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RESUMO 

Souza I. Aids: o enfrentamento da epidemia em pequenos municípios 
da região noroeste paulista. São Paulo; 2004. [Dissertação de Mestrado
Faculdade de Saúde Pública da USP] 

A epidemia de aids que no início concentrou-se em grandes metrópoles da 

região sudeste disseminou-se para o interior do país apresentando uma 

tendência de interiorização, e nesse avanço atingiu em ritmo acelerado os 

pequenos municípios com população inferior a 50.000 habitante~. Este 

estudo buscou compreender como estão sendo implantadas e 

implementadas ações para o enfrentamento da interiorização da epidemia, 

focalizando os pequenos municípios, no contexto do processo de 

descentralização I municipalização do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Desenvolveu-se estudo exploratório, de natureza qualitativa, por meio da 

análise de documentos e realização de entrevistas semi-estruturadas com os 

gestores de saúde e os responsáveis pela implementação das ações do 

Programa de DST /Aids em municípios com população inferior a 20.000 

habitantes, pertencentes à área de abrangência da Direção Regional de 

Saúde de São José do Rio Preto (DI R XXII) na região noroeste do Estado de 

São Paulo. Os resultados encontrados apontam como principais obstáculos 

ao enfrentamento da epidemia nessas localidades, questões relacionadas ao 

estigma, preconceito e sigilo permeando as relações sociais; falta de 

capacitação de recursos humanos para interagir com essa problemática de 

maneira adequada; deficiência no acompanhamento e nas diretrizes 

emanadas das esferas estadual e federal apropriadas para nortear a 

abordagem do enfrentamento da epidemia de aids nesse tipo de realidade. 

Descritores: aids, pequenos municípios, descentralização, municipalização. 
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SUMMARY 

Souza I. Aids: o enfrentamento da epidemia em pequenos municípios 
da região noroeste paulista [Aids: how to face the epidemic in small 
municipalities of the paulista north-western region.] São Paulo (BR); 
2004. [Dissertação de Mestrado- Faculdade de Saúde Pública da USP] 

The Aids epidemic in Brazil was initially concentrated in the big cities of the 

southeastern region. The trend presented, however, is for dissemination 

within the country. As the epidemic advances it is increasingly affecting 

municipalities in the interior of Brazil with populations of less than 50,000 

inhabitants.This study has sought to assess how the actions for combating 

the spread of the epidemic into the interior of the country are being 

implemented. lt focused on small municipalities, within the context of the 

process of decentralization and municipalization of the national health system 

(SUS). This was a qualitative exploratory study in which documents were 

analyzed and semi-structured interviews were held with healthcare 

administrators and those responsible for implementing the actions of the 

STD/Aids program in municipalities with populations of less than 20,000 

inhabitants. These municipalities were within the area covered by the 

regional healthcare directorate of São José do Rio Preto (DIR XXII), in the 

north-western region of the State of São Paulo. The results indicated that the 

main obstacles to combating the epidemic in these localities were questions 

relating to the stigma, prejudice and secrecy that permeate social 

relationships; lack of human resources training for dealing adequately with 

such problems; follow-up deficiencies; and the appropriateness of directives 

emanating from state and federal bodies for dealing with the Aids epidemic in 

such situations. 

Key words: Aids, small municipalities, decentralization, municipalization. 
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1.1NTRODUÇÃO 

A epidemia da aids tem sido enfocada sob diversos aspectos nos 

estudos disponíveis a respeito do tema e, passada duas décadas, sofreu 

mudanças que apontam para novas tendências em seu curso. 

A interiorização da epidemia é uma das tendências apontadas por 

SZWARCWALD (1999), demonstrando que há um ritmo acelerado de 

crescimento em municípios com população inferior a 50.000 habitantes. 

Essa realidade transforma-se num desafio a ser enfrentado por 

pequenos municípios, e nosso interesse volta-se para aqueles com 

população inferior a 20.000 habitantes, situados na região noroeste paulista 

na área de abrangência da Direção Regional de Saúde de São José do Rio 

Preto (DIR XXII). 

O fato de ter vivido e trabalhado nessa região durante 18 anos, 

possibilitou a observação destes pequenos municípios e de suas 

transformações após a implantação do SUS. Suas características são 

peculiares e, apesar de alguns serem muito pequenos em termos 

populacionais quando comparados a grandes centros, apresentam 

dificuldades político administrativas semelhantes a estes, e as mesmas 

responsabilidades em relação à saúde de sua população. 

Dessa forma pudemos ter a experiência de acompanhar o avanço da 

epidemia da aids praticamente desde que os primeiros casos foram 

notificados na região, e perceber o significado da presença de um cidadão 
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HIV positivo num município pequeno. Essa realidade estimulou meu 

interesse pelo desenvolvimento deste estudo. 

O desafio para os pequenos municípios se insere num contexto de 

mudanças ocorridas com o processo de implantação do SUS, que outorgou 

por meio da diretriz de descentralização, maior autonomia na condução das 

politicas de saúde através da municipalização. 

Entretanto, apesar dos avanços conquistados, os pequenos 

municípios ainda têm enfrentado dificuldades para assumir todas as 

responsabilidades a eles delegadas. Supõe-se que tal fato seja devido à 

carência de recursos humanos devidamente capacitados para assumir essa 

atribuição, ou à inadequação de recursos financeiros destinados aos 

propósitos estabelecidos. 

Em relação ao crescimento da epidemia da aids nessas localidades, 

há que se considerar que as políticas públicas direcionadas ao seu 

enfrentamento tinham inicialmente o foco voltado para os grandes centros 

urbanos onde havia exigência de ação imperativa devido a crescente 

incidência de casos. A baixa incidência de casos em pequenos municípios 

não motivou um olhar distinto para esse tipo de realidade, inviabilizando a 

elaboração de projetos que levassem em consideração locais com essas 

peculiaridades. 

Essa distinção pode ser de extrema importância considerando-se as 

oportunidades de quem vive com HIV ou com aids entre milhares de 

pessoas nas grandes cidades, que apesar de apresentarem a mesma 

gravidade em relação à doença, encontram mais facilidades para preservar 
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sua identidade, o que possibilita condições para optarem pelo tipo de 

conduta que assumirão a partir do conhecimento de seu status sorológico. 

Em pequenos municípios isso não ocorre porque as pessoas podem 

ser facilmente reconhecidas e correlacionadas no contexto familiar, de 

trabalho ou de convivência com a comunidade. Essa peculiaridade tem 

tomado mais complexo o controle da aids nