regiões, sendo que no Centro-Oeste passou 

de 14,3 para 17,5 casos (Brasil, 2012b). 

Em todos os estados da Região Centro-Oeste, a taxa de 

incidência foi menor ou igual à média nacional (17,9 casos de aids 

por cada 100 mil hab.) no ano de 2010 (Brasil, 2012d). No período 

de 1985 a 2012, foram notificados 8.625 casos de aids em Mato 

Grosso, dos quais 58,8% no sexo masculino e 41,2% no sexo 

feminino. Houve um aumento da taxa de incidência de aids em Mato 

Grosso no período de 1998 a 2010, passando de 12,9 casos por 100 

mil em 1998 para 17,4 casos, o que corresponde a um crescimento 

de 34,9% (Brasil, 2012d).   

Em Cuiabá, assim como em Campo Grande, observa-se a 

maior taxa de incidência de casos de aids (26,3 por 100 mil hab.) 

entre as capitais da região Centro-Oeste em 2010 (Brasil, 2012d).  

Comparando regionalmente, somente o Sudeste apresenta 

queda do coeficiente de mortalidade, enquanto que nas regiões 

Norte, Nordeste e Sul há tendência para o aumento. Apenas na 
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região Centro-Oeste o coeficiente encontra-se estável (Brasil, 

2012d).  

No ano de 2010, entre os estados da região Centro-Oeste, 

observa-se que o maior coeficiente de mortalidade encontra-se em 

Mato Grosso, onde foram registrados 2.162 óbitos, apresentando um 

coeficiente de 6,8 óbitos de aids por 100 mil habitantes. O 

coeficiente de mortalidade padronizado para o ano de 2010, que foi 

4,8 óbitos por 100 mil habitantes no Centro-Oeste, indicou uma 

estabilização da taxa de mortalidade em dez anos na região. 

Todavia, no estado de Mato Grosso houve um crescimento de 

34,8% da mortalidade, embora estabilizada nos demais estados da 

região (Brasil, 2012d). 

 

 

 

1.2  ORGANIZAÇÃO PROGRAMÁTICA DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA POR REFERÊNCIA AO HIV/AIDS  

 

 

O SUS, constitucionalmente instituído em 1988, preconiza a 

universalização do acesso, a integralidade e equidade da atenção, a 

descentralização da gestão e atenção, assim como a participação 

social na saúde. A implantação desse sistema pressupõe a 

reorganização das práticas e, consequentemente, a transformação 

do modelo assistencial e da organização do serviço.  

A Política Nacional de Atenção Básica no SUS foi instituída 

pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2006a, p.32) e vem sendo ratificada 

desde então, com a seguinte concepção de APS/AB: 

 

 

Um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 
coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da 
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É 
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desenvolvida sob forma de trabalho em equipe, ações 
dirigidas a populações de territórios bem delimitados, 
pelas quais assume a responsabilidade sanitária [...]. 
Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa 
densidade, que devem resolver os problemas de saúde 
de maior freqüência e relevância em seu território. É o 
contato preferencial dos usuários com os sistemas de 
saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da 
acessibilidade e da coordenação do cuidado, do vínculo 
e continuidade, da integralidade, da responsabilização, 
da humanização, da equidade e da participação social.  
 

 

 

 

 A noção da Atenção Primária de Saúde (APS) difundiu-se 

pelo mundo a partir da Conferência Internacional sobre cuidados 

Primários em Saúde em Alma Ata, no ano de 1978. No documento 

final da conferência, a APS é apresentada como um componente 

importante do desenvolvimento dos países (World Health 

Organization, 1978). 

No processo de consolidação do SUS, no final dos anos 

1980, o conceito de atenção primária passou a ser adotada no Brasil 

com a nomenclação de atenção básica (Gil, 2006).  

A substituição do termo atenção primária por atenção básica 

no contexto do SUS não reflete uma mudança na compreensão da 

função desse nível de atenção, ao contrário, a similaridade entre as 

definições dos dois termos, indica uma compreensão sinônimo 

desses termos (Ferraz, 2008). A APS configura-se como um dos 

eixos e princípios da Reforma Sanitária e do SUS. Na presente 

investigação opta-se pela utilização do termo APS.  

Várias são as interpretações atribuídas ao conceito de APS, 

que se explicam pela trajetória histórica e em função da 

ambiguidade das definições estabelecidas em fóruns internacionais. 

As interpretações variam de: Atenção Primária à Saúde como 

estratégia de reordenamento do setor saúde; Atenção Primária à 

Saúde como estratégia de organização do primeiro nível de atenção 

do sistema de saúde e Atenção Primária à Saúde como programa 

com objetivos restritos e voltados, especificamente, à satisfação de 
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algumas necessidades mínimas de grupos populacionais em 

situação de extrema pobreza e marginalidade (Mendes, 1996). 

A APS assumiu um papel abrangente no SUS, 

compreendendo a promoção e proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, tratamento e também a reabilitação e 

manutenção da saúde, conforme a Portaria GM nº 648/2006 da 1ª 

edição da Política Nacional de Atenção Básica.  

A APS situa-se entre as ações que apresentam impacto sobre 

a situação de saúde da população. A possibilidade de melhoria da 

saúde das pessoas atribuída à Atenção Primária relaciona-se com 

seu potencial de trabalhar com a determinação social decorrente dos 

territórios de vida e trabalho das pessoas (Starfield, 2004).  

É possível definir quatro componentes fundamentais da 

Atenção Primária à Saúde: o primeiro contato, a longitudinalidade do 

cuidado que implica vínculo entre serviço e usuário, a integralidade 

da atenção prestada enquanto resposta às necessidades de saúde 

da população e a coordenação das ações de atenção prestadas no 

sistema (Starfield, 2004). 

A APS é caracterizada por um conjunto de ações 

abrangentes realizadas tanto no nível individual quanto coletivo. 

Organiza-se nas redes de atenção à saúde, de acordo com os 

atributos da longitudinalidade, da integralidade, da coordenação, da 

orientação comunitária, com foco na família, sendo a principal porta 

de acesso ao sistema de saúde. A questão longitudinal está 

relacionada à oferta dos serviços ao longo do tempo e o vínculo de 

confiança entre a equipe de saúde e o usuário. A coordenação na 

prestação do cuidado consiste na responsabilidade da APS pelo 

cuidado ao usuário em qualquer ponto da rede. A integralidade se 

relaciona à capacidade de se articular para garantir a continuidade 

da atenção nos demais níveis de cuidado à saúde. E, por fim, a 

família, considerada sujeito da atenção, tendo suas necessidades 

reconhecidas em função do contexto em que está inserida (Starfield, 

2002).  
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Com o aumento do número de casos de aids no Brasil, houve 

a necessidade de elaborar uma estratégia de intervenção em 

HIV/aids no Brasil, que  está pautada em três pilares – a vigilância 

epidemiológica, a prevenção e a assistência –, enquanto eixos 

articulados entre si, na perspectiva da integralidade das ações 

(Fonseca, 2005). Desde sua instituição no SUS, o programa 

nacional de HIV/aids voltou-se para uma atuação abrangente em 

termos de promoção à saúde, proteção dos direitos fundamentais de 

quem vive com HIV/aids, prevenção da transmissão, redução de 

danos para os usuários de drogas injetáveis, diagnóstico,  

tratamento e  assistência (Brasil, 1999). 

Com referência à atenção em HIV/aids na APS, na versão 

preliminar do Protocolo de Atenção Básica ao HIV/aids do Ministério 

da Saúde, se preconiza este nível da atenção como ponto de partida 

para a realização de um atendimento eficaz e eficiente, por isso a 

necessidade do fortalecimento do intercâmbio entre os programas 

de saúde existentes nos estados e município com a rede de Atenção 

Básica (Georgetti, 2007). 

A UBS é um espaço privilegiado para promover mudanças de 

hábitos e costumes. Reafirma-se que a atenção primária à saúde se 

encontra no nível de menos densidade e maior complexidade 

tecnológica. Por isso, faz-se necessário o resgate de habilidades, 

que muitas vezes são esquecidas pelo uso excessivo de tecnologias 

(Georgetti, 2007). 

Os princípios, diretrizes e estratégias da política nacional de 

HIV/aids estão ancorados nos princípios do SUS frente às 

necessidades e direitos das pessoas à saúde (Brasil, 1999). As 

pessoas que vivem com HIV/aids residem em territórios que são 

responsabilidade da Atenção Básica, além das medidas de 

prevenção ao HIV serem tipicamente ações de atenção primária à 

saúde. As respostas sociais organizadas para o enfrentamento do 

HIV/aids operam em serviços de saúde. 
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Há heterogeneidade dos serviços de saúde no âmbito do SUS 

brasileiro, que prestam atendimento ambulatorial a pessoas que 

vivem com HIV/aids. Na década de 1990, com a consolidação do 

Programa Nacional de HIV/aids, entre as diretrizes definidas para a 

organização da assistência, incluiu-se a instalação do Serviço de 

Assistência Especializada (SAE). Atendendo a necessidades 

impostas pela demanda, a rede ambulatorial ganhou importante 

extensão e ampliação (Brasil, 1999). São serviços ambulatoriais com 

diferentes configurações institucionais: ambulatório geral ou de 

especialidades, policlínica, SAE específico para HIV/aids, 

ambulatório em hospitais, UBS, posto de saúde, entre outros tipos 

de unidades. Cada vez mais, vem sendo exigida maior atuação da 

APS, na atenção em HIV/aids, no sentido de ampliar as ações de 

prevenção e de diagnóstico precoce. 

O acesso universal e livre ao tratamento da aids constitui a 

principal base técnica e ética da assistência aos que vivem com HIV 

no Brasil. Mantê-lo, mesmo que “simplificado”, é uma solução 

temporária aceitável para certas regiões. Garantir tratamento 

acessível e de boa qualidade exige arranjos institucionais e 

tecnologias específicas e especializadas, dada a heterogeneidade 

epidemiológica e de aporte de recursos no Brasil (Melchior, Nemes, 

2006).  

A qualidade da assistência é um importante determinante do 

sucesso de programas dirigidos a doenças crônicas, como a aids. 

Além de efeitos na mortalidade e na qualidade de vida dos 

pacientes, a assistência bem conduzida pode contribuir para o 

controle da epidemia (Melchior, Nemes, 2006).  

Com base na Declaração Política sobre HIV e Aids das 

Nações Unidas – Intensificando Esforços para Eliminar o HIV e a 

Aids, firmada em 2011 pelos 22 países membros da Organização 

das Nações Unidas (ONU),  o UNAIDS articulou 10 metas 

específicas para 2015 visando guiar uma ação coletiva, entre as 

quais destaca-se (ONU-BR, 2013): 
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1. Reduzir a transmissão sexual em 50%. 
2. Reduzir a transmissão entre usuários de drogas 
injetáveis em 50%. 
3. Eliminar novas infecções entre crianças e reduzir 
substancialmente o número de mães morrendo por 
causas relacionadas à aids. [...] 
5. Reduzir o número de pessoas vivendo com HIV que 
morrem devido à tuberculose em 50%. [...] 
7. Eliminar as desigualdades de gênero e o abuso e a 
violência baseados em gênero e ampliar a capacidade 
de mulheres e meninas de protegerem a si mesmas do 
HIV. [...]. 

 

 

 

 As metas acima relacionadas reportam-se a ações de 

prevenção em HIV/aids, que em sua maior parte são realizadas no 

âmbito da APS.  

 A aids é uma das poucas doenças que possui uma rede de 

serviços especializados de saúde. A descentralização das ações de 

enfrentamento dos problemas de saúde relacionados ao HIV/aids no 

âmbito da APS, a adoção de estratégias para a redução da 

transmissão vertical e a realização de campanhas para estimular a 

realização do teste anti-HIV contribuíram para a reorganização da 

rede de serviços de saúde de assistência às pessoas vivendo com 

HIV/aids (PVHA). Esse arranjo na rede de serviços refletiu-se nos 

vários níveis de complexidade do sistema. As inovações 

tecnológicas no cuidado às PVHA introduziram novas demandas 

para a assistência (Ferraz, 2008). 

 Por meio da rede básica de saúde é possível a realização de 

ações como o acolhimento, acompanhamento das PVHA e a 

identificação de usuários em situação de maior vulnerabilidade. 

Sobre isto, Georgetti (2007) afirma que: 

 

 

A rede básica [...], para ser resolutiva deve estar 
capacitada no seu nível de competência para realizar o 
diagnóstico de saúde local, identificando e priorizando os 
problemas detectados, atuando e buscando resolve-los 
em parceira com a comunidade e com os demais setores 
institucionais, encaminhando adequadamente seus 
usuários quando necessário. Esse mesmo princípio deve 
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ser aplicado em ações básicas de promoção, prevenção, 
assistência e vigilância ao HIV/aids. [...] as UBS têm 
condições de identificar pessoas em risco, realizar 
testagem sorológica para o HIV [...]. Mesmo na situação 
de o tratamento dos pacientes infectados ocorrer em 
ambulatório especializado ou de referência, a atenção 
básica [...], deve ter papel fundamental no 
desenvolvimento de algumas ações desse tipo de 
acompanhamento (p. 56). 

 

 

 

 Segundo Capozzolo, Fortuna, Matumoto (2007), a discussão 

sobre a ampliação das ações de HIV/aids na APS, surgiu da 

demanda da Coordenação Nacional de HIV/aids, priorizando a 

transferência de recursos para capacitação das equipes da ESF, 

incluindo ações de prevenção e assistência ao HIV/aids na APS. Os 

autores enfatizam que o sucesso na implementação e integração 

das ações de prevenção e assistência em HIV/aids na APS irá 

depender do processo de continuidade, apoio e constante 

qualificação das equipes de gestão e dos trabalhadores. 

 Takahashi (2006) discute que na atenção em HIV/aids há 

problemas na forma de organização dos serviços de saúde que 

levam à vulnerabilidade ao agravo e são os mesmos existentes no 

sistema de saúde: assistência fragmentada, sobrecarga de trabalho, 

tempo de espera para o atendimento prolongado, trabalho em 

equipe que muitas vezes não se faz presente e capacitação 

insuficiente dos profissionais. 

 Os poucos estudos que tratam da atenção ao HIV/aids nos 

serviços de APS, em particular tomando como referência a análise 

na perspectiva da Vulnerabilidade Programática – ou seja, dos 

contextos de sua estrutura e organização – tomam como cenário o 

município de São Paulo. Não foram encontrados estudos que tomam 

como foco outros estados brasileiros. 

Com a realização deste estudo espera-se contribuir para a 

compreensão do contexto da vulnerabilidade programática e com o 

desenvolvimento da atenção ao HIV/aids nas UBS do município de 
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Cuiabá. Para além, espera-se que os resultados possam sensibilizar 

os gerentes e os gestores, a valorizar as práticas no contexto da 

APS, acerca da importância da melhoria das ações de prevenção 

em HIV/aids na APS e, finalmente, fornecer aos gestores locais, 

informações úteis de forma a contribuir para a qualificação dos 

serviços oferecidos. 
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2 OBJETIVOS  

______________________________________________________________ 
 

O trabalho afasta de nós, três grandes males:  

o tédio, o vício e a necessidade. 

 

Voltaire  
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2.1 OBJETIVO GERAL  
 

 

Analisar a vulnerabilidade programática ao HIV/aids nas UBS 

de Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de 

Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. 

 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

 Caracterizar as UBS segundo os modelos de organização de 

atenção à saúde e formação profissional do gerente. 

 Identificar o grau de vulnerabilidade programática nas ações 

de prevenção das UBS na Atenção Primária à Saúde de 

Cuiabá. 

 Discutir as fragilidades e as potencialidades das UBS na 

atenção ao HIV de Cuiabá. 
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3 MÉTODO 
_________________________________________________________________________________ 

 
 

 E nessa estrada quero achar gente doce, límpida, verdadeira e disposta.  

Quero topar com luz, desapego e paz.  

 

Caio F. Abreu 
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O presente estudo toma como referência conceitual a 

Vulnerabilidade. Originário do movimento de Direitos Humanos, o 

termo vulnerabilidade penetra o campo da saúde pública ao 

compreender e analisar a aids no mundo.  

O termo vulnerabilidade é comumente empregado para 

designar suscetibilidades das pessoas a problemas e danos de 

saúde (Bertolozzi et al., 2009). As origens desse conceito reportam-

se à reflexão sobre as práticas de cuidado e prevenção em HIV/aids, 

conforme nos apresentam Ayres et al. (2006). Nichiata et al. (2008) 

ao discutirem as diferenças entre vulnerabilidade e risco, afirmam 

que apesar de terem estreita relação, são distintos entre si, 

enquanto o risco indica probabilidades, a vulnerabilidade é um 

indicador da desigualdade social, abrangendo aspectos que vão 

além do individual, incluindo aspectos coletivos. Verifica-se que a 

vulnerabilidade supera o marco do conceito de risco (Muñoz-

Sánchez, Bertolozzi, 2007). 

Os pesquisadores vêm propondo ampliar o campo das 

reflexões para além do comportamento individual (Mann, Tarantola, 

Netter, 1993; Ayres et al., 1996, 1999), compreendendo-o a partir da 

interação de múltiplos fatores sociais, econômicos, políticos e 

culturais, ao reconhecerem que as condições e possibilidades de 

proteção não se reduzem à simples vontade individual, racionalizada 

e consciente. 

O conceito de vulnerabilidade permite o (re)pensar sobre as 

práticas de saúde, contribuindo de maneira efetiva para a busca de 

mudanças que promovam impacto no processo de transformação ao 

cuidado (Bertolozzi et al, 2009). 

Sanchez, Bertolozzi (2007) enfatizam que a 

operacionalização do conceito de vulnerabilidade pode contribuir 

para renovar as práticas de saúde coletiva. Favorecendo mudanças 

por meio de uma assistência mais equânime e solidária, através do 

fortalecimento do sujeito (Barra et al., 2010). Assim, torna-se 
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possível a formulação de políticas públicas, ações de prevenção de 

doenças, bem como promoção da saúde de forma integral e 

resolutiva (Paz, Santos, Eidt, 2006). 

O conceito de vulnerabilidade ao HIV/aids vem sendo 

desenvolvido desde o final da década de 1980 (Mann, Tarantola, 

Netter, 1993). As características dessa epidemia e a maneira como 

ela foi atingindo grupos fez com que se articulasse a incidência do 

vírus com o contexto socioeconômico, buscando esclarecer quais 

grupos sociais e indivíduos poderiam estar mais ou menos 

vulneráveis à epidemia. A vulnerabilidade vem sendo utilizada em 

várias disciplinas do conhecimento e vem ganhando destaque e 

atenção nas pesquisas, ações e políticas relacionadas à epidemia 

HIV/aids (Calazans et al., 2006). 

Este conceito surge para suprir lacunas deixadas pelos 

conceitos de grupo de risco e comportamento de risco, amplamente 

divulgados e associados a períodos anteriores da infecção pelo HIV 

(Schaurich, Coelho, Motta, 2006). 

Para fazer uma análise de vulnerabilidade, de acordo com 

Ayres et al. (2006), há que se considerar três eixos que são 

interdependentes, para se poder compreender as condições em que 

vivem pessoas e grupos sociais, o que lhes atribui maior ou menor 

suscetibilidade à infecção pelo HIV, assim como ao adoecimento por 

aids, quais sejam: as dimensões individual, social e programática da 

vulnerabilidade. 

Segundo Ayres et al. (2003) as vulnerabilidades são definidas 

na relação com o outro, seja pessoa ou equipamento social. Nesse 

sentido, os estudos de vulnerabilidade apresentam-se como 

recursos interpretativos da condição da pessoa humana nas 

sociedades modernas. Seus horizontes práticos são de natureza 

político-cultural, pois desafiam seus pesquisadores a explicitar os 

determinantes sociais do agravo, a “coletivizar” os compromissos 

políticos e a construir estratégias de intervenção que atinjam 

produtiva e efetivamente estes determinantes. 
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Na dimensão individual, parte-se do princípio de que todas as 

pessoas são suscetíveis ao HIV e aids. Sua análise implica 

considerar peculiaridades do modo de vida das pessoas que 

contribuem para que se exponham ou se protejam ao vírus. Tal 

vulnerabilidade refere-se à qualidade das informações assimiladas 

sobre a transmissão da aids, sexualidade, implicações das drogas e 

uso dos serviços de saúde, para então incorporá-las cotidianamente 

como práticas de prevenção (Ayres et al., 2006). Para Bertolozzi et 

al. (2006) a vulnerabilidade individual consite no conhecimento do 

indivíduo acerca do agravo e os comportamentos que oportunizam a 

ocorrência da infecção. 

O modo de vida das pessoas remete ao seu contexto, à vida 

em sociedade, o que leva a considerar a dimensão social da 

vulnerabilidade, relacionada com o acesso a meios de comunicação 

e a recursos materiais, o enfrentamento de barreiras culturais, o 

exercício da cidadania, os espaços das relações de gênero raciais e 

entre gerações, as crenças e a pobreza (Ayres et al., 2006).  

Na organização da atenção de saúde, de forma que os 

serviços possam dar uma resposta mais efetiva às necessidades 

das pessoas em relação à abordagem do HIV/aids, além de 

considerar a vulnerabilidade individual e social, destaca-se ainda o 

que  Ayres et al. (2003) designaram como vulnerabilidade 

programática. Para esses autores, o plano programático engloba o 

acesso e a forma de organização dos serviços de saúde e incluem, 

ainda, programas voltados à prevenção, à assistência e ao controle. 

Seu planejamento e execução ocorrem em níveis nacional, regional 

ou local, e os seus executores são os serviços de saúde. Entre 

esses, nesse estudo destacam-se aqueles responsáveis pela 

Atenção Primária de Saúde. 

A dimensão programática da vulnerabilidade aponta para os 

esforços programáticos ou institucionais realizados por meio de 

serviços para produzir as respostas sociais que as pessoas 

necessitam para se proteger do HIV e aids. Aqui se trata não apenas 
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dos serviços de saúde, mas especialmente em conjunto com as 

instituições de educação, bem-estar social e cultura, na sua atuação 

para superar e não reproduzir as condições de vulnerabilidade 

socialmente dadas. Assim, as propostas de intervenção são 

mediadas pelos programas e serviços existentes. O seu 

comprometimento e abertura à participação dos diversos atores 

sociais, com estímulo à autonomia dos sujeitos, é fundamental para 

a compreensão da situação e construção dos caminhos para 

superação (Ayres et al., 2006; Bertolozzi et al., 2009). 

Silva, Val, Nichiata (2010) elaboraram uma síntese das três 

dimensões da vulnerabilidade frente ao HIV/aids nos seguintes 

termos, a dimensão individual, que procura entender como o modo 

de vida os tornam vulneráveis; a dimensão social a qual se relaciona 

a aspectos culturais e contextuais e a dimensão programática, 

relaciona-se a atuação das instituições sociais e sua contribuição 

para a diminuição ou aumento da vulnerabilidade ao HIV/aids. 

Quanto à vulnerabilidade programática na atenção primária 

ao HIV/aids, Takahashi (2006) identificou na literatura especializada 

duas dimensões assim compreendidas: estrutura e dinâmica da 

organização dos serviços (acesso aos serviços e insumos, 

capacitação dos profissionais, articulação entre a equipe da ESF e 

entre a ESF e outros serviços); e operacionalização das ações 

(diagnóstico precoce, aconselhamento, grupos educativos e visitas 

domiciliares).  

Takahashi (2006); Nichiata et al. (2008) afirmam que para a 

enfermagem, a relevância do conhecimento sobre a vulnerabilidade 

aos agravos de saúde, reside diretamente nas implicações que esta 

produz na saúde daqueles que são vulneráveis e que, 

consequentemente, identifica suas necessidades de saúde. A 

análise da vulnerabilidade, segundo as autoras permite 

conhecer/compreender as diferenças, seja individualmente ou 

coletivamente, do processo saúde-doença.  
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Takahashi (2006) propôs a construção de marcadores que 

podem ser utilizados para avaliar as condições de vida e saúde de 

indivíduos e grupos, para subsidiar a intervenção orientada para os 

determinantes do estado de vulnerabilidade. A autora lembra que os 

três eixos da vulnerabilidade (individual, social e programática) estão 

ligados entre os seus componentes, formando uma “rede”, os quais 

não devem ser tratados separadamente na implementação dos 

marcadores de vulnerabilidade. Os marcadores seguem uma 

sistematização com fins didáticos, mas que devem ser analisados, 

considerando-se a sua interrelação.  

Os marcadores da dimensão programática são: “estrutura e 

dinâmica de organização dos serviços de saúde” e a 

“operacionalização das ações” (Takahashi, 2006).  

É pertinente uma distinção entre indicador de saúde e 

marcador de saúde. Os indicadores expressam a situação de saúde 

de grupos e são mais utilizados para quantificar e avaliar 

informações (Nichiata et al., 2011). Já o termo marcador de 

vulnerabilidade “refere-se a elementos qualificadores que integram 

as dimensões – individual e coletiva – cuja presença ou ausência 

definem e caracterizam a dimensão da vulnerabilidade.”  

Marcador é o termo usado nesse estudo. 

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO  
 
 

 

Trata-se de um estudo descritivo e transversal, de abordagem 

quantitativa. Busca-se descrever a realidade de forma a subsidiar 

mudanças, podendo ser uma ferramenta de gestão e organização 

importante em sistemas de saúde. Utilizando-se técnicas para a 

coleta de dados e instrumentos, como questionários e formulários, 

os dados obtidos são frequentemente tabulados e se transformam 
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em indicadores que compõem uma serie histórica, direcionando 

ações para melhorias em práticas de atenção à saúde. Os estudos 

com cortes transversais visualizam a situação de uma população em 

um determinado momento, como “fotografias” da realidade 

(Rouquayrol, Almeida, 2006).  

 

 

3.2 CENÁRIO DO ESTUDO  

 

 

O estudo foi desenvolvido no município de Cuiabá, capital do 

estado do Mato Grosso. A capital mato-grossense possui uma 

população de 551.098 habitantes segundo o resultado do Censo do 

IBGE de 2011, sendo 281.894 do sexo feminino (correspondendo a 

51,15% da população) e do sexo masculino 269.204 (48,84% da 

população), considerado município de grande porte. 

 

 

Ilustração 1 -  Mapa da região metropolitana do município  

de Cuiabá-MT. 
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Os municípios de grande porte, Cuiabá e Várzea Grande, 

respondem juntos por 88,18% da população da região e 25% do 

estado. São essas duas cidades, Cuiabá (163,88 hab./km2) e Várzea 

Grande (284,45 hab./km2), que apresentam as maiores densidades 

da região e do estado. Entre 2000 e 2010 a taxa de crescimento da 

população de Cuiabá foi de 1,32%, abaixo da média do município de 

Várzea Grande (1,61%) (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1: Distribuição da população segundo área territorial e 

densidade demográfica dos municípios de grande porte.  

Região Baixada Cuiabana, 2010. 

 

Municípios População 
2010 

Razão de 
crescimento (%) 

Área 
Territorial 

(Km²) 

Densidade 
Demográfica 

Nº % 2000-2010 

Várzea 
Grande  
 

252.7 27,7 1,61 888 284,45 

Cuiabá  551.3 60,4 1,32 3.363 163,88 
Fonte: Censo do IBGE/2010 

 

A baixada cuiabana é uma região que desde o final dos anos 

1980 manteve-se quase inalterada, em termos espaciais. Sua 

conformação obedeceu a critérios que Viana, Lima (2011) salientam 

como importantes na constituição de uma região: contiguidade, 

facilidade de acesso, capacidade instalada, capacidade de gestão e 

capacidade técnica e política de seus municípios. Atualmente a 

região engloba 14 municípios como, Acorizal, Barão de Melgaço, 

Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jangada, Nobres, 

Nossa Senhora do Livramento, Nova Brasilandia, Poconé, Rosário 

Oeste, Santo Antônio do Leverger, Várzea Grande e Planalto da 

Serra, formando um aglomerado urbano próximo de atingir um 

milhão de habitantes. 
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 No ranking do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) em 2010, Cuiabá aparece na 92a posição no país com um 

índice de 0,785, demostrando uma melhora significativa, já que em 

2000 ocupava a 172o posição no ranking. A dimensão que mais 

contribuiu para esse crescimento foi a educação (32%), seguida pela 

longevidade (27%) e por último a renda (20%) (IDHM, 20101). 

A rede de serviços de saúde pública e privada que presta 

serviços ao SUS no município de Cuiabá é composta de 190 

unidades, onde 156 estão em gestão pública municipal (Cuiabá, 

2012), e o restante em gestão privada. O sistema de saúde de 

Cuiabá está constituído por unidades assistenciais públicas e pelo 

sistema suplementar (setor filantrópico e privado). É organizado em 

níveis de atenção primária, secundária e terciária.  

Segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde (CNES) a atenção primária no município é composta de 85 

unidades (20 centros de saúde, 60 Programa de Saúde da Família, 

5 unidades no modelo “misto”). A atenção secundária conta com 61 

unidades de Atenção Especializada (seis Policlínicas, um Centro de 

Reabilitação, cinco Núcleos de Reabilitação, nove Residências 

Terapêuticas, três Centros de Atenção Psicossocial, dois 

Laboratórios de análises clínicas – um municipal e um estadual –, 

um Laboratório de análises clínicas contratado, um Centro de 

Especialidades Médicas, um Serviço Ambulatorial Especializado, 

trinta e dois Serviços de Apoio, Diagnóstico e Terapêutico e um 

Centro de Controle de Zoonoses). A atenção terciária contempla 22 

unidades Hospitalares (um Hospital e Pronto Socorro Municipal, um 

Hospital Federal Universitário Júlio Muller, três Hospitais 

Filantrópicos e 18 hospitais contratados). O município possui 1.882 

leitos hospitalares que atendem doentes referenciados de todos os 

                                                        
 
1 O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de 

indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e 

renda. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento 

humano. 
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municípios de Mato Grosso. Todos os estabelecimentos encontram-

se no CNES, e destes estabelecimentos, 62,9% estão vinculados ao 

SUS (CNES, 2013). 

O fato de Cuiabá não ter na APS entidades qualificadas como 

Organizações Sociais de Saúde (OSS), é motivo para discussão e 

reflexão. A OSS pode ser responsável por diversas atividades, 

desde a contratação de recursos humanos das equipes de saúde da 

família até a complementação salarial de médicos e enfermeiros. 

Assumem a gestão administrativa das unidades e de repasse de 

recursos financeiros das equipes, a realização de educação 

permanente, coordenação e supervisão direta das equipes de saúde 

da família (Ibañez et al., 2001; Bousquat, Cohn, Elias, 2006; Val, 

2012). 

As OSS são respaldadas na Lei n 9.637, de 15 de maio de 

1998, que dispõe sobre a qualificação das OSS (Brasil, 1998). Val 

(2012) justifica que algumas das vantagens de haver o 

gerenciamento das OSS nas unidades são a modernização da 

gestão da saúde, maior agilidade e a melhora da prestação de 

serviços à população. 

No entanto, existem argumentos contrários à implantação das 

OSS. Segundo Val (2012) as entidades de trabalhadores da saúde e 

grupos organizados atuantes nos conselhos de saúde federais, 

estaduais e municipais são contra as OSS, gerando conflitos 

políticos entre os conselhos de saúde e os gestores do SUS. 

Ibañez et al. (2001) salientam a necessidade de avaliar os 

processos de desenvolvimento institucional das OSS/SUS, em que 

se enfatizem os processos, tendo por base as necessidades de 

saúde local e regional. 

Independente das controvérsias ao se falar das OSS/SUS, é de 

suma importância que a APS do município de Cuiabá, dialogue 
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sobre o assunto com os gestores, gerentes, conselhos regionais de 

saúde e a população. 

O município de Cuiabá possui quatro regionais de saúde 

divididas entre os bairros da capital. A região norte é formada por 67 

localidades (loteamento regular, loteamento clandestino, 

assentamento informais, núcleos habitacionais) distribuídas em 10 

bairros e 2 áreas de expansão urbana. A região leste possui 111 

localidades em 49 bairros e 1 área de expansão. A região oeste tem 

98 localidades em 24 bairros e 1 área de expansão. Já a região sul 

possui 102 localidades distribuídas em 10 bairros e 2 áreas de 

expansão (Cuiabá, 2010). Essa é a regional com maior população, 

conforme Censo IBGE (2010), num total de 117.513 habitantes.  

 

 

 

 

Ilustração 2 - Mapa das regionais de saúde do município de Cuiabá-MT 
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Quadro 1: Distribuição das Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

número e (%) cobertura populacional de Agente Comunitário de 

Saúde (ACS), Equipe de Saúde da Família (ESF).  

Região da Baixada Cuiabana, 2013. 

 

Municípios  

Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) ACS ESF 

UBS 
e 

PSF 

Unidade 
saúde 

da 
família 

Centr
o de 
saúd

e 

Tot
al 

Nº % Nº % 

Várzea 
Grande 

- 12 - 12 173 41,4 12 21,5 

Cuiabá 7 63 22 85 375 38,4 63 38,7 

Grandes 
Municípios  

7 75 22 97 548  75  

Fonte: Sistema de Informação da Atenção Básica-SIAB. 

 

 

O Quadro 1 revela que no município de Cuiabá e Várzea 

Grande existe uma baixa cobertura populacional por agente 

comunitário de saúde (ACS) e por equipes de saúde da família.  

Segundo dados do Departamento de Atenção Básica (DAB) de 

2012, a estimativa da população com cobertura pelos ACS em 

Cuiabá é de 38,4%, enquanto a ESF cobre apenas 38,7% da 

população.  

O Programa Estadual de HIV/aids e Hepatites Virais de Mato 

Grosso está vinculado à Superintendência de Vigilância em Saúde e 

tem como função, assessorar os municípios na condução da política 

de controle da epidemia e assistência às pessoas vivendo com HIV 

e aids (Dantas, 2012). 
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3.3 SUJEITOS DE PESQUISA  

 

 

Os sujeitos do estudo foram os gerentes. Nas unidades de 

saúde da família na figura do enfermeiro e nas unidades básicas de 

saúde “tradicional e mista” na figura do gerente. Essa escolha deve-

se ao fato de que nas UBS tradicionais e mistas o gerente é 

responsável pela unidade e nas unidades da ESF o enfermeiro que 

desempenha essa função. 

Todos os gerentes participantes da pesquisa foram orientados 

pela pesquisadora, a se reunir com a equipe da unidade para 

responder a pesquisa. 

 

 

3.4 INSTRUMENTO DE COLETA  
 

 

Para a coleta dos dados foi aplicado um instrumento 

(APÊNDICE 1), elaborado na pesquisa “Enfrentamento do HIV/aids  

nas  unidades  básicas  de  saúde  do município de São Paulo” (Val, 

2012), com 51 questões mistas (respostas abertas e fechadas) 

contendo cinco blocos:  

1. Identificação;  

2. Caracterização geral da unidade básica de saúde;  

3. Infraestrutura, materiais e equipamentos para 

realização das ações de prevenção e assistência em 

HIV/aids;  

4. Caracterização das ações de pré-natal e puerpério em 

relação à atenção em HIV/aids;  

5. Caracterização geral em relação ao HIV/aids  
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Para sua aplicação em Cuiabá, o instrumento foi pré-testado 

quanto a sua extensão e facilidade de compreensão das questões, 

contanto com a participação de sete gerentes de unidades de saúde 

da família, do município de Chapada dos Guimarães, que fica a 60 

km da capital mato-grossense e tem 18.000 habitantes (IBGE, 

2010). Os pré-testes foram realizados de 10 a 30 de março de 2014.  

Depois da aplicação do pré-teste, em reuniões individuais com os 

gerentes participantes, discutiram-se as opiniões em relação ao 

instrumento. Não houve sugestão, de tal forma foi aplicado em 

Cuiabá o mesmo instrumento utilizado no município de São Paulo 

(Val, 2012). 

 

 

3.5 COLETA DOS DADOS  
 

 

Como uma entrada inicial de aproximação ao campo e 

buscando obter autorização da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS) para realização da pesquisa em suas UBS, foi apresentado o 

instrumento à Coordenadoria de Atenção Básica e a dois 

representantes das regionais de saúde no município. Durante a 

reunião, todos os presentes se mostraram interessados na execução 

do projeto, destacadamente no que se refere ao compromisso 

assumido pela pesquisadora em realizar as devolutivas, após as 

análises dos dados, em cada uma das quatro regionais da SMS: 

norte, sul, leste, oeste. 

Como estratégia para início do processo de coleta dos dados, 

foi programada com o gestor municipal e com a coordenadoria de 

Atenção Básica, uma nova reunião com a presença de todos os 

quatro representantes das regionais de saúde de Cuiabá, onde o 

projeto foi apresentando. 

Com a intermediação dos coordenadores das regionais de 

saúde foram realizadas reuniões com os gerentes das unidades de 
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APS em cada regional da SMS. A primeira reunião foi realizada com 

a regional oeste, com a participação do coordenador, enfermeiros e 

gerentes dos centros de saúde. Por conseguinte, nos meses de 

junho, julho e agosto de 2014, foram realizadas reuniões com a 

regional leste, sul e norte, respectivamente. Nessa ocasião, buscou-

se sensibilizar os responsáveis pelas UBS para adesão à pesquisa.  

 Como as unidades de saúde do município de Cuiabá não são 

informatizadas, o instrumento foi entregue durante as reuniões 

realizadas em cada regional, em duas vias em envelope selado e 

endereçado a pesquisadora. A coleta de dados ocorreu no período 

de 01 de junho a 01 de julho de 2014, totalizando 40 instrumentos 

respondidos (58% de aceite). Como última alternativa para ampliar a 

adesão dos sujeitos do estudo, foi oferecida a opção de 

recolhimento do instrumento na unidade. O período para essa opção 

foi de 10 de julho a 05 de agosto de 2014, alcançando mais 29 

instrumentos respondidos, totalizando 69 instrumentos preenchidos, 

81% do total de Unidades Básicas existentes. 

 A rede administrativa é diferenciada nas regionais de saúde, 

exigindo diferentes abordagens. O processo de entrega dos convites 

aos supervisores influenciou no aceite à pesquisa. Nas regionais 

oeste e leste que têm coordenadores mais participativos obteve-se 

adesão total à pesquisa. Nas regionais sul e norte, onde os 

coordenadores estavam há pouco tempo no cargo (na regional sul 

houve troca de coordenador durante a aplicação a pesquisa), houve 

maiores dificuldades para aceitação da pesquisa. 

Os gerentes fizeram durante a reunião o seu aceite da 

pesquisa, por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

só após o seu preenchimento, o sujeito tinha acesso ao instrumento. 

O termo foi então entregue em duas vias, uma sendo do sujeito e 

outra da pesquisadora (APÊNDICE 2). 

Foi entregue juntamente com o instrumento da pesquisa e o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o documento de 

alvará da Prefeitura Municipal de Cuiabá (com a autorização para 
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realização da pesquisa em todas as unidades da rede básica do 

município) e a Carta de Apresentação da Pesquisa, em que o sujeito 

é informado sobre sua participação e a utilização de suas respostas 

como dados para fundamentar a pesquisa. Nesse momento também 

foram esclarecidas dúvidas quanto ao sigilo e à preservação da 

identificação na análise dos dados coletados. 

 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

Na análise desse estudo, os elementos do instrumento foram 

classificados segundo o que se estabeleceu no estudo de Val 

(2012). As vulnerabilidades programáticas foram analisadas 

segundo os elementos extraídos das questões do instrumento de 

pesquisa:  

a) Infraestrutura para Realização das Ações de Prevenção e 

Assistência em HIV/aids (composto por 16 elementos – a 

frequência e a quantidade dos insumos de contracepção e 

prevenção, exames laboratoriais, dos materiais educativos, 

das disposição das salas e consultório para atendimento da 

população com relação ao HIV/aids);  

b) Respostas às Necessidades de Tratamento em HIV/aids 

(composto por 7 elementos – o tratamento da candidíase, da 

sífilis, da tricomoníase e da clamídia na gestante e no(s) 

parceiro(s) e o atendimento baseado na abordagem 

sindrômica);  

c) Ações de Pré-Natal e Puerpério em relação a atenção ao 

HIV/aids (composto por 11 elementos – oferta de testes para 

detecção da sífilis, anti-HIV, Hepatite B e C, Papanicoloau, 

tempo para marcar a primeira consulta de pré-natal, a 

abordagem consentida, a comunicação do diagnóstico, a 
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busca ativa do parceiro, notificação da sífilis na gestante, se 

há hospital de referência);  

d) Ações de Prevenção em Relação ao HIV/aids (composto 

por 10 elementos – oferta de teste anti-HIV, capacitação dos 

profissionais na abordagem sindrômica, no aconselhamento, 

busca ativa do usuário e seu parceiro, notificação da sífilis, se 

realiza aconselhamento e abordagem consentida para o HIV);   

e) Integração das Ações entre UBS, CRT/SAE em HIV/aids e 

maternidade (composto por 8 elementos – se há fluxo de 

notificação de sífilis congênita na maternidade, se realiza 

notificação do HIV na gestante,  agendamento da consulta da 

gestante ou usuário na referência, se existe fluxo de 

referência e contrarreferência). 

 

Esse estudo, além de outras pesquisas relacionadas ao 

assunto, serve de direcionamento e incentivo para discutir as 

questões de vulnerabilidade programática na APS do município de 

Cuiabá, Mato Grosso. 

Existem diferenças de organização da APS entre o município 

de São Paulo e Cuiabá.  A falta de estudos e informações da 

prefeitura e estado sobre a saúde em nível de atenção primária 

fortalece a importância de analisar os marcadores  de 

vulnerabilidade programática em Cuiabá. 

No estudo de Val (2012) os elementos de vulnerabilidade 

programática foram classificados conforme é preconizado ou 

recomendado pelo Ministério da Saúde e Secretaria Municipal de 

Saúde de SP. O valor “1”, na resposta ao elemento de um marcador, 

significa que uma determinada condição é atendida e “0” quando 

não atendeu a condição. Identificando as vulnerabilidades 

programáticas para efetivação da integralidade e seus desafios para 

superação em relação ao HIV/aids (QUADRO 2). 
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Quadro 2: Marcadores de Vulnerabilidade Programática de 

Estrutura e Dinâmica de Organização do Serviço de Saúde e de 

Operacionalização das Ações na Atenção Básica ao HIV/aids. 

 

Infraestrutura para Realização das Ações de 
Prevenção e Assistência em HIV/aids 

(16 elementos) 

Especificação do 
elemento 

Não atende 
(Valor 0) 

Atende 
(Valor 1) 

Consultório permite 
privacidade 

visual/auditiva para 
atendimento em 

HIV/aids 

Não ou 
parcialmente, 

apenas 
privacidade 

visual ou 
auditiva. 

Sim, tanto 
visual quanto 

auditiva. 

Sala para realização 
de atividade educativa 

Não Sim 

Disponibilidade de 
materiais básicos para 

atividade educativa 

Só sala com 
cadeiras 

móveis ou 
fixas, ou só 

aparelho 
DVD, ou TV 

ou só 
retroprojetor 

ou 
computador, 

outros 

Cartolina ou 
similar, 
pincéis, 

barbante, 
cola, tesoura, 

modelo 
pélvico e 

pênis, 
preservativo 
masculino e 

feminino, 
cartazes e/ou 
folhetos e/ou 

álbum seriado 
sobre HIV 

Distribuição regular de 
insumos de 

contracepção e 
prevenção: Pílula 

Às vezes ou 
nunca 

Sempre 

Distribuição regular de 
insumos de 

contracepção e 
prevenção: Injetável 

Às vezes ou 
nunca 

Sempre 

Distribuição regular de 
insumos de 

contracepção e 
prevenção: DIU 

Às vezes ou 
nunca 

Sempre 

Distribuição regular de Às vezes ou Sempre 
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insumos de 
contracepção e 

prevenção: 
Preservativo 
Masculino 

nunca 

Quantidade de 
insumos de 

contracepção e 
prevenção: Pílula 

Insuficiente Suficiente 

Quantidade de 
insumos de 

contracepção e 
prevenção: Injetável 

Insuficiente Suficiente 

Quantidade de 
insumos de 

contracepção e 
prevenção 

Insuficiente Suficiente 

Quantidade de 
insumos de 

contracepção e 
prevenção: 

Preservativo 
masculino 

Insuficiente Suficiente 

Quantidade de 
exames laboratoriais: 

Sífilis 
Insuficiente Suficiente 

Quantidade de 
exames laboratoriais: 

Anti-HIV 
Insuficiente Suficiente 

Quantidade de 
exames laboratoriais: 
Sorologia Hepatite B 

Insuficiente Suficiente 

Coleta diária de 
exames laboratoriais 

em geral 

1, 2, 3 ou 4 
vezes por 
semana 

Diariamente 

Exame para gravidez 
imediata em caso de 

atraso menstrual 
Não Sim 

 
 

Respostas às Necessidades de Tratamento em 
HIV/aids 

 (7 elementos) 

Especificação do 
elemento 

Não atende 
(Valor 0) 

Atende 
(Valor 1) 

Faz tratamento com 
Penicilina Benzatina 

quando diagnóstico de 

Não ou sim, 
em dia e 
horário 

Sim, em 
qualquer dia 

e horário 
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sífilis na gestante marcado 

Indica tratamento com 
Penicilina Benzatina, 

sem pedido ou 
resultado de exame 

do parceiro da 
gestante com 

diagnóstico de sífilis 

Não Sim 

Realiza tratamento da 
candidíase 

Não Sim 

Realiza tratamento da 
sífilis 

Não Sim 

Realiza tratamento da 
tricomoníase 

Não Sim 

Realiza tratamento da 
clamídia 

Não Sim 

Faz atendimento com 
base na abordagem 

sindrômica 
Não Sim 

 

Ações de Pré-Natal e Puerpério em relação à  
Atenção ao HIV/aids 

(11 elementos) 

Especificação do 
elemento 

Não atende 
(Valor 0) 

Atende 
(Valor 1) 

Agenda da primeira 
consulta de pré-natal é 

até duas semanas 
Não Sim 

A oferta do exame de 
Papanicolaou às 
gestantes é um 

procedimento padrão 

Não Sim 

Oferece teste de 
detecção de sífilis à 
gestante no 1º e 3º 

trimestre da gestação 

Não Sim 

Faz teste de detecção 
da Hepatite B no pré-

natal 
Não Sim 

Faz teste de detecção 
da Hepatite C à 

gestante 
Não Sim 

Faz teste de detecção 
de HIV no pré-natal 

Não, ou sim, 
só com o 

aconselhamen
to pré-teste ou 
pós-teste, ou 

sem 
aconselhamen

Sim, com 
aconselhame
nto pré e pós-

teste. 
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to pré e pós-
teste 

Realiza abordagem 
consentida para 

solicitação de teste 
para HIV à gestante 

Não ou 
desconheço 
o que seja 
abordagem 
consentida 

Sim 

Realiza busca ativa 
para comparecimento 

do parceiro da 
gestante com 

diagnóstico de HIV 

Não Sim 

Notifica o diagnóstico 
de sífilis da gestante 

Não Sim 

Tem hospital de 
referência para o parto 

da gestante HIV 
positiva 

Não Sim 

 
 

Ações de Prevenção em  Relação ao HIV/aids 
 (10 elementos) 

Especificação do 
elemento 

Não atende 
(Valor 0) 

Atende 
(Valor 1) 

Profissionais 
capacitados para 

realizar o 
aconselhamento na 

oferta do teste de HIV 

Não Sim 

Realiza ação para 
comparecimento do(a) 

parceiro(a)  
Não Sim 

Realiza ação para 
comparecimento do(a) 
parceiro(a) quando há 

caso específico de 
HIV 

Não Sim 

Faz busca ativa de 
usuários que não 
comparecem à 

unidade 

Não Sim 

Equipe 
multiprofissional faz o 

preenchimento da 
notificação de exame 
positivo para detecção 

de sífilis 

Não Sim 
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Realiza teste para 
HIV, na população em 
geral, em qualquer dia 

da semana 

Não ou a 
coleta é em dia 

específico 

Sim, em 
qualquer dia 
da semana 

Faz aconselhamento 
para o exame de HIV 

Não 
Sim, pré e 
pós-teste 

O tempo médio do 
retorno do resultado 

do exame de HIV 
positivo à unidade é 

de até 7 dias 

Não Sim 

Realiza abordagem 
consentida ao pedir  

exame de HIV 

Não ou 
desconheço o 

que seja 
abordagem 
consentida 

 
 

 

Sim 
 
 

Integração das Ações entre UBS, CRT/SAE  
em HIV/aids e Maternidade   

(8 elementos) 

Especificação do 
elemento 

Não atende 
(Valor 0) 

Atende 
(Valor 1) 

Faz a notificação do 
diagnóstico de HIV da 

gestante 
Não Sim 

Fornece ficha de 
encaminhamento e 
marca consulta na 

referência em HIV/aids 
(CRT e SAE) das 

gestantes 
diagnosticadas com 

HIV 

Não Sim 

Existe retorno das 
informações à unidade, 

após o 
encaminhamento das 

gestantes às 
referências HIV/aids 

(CRT e SAE) 

Não Sim 

Existe retorno para a 
unidade sobre o parto 

da gestante HIV 
encaminhada 

Não Sim 

Faz o agendamento na 
referência em HIV/aids, 

Não Sim 
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Com base na soma dos valores ponderados para cada um 

dos elementos, foi obtido um valor mínimo e máximo de pontos. 

Dessa forma, as UBS foram classificadas de acordo com o grau de 

vulnerabilidade programática, sendo Alta (abaixo de 25%), Média 

(25 a 75%) e Baixa (acima de 75%) vulnerabilidade (QUADRO 3). 

 

 

Quadro 3:  Marcadores de Vulnerabilidade Programática. Pontos 

e Grau da Vulnerabilidade Programática.  

Município de Cuiabá-MT, 2014. 

 

 
Marcador 

Vulnerabili- 
dade Alta 
(abaixo de 

25%) 

Vulnerabili- 
dade Média 
(25 a 75%) 

Vulnerabili- 
dade Baixa 
(acima de 

75%) 

Total 

Infraestrutura 
para 
Realização das 
Ações de 
Prevenção e 
Assistência 
em HIV/aids 
(16 elementos) 

 
 
 
0 a 4 

 
 
 
5 a 12 

 
 
 
13 a 16 

 
 
 
16 

Respostas às 
Necessidades 
de Tratamento 

 
 
0 a 2  

 
 
3 a 5 

 
 
6 a 7 

 
 
7 

quando diagnostica 
resultado positivo para 

HIV 

Existe fluxo de 
referência/contrarreferê

ncia dos pacientes 
encaminhados à 
especialidade em 

HIV/aids 

Não Sim 

Faz o 
acompanhamento dos 
casos encaminhados à 
referência em HIV/aids 

Não Sim 
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em HIV/aids 
(7 elementos) 

Ações de Pré-
Natal e 
Puerpério em 
relação à 
Atenção ao 
HIV/aids 
(11 elementos) 

 
 
 
0 a 3 

 
 
 
4 a 7 

 
 
 
8 a 11 

 
 
 
11 

Ações de 
Prevenção em  
Relação ao 
HIV/aids 
(10 elementos) 

 
 
0 a 3 

 
 
4 a 7  

 
 
8 a 10 

 
 
10 

Integração das 
Ações entre 
UBS, CRT/SAE 
em HIV/aids e 
Maternidade  
(8 elementos) 

 
 
0 a 2 

 
 
3 a 5 

 
 
6 a 8 

 
 
8 

 

 

 

A construção de uma escala de vulnerabilidade não se limita 

a medir a vulnerabilidade nas UBS, mas a explicitar de forma crítica 

as formas de operacionalização, organização e realização das ações 

nos serviços de saúde (Val, 2012). 

As informações alcançadas no instrumento compuseram um 

banco de dados, analisados segundo os marcadores de 

vulnerabilidade programática, no programa Microsoft Office Excel, 

2007. 

 

 

3.7 LIMITAÇÕES DO ESTUDO  
 

 

Há que se destacar a não diferenciação de pesos de 

importância entre os elementos e marcadores de vulnerabilidade 

utilizados.   
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Não foi possível identificar se a resposta ao instrumento teve 

a participação da equipe, conforme orientação prévia.  

 

 

3.8 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS  
 

 

O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa com seres humanos (CEP) da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo, através da Plataforma Brasil e da 

Secretária Municipal de Saúde (SMS) de Cuiabá-MT e somente 

após as duas autorizações que foram colhidos os dados para 

pesquisa de acordo com a Resolução nº 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) (Brasil, 1996). 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Escola de Enfermagem (EEUSP), processo nº 544.082 (ANEXO A) 

e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SMS de Cuiabá (ANEXO B).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 RESULTADOS 

______________________________________________________________ 

 
Cada pessoa é aquilo que crê, fala do que gosta, retém o que procura, 

ensina o que aprende; tem o que dá e vale o que faz. 
 

Chico Xavier 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS UBS 
 
 

 

A caracterização geral das UBS foi realizada de acordo com 

os tipos de atenção, ou seja, ESF, UBS com ESF ou Centro de 

Saúde (CS). Participaram do estudo 69 gerentes das UBS do 

Município de Cuiabá, correspondendo a um (81%) de aceite. Houve 

diferença na adesão da pesquisa entre as regionais, as UBS das 

regionais oeste e leste tiveram 100% participação.  

No estudo, a maior parte, 63,8% das unidades, é do tipo 

Estratégia da Saúde da Família, seguida do tipo Centro de Saúde 

exclusiva tradicional 29% e por fim em minoria 7% do tipo UBS com 

ESF na mesma unidade. 

 

 

 

Tabela 2: Distribuição das UBS segundo Regionais de Saúde e 

Modelos de Organização da Atenção à Saúde.  

Município de Cuiabá-MT, 2014. 

 

 

Regional  

de Saúde 

Modelos de Organização de 

Atenção à Saúde 
 

ESF 

exclusiva 

UBS com ESF     

(mista) 

UBS  

(tradicional) 
     Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Oeste 10 55,5 1 5,5 7 38,9 18 100,0 

Leste 10 52,6 1 5,2 8 42,1 19 100,0 

Sul 13 76,5 2 11,8 2 11,8 17 100,0 

Norte  9 70,0 3 15,0 3 15,0 15 100,0 

Total  44 63,8 5 7,2 20 29,0 69 100,0 
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Na gerência das UBS, grande maioria é de profissionais com 

nível superior de ensino, sendo 79,1% deles enfermeiros. Foram 

identificados 14,5% gerentes com outras formações. Além de quatro 

unidades (5,8%) gerenciadas por profissional com nível técnico de 

formação (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3: Distribuição dos gerentes das UBS segundo formação 

profissional e Regional de Saúde.  

Município de Cuiabá-MT, 2014. 

 

Formação 

Profissional 

Regional de Saúde 

Oeste Leste Sul Norte Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Enfermeiro 12 66,6 13 68,4 16 94,1 14 93,3 55 79,1 

Técnico de 

Enfermagem 
2 11,1 2 15,8 0 0,0 0 0,0  4 5,8 

Assistente 

social 
3 16,6 2 15,8 1 5,8 0 0,0  6 8,7 

Psicólogo 1 5,5 2 15,8 0 0,0 1 6,6  4 5,8 

Total 18 100,0 19 100,0 17 100,0 15 100,0 69 100,0 
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4.2 AS UBS E OS MARCADORES DE VULNERABILIDADE 

PROGRAMÁTICA 

 

4.2.1 ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO AO HIV/AIDS E A 

VULNERABILIDADE PROGRAMÁTICA 

 

 

 Baseado no conceito da Vulnerabilidade Programática, as 

medidas de prevenção estão estruturadas na forma de seus cinco 

marcadores definidos. Foi possível identificar que grande parte das 

UBS, analisadas no presente estudo, atende ao esperado na maioria 

dos elementos avaliados por marcador. Apenas nos marcadores que 

analisam a Integração do serviço e as Ações de Prevenção é que as 

UBS do município se encontram em maior grau de vulnerabilidade 

programática. Deve-se lembrar que esta análise representa um 

período e a situação pode se modificar ao longo do tempo. No 

decorrer da dissertação, serão discutidas as potencialidades e 

fragilidades identificadas empiricamente em cada elemento. 

 No marcador Infraestrutura para Realização das Ações de 

Prevenção e Assistência em HIV/aids – 16 elementos (tabela 4), 

em 81,2% das UBS há disponibilidade de materiais básicos para 

realização de atividade educativa, embora não haja sala para sua 

realização. Quase 80% das UBS afirmou que o consultório permite 

privacidade visual e auditiva para as consultas.  

Quanto aos insumos, quando se fala da distribuição regular 

de contracepção e prevenção, nos últimos três meses, as unidades 

frequentemente tiveram disponíveis, os insumos para contracepção: 

pílula (89,8%), injetável (73,9%) e preservativo masculino (95,6%). 

Quanto à quantidade de insumos de contracepção e prevenção, 

consideram que eram suficientes na maioria das UBS, sendo a 

pílula, 92,7% e 91,3% para preservativo masculino. Já o 

contraceptivo injetável 78,3% em todas as unidades. 
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Em 100% das unidades do estudo responderam 

positivamente quanto à quantidade suficiente de exames 

laboratoriais para detecção de sífilis, HIV e Hepatite B. 

 

 

 

Tabela 4: Distribuição das UBS segundo o marcador de 

vulnerabilidade programática: Infraestrutura para Realização 

das Ações de Prevenção e Assistência em HIV/aids e respostas 

afirmativas aos elementos.  

Município de Cuiabá-MT, 2014. 

 

Marcador de Vulnerabilidade 
Programática 

Respostas 
Afirmativas aos 

elementos 
 (N=69) 

Infraestrutura para Realização das Ações de 
Prevenção e Assistência em HIV/aids 

(16 elementos) 
Nº % 

1. Consultório permite privacidade visual/auditiva 

para atendimento em HIV/aids. 
55  79,7 

2. Sala para realização de atividade educativa. 
45 65,2 

3. Disponibilidade de materiais básicos para 

atividade educativa. 
56 81,2 

4. Distribuição regular de insumos de 

contracepção e prevenção: Pílula. 
62 89,8 

5. Distribuição regular de insumos de 

contracepção e prevenção: Injetável. 
51 73,9 

6. Distribuição regular de insumos de 

contracepção e prevenção: DIU. 
0 0,0 

7. Distribuição regular de insumos de 

contracepção e prevenção: Preservativo 

Masculino. 
66 95,6 

8. Quantidade de insumos de contracepção e 

prevenção: Pílula. 
64 92,7 
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9. Quantidade de insumos de contracepção e 

prevenção: Injetável. 
54 78,3 

10. Quantidade de insumos de contracepção e 

prevenção: DIU. 
0 0,0 

11. Quantidade de insumos de contracepção e 

prevenção: Preservativo masculino. 
63 91,3 

12. Quantidade de exames laboratoriais: Sífilis. 
69 100,0 

13. Quantidade de exames laboratoriais: Anti-HIV. 
69 100,0 

14. Quantidade de exames laboratoriais: Sorologia 

Hepatite B. 
69 100,0 

15. Coleta diária de exames laboratoriais em geral. 
0 0,0 

16. Exame para gravidez imediata em caso de 

atraso menstrual. 
0 0,0 

 
 
 
 
 

Em relação às Respostas dos serviços às Necessidades 

de Tratamento em HIV/aids – 7 elementos (Tabela 5), a maioria 

das unidades afirmou realizar tratamento, considerando os últimos 

três meses indicados na pesquisa, 100% delas realizam tratamento 

para candidíase, 98,5% para tricomoníase e 92,7% para clamídia.  

Identificou-se que na maioria das UBS ocorria o atendimento 

com base na abordagem sindrômica, chegando a 88,4% das 

unidades de estudo, ainda que em item posteriormente avaliado os 

profissionais de saúde tenham afirmado que não haviam sido 

capacitadas para tal 42%. 
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Tabela 5: Distribuição das UBS segundo o marcador de 

vulnerabilidade programática: Respostas às Necessidades de 

Tratamento em HIV/aids e respostas afirmativas aos elementos. 

Município de Cuiabá-MT, 2014. 

 

Marcador de Vulnerabilidade 
Programática 

Respostas 
Afirmativas aos 

elementos 
 (N=69) 

Respostas às Necessidades de Tratamento em 
HIV/aids   

(7 elementos) 
Nº % 

1. Faz tratamento com Penicilina Benzatina 

quando diagnóstico de sífilis na gestante. 
0 0,0 

2. Indica tratamento com Penicilina Benzatina, 

sem pedido ou resultado de exame, do parceiro da 

gestante com diagnóstico de sífilis. 
48 69,6 

3. Realiza tratamento da candidíase. 
69 100,0 

4. Realiza tratamento da sífilis. 
43 62,3 

5. Realiza tratamento da tricomoníase. 
68 98,5 

6.  Realiza tratamento da clamídia. 
64 92,7 

7.  Faz atendimento com base na abordagem 

sindrômica. 
61 88,4 

 
 
 
 
 

Nos elementos do marcador Ações de Pré-Natal e 

Puerpério em relação a atenção ao HIV/aids – 11 elementos 

(Tabela 6), sobre o elemento que trata da agenda da primeira 

consulta de pré-natal, que é marcada em até duas semanas, 91,3% 

das unidades diz que o faz.  

Quanto aos exames laboratoriais à gestante para detecção de 

condição prévia de possíveis infecções, cai o percentual das UBS 

quanto à oferta do teste de sífilis no primeiro e terceiro trimestre da 
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gravidez, sendo realizado em apenas 72,4% das unidades. Para os 

exames de detecção das hepatites B e C observa-se maior 

percentual de unidades que ofertavam sorologia, maior para hepatite 

B do que para C, chegando a 100% para hepatite B e 85,5% para 

hepatite C. Mesmo número de unidades que realizou teste para HIV 

nos últimos três meses. 

Em 75,4% das unidades a comunicação do diagnóstico da 

gestante é realizada por equipe multiprofissional. A maioria também 

realizou busca ativa para o comparecimento do parceiro da gestante 

com diagnóstico HIV, chegando a 97,1% das unidades. 

Quanto à notificação do diagnóstico de sífilis da gestante, 

100% das unidades responderam que fazem-no. Grande maioria, 

92,7% das UBS, identificou hospital de referência para o parto da 

gestante HIV positiva. 

 

 

 

Tabela 6: Distribuição das UBS segundo o marcador de 

vulnerabilidade programática: Ações de Pré-Natal e Puerpério 

em relação à atenção ao HIV/aids e respostas afirmativas aos 

elementos.  

Município de Cuiabá-MT, 2014. 

 

Marcador de Vulnerabilidade 
Programática 

Respostas 
Afirmativas aos 

elementos 
(N=69) 

Ações de Pré-Natal e Puerpério em relação a 
atenção ao HIV/aids  

(11 elementos) 
Nº % 

1. Agenda da primeira consulta de pré-natal é até 

duas semanas. 
63 91,3 

2. A oferta do exame de Papanicolaou às 

gestantes é um procedimento padrão. 
39 56,5 
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3. Oferece teste de detecção de sífilis à gestante 

no 1º e 3º trimestre da gestação. 
50 72,4 

4. Faz teste de detecção da Hepatite B no pré-

natal. 
69 100,0 

5. Faz teste de detecção da Hepatite C à gestante. 
59 85,5 

6. Faz teste de detecção de HIV no pré-natal. 
59 85,5 

7. Realiza abordagem consentida para solicitação 

de teste para HIV à gestante. 
53 76,8 

8. A comunicação do diagnóstico de HIV à 

gestante é realizada por equipe multiprofissional. 
52 75,4 

9. Realiza busca ativa para comparecimento do 

parceiro da gestante com diagnóstico de HIV. 
67 97,1 

10 Notifica o diagnóstico de sífilis da gestante. 
69 100,0 

11. Tem hospital de referência para o parto da 

gestante HIV positiva.  
64 92,7 

 
 
 
 
 

No marcador As estratégias de prevenção em relação ao 

HIV/aids,  estão consideradas num conjunto de ações – 10 

elementos (Tabela 7), as ações que tratam de busca de 

comunicantes eram feitas na maioria das unidades do estudo 

(71,2%) em HIV. Da mesma forma, era feita a busca ativa dos 

usuários que não comparecem a unidade, em 95,6% delas. 

Na maioria, 76,8% das UBS, era a equipe multiprofissional 

que fazia o preenchimento da notificação de exame positivo para 

detecção de sífilis. E 69,8% de unidades realizam a abordagem 

consentida ao pedir exame de HIV. 
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Tabela 7: Distribuição das UBS segundo o marcador de 

vulnerabilidade programática: Ações de prevenção em relação 

ao HIV/aids e respostas afirmativas aos elementos.  

Município de Cuiabá-MT, 2014. 

 

Marcador de Vulnerabilidade 
Programática 

Respostas 
Afirmativas aos 

elementos 
 (N=69) 

Ações de prevenção em relação ao HIV/aids  
(10 elementos) Nº % 

1. Profissionais capacitados para realizar o 

atendimento por abordagem sindrômica  
29 42,0 

2. Profissionais capacitados para realizar o 

aconselhamento na oferta do teste de HIV. 
32 46,4 

3. Realiza ação para comparecimento do (a) 

parceiro (a)  
64 92,7 

4. Realiza ação para comparecimento do (a) 

parceiro (a) quando há caso específico de HIV. 
49 71,2 

5. Faz busca ativa de usuários portadores que não 

comparecem à unidade. 
66 95,6 

6. Equipe multiprofissional faz o preenchimento da 

notificação de exame positivo para detecção de 

sífilis. 
53 76,8 

7. Realiza teste para HIV, na população em geral, 

em qualquer dia da semana. 
0 0,0 

8. Faz aconselhamento para o exame de HIV. 
30 43,5 

9. O tempo médio do retorno do resultado do 

exame de HIV positivo à unidade é de até 7 dias. 
0 0,0 

10. Realiza abordagem consentida ao pedir exame 

de HIV. 
48 69,6 
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No marcador de vulnerabilidade programática Integração das 

Ações entre UBS, CRT/SAE em HIV/aids e maternidade – 8 

elementos (Tabela 8), os elementos que tratam da notificação de 

HIV e sífilis de gestante, respectivamente, foram aqueles com maior 

percentual de unidades que atenderam a condição, sendo que 100% 

das UBS afirmou que faz a notificação do diagnóstico de HIV da 

gestante e 79,1% afirma que existe fluxo de notificação de sífilis 

congênita na maternidade. 

 Em todas as unidades, a realização do fluxo de comunicação 

de referência/contrarreferência dos pacientes encaminhados à 

especialidades em aids, foi muito baixa. Isso é um reflexo da falta de 

integração das ações entre os serviços de saúde e maternidade, o 

que faz cair o percentual de todas as unidades de saúde do estudo.  

 
 

 

Tabela 8: Distribuição das UBS segundo o marcador de 

vulnerabilidade programática: Integração das Ações entre UBS, 

CRT/SAE em HIV/aids e maternidade e respostas afirmativas 

aos elementos.  

Município de Cuiabá-MT, 2014. 

 

Marcador de Vulnerabilidade 
Programática 

Respostas 
Afirmativas aos 

elementos 
 (N=69) 

Integração das Ações entre UBS, CRT/SAE em 
HIV/aids e maternidade  

(8 elementos) 
Nº % 

1. Existe fluxo de notificação de sífilis congênita na 

maternidade. 
55 79,1 

2. Faz a notificação do diagnóstico de HIV da 

gestante. 
69 100,0 

3. Fornece ficha de encaminhamento e marca 

consulta na referência em HIV/aids (CRT e SAE) 
36 52,2 
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das gestantes diagnosticadas com HIV. 

4. Existe retorno das informações à unidade, após 

o encaminhamento das gestantes às referências 

HIV/aids (CRT e SAE). 
33 47,8 

5. Existe retorno para a unidade sobre o parto da 

gestante HIV encaminhada. 
21 30,4 

6. Faz o agendamento na referência em HIV/aids, 

quando diagnostica resultado positivo para HIV. 
36 52,2 

7. Existe fluxo de referência/contrarreferência dos 

pacientes encaminhados à especialidade em 

HIV/aids. 
22 31,9 

8. Faz o acompanhamento dos casos 

encaminhados à referência em HIV/aids. 
28 40,6 

 

 

 

Em relação ao marcador de Infraestrutura para Realização 

das Ações de Prevenção e Assistência em HIV/aids (Tabela 4), 

100% das UBS foi classificada como média vulnerabilidade 

programática. O marcador Respostas às Necessidades de 

Tratamento em HIV/aids (tabela 5), 42 unidades (60,9%) foi 

classificada como média vulnerabilidade programática e 39,1% como 

baixa. 

 Analisando as UBS segundo o grau de vulnerabilidade 

programática de acordo com o marcador das Ações de Pré-natal e 

Puerpério em Relação a Atenção ao HIV/aids (Tabela 6), tiveram 

percentual de baixa vulnerabilidade 92,8%. 

 No marcador Ações de Prevenção em Relação ao HIV/aids 

(tabela 7), a maioria das unidades foi classificada como média 

vulnerabilidade programática 84%, no entanto nesse marcador, há 8 

(11,6%) UBS em alta vulnerabilidade programática.  

 Com relação ao marcador Integração das Ações entre UBS, 

CRT/SAE em HIV/aids e maternidade (tabela 8), 11,6% das 
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unidades classificou-se como alta vulnerabilidade programática, 

63,7% em média e 24,6% em baixa vulnerabilidade programática. 

 

 

 

Tabela 9: Distribuição das UBS segundo marcador de 

vulnerabilidade e grau de vulnerabilidade programática.  

Município de Cuiabá-MT, 2014. 

 

Marcador de 
Vulnerabilidade 

 

Grau de Vulnerabilidade 
Programática 

Alta 
% 

Média 
% 

Baixa 
% 

Infraestrutura para 
realização das ações de 
prevenção e 
assistência em HIV/aids 

 - 
69  

(100,0%) 
- 

Respostas às 
Necessidades de 
Tratamento em HIV/aids 

    

    

 - 42 27 
  (60,9%) (39,1%) 

    

Ações de Pré-Natal e 
Puerpério em relação a 
atenção ao HIV/aids 

    

    

 - 5 64 

  (7,2%) (92,8%) 

    

Ações de Prevenção 
em Relação ao HIV/aids 

    

    

 8 58 3 

 (11,6%) (84%) (4,3%) 

    

Integração das Ações 
entre UBS, CRT/SAE em 
HIV/aids e maternidade 

    

   
 

 8 44  17 

 (11,6%) (63,7%) (24,6%) 
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A prevenção ao HIV/aids a partir do referencial da 

vulnerabilidade amplia as possibilidades de compreensão e reflexão 

acerca das situações que podem torná-las mais ou menos 

vulneráveis. 
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5 DISCUSSÃO 
_________________________________________ 

 
 

Enquanto houver vontade de lutar haverá esperança de vencer.  
 

Santo Agostinho 
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Tomando como perspectiva o enfrentamento da epidemia da 

aids, a atualidade do debate e a inexistencia de produção 

acadêmica que trata especificamente da atenção à saúde voltada ao 

HIV/aids na cidade de Cuiabá, apresenta-se a análise sobre a 

vulnerabilidade programática ao HIV, a partir das UBS deste 

município. Parte-se do pressuposto de que a reflexão e a 

compreensão sobre o objeto do estudo contribuem para o 

aprimoramento da atenção ao HIV na APS.  

 

 

 

5.1 OS MODELOS DE ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À 

SAÚDE E A FORMAÇÃO DO GERENTE NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA EM CUIABÁ 

 

 

Na cidade de Cuiabá há uma diversidade na forma de 

organização da atenção à saúde em relação às UBS, sendo na 

maioria ESF 63,8% ou “tradicional” 29% (Brasil, 2014), lembrando 

que o estudo obteve 81% de adesão. Este percentual de ESF é 

maior do que algumas capitais, como Campo Grande – Mato Grosso 

do Sul, vizinho a Cuiabá, que conta com pouco mais da metade 

(56%) de ESF (MS, 2014) e São Paulo (39%) (Val, 2012; Brasil, 

2014).  

Este dado deve ser relativizado, porque apesar de Cuiabá 

possuir maior percentual de unidade no modelo organizacional de 

ESF, o quantitativo de 63 equipes de saúde, pode ser considerado 

aquém da necessidade, quando se observa a cobertura de 39% da 

população, abaixo do parâmetro considerado satisfatório (75%) 

(Cuiabá, 2013; Brasil, 2014). Segundo o Ministério da Saúde, cada 

ESF deve atuar numa área de cobertura entre 3 a 4 mil habitantes, 
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no máximo, ou seja, 209.417 do total da população do município é 

coberta pela ESF. 

A própria Secretaria da Saúde de Cuiabá reconhece que a 

falta de cobertura adequada da ESF faz com que a população 

cuiabana recorra à atenção secundária como porta de entrada para 

problemas que poderiam ser equacionados na APS. Registra-se, 

desta forma, a superlotação nas Unidades de Pronto-Atendimento e 

Policlínicas, que também sofrem com precariedade estrutural, falta 

de medicamentos e insumos na cidade (Cuiabá, 2012). O Plano 

Diretor da Prefeitura Municipal de Cuiabá espera alcançar a meta de 

80% de cobertura da ESF para os próximos anos, para ser colocado 

em prática até 2020 (Cuiabá, 2013). 

 Embora sejam distintos os tipos de serviço – UBS tradicional 

e ESF – existem características concretas de sua estrutura e da 

organização do processo de trabalho que interferem no 

enfrentamento ao HIV/aids (Val, 2012). Estudos de análise do 

impacto da Estratégia de Saúde da Família mostram que este 

modelo de organização da assistência melhora aspectos relativos à 

ampliação ao acesso (Lapa et al., 2006; Van Stralen et al., 2008, 

Castro et al., 2012, Silveira, Ramires, Silva, 2011, Sales et al., 2013). 

A ESF contribui para a reorganização da assistência, reduzindo as 

desigualdades no estado de saúde entre grupos populacionais 

distintos, no aumento da demanda espontânea nos serviços, na 

redução da evasão e na melhoria dos resultados dos indicadores 

epidemiológicos e operacionais (Lapa et al., 2006).   

As 69 UBS participantes do estudo têm à frente da gerência 

ou responsabilidade, em sua maioria, enfermeiros (79,1%). 

Percentual maior ao se comparar com o estudo realizado com 328 

UBS do município de SP (53,6%) (Val, 2012). 

Analisando a participação do Enfermeiro na gerência da UBS, 

Val (2012) identifica algumas questões. O profissional enfermeiro na 

APS possui na gerência um importante instrumento com 

potencialidades para promover processo de reflexão e revisão de 
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sua prática, para a (re)organização do serviço (Kawata et al., 2009). 

A Enfermagem é uma das categorias da saúde mais requisitadas 

para gerenciar as UBS. A gerência como instrumento do processo 

de organização de serviços de saúde é fundamental para a 

efetividade das políticas sociais e de saúde (Passos, Ciosak, 2006). 

O curso de Graduação em Enfermagem é um dos poucos da 

área de saúde que possui em suas diretrizes curriculares carga 

horária específica destinada à administração, o que respalda o 

profissional para assumir cargos de chefia/gerência. Considera-se 

que a prática de gerenciamento deste profissional permite o 

envolvimento dos trabalhadores da saúde e da enfermagem na 

discussão da efetividade de suas atividades (Gonçalves et al., 

2014). 

No entanto, é importante lembrar que a dificuldade de 

incorporação de outros profissionais, particularmente o médico, é 

devida à carga que possui em atividades autônomas, como 

consultórios privados. De fato, as exigências para o cargo não 

comportam acúmulo de atividades, fazendo com que muitos deles 

abandonem o cargo de gerência. Além disso, em muitas situações o 

enfermeiro é indicado ao cargo de gerência, devido ao menor salário 

comparado ao do profissional médico, por exemplo (Val, 2012). 

Ressalta-se que a gerência das UBS é uma função da mais 

alta importância e que implica coordenar os esforços das várias 

partes desse sistema, controlar os processos e o rendimento das 

partes e avaliar os produtos finais e resultados. Espera-se que o 

gerente tenha uma visão geral no contexto em que está inserido e 

compromisso social com a comunidade, tendo como atividade 

precípua a organização da produção de bens e serviços de saúde 

ao indivíduo ou à coletividade (Passos, Ciosak, 2006). A gerência 

pode definir mudanças no modo de organização desse serviço, para 

se alcançar uma qualidade de atenção adequada (Bertussi, Almeida, 

2003). 
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A capacidade de gerenciar uma equipe de saúde requer um 

profissional que consiga superar as limitações do serviço, prestando 

uma assistência baseada nos princípios do SUS, capacidade 

técnica, determinação no alcance de metas e objetivos. Além de ter 

competência para trabalhar os relacionamentos interpessoais no 

interior das organizações, minimizando os conflitos existentes. No 

âmbito da organização das práticas na atenção ao HIV/aids nas 

UBS, Val (2012) destacou que o gerente e a equipe multidisciplinar 

podem ser facilitadores/atores, implementando ações de prevenção 

e assistência em HIV/aids. É importante lembrar que os cargos de 

gerente das UBS, muitas vezes, é um cargo de confiança do 

Secretário Municipal de Saúde, de tal forma espera-se que este, 

mesmo ocupando um cargo de indicação, traduza as diretrizes 

políticas de saúde no âmbito da atenção. No entanto, em muitos 

casos a indicação é mais de âmbito de uma política de governo 

partidário do que propriamente indicação por competência técnica 

na gestão e no gerenciamento.  

Desta forma, Val (2012) afirma que se em algum momento 

esses “agenciadores de mudança” encontrem problemas em 

transpor obstáculos, traduzidos nas dificuldades identificadas como 

vulnerabilidade programática, são potentes para construir novas 

formas de fazer/agir na prática cotidiana dos serviços, 

implementando ações de prevenção e assistência em HIV/aids, 

respondendo às necessidades de tratamento, desenvolvendo ações 

de pré-natal e puerpério, integrando ações com os serviços de  

referência em HIV/aids. 

No presente estudo, quatro (5,8%) gerentes das UBS 

participantes do estudo tem nível técnico de enfermagem, mesmo 

não sendo previsto pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) 

tal atribuição (1986). O que fragiliza a APS do município de Cuiabá 

ao concluir que esses “agenciadores de mudança” não possuem em 

sua formação qualificação para assumir tal função.  
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5.2  FRAGILIDADES E POTENCIALIDADES NA 

ATENÇÃO AO HIV/AIDS NAS UBS DE CUIABÁ 

 

 

A discussão a seguir trata da prevenção na atenção ao 

HIV/aids nas UBS do município de Cuiabá, tendo por referência os 

marcadores de vulnerabilidade de âmbito programático e as 

fragilidades e potencialidades identificadas no estudo. 

Apesar dos investimentos em políticas públicas voltadas para 

a prevenção em HIV/aids ao longo das últimas décadas e dos 

avanços com a implementação da ESF, os índices de infecção no 

município de Cuiabá continuam elevados de acordo com dados do 

Boletim Epidemiológico (2012a). 

No marcador de Infraestrutura para Ações de Prevenção e 

Assistência em HIV/aids (Tabela 42) analisando a infraestrutura 

das UBS de Cuiabá, em 79,7% das unidades há consultório que 

permite privacidade visual e auditiva para realizar o atendimento e 

em 65,2% delas, sala para realização de atividades educativas, 

sendo que 81,2% das UBS afirmou ter disponível materiais básicos 

para desenvolver atividades educativas. 

Para que exista uma prática assistencial com a qualidade 

esperada é essencial que os serviços de saúde disponham de 

estruturas adequadas abrangendo áreas físicas e instalações, 

materiais e equipamentos (Saparolli, Adami, 2010). O Departamento 

de Atenção Básica (DAB) enfatiza que para realização de uma 

prática na atenção básica é necessária, entre outras condições, a 

garantia de infraestrutura apropriada, de recursos humanos 

capacitados e de materiais e insumos suficientes a atenção prestada 

(Brasil, 2006a). Uma avaliação normativa sobre a implantação do 

PSF no Brasil, realizada pelo Ministério da Saúde, aponta a 

infraestrutura, o suprimento de material de consumo, equipamentos 

                                                        
2 Ver p. 70 da presente dissertação. 
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e medicamentos, entre outros, como importantes instrumentos de 

trabalho, onde a insuficiência de recursos materiais, além de 

comprometer o desenvolvimento e a qualidade das ações da 

atenção, limita as potencialidades de ampliação do elenco de ações 

na perspectiva da reorganização das práticas e do modelo de 

atenção à saúde (Brasil, 2004). 

Segundo Pedrosa, Corrêa e Mandu (2011), a estrutura deve 

incluir boas condições para o desenvolvimento de ações de 

educação em saúde, promoção da saúde e prevenção de agravos. 

No mesmo estudo os autores concluíram que a falta de sala para 

realização de atividade educativa reflete-se em uma prática com 

falta de privacidade, desconforto e constrangimento, dificultando a 

identificação de necessidades subjetivas a qual requer efetiva 

interação/comunicação e privacidade (Merhy, Franco, 2006), ferindo 

assim o preceito da integralidade na atenção a saúde. 

Pedrosa, Nakagawa, Corrêa (2011), em estudo que avaliou a 

estrutura de UBS tradicionais no município de Cuiabá-MT, concluiu 

que apenas 38% das unidades dispunham de sala para reuniões, 

comumente usadas como espaço para realizar atividades educativas 

com a população. O estudo revelou também que apenas sete (39%) 

UBS foram favorecidas com estruturas físicas compostas por mais 

de 80% dos ambientes elencados como fundamentais ao 

desenvolvimento das práticas das equipes de saúde. Modes, Gaíva 

(2013) analisando a presença de sala para reuniões nas UBS do 

município de Cuiabá mostraram que estas não são presentes em 

46,2% delas, segundo 61,5% dos profissionais entrevistados no 

estudo. 

Este não é um problema particular de Cuiabá. Em estudos 

realizados em outras localidades, é possível identificar que essa 

realidade faz parte do cotidiano de outras cidades, como em dois 

municípios de Minas Gerais, que analisou a percepção dos 

profissionais de saúde, usuários e gestores sobre o PSF, 

demostrando que um dos pontos negativos encontrados na 



87 

reorganização da APS, é a falta de infraestrutura adequada 

(Ronzani, Silva, 2008). 

Castanheira et al. (2009), em seu estudo em 37 municípios do 

Centro-Oeste paulista, mostrou que as instalações das unidades de 

saúde, independentemente do modelo de organização, em sua 

maioria, não são apropriadas, sendo as condições básicas de 

infraestrutura precárias, em alguns casos.  

Silveira, Santos e Costa (2001) avaliando a estrutura da APS 

de Pelotas, Rio Grande do Sul, constatou que a maioria das 

unidades apresentava estrutura precária, sendo a planta física a 

área mais deficitária, até os dias de hoje, o que nos refletir que as 

unidades estão sendo idealizadas sem um planejamento de 

construção adequada aos padrões estabelecidos pelo MS. 

Em São Paulo, 81,4% das unidades tinham sala para 

realização de atividades educativas, a autora em sua discussão traz 

a visão de Mendes (2012), o qual afirma que “apenas com a 

melhoria na infraestrutura das unidades, poderá quebrar a visão de 

uma ESF pobre para pessoas e regiões pobres para uma ESF 

confortável e de qualidade”. A melhoria da estrutura das UBS é 

fundamental para uma atenção à saúde que segue os princípios da 

humanização do cuidado (Val, 2012). 

A infraestrutura física inadequada, à medida que dificulta a 

efetivação dos princípios do SUS e da Atenção Básica, inibe a 

obtenção de bons resultados nas ações de saúde, interferindo 

diretamente no cuidado à saúde e na superação de vulnerabilidades. 

Reconhecer a infraestrutura da UBS como um importante elemento 

promotor da integralidade favorece a obtenção da qualificação da 

atenção e do cuidado. Muitas unidades de saúde do município de 

Cuiabá são adaptadas, o que desfavorece o cumprimento do mínimo 

para que a unidade consiga desenvolver suas ações de forma a 

preconizar a atenção de qualidade ao usuário. 
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Em relação às Ações de Pré-natal e Puerpério (Tabela 63) e 

o marcador Ações de Prevenção em relação ao HIV/aids (Tabela 

74) o agendamento da primeira consulta de pré-natal em até duas 

semanas, em 91,3% das UBS. A comunicação do diagnóstico da 

gestante é realizada por equipe multiprofissional (75,4%) e o 

preenchimento da notificação de exame positivo para detecção de 

sífilis em (78,8%) das unidades. 

Em estudo realizado em 34 municípios de SP, 51,4% 

esperam menos de 10 dias para a primeira consulta de pré-natal, 

30,9% esperam de 11 a 20 dias e 17,7% aguardam mais de 21 dias 

para o atendimento (Paula et al., 2007).  

É fato conhecido que é extremamente importante a 1ª 

consulta da gestante ser marcada o mais rápido possível, usando 

desse momento para o estabelecimento do vínculo. Esse elemento 

demonstra, que as unidades de saúde do município de Cuiabá 

encontram-se em baixa vulnerabilidade nas ações de pré-natal e 

puerpério das gestantes atendidas na APS. 

Em relação ao elemento que trata do aconselhamento para o 

exame de HIV, 43,5% dos gerentes do estudo respondeu que o faz, 

para solicitar o exame de HIV.  

O aconselhamento é entendido como uma prática preventiva, 

ampla, que transcende o âmbito da testagem e contribui para a 

qualidade das ações educativas em saúde. Pressupondo que essa 

ferramenta de prevenção possa ser utilizada em vários momentos e 

serviços de saúde, não devendo restringir-se à oferta do exame anti-

HIV. Dessa forma, deve ser um processo contínuo, inserido nas 

atividades das unidades básicas de saúde e articulado aos demais 

programas assistenciais existentes e ao cotidiano das práticas 

desenvolvidas pelos profissionais que atuam nos serviços de 

atenção primária à saúde (Brasil, 2003). É um processo de escuta 

ativa, individual e centrada no usuário, estreitando laços e auxílio 

                                                        
3 Ver p. 73 da presente dissertação. 
4 Ver p. 75 da presente dissertação. 
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para que o usuário reconheça-se como sujeito de sua própria saúde 

(Val, 2012). 

Para tanto, o aconselhamento deve ser desenvolvido com 

base no estabelecimento de uma relação de confiança, em que o 

profissional esteja atento às situações vivenciadas pelos usuários e 

fragilidades que possam dificultar a ação de prevenção e tratamento 

(Costa, 2004; Nemes et al., 2004). 

Segundo o MS, descrito no caderno de atenção básica, toda 

a equipe de saúde da APS, deve compreender o processo de 

aconselhamento, de forma que ele não se reduza a um único 

encontro entre o profissional de saúde e o usuário. O 

aconselhamento deverá ser desenvolvido em vários momentos, e 

quando possível ser estendido a grupos. Ambos devem favorecer a 

percepção pela pessoa de sua vulnerabilidade, a partir do 

reconhecimento do que sabe e sente e do estímulo à sua 

participação nos atendimentos subsequentes.  

No contexto da epidemia do HIV, a prática de 

aconselhamento tem se configurado como uma estratégia de 

prevenção de suma importância, sendo parte essencial do processo 

de diagnóstico do HIV. Para orientar a realização dessa prática, 

foram sistematizados procedimentos pré e pós-teste com conteúdos 

bem definidos, que auxiliam o profissional/serviço a incorporar uma 

concepção de trabalho e a lógica da promoção à saúde com ações 

de prevenção do HIV, hepatites e outras DST (Brasil, 2012b). 

Toda testagem para o HIV deve ser acompanhada de 

aconselhamento pré e pós-teste, sempre com o consentimento do 

usuário. A equipe deve estar apta para reduzir o impacto do 

diagnóstico, reforçar práticas preventivas no caso de resultado 

negativo, de acordo com orientações do caderno de atenção básica 

do MS. 

Souza, Freitas (2012) relatam que alguns profissionais que 

realizam o aconselhamento, porém, descrevem-no como uma 

atividade restrita, apenas oferecendo o teste anti-HIV e explicando 
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sobre ele, sem haver interação com o usuário para que ele tenha 

clareza de todos os aspectos que envolvem a testagem. Outras 

vezes, não há nem mesmo explicações sobre os pedidos de exames 

laboratoriais, apesar de se contradizerem, afirmando que conversam 

com os pacientes. Vê-se, então, uma distância entre a forma como 

os profissionais de saúde falam sobre o aconselhamento e 

desenvolvem as atividades e a concepção dessa prática como 

preconizada pelo MS. 

No âmbito do HIV/aids, três componentes integram o 

processo de aconselhamento e estes devem interagir de forma 

dinâmica e integrada entre si, a informação/educação, o apoio 

emocional e a avaliação de riscos/desenvolvimento de estratégias 

de prevenção (Mendonça et al., 2010). 

Araújo, Cunha e Galvão (2011) afirmam que ao solicitar o 

teste anti-HIV, o mesmo venha imprescindivelmente acompanhada 

de aconselhamento pré e pós-teste, pois desempenha papel 

decisivo, na promoção da saúde e prevenção do HIV. Outros 

estudos nacionais (Jordan et al., 2000; Tunala et al., 2000; Landroni, 

2004; Moreno, 2006; Fernandes, Britto, 2011) defendem que o 

aconselhamento é importante para o atendimento em HIV/aids e 

para a adesão ao tratamento. 

Sendo assim, para que o aconselhamento se apresente como 

um espaço oportuno para o resgate da integralidade dos indivíduos 

e dos aspectos subjetivos que envolvem sua realização é 

imprescindível a qualificação profissional de forma humanizada, 

condições essas propostas na política do Humanização no SUS. 

Destaca-se vulnerabilidade programática na atenção 

realizada nas UBS de Cuiabá, justamente nesta questão do 

aconselhamento na oferta do teste de HIV. No estudo verificou-se 

que 46,4% das UBS não tiveram capacitação para sua realização. A 

ausência de capacitação é identificada em outro estudo (Feitosa, 

Coriolano, Eloine, 2010) na região de Iguatu, com 14 gestantes na 

ESF, relatando o despreparo dos serviços para garantir o 
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aconselhamento de forma integral. Val (2012) afirma que a 

dificuldade do aconselhamento, esta na sua maioria, correlacionada 

no despreparo do profissional de saúde. 

Como foi dito, é imprescindível a realização do 

aconselhamento pré e pós-teste HIV, mas também é necessário que 

seja feita por um profissional capacitado, proporcionando nesse 

momento um espaço para a construção do vínculo, orientação e 

escuta das dúvidas, anseios e medos do usuário.  

Um elementos de fragilidade referente a esses marcadores é 

o acesso restrito ao diagnóstico precoce por meio da oferta do teste 

de HIV à população em geral nas UBS, visto que a coleta de exame 

é realizada em dias específicos, através de agendamento. Desta 

forma perde-se a possibilidade de realizar o exame em tempo 

oportuno. Reforça-se a importância da coleta diária para o exame de 

HIV, acrescentando que é uma oportunidade de possível 

identificação de situações de vulnerabilidade individual do usuário, 

que envolvem relações desprotegidas, violência, entre outras, 

sendo, portanto, uma chance de realização do aconselhamento (Val, 

2012).  

O estudo de Araújo, Vieira e Silva (2008) realizado em 

Fortaleza, Ceará, com 36 unidades, demostra que com o 

agendamento, o usuário tem que se deslocar novamente a unidade 

de saúde, o que gera muita desistência, considerada uma situação 

grave e que compromete a qualidade da assistência à prevenção e o 

direito ao acesso aos exames laboratoriais. 

Ferraz (2008) contextualiza a importância da coleta diária dos 

exames para produção de práticas de saúde que objetivem os 

princípios da prevenção em HIV/aids no país. Bersusa et al. (2007), 

por sua vez, enfatizam que mesmo quando o exame for negativo, é 

possível usar esse momento para identificar vulnerabilidades 

individuais do usuário. 

No município de São Paulo, por exemplo, foi possível reduzir o 

retorno dos resultados dos exames para menos de sete dias, 
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realizando a coleta diária para exames de sangue em geral nas mais 

de 90% das UBS (Val, 2012). 

Val (2012) e Ferraz (2008), afirmam que as UBS que realizam 

as coletas diariamente de exames, são muito procurados pela 

população, além das consultas médicas e da retirada de 

medicamentos. Em seu estudo no município de SP, a autora 

concluiu que em 99,4% das UBS os exames eram coletados 

diariamente e 98,8% realizava o exame pra gravidez imediatamente 

em caso de atraso menstrual (Val, 2012). 

Outro ponto de vulnerabilidade relacionado aos exames é a 

demora no retorno dos resultados às UBS, superior a sete dias. Para 

que o pleno direito do usuário ao acesso a exames de rotina e 

consultas nas unidades de saúde, com disponibilidade de recursos e 

em quantidade suficientes (Castro, Shimazaki, 2006), é necessário 

investimento na ampliação da rede de laboratório no município e 

regulação e fiscalização dos laboratórios credenciados para que 

estes processos sejam revistos.  

A restrita oferta para coleta de exames envolve outro aspecto 

da vulnerabilidade programática que trata da escassa rede de 

laboratório para a realização do exame. Em Cuiabá, com uma 

população acima de 500 mil habitantes há um único laboratório 

conveniado (Cuiabá, 2013). 

Outro elemento que denota vulnerabilidade é a não oferta do 

exame de gravidez, assim que a mulher chega à unidade, seja por 

meio da coleta de urina ou do exame de sangue. O exame é feito 

por agendamento ou é encaminhado para atenção secundária.  

Segundo Bersusa et al. (2007), o exame de gravidez deve ser 

realizado assim que  a usuária procura a unidade, agilizando o 

diagnóstico e consequentemente a vinculação ao pré-natal. A autora 

também discorre sobre a importância desse momento pra identificar 

vulnerabilidades individuais, como relações desprotegidas, violência, 

entre outras. Paula et al. (2007) afirmam que o ideal é que o exame 

de gravidez seja realizado todos os dias e em qualquer horário. 
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Realizar o teste de gravidez na própria unidade e diariamente, 

atender casos positivos e solicitar os exames de rotina são condutas 

que além de agilizar o início do pré-natal, possibilita diagnosticar e 

tratar eventuais agravos e impedir a transmissão de doenças para o 

neonato, como por exemplo, a sífilis e o HIV (Bersusa et al., 2007; 

Paula et al., 2007; Val, 2012). 

Ainda no marcador Ações de Pré-natal e Puerpério em 

Relação a Atenção ao HIV/aids (Tabela 65), em relação a oferta do 

exame de papanicolaou às gestantes, pouco mais da metade, 56,5% 

das UBS no município de Cuiabá, tem este como procedimento 

padrão.  

Outro estudo realizado com 182 profissionais de enfermagem 

e 74 consultas de pré-natal, em 2009 na capital matogrossense, 

também identificou este problema, a baixa oferta deste exame, 

identificando que 9,4% das gestantes foram orientadas a realizar e 

que não há consenso entre enfermeiros do município quanto a sua 

indicação (Duarte, Mamede, 2013).   

No município de São Paulo a oferta do exame de 

Papanicolaou à gestante é realizada em 93,3% das UBS (Val, 2012). 

No município de Botucatu, interior paulista, o exame de 

Papanicolaou foi realizado em 94% das gestantes atendidas em 

USF e 86,8% nas UBS, valor superior ao encontrado em diversos 

outros estudos realizados em Pelotas – RS, Rio de Janeiro – RJ e 

Montes Claros – MG, pois nestes a maior cobertura esteve próxima 

de 50% (Nogueira, 2008; Caldeira, Oliveira, Rodrigues, 2010).  

Num estudo realizado com 200 mulheres de Puerto Leoni, 

Misiones, Argentina com o objetivo de avaliar os conhecimentos e 

práticas acerca do exame, constatou-se que uma das principais 

barreiras identificadas entre as mulheres 58,9% foi ausência da 

solicitação do exame por parte dos médicos ou outros profissionais 

de saúde (Gamarra, Paz, Griep, 2005). 

                                                        
5 Ver p. 73 da presente dissertação. 
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O exame de Papanicolaou deve ser ação prioritária em todas 

as unidades, uma vez que um dos objetivos da UBS é reorientar o 

modelo assistencial por meio de práticas de articulação entre a 

prevenção e a promoção da saúde (Arantes et al., 2014). 

É consenso que a equipe de saúde deve orientar as mulheres 

quanto à importância da realização do exame durante a gestação 

(Brasil, 2010), lembrando que este momento é um espaço propício à 

troca de conhecimento, de estabelecimento de vínculo e qualidade 

na atenção (Silva, Dias, Rodrigues, 2009).  

É importante lembrar que a principal estratégia para 

prevenção do HIV/aids, está diretamente ligada ao diagnóstico e o 

tratamento precoce. Há profissionais que argumentam que não o 

faz, por desconhecimento sobre a resolução/portaria que preconiza 

sua realização durante a gestação (Val, 2012).  

Destaca-se que 100% das UBS participantes do estudo, 

afirmou ter em quantidade suficiente, exames laboratoriais para 

sífilis, anti-HIV e Hepatite B. 

Um ponto de destaque é a SMS do município de Cuiabá prover 

a manutenção de esforços que se faz necessário, no intuito de 

melhorar a qualidade da atenção oferecida a população, através de 

suprir a demanda do município oferecendo em quantidades 

suficientes os exames laboratoriais de sífilis, anti-HIV e hepatite B. 

O tratamento precoce das doenças possivelmente detectadas 

pelos exames abordados no estudo é fundamental, o que somente 

poderá ser realizado após a comprovação da sua presença por 

exames laboratoriais. Só assim é possível identificar a população 

infectada de forma precoce, estabelecendo novas estratégias que 

deem conta de reduzir a transmissão do HIV na população assistida 

Em relação ao elemento que avalia se há oferta do teste de 

detecção da sífilis à gestante no 1º e 3º trimestre da gestação, 

72,4% diz que o faz. No município de Cuiabá, a sorologia da sífilis 

deve ser solicitada no pedido inicial dos exames de pré-natal. Caso 

o resultado seja negativo, é realizada orientação pós-teste, 
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esclarecimento de dúvidas e repetido a sorologia no início do 

terceiro trimestre independentemente do resultado do primeiro 

exame (Cuiabá, 2013). 

Um dos motivos para a vulnerabilidade programática nesse 

elemento é que a realização do teste para sífilis nem sempre é 

realizada no 3º. trimestre, apenas no 1º trimestre da gestação. 

Essa baixa cobertura de exames no 3º trimestre foi discutida 

em um estudo no município de médio porte da região metropolitana 

de São Paulo, onde duas hipóteses foram levantadas para explicar a 

baixa cobertura de exames no 3º trimestre: os profissionais estão 

habituados a solicitar os exames apenas na 1ª consulta e muitos 

deixam de pedi-los novamente próximo a 30ª semana de gravidez e 

algumas mulheres deixam de realizar os exames pela 2ª vez, apesar 

de terem sido solicitados. Este resultado é preocupante visto que a  

presença de sífilis congênita é considerada indicador da assistência 

pré-natal, passível de prevenção, diagnóstico e tratamento (Leitão et 

al., 2009). 

 Paula et al. (2007) afirmam que 54,9% das unidades 

oferecem o teste de sífilis no 1ª e 3º trimestres de sua gestação, 

porém um número expressivo, 45,1%, não oferece o teste ou 

somente o faz no 1ª trimestre, demostrando uma fragilidade e 

potencializando os riscos para a transmissão vertical da sífilis.  

Algumas situações contribuem para a transmissão vertical da 

sífilis, dentre as quais, destaca-se a fragilidade na dinâmica dos 

serviços e baixa qualidade do pré-natal, comprometendo a 

implementação das recomendações para seu controle (Basso, 

2012). Durante a assistência pré-natal é possível encontrar espaço 

para o diálogo entre o usuário e o profissional e, através desta 

interação, melhorar as condições de saúde da mulher. Possibilitando 

mudanças da realidade de vida da família e a possibilidade de um 

atendimento de forma individualizada e contextualizada (Marques, 

Prado, 2004; Oliveira, 2012). 
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A sífilis, em particular a congênita, permanece como grave 

problema de saúde pública no país (Brasil, 2010) e em outros países 

da América Latina (Valderrama, Zacarias, Mazin, 2004). Fato para 

preocupação, quando pensamos que pode ser evitada através da 

realização de um pré-natal de qualidade (Carroli, Rooney Villor 

2001; Brasil, 2007a). No ano de 2011, por exemplo, do total de 

casos notificados no país, observou-se que 75,5% das gestantes 

haviam recebido assistência pré-natal e a maioria dos parceiros não 

realizou o tratamento (Brasil, 2012b). 

A sífilis congênita é uma doença evitável desde que seja 

diagnosticada precocemente e a gestante e seu e parceiro sexual 

sejam tratados adequadamente por ocasião do pré-natal. A 

preocupação constante com o agravo da transmissão vertical da 

sífilis levou o MS, em 2007, a elaborar e divulgar o Plano 

Operacional para Redução da Transmissão Vertical do HIV e da 

Sífilis no Brasil (Brasil, 2007c). É fundamental que seja oferecido um 

pré-natal de qualidade, traduzido em acessibilidade, diagnóstico, 

tratamento adequado da gestante e parceiro (Val, 2012). 

De 2001 a 2011, foram notificados em Mato Grosso 567 

casos de sífilis congênita, dos quais 525 (92,6%) foram confirmados. 

De 2007 a 2011, a taxa de transmissão vertical da sífilis mostrou-se 

quase estável em Mato Grosso, com média de 24,6% no período, 

enquanto em Cuiabá os valores foram mais elevados e com maior 

variação, sendo de 84,0% em 2007, 100,0% (15 casos de sífilis 

congênita de 15 gestantes com sífilis) em 2009 e de 36,8% em 2011 

(Oliveira CMJ, 2012). De acordo com dados do Sistemas de 

Informação de Agravos e Notificação (Sinan), até julho de 2013 

foram 453 casos de sífilis congênita em Cuiabá.  

Quando indagado se a unidade de saúde notifica a sífilis 

congênita na maternidade 100% dos gerentes das UBS respondeu 

que o faz. Repassando que a ficha de notificação é de suma 

importância para o planejamento de ações pela unidade e secretaria 

de atenção básica municipal, estadual e até federal. A integralidade 
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na atenção à saúde, também pressupõe a notificação dos casos de 

sífilis na gestação para o planejamento das atividades preventivas e 

assistenciais (Val, 2012). 

Ao concluir que 100% das unidades realizam a notificação da 

sífilis supõem-se que as UBS do município de Cuiabá conseguem 

reunir informações suficientes para analisar a doença, permitindo 

intervenções que reduzem sua incidência, até sua eliminação. Isso 

demonstra também, organização e integração entre a atenção 

básica e a secretaria de vigilância municipal. 

No entanto, é válido lembrar que além da notificação da sífilis 

na gestante, para uma análise mais precisa do perfil epidemiológico, 

é necessário aprimorar a qualidade dos dados, por meio do 

preenchimento da ficha de notificação de forma legível e correta. 

Para a eliminação da sífilis congênita no Brasil é fundamental 

um pré-natal de qualidade, traduzido em ampliação da 

acessibilidade com diagnóstico, tratamento adequado da gestante e 

do parceiro, convocação do parceiro, notificação e qualidade do 

preenchimento das fichas de notificação e capacitação da equipe 

das UBS (Val, 2012). Dentre estes, salienta-se a importância do 

apoio laboratorial mínimo e do comprometimento dos profissionais 

em solicitar este exame às gestantes (Brasil, 2005a; Brasil, 2006b). 

Para tanto, um caminho que nos parece particularmente 

fecundo é investir na ampliação da oferta do teste de sífilis na 

gestação, instituir o tratamento com a penicilina benzatina na APS 

do município de Cuiabá, favorecendo a redução da vulnerabilidade 

programática, na medida em que seja possível ampliar a oferta 

desses elementos à população. 

No conjunto do marcador de Respostas às necessidades de 

tratamento em HIV/aids (Tabela 56),  nenhuma das UBS de estudo 

no município de Cuiabá faz tratamento com Penicilina Benzatina 

quando diagnosticado sífilis. A Coordenação de Atenção Básica 

Municipal justifica que, pelos riscos dos efeitos adversos o 

                                                        
6 Ver p. 72 da presente dissertação. 
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tratamento, mesmo que da gestante, deve ser feito apenas em 

unidades de nível secundário.  

Isto não é diferente em outros municípios, analisando a 

descentralização das ações de prevenção e assistência ao HIV/aids 

na atenção básica, com a participação de gerentes de UBS em 30 

municípios do estado de São Paulo, verificou-se que em 34,5% das 

UBS não era realizado o tratamento de sífilis, encaminhando o 

usuário para outro serviço (Bersusa et al., 2007).  

Em outro estudo realizado em 34 municípios do estado de 

São Paulo, Paula et al. (2007) concluem que 37,1% UBS estudadas 

realizavam o tratamento com a aplicação de penicilina benzatina na 

própria unidade. Considera-se que a realização do tratamento em 

tempo oportuno, na própria UBS, sem encaminhamento para outros 

serviços diminui a vulnerabilidade ao HIV. Chama a atenção os 

baixos percentuais encontrados de UBS que realizam o tratamento, 

em torno de 30% em ambos os estudos.  

Nesse sentido, o diagnóstico e o tratamento da sífilis podem 

ser realizados na UBS, mediante realização do exame VDRL e da 

aplicação de Penicilina Benzatina, elementos que devem estar 

disponíveis na atenção primária (Moura et al., 2003). Trata-se de um 

caminho que já vem sendo traçado em iniciativas variadas 

(preconização, capacitação) no âmbito do SUS e com apoio 

institucional. 

Uma das principais dificuldades para a realização do 

tratamento na APS é a interpretação equivocada por parte de muitos 

profissionais das Portarias CVS 02/1995 de 20/01/95 e CVS 05/2000 

de 08/05/2000. A primeira portaria dispõe sobre a proibição de 

realização de teste de sensibilidade à penicilina em farmácias e 

drogarias, podendo, porém, ser realizado em todos os serviços de 

saúde, público ou privado. A portaria de 2000, complementar à 

primeira, condiciona a realização deste teste de sensibilidade aos 

estabelecimentos de assistência à saúde sob responsabilidade 

médica e, em seu artigo 5º, preconiza a administração da penicilina 
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somente quando prescrito pelo médico ou cirurgião dentista (Paula 

et al., 2007).  

A Enfermagem é a categoria que administra as medicações e 

são justamente estes profissionais que têm se recusado a realizar o 

teste e o tratamento, dado que em muitas UBS estas condições não 

estão presentes. Segundo Paula et al. (2007), os enfermeiros 

demostram temor de serem punidos pelo Conselho Regional de 

Enfermagem (COREN), que os proíbe de responsabilizarem-se pela 

aplicação do medicamento. Argumentam que o temor é maior do 

que a responsabilidade frente ao usuário que necessita do 

tratamento. Acredita-se que as portarias não são impeditivas para a 

aplicação da penicilina pelos profissionais de enfermagem em UBS, 

porém concorda-se que no material de emergência seja fundamental 

para um serviço de saúde.  

A Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso (SES/MT) 

regulamenta esse Kit de Emergência nas UBS do estado:  

 

 

 
[...] toda Unidade Básica de Saúde (UBS) deverá contar 
com os seguintes materiais/equipamentos e 
medicamentos para o atendimento à anafilaxia: 
pessoal/materiais/equipamentos; equipe para 
administração de soluções parenterais; agulhas 
hipodérmicas e descartáveis; seringas; máscara plástica 
para a administração de oxigênio úmido; e cilindro de 
oxigênio, com válvula e manômetro em local de fácil 
visualização com saída para fluxômetro e umidificador; 
solução de epinefrina aquosa 1:1000 (ampola = 1ml = 
1mg); prometazina (ampola = 2ml = 50mg); oxigênio; 
fenoterol solução 0,5%; solução de cloreto de sódio 0,9% 
(solução salina fisiológica, soro fisiológico – frasco de 
250 e 500ml) (Secretaria de Estado de Saúde do Mato 
Grosso, 2006). 

 
 

 

 

Após a administração de penicilina, o paciente deve 

permanecer sob observação por pelo menos trinta minutos na 

unidade (SES/MT, 2006). 
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A SES/MT também reforça em sua legislação que toda 

reação leve à penicilina deve ser manejada pelos serviços de APS 

que devem dispor de pessoal capacitado para o diagnóstico, 

tratamento, bem como de material necessário para sua abordagem. 

Os casos mais graves de anafilaxia à penicilina deverão ser 

diagnosticados pelas unidades de saúde da Atenção Básica, que 

após as medidas iniciais, deverão ser encaminhados para os 

serviços de referência estabelecidos (SES/MT, 2006). 

Ao se ofertar a penicilina benzatina na APS, aumenta-se a 

resolutividade do sistema básico de saúde, a confiança e 

credibilidade tanto do profissional que nele trabalha, como da 

população que precisa do acesso a essa medicação, criando um 

vínculo resistente e firme do usuário com o serviço evitando assim 

peregrinações desgastantes e insatisfações por parte deste. Além 

de favorecer a prevenção da sífilis congênita e possíveis 

(co)infecções. 

Em Cuiabá, 31,8% das UBS não indica tratamento com 

Penicilina Benzatina, do parceiro da gestante com diagnóstico de 

sífilis. O tratamento da gestante e seu parceiro é um dos maiores 

desafios para a eliminação da sífilis congênita (Val, 2012). O 

tratamento com penicilina benzatina deve ser realizado sem 

necessariamente ter o resultado de exame laboral do parceiro da 

gestante com diagnóstico de sífilis (Brasil, 2005b). 

No município de Ijuí, Santa Catarina, estudo realizado em 

2008, revelou que o tratamento da sífilis foi considerado adequado 

em 54% das gestantes, entretanto, 11% dos parceiros não 

receberam qualquer tipo de tratamento (Quadros, Lopes, 

Scheineider, 2011).  

Segundo “O monitoramento das ações de prevenção às 

DST/aids na Rede de Atenção Básica do Estado de São Paulo” 

(Paula et al., 2007), em entrevista com 1.348 gerentes de UBS, 

verificou-se que 361 (26,8%) das UBS indicam o tratamento ao 

parceiro da gestante com diagnóstico para sífilis, independente da 
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solicitação ou não da sorologia, mas em 573 (41,9%) somente 

mediante resultado da sorologia positiva. Em 565 (41,9%) realizam o 

tratamento da sífilis com aplicação de penicilina benzatina e 648 

(48%) das UBS não o fazem e encaminham para outro serviço de 

saúde.  

Em estudo realizado no município do Rio de Janeiro com 102 

profissionais, 48,4% dos profissionais apresentaram conduta 

inadequada ao tratar do parceiro, como por exemplo, enviar o 

pedido de exame e tratamento por meio da gestante ou o não 

tratamento do parceiro (Domingues et al., 2013). 

Em 97,1% das UBS do município de Cuiabá realiza-se a 

busca ativa do parceiro da gestante diagnosticada com sífilis. É 

fundamental que a unidade estabeleça ações para a busca ativa do 

parceiro da gestante, claro, respeitando sempre os princípios da 

ética e sigilo e com a participação e orientações aos usuários do 

serviço. Tirar esse parceiro da zona “invisível” no atendimento, faz 

que com as ações de prevenção em HIV/aids sejam realmente 

efetivadas. 

Considerando as oportunidades perdidas no diagnóstico e 

tratamento em casos de sífilis é fundamental identificar as principais 

barreiras que possam impedir a adoção do que é preconizado pelo 

MS. 

Nas Ações de prevenção em relação ao HIV/aids 

(Tabela77 ), outro aspecto de vulnerabilidade ao HIV, em termos 

programáticos nas UBS de Cuiabá, trata do baixo percentual de 

profissionais que foram capacitados para o atendimento em 

abordagem sindrômica (42%).  

A OMS (2004) afirma que o sucesso do controle do HIV/aids 

depende do treinamento e supervisão dos profissionais e também da 

disponibilidade de medicamentos eficazes e economicamente 

viáveis e acessíveis aos serviços de saúde. Estudo discute que a 

dificuldade na incorporação da abordagem sindrômica na rede de 

                                                        
7 Ver p. 75 da presente dissertação. 
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atendimento se relaciona diretamente com a falta de qualificação 

específica dos profissionais, a capacitação e estrutura no serviço 

(Zampier, 2008). 

Em seu estudo, Araújo, Cunha e Galvão (2011) defendem 

que é necessário maior investimento na capacitação dos 

profissionais para utilização do protocolo de abordagem sindrômica, 

já que apenas 30% dos profissionais entrevistados realizavam suas 

condutas conforme o preconizado no Manual de Assistência às DST. 

De acordo com os resultados do mesmo estudo, a abordagem 

sindrômica é esporádica e divide a utilização do diagnóstico.  

Rodrigues et al. (2011) concluíram que as enfermeiras 

entrevistadas em seu estudo não utilizavam a abordagem 

sindrômica para o diagnóstico e tratamento de gestantes, o que 

pode evidenciar a falta de qualificação específica e atualização para 

realizar a abordagem sindrômica.  

 É importante frisar que, para o desenvolvimento da 

abordagem sindrômica, é necessária a identificação das diferentes 

vulnerabilidades do usuário. Passível de realização apenas com a 

qualificação profissional, tornando-se necessário continuar os 

treinamentos de profissionais no emprego desta abordagem 

(Menezes, Faúndes, 2004). 

De fato, o município de Cuiabá precisa avançar em relação a 

capacitação dos profissionais, para a efetivação da abordagem 

sindrômica nas UBS cuiabanas. 

Em Cuiabá, 91,3% das UBS afirmou ter em quantidade 

suficiente o preservativo masculino. E 92,7% têm em quantidade 

suficiente contraceptivo oral. Em relação ao insumo de contracepção 

e prevenção injetável, 73,9% das UBS afirmou a existência de 

distribuição regular para a população durante o período do estudo. 

No entanto, em (26,1%) das unidades não conseguem ofertar 

regularmente esse insumo. 

Em relação à distribuição dos insumos de contracepção e 

prevenção, apesar dos esforços do Programa de Assistência Integral 
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à Saúde da Mulher (PAISM) – lançado em 1983 com o objetivo de 

ampliar a provisão de insumos contraceptivos para os serviços 

públicos de saúde, com destaque para o ano de 2001, onde institui-

se a distribuição descentralizada e trimestral, potencializando os 

mecanismos de prevenção em HIV/aids –, ainda há falhas nesse 

processo. 

Para a redução de danos e a prevenção na APS, destaca-se 

como estratégia fundamental para o enfrentamento do HIV/aids, 

oferecer em quantidade suficiente o controle primário (preservativo) 

e secundário (diagnóstico e tratamento) aos usuários das UBS 

(Brasil, 2010). Vale lembrar que apenas a distribuição e quantidade 

regular de preservativo masculino na atenção básica cuiabana não 

são suficientes, quando pensamos em prevenção ao HIV/aids. 

A distribuição por si só, não garante o uso adequado do 

preservativo masculino, é necessário estar atento à forma como a 

população se relaciona com o uso correto do preservativo, 

estabelecendo diálogos que possam efetivamente propiciar 

mudanças nas relações e redução de vulnerabilidades (Paula et al., 

2007). É necessário o (re)conhecimento da importância acerca das 

implicações do uso ou não do preservativo, através da educação em 

saúde e  aconselhamento. 

Moura, Silva e Galvão (2007) afirmam que a variedade de 

métodos anticoncepcionais é limitada e sua provisão, irregular, 

demostrando grande distância entre o que está proposto como 

política e o que é realizado na prática. Isto não é uma particularidade 

apenas do município de Cuiabá.  

Em Londrina, Paraná, 97,3% dos profissionais informaram 

que o estoque de métodos não é regular, afirmando que a oferta 

irregular representa um obstáculo na livre escolha do método pelo 

usuário e na sua continuidade (Silva, Carvalho, 2007). Em Maceió, 

Alagoas, observou-se que a distribuição dos insumos não é 

realizada de forma equânime, os resultados mostraram que de 

janeiro a abril de 2013, foram distribuídos 58.478 anticoncepcionais 
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orais mensalmente, contra 269 anticoncepcionais injetáveis 

(Machado et al., 2013). Nas 328 UBS do município de São Paulo, 

verificou-se irregular distribuição do anticoncepcional injetável em 

mais de 90% delas (Val, 2012). 

Outro aspecto de vulnerabilidade programática nas 69 UBS 

de Cuiabá é a inexistência do insumo de contracepção e prevenção, 

o Dispositivo Intrauterino (DIU) como possibilidade de contracepção. 

No município de Cuiabá o DIU é fornecido apenas nas equipes de 

planejamento familiar, que tiveram início em 2001 e conta com suas 

instalações nas policlínicas do município, da atenção secundária 

(Macaúba, 2011).  

De acordo com o Caderno de Atenção Básica e Saúde Sexual 

e Reprodutiva do MS (Brasil, 2009a), o DIU é direito de todas as 

mulheres, sendo considerado um método de longa duração (5 a 10 

anos), que pode ser retirado a qualquer momento. Além de ser um 

método eficaz, não apresenta os efeitos colaterais dos hormonais e 

não interfere nas relações sexuais. O DIU é parte do arsenal de 

métodos contraceptivos oferecidos pelos programas de 

Planejamento Familiar no Brasil de acordo com o manual da 

Atenção Integral à Saúde da Mulher (2013). No entanto, pode-se 

verificar que não é dada sua ampla oferta na APS.   

Val (2012), aponta que dentre os insumos de prevenção, são 

os materiais educativos e o DIU que se mostram insuficientes nas 

UBS de SP, problema este identificado em outros estudos (Sousa et 

al., 2006; Ferraz, 2008; Nichiata, 2010).  Em sua pesquisa, realizada 

nas UBS do município de São Paulo, identificou-se que 22,6% das 

unidades não possuem disponíveis de forma regular o DIU nas 

unidades (Val, 2012).  

Quanto ao elemento do instrumento que indagou sobre a 

realização do tratamento de candídiase 100%, tricomoníase 98,5% e 

clamídia 92,7% nas UBS do município de Cuiabá, os responsáveis 

informaram que o fazem, diminuindo o número de novos casos e 

possíveis co-infecções. 
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No conjunto do marcador que trata da Integração das ações 

entre UBS, CRT/SAE em HIV/aids e maternidade (Tabela 88), é 

nítida a inexistência da integração entre a atenção primária e a 

referência. Identificou-se baixo retorno das informações sobre as 

gestantes encaminhadas aos serviços especializados 47,8%, e 

informações sobre o parto dessa gestante 30,4%. Porém, 92,7% das 

UBS respondeu que Cuiabá tem hospital de referência para parto da 

gestante HIV positivo.  

Proporcionar o acesso à gestante, ao hospital onde será 

realizado o parto, facilita o acompanhamento pela unidade dessa 

gestante, além de proporcionar a efetivação da integralidade na 

atenção ao pré-natal e a consolidação das diretrizes do Ministério da 

Saúde (MS). Segundo o MS, toda a gestante tem direito de saber e 

ter assegurado o acesso à maternidade. 

Em relação ao fornecimento de ficha de encaminhamento e 

marcação de consultas na referência em aids (CRT e SAE) 52,2%, 

no acompanhamento dos casos encaminhados 40,6% e no fluxo de 

referência e contrarreferência 31,9% das UBS o faz. 

Para assegurar o acesso e o atendimento dos indivíduos é 

imprescindível que sejam estabelecidos mecanismos de referência e 

contrarreferência, por meio dos quais os usuários são encaminhados 

(referência) de uma unidade para outra. Uma vez realizado o 

atendimento, o usuário é encaminhado de volta (contrarreferência) 

para a unidade de origem, para a continuidade do atendimento 

(Narvai, 2005; Brasil, 2011b). 

O Sistema de Referência e Contrarreferência de acordo com 

as diretrizes do MS é o modo de organização dos serviços 

configurados em redes sustentadas por critérios, fluxos e 

mecanismos de pactuação de funcionamento, para assegurar a 

atenção integral aos usuários. Na compreensão de rede, deve-se 

reafirmar a perspectiva de seu desenho lógico, que prevê a 

                                                        
8 Ver p. 76 da presente dissertação. 
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hierarquização dos níveis de complexidade, viabilizando 

encaminhamentos resolutivos (Brasil, 2011a).  

A organização do SUS define que o acesso da população à 

rede dar-se-á através dos serviços de nível primário de atenção, 

enquanto os demais níveis de maior complexidade tecnológica 

(secundário e terciário) devem ser referenciados. Assim, a rede de 

serviços organizada de forma regionalizada e hierarquizada, 

possibilitaria maior conhecimento dos problemas de saúde da 

população (Brasil, 2011a). 

Ressalta-se que as unidades de saúde passaram a ter maior 

responsabilidade com esse sistema de referência, uma vez que 

estas ficaram incumbidas da função não só do 

encaminhamento/referenciamento, mas também, do agendamento e 

retorno deste ao cliente. Assim, o atendimento de um usuário o 

vincula à unidade que o atendeu até o alcance da resolução dos 

seus problemas (Ortiga, 2006). 

Na literatura disponível, o sistema de referência e 

contrarreferência é considerado como um dos pontos importantes 

para viabilizar a implantação do SUS. Para tal, destaca-se a 

necessidade de integração dos serviços e estabelecimento de fluxos 

formais de encaminhamento do usuário. 

Franco (2011) constatou que a vulnerabilidade programática é 

evidenciada, especialmente, no que tange ao relacionamento entre 

os serviços de saúde nos diferentes níveis de atenção ao HIV/aids, 

pela fragmentação do cuidado em saúde. A autora afirma que 

apesar dos profissionais mencionarem a importância da 

contrarreferência para a atenção primária, em escassas ocasiões, 

ela se faz presente. O acompanhamento das PVHA pela atenção 

primária ocorre de modo incipiente, sem fluxos de atendimento 

previamente definidos e norteadores dos profissionais de saúde com 

relação às questões do cuidado em HIV/aids. 

Os estudos de Juliani e Ciampone (1999) e Maeda (2002), 

demonstram que o sistema de referência e contrarreferência é um 
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problema independente do nível de assistência. Falta integração da 

APS com a média e a alta complexidade, distanciando-se do 

acompanhamento das necessidades do usuário (Fratini, Saupe, 

Massarolli, 2008; Antunes, Guedes, 2010). 

Bonfada et al., (2012) defendem que a referência e 

contrarreferência são fundamentais para uma prática integral na 

rede de assistência. Segundo os autores, os profissionais precisam 

assumir a responsabilidade pelo “transitar” do usuário na rede, 

respeitando suas particularidades ao buscar identificar suas reais 

necessidades de prevenção/assistência e ao selecionar as 

intervenções ofertadas. 

A integração das equipes da ESF na rede de atenção à saúde 

é condição essencial ao exercício de seu papel de responsabilização 

sanitária mediante a população de um território. Mesmo que alguns 

estudos apontem para uma capacidade de resolubilidade da APS de 

cerca de 80-90% dos problemas de saúde, acompanham o fluxo dos 

usuários aos pontos de atenção dos outros níveis de atenção e ao 

sistema de apoio é imprescindível para a prática de atenção integral 

à saúde e para o reconhecimento, por parte da população, do papel 

integrador da ESF diante da rede de atenção à saúde (Brasil, 

2011a). 

Juliani e Ciamposi (1999) em estudo com 13 enfermeiros do 

município de Botucatu, que foi dividido em 3 categorias 

(funcionamento do sistema de referência e contrarreferência, 

possibilidade de encaminhamento, fatores estruturais do sistema 

local), concluíram que o funcionamento era precário e não oferecia 

garantia de continuidade da assistência. Havia inexistência de 

contrarreferência de consultas e internação e grande dificuldade de 

integração e comunicação.  

Em direção semelhante Machado, Colombé e Beck (2011) 

realizaram uma pesquisa em uma Unidade de Saúde da Família de 

um município localizado na região central do estado do Rio Grande 

do Sul. De acordo com os achados do estudo, concluiu-se que é 
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inexistente o serviço de referência e contrarreferência. Entre os 

motivos para a inexistência do serviço, os resultados apontaram 

sobre as dificuldades para a implementação do sistema de 

referência e contrarreferência, enfatizando sobre o déficit de 

recursos humanos na equipe. Os autores finalizam que nessa esfera 

a informação que retorna à unidade básica depende do relato do 

próprio usuário, sendo que o mesmo nem sempre é capaz de relatar 

dados sobre o atendimento. Esse fato complexifica a continuidade 

do cuidado de forma mais resolutiva. 

A precária integração entre os serviços de saúde aparece 

como uma característica presente na maioria dos sistemas de saúde 

das Américas por décadas, gerando fragmentação e duplicação de 

serviços. Estudos da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) 

e da Organização Mundial de Saúde (OMS) evidenciam que tal 

insuficiência vem ocasionando redução na qualidade e efetividade 

da rede assistencial, aumentando desnecessariamente os custos da 

atenção à saúde, ampliando as desigualdades no acesso e gerando 

grande ineficiência do sistema como um todo (Solla, Chioro, 2012). 

Os mesmos autores referem que, em função destes aspectos, as 

reformas do setor de saúde realizadas em muitos países nesta 

região têm colocado a necessidade de efetivar a integração entre os 

diferentes níveis de atenção, contudo poucos têm conseguido 

sucesso. Distanciam-se assim da perspectiva da integralidade e 

vulnerabilidade e do referencial que os orienta (Ferraz, Nemes, 

2013). 

Em estudo realizado na APS, em capitais do Nordeste, os 

usuários relataram dificuldades no acesso a alguns serviços como a 

realização de exames especializados, marcação de consultas e 

recebimento de resultados, referência de consultas especializadas e 

encaminhamentos para hospitais (Rocha et al., 2008). 

É importante ressaltar que os usuários não compreendem de 

quem é a função de permitir a comunicação entre os serviços. 

Assim, o conhecimento sobre a organização da rede de serviços e o 
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que está sendo feito em cada um deles é importante para o 

funcionamento do sistema de referência e contrarreferência (Arantes 

et al., 2014). 

Por fim, um conjunto de redes de atenção bem articulados, 

pressupõe uma adequada integração, colocando sob mesma gestão 

diferentes pontos de atenção em um mesmo sistema de saúde, 

viabilizando a continuidade da atenção aos usuários do sistema e a 

integralidade do cuidado a ser prestado. Esta integração tem sido 

discutida na elaboração das Linhas de Cuidado e nas Redes de 

Atenção à Saúde. 

Segundo Franco (2011) a proposta do cuidado em HIV/aids 

segue o Modelo de Redes ou Linhas de Cuidado, com práticas 

específicas que busquem o estabelecimento de vínculos e 

acolhimento. Pensando nessa linha de cuidado em HIV/aids, a 

autora aponta o que sugerem Franco e Magalhães Jr. (2004), que a 

construção das Linhas de Cuidado deve ser uma forma de 

reorganizar os processos de trabalho na atenção primária, 

fundamental para o desenvolvimento da assistência integral à 

saúde, com ações de vigilância, promoção, prevenção e assistência, 

voltados à especificidade dos grupos a necessidades individuais. 

Para a construção da Linha de Cuidado é necessária uma 

pactuação entre os gestores dos diferentes níveis de atenção 

(Merhy, Franco, 2006). Essa pactuação entre os gestores dos 

serviços é o grande impulsionar para a viabilização das Linhas de 

Cuidado (Franco, Magalhães Jr., 2004). A construção de uma Linha 

de Cuidado é necessária, garantindo referência e contrarrefência à 

ESF, responsável pelo acompanhamento permanente dos usuários 

sob seus cuidados (Franco, 2011). 

O sucesso e efetividade na implementação e integração das 

ações de prevenção e assistência em HIV/aids na atenção primária 

dependem da continuidade de processos de apoio e qualificação 

das equipes de gestão e dos trabalhadores dos municípios na 

construção de uma atenção integral (Paula et al., 2007). 
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De posse dessas reflexões, é necessário salientar que essa 

integração deve ocorrer a partir da APS, principal porta de entrada 

do sistema, ordenando a necessidade de fluxos e contra fluxos, 

referência e contrarreferência. As pesquisas chamam atenção a uma 

das principais vantagens permitidas por esta integração, inclui-se a 

melhoria da qualidade da atenção, a redução de custos com 

economia de escala e o aumento da eficiência do sistema (Juliani, 

1999; Silva, 2008; Fratini, 2011). 

Ao analisar os cinco marcadores do instrumento aplicado às 

UBS do presente estudo, percebe-se que muito foi feito para que a 

maioria destas, encontrem-se em média vulnerabilidade de âmbito 

programático. Porém, ainda há muitos desafios a serem superados 

com relação às ações de atenção ao HIV/aids no serviço de atenção 

primária municipal. Os dados levantados apontam para a 

necessidade de investimentos, por parte dos gestores locais, no 

esforço de diminuir as vulnerabilidades programáticas no serviço. 

As fragilidades e potencialidades discutidas nesse capítulo 

sinalizam a necessidade de uma maior articulação entre a 

coordenação da secretaria de atenção básica municipal e os 

profissionais das unidades de saúde, numa perspectiva de 

interdisciplinaridade, construindo uma atenção de qualidade, 

favorecendo práticas de saúde efetivamente orientadas para a 

redução das vulnerabilidades programáticas. 

Ademais, seria profícuo um aprofundamento na reflexão tanto 

dos gestores, quanto dos profissionais da atenção primária do 

município de Cuiabá sobre as relações das fragilidades e 

potencialidades identificadas no estudo, buscando alternativas 

práticas para superar as condições que conformaram em 

vulnerabilidades programáticas na APS do município de Cuiabá. 
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6 CONCLUSÃO  
_________________________________________ 

 
 

Leve na sua memória para o resto de sua vida as coisas boas que 

surgiram no meio das dificuldades. Elas serão uma prova de sua 

capacidade em vencer as provas e lhe darão confiança na presença divina, 

que nos auxilia em qualquer situação, em qualquer tempo, diante de 

qualquer obstáculo. 

 

Chico Xavier 
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Considerando a magnitude da epidemia da aids no mundo e 

no Brasil e a importância do enfrentamento do HIV/aids no nível da 

Atenção Primária de Saúde, buscou-se nesse estudo analisar a 

vulnerabilidade de âmbito programático ao HIV/aids nas UBS da 

Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, Mato Grosso. 

 Ao analisar a vulnerabilidade programática da atenção ao 

HIV/aids nas UBS cuiabanas foi possível identificar que, em relação 

à caracterização das UBS, há uma diversidade de modelos (ESF 

exclusiva, UBS com ESF “mista” e Tradicional).  

Em relação à formação do gerente, maioria são enfermeiros, 

demonstrando importante participação desse profissional na APS do 

município de Cuiabá.  

 Analisando os diferentes graus de vulnerabilidade 

programática das UBS constatou-se que, de um modo geral, as 

unidades possuem média vulnerabilidade (25 a 75%). 

 No marcador de Infraestrutura para Realização das Ações de 

Prevenção e Assistência, a maioria das UBS possui consultório que 

permite privacidade visual/auditiva para atendimento em HIV/aids; 

disponibilidade de materiais básicos para atividade educativa; 

distribuição regular de insumos de contracepção e prevenção: pílula, 

injetável e preservativo masculino; quantidade de insumos de 

contracepção e prevenção: pílula, injetável e preservativo masculino; 

com exceção do DIU não ofertado na APS do município (apenas em 

nível secundário) privando a mulher da autonomia na escolha do 

método de anticoncepção; quantidade de exames suficientes 

laboratoriais como: sífilis, anti-HIV, sorologia para hepatite B; o 

município não realiza coleta diária de exames laboratoriais em geral 

e exame para gravidez imediata apenas em caso de atraso 

menstrual. Estes achados indicam que a Secretaria de Municipal de 

Saúde de Cuiabá deve empreender esforços para a melhoria da 

qualidade da atenção ao HIV/aids nas UBS, com a implantação da 

oferta diária de exames laboratoriais como rotina nas UBS, o que 
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constitui uma ferramenta importante na prevenção do HIV/aids no 

município de Cuiabá.  

 No marcador de respostas às necessidades de tratamento em 

HIV/aids, a maioria das UBS faz o tratamento da candidíase, sífilis, 

tricomoníase e clamídia; há o atendimento com base na abordagem 

sindrômica. Há alta vulnerabilidade de programática nas UBS nos 

elementos que se relacionam à sífilis, dado que não há tratamento 

da sífilis nas UBS de Cuiabá. Entende-se que é necessário que esta 

ação seja implementada na APS cuiabana.  

No marcador de Ações de pré-natal e puerpério em relação à 

atenção ao HIV/aids, a maioria das UBS agenda a primeira consulta 

de pré-natal em até duas semanas; faz o teste de detecção da 

hepatite B no pré-natal; o teste de detecção da hepatite C à 

gestante; realiza busca ativa para comparecimento do parceiro da 

gestante com diagnóstico de HIV; notifica o diagnóstico de sífilis da 

gestante e tem hospital de referência para o parto da gestante HIV 

positiva. No entanto, a oferta do exame de Papanicolaou às 

gestantes não é um procedimento padrão. A falta de conhecimentos 

sobre o exame além de poder gerar desinteresse nos profissionais 

em implementá-lo nos serviços, impossibilita identificar quais as 

limitações e/ou as facilidades para a sua inserção no cotidiano das 

práticas de saúde. Importante considerar que a oferta do 

Papanicolaou às gestantes exige pessoal treinado e motivado, exige 

ainda que haja uma normatização sobre a recomendação da oferta 

desse exame pelo município. 

No marcador de Ações de prevenção em relação ao HIV/aids, 

a grande maioria das UBS realiza ação para comparecimento do(a) 

parceiro(a) em caso de HIV; faz busca ativa de usuários que não 

comparecem à unidade. No entanto, a maioria dos profissionais não 

está capacitada para realizar o atendimento por abordagem 

sindrômica. Destaca-se a necessidade de implantar uma política de 

capacitação contínua de recursos humanos em abordagem 



114 

sindrômica, afinal um profissional capacitado é capaz de mudar a 

realidade do serviço. 

Outro elemento de vulnerabilidade trata da realização do 

aconselhamento para a realização do teste anti-HIV. Menos da 

metade das UBS respondeu que o faz. O aconselhamento deve 

fazer parte do atendimento aos usuários dos serviços de saúde, 

especialmente em relação ao HIV, para que haja a construção do 

vínculo e o estabelecimento da confiança na relação entre o 

profissional e o usuário da UBS.  

No marcador de Integração das ações entre UBS, CRT/SAE 

em HIV/aids e maternidade, a maioria das UBS possui fluxo de 

notificação de sífilis congênita na maternidade e faz a notificação do 

diagnóstico de HIV da gestante. No entanto, encontra-se em alta 

vulnerabilidade em relação aos elementos que avaliam: o 

fornecimento da ficha de encaminhamento, marcação da consulta na 

referência das gestantes diagnosticadas com HIV e realização do 

agendamento quando resultado positivo para HIV, se existe retorno 

para a unidade sobre o parto da gestante HIV encaminhada e 

informações após esse encaminhamento às referências (CRT e 

SAE) e se há fluxo de referência/contrarreferência dos pacientes 

encaminhados à especialidade em HIV/aids.  

Observa-se que o sistema de referência/contrarreferência é 

praticamente inexistente no município de Cuiabá. A 

contrarreferência é o meio de comunicação entre os serviços e, 

portanto, demonstra-se que não há uma integração nos seus 

diversos níveis de complexidade no município de Cuiabá, 

dificultando a integralidade da assistência ao usuário.  

Percebe-se necessidade de reconhecer a importância desta 

ação, tanto para o profissional e equipe de saúde da APS e 

profissional da atenção especializada do município para a efetiva 

continuidade do acompanhamento e/ou tratamento do usuário. Este 

estudo sugere que o atual modelo de referência/contrarreferência da 

APS cuiabana seja repensando, estabelecendo mecanismo de 
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integração entre a Atenção Primária e a Atenção Secundária e 

terciária e as responsabilidades em cada nível da atenção no SUS, 

de forma compartilhada entre estes.  

O estudo concluiu que as UBS possuem em algum grau 

vulnerabilidades no âmbito programático de Estrutura e Dinâmica de 

Organização do Serviço de Saúde e de Operacionalização das 

Ações na atenção ao HIV/aids. A despeito de que a maioria das 

UBS tenha apresentado média vulnerabilidade nos elementos 

avaliados, são necessários investimentos na APS, no que tange a 

atenção em HIV/aids do município de Cuiabá. 

Embora a discussão conceitual sobre a epidemia da aids, 

orientada pelos Direitos Humanos, tenha avançado em direção ao 

conceito de vulnerabilidade, é necessário fomentar processos 

dialógicos entre os gestores, profissionais e usuários envolvidos na 

busca de soluções no enfrentamento das vulnerabilidades 

programáticas identificadas. 

Ao analisar a vulnerabilidade programática na atenção ao 

HIV/aids na APS, abrem-se novas e promissoras perspectivas para 

o conhecimento e intervenção. A construção de marcadores e a 

análise de seus resultados enriquecem o conceito de vulnerabilidade 

e a discussão com gestores e equipes de saúde envolvidos na 

atenção sobre como se construíram os marcadores e os resultados 

obtidos no estudo permitem avançar nos compromissos com a 

saúde dos indivíduos e coletividade na cidade de Cuiabá. 

Reconhecendo que os tempos da pesquisa e da gestão são 

diferentes, os resultados do presente estudo serão apresentados e 

discutidos junto às áreas técnicas da Secretaria Municipal da Saúde 

e seus coordenadores de saúde, com vistas a promover 

“devolutivas” com gerentes e equipes das UBS, respondendo à 

finalidade do estudo, a de subsidiar a qualificação da atenção em 

HIV/aids em Cuiabá.  

Além de divulgar e discutir as vulnerabilidades programáticas 

identificadas, através da análise dos elementos de cada um dos 
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cinco marcadores, com gestores e profissionais da saúde para 

contribuir com a melhoria da qualidade da atenção em HIV/aids no 

âmbito da APS no município de Cuiabá.  
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APÊNDICES 
_________________________________________ 

 
Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem 

e o outro se chama amanhã, portanto hoje é o dia certo para amar, 

acreditar, fazer e principalmente viver. 

 

Dalai Lama 



134 

 

APÊNDICE 1 –  INSTRUMENTO PARA COLETA DOS 
DADOS: ENFRENTAMENTO DO HIV/AIDS NAS UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT 

 

 

 

ENFRENTAMENTO DO HIV/AIDS NAS UNIDADES BÁSICAS DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO  
 
APRESENTAÇÃO E ORIENTAÇÕES PARA CONTINUIDADE 
DO PRENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 
 
Antes de qualquer coisa, obrigada por responder a este formulário.  
Sua participação na pesquisa é muito importante.  
 
Informações: 

1. Nenhum serviço será identificado nas análises e divulgação dos 
resultados. A indicação do nome da unidade, ocorre apenas para 
validação de sistema.  

2. Após o envio dos dados, as eventuais alterações ocorrerão somente 
mediante contato com a pesquisadora 

3. Todos os campos do formulário são de preenchimento obrigatório. Por 
favor, não deixe nenhuma questão em branco.  

4.  

* Preenchimento Obrigatório  

Clique aqui em caso de dúvidas relativas a este formulário. 

 

 I. Identificação:  

  

 Nome da Unidade: *  

 

Regionais Saúde de Cuiabá: *  

Sul  

Sudeste 

Leste 

Norte 
 

 II. Caracterização geral da unidade básica de saúde: 

1. A unidade no qual você é o gerente, é do tipo: : *  

javascript:popup('popup_contato.php?id_aplicacao=6365',430,310);
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* aceita mais de 1 resposta  

UBS exclusiva (“tradicional”) 

ESF exclusiva 

UBS com ESF (“mista”) 

UBS rural 

UBS população indígena 
 
 2. Há alguma parceria com: *  
* aceita mais de 1 resposta  

Não tem parceiro 

 Especifique a(s) parceria(s): _____________________________________  
 
3. Formação profissional do gerente: *  

Assistente social 

Dentista 

Enfermeiro 

Médico 

Psicólogo 

Outra formação – 
 
Qual? Especifique: ___________________________ 
 
 III. Infraestrutura, materiais e equipamentos para realização das 
ações de prevenção e assistência em HIV/aids. 
 
 4. Os consultórios permitem privacidade visual e auditiva para os 
atendimentos em HIV/aids? *  
* aceita apenas 1 resposta 

 Sim, tanto visual como auditiva 

Não 

Parcialmente, apenas privacidade visual 

Parcialmente, apenas privacidade auditiva 
 
 5. A unidade dispõe de sala para realização de atividade 
educativa? *  

Não 

Sim 
Caso sim, há: 
Questão aceita mais de uma resposta: 
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sala com cadeiras móveis 

sala com cadeiras fixas 

materiais como cartolina ou similar, pincéis, barbante, cola, tesoura 

cartazes e ou álbum seriado sobre HIV 

folhetos sobre HIV 

modelo  pélvico 

modelo pênis 

aparelho DVD ou vídeo cassete 

tv 

filmes de vídeo ou cd sobre HIV 

retroprojetor 

computador 

preservativo masc 

preservativo fem 

outros materiais  
Qual 
Por favor, especifique: __________ 
 
 6.1 Assinale a FREQUÊNCIA em estão disponíveis os insumos de 
contracepção e de prevenção do HIV/aids:  
Considerar os últimos 3 meses como referência 

 
Frequência 

SEMPRE 
Frequência AS 

VEZES 
Frequência 

NUNCA 

  Pílula: *    

  Minipílula: *    
  Contracepção 
emergência: *    

  Injetável: *    

  DIU: *    
  Preservativo 
masculino: *    

  Preservativo 
feminino: *    

  Espermicida: *    

  Diafragma: *    

  Vacina hepatite B : *    

  Gel lubrificante: *    
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6.2 Assinale com X a QUANTIDADE em que estão disponíveis os 
insumos de contracepção e de prevenção do HIV/aids:  
* Considerar últimos 3 meses como referência 

 
Quantidade 
SUFICIENTE 

Quantidade 
INSUFICIENTE 

  Pílula: *   

  Minipílula: *   
  Contracepção 
emergência: *   

  Injetável: *   

  DIU: *   
  Preservativo 
masculino: *   

  Preservativo feminino: 
*   

  Espermicida: *   

  Diafragma: *   

  Vacina hepatite B: *   
  Gel lubrificante: * 
   

 7.1 Assinale a FREQUÊNCIA com que estão disponíveis os exames 
em sua unidade nos últimos 3 meses:  
* Considerar últimos 3 meses como referência 

 
Frequência 

SEMPRE 
Frequência AS 

VEZES 
Frequência 

NUNCA 

  Hemograma: *    
  Sorologia 
Toxoplasmose: *    

  VDRL: *    

  Anti-HIV: *    
  Sorologia hepatite 
B: *    

  Sorologia hepatite 
C: *    

  Papanicolaou: *    

  Teste de gravidez: *    
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7.2 Assinale a QUANTIDADE em que estão disponíveis os exames 
em sua unidade nos últimos 3 meses:  
* Considerar últimos 3 meses como referência 

 
Quantidade 
SUFICIENTE 

Quantidade 
INSUFICIENTE 

  Hemograma: *   
  Sorologia 
Toxoplasmose: *   

  VDRL: *   

  Anti-HIV: *   

  Sorologia hepatite B: *   

  Sorologia hepatite C: *   

  Papanicolaou: *   
  Teste de gravidez: * 
   

 8. Com que freqüência a Unidade faz a coleta dos exames 
laboratoriais em geral? * 
aceita apenas 1 resposta  

Uma vez por semana 

Duas vezes por semana 

Três vezes por semana 

Quatro vezes por semana 

Todos os dias 
 
 9. Se a mulher chega à unidade com atraso menstrual, quando é 
realizado o exame de gravidez na urina? *  
* aceita apenas 1 resposta  

Não é feito na unidade 

Feito na mesma hora na unidade 

É agendada para outro dia na unidade 
  
IV. Caracterização das ações de Pré-natal e puerpério em relação à 
atenção em HIV/AIDS.   
 
10. 10.Qual é o tempo de espera da gestante para uma primeira 
consulta? *  

De 1 a 2 semanas 

De 3 a 4 semanas 

Mais de 4 semanas 
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11. É oferecido o exame de Papanicolaou como procedimento 
padrão às gestantes? *  

Não 

Sim 
 
 12. É oferecido o teste de detecção de sífilis à gestante? Com qual 
freqüência? *  
* Esta questão aceita mais de uma resposta.  

Sim, no 1º. Trimestre 

Sim, no 2º. Trimestre 

Sim, no 3º. Trimestre 

Não. Por quê?  
 
Por quê? _________________________ 
 
 13. Quando há diagnóstico de sífilis, é feito tratamento com 
Penicilina Benzatina na unidade? *  
* aceita apenas uma resposta  

Não, é encaminhada a outro serviço 

Sim, em dia e horário marcados 

Sim, em qualquer dia e horários 
 
 14. O que a Unidade faz em relação ao parceiro da gestante com 
diagnóstico de sífilis? *  
* aceita apenas 1 resposta  

Indica tratamento com Penicilina Benzatina, sem pedido ou 
resultado de exame 

Indica tratamento com Penicilina Benzatina, após resultado 
positivo de exame 

Encaminha a outro serviço 
 
 15. A unidade faz a notificação do diagnóstico de sífilis da 
gestante? * 

 Sim 

Não  
Por quê? _______________________ 
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 16. Existe fluxo para notificação da sífilis congênita na 
Maternidade? *  

Não 

Sim 
 
 17. É oferecido o teste de detecção de Hepatite B à gestante? *  

Sim 

Não. Por quê? 
 
 18. É oferecido o teste de detecção de Hepatite C à gestante? *  

Sim 

Não. Por quê? ____________________________ 
 
 
 19. É oferecido o teste de detecção de HIV à gestante? *  
* aceita apenas 1 resposta  

Sim, com o aconselhamento pré teste 

Sim, com o aconselhamento pós teste 

Sim, com aconselhamento pré e pós teste 

Sim, sem aconselhamento pré e pós teste 

Não 
Por quê? ____________________________ 
 
 20. Ao pedir o exame de HIV é realizada a abordagem consentida? 
: *  
(abordagem consentida é o contato, mediante autorização prévia com a 
gestante que não retorna à unidade para receber o resultado)  

Sim 

Desconheço abordagem consentida 

Não 
Por quê? ____________________________ 
 
 21. Quando é feito o diagnóstico de HIV na unidade, quem faz a 
comunicação à gestante? : *  
* Esta questão aceita mais de uma resposta.  

Médico 

Enfermeiro 

Psicólogo 

Outro – Quem: __________________________ 
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 22. A unidade faz a notificação do diagnóstico de HIV da gestante? 
*  

Sim 

Não. Por quê? _____________________ 
 
 23. Em relação ao parceiro da gestante com diagnóstico de HIV, a 
Unidade realiza alguma ação para seu comparecimento? : *  

Sim 

Não 
Por quê? _____________________ 
 
 24. Como faz o encaminhamento à referência em HIV/AIDS (CRT e 
SAE) das gestantes diagnosticadas com HIV? : *  
* aceita apenas 1 resposta  

Fornece ficha de encaminhamento e orienta a procura 

Fornece ficha de encaminhamento e a Unidade marca consulta na 
referência 

Outros: _________________________________ 
 
 25. Após o encaminhamento DAS GESTANTES às referências 
HIV/AIDS (CRT e SAE), há retorno das informações à unidade? *  

Sim 

Não 
 
Por quê? _____________________ 
 
 26. Qual é o hospital de referência para parto de gestante HIV? * 

 
 27. Há retorno para a Unidade sobre o parto da gestante HIV 
encaminhada? : *  

Sim 

Não.  
 
Por quê? _____________________ 
 
 
 V. Caracterização em relação ao HIV/aids:   
 
 
 34. Sobre o teste de HIV, a Unidade: *  
* aceita apenas 1 resposta  

Não faz a coleta, encaminha para referência 
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Faz a coleta em qualquer dia da semana 

Faz a coleta em dia específico 
 
 35. Quando é feito o teste para HIV na unidade, assinale em quais 
destas situações é oferecido? *  
aceita mais de uma resposta  

Gestante 

Adolescente, se menor de 12 anos somente acompanhado de adulto 

Adolescente maior de 12 anos desacompanhado de adulto 

Paciente com tuberculose 

Paciente com alguma DST 

Paciente com queixas ginecológicas 

Coleta de exame de Papanicolaou 

Grupos de Planejamento reprodutivo 

Coleta de urina para teste de gravidez 

Entrega de preservativos 

Grupos de idosos 

Pessoas que nunca fizeram o teste 

Outras. Qual? _________________________ 
 
 36. Há profissionais que receberam capacitação para realizar o 
aconselhamento na oferta do teste de HIV? *  
* Esta questão aceita mais de uma resposta.  

Não 

Sim, Médico 

Sim, Enfermeiro 

Sim, Assistente social 

Sim, Psicólogo 

Sim, Técnico de Enfermagem 

Sim, Outro: Qual? ____________________ 
 
 37. Na unidade é feito o aconselhamento para o exame de HIV? : *  
* aceita apenas 1 resposta  

Não 

Sim, pré-teste 

Sim, pós-teste 
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 38. Qual o tempo médio de demora do retorno do resultado do 

exame de HIV positivo? *   
 
39. Ao pedir o exame de HIV é realizada a abordagem consentida 
(contato, mediante autorização prévia com os usuários que não 
retornam à Unidades para receber o resultado)? : *  
* aceita apenas 1 resposta  

Sim 

Desconheço Abordagem consentida 

Não 
 
  
 
 
40. Quando há caso de HIV, a Unidade realiza alguma ação para 

comparecimento do(a) parceiro(a)? * Sim 

Não 
 
 41. Houve casos de HIV na sua Unidade nos últimos 12 meses? *  

Sim 

Não 
 
 42. A sua unidade realizada teste rápido para o HIV? *  

Sim 

Não 
 
 43. Tendo diagnosticado resultado positivo para HIV, a Unidade 
fornece ficha de encaminhamento e: *  

Orienta procura de referência em HIV/AIDS 

Faz o agendamento na referência em HIV/AIDS 
 
 44. Após o encaminhamento à referência, há contra referência? *  

Não 

Sim.  
Quais situações:___________________________________________ 
 
 45. A unidade faz o acompanhamento dos casos encaminhados à 
referência? *  

Não. Por quê?__________________________________________ 

Sim. Em que situações?_________________________________ 
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 46. No atendimento na Unidade ou na área de abrangência, quais 
são as populações que a Unidade identifica como condições de 
maior vulnerabilidade ao HIV/aids? *  
* Esta questão aceita mais de uma resposta.  

Lésbicas 

Gay 

Bissexual 

Travesti 

Usuário de Drogas 

Profissionais do Sexo Feminino 

Profissionais do Sexo Masculino 

Homens 

Idosos 

Pessoas Privadas de Liberdade 

Adolescentes 

Estrangeiros 

Outros. Qual? ___________________________ 
 
 47. A Unidade realiza atividade de prevenção ao HIV/aids? *  
* Esta questão aceita mais de uma resposta.  

Grupos específicos na unidade. 
População:__________________________________. 

Redução de danos ao uso de drogas 

Palestras/oficinas em escolas 

Palestras/oficinas em empresas, igrejas e outros 

Outros. Qual? __________________ 
 
 48. Há ações de prevenção ao HIV/aids realizadas em parceria 
com: *  
* Esta questão aceita mais de uma resposta.  

Unidade de saúde vizinha 

Caps 

CRT, SAE 

CTA 

Hospital 

Policlínica 
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ONG 

Escola 

Igreja 

Associação de Bairro 

Outro. Qual?___________________________ 
 

49. O que a Unidade realiza de positivo em relação à atenção em 
HIV/aids? *  

 

  
 
 
 
 
50. De que forma a Unidade pode melhorar a atenção em 
HIV/aids?  

 

 51. Outros comentários:  
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APÊNDICE 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 
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ANEXOS 
_________________________________________ 

 
Creia em si, mas não duvide sempre dos outros. 

 
Machado de Assis 
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ANEXO A – AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
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ANEXO B  – AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CUIABÁ 
 

 


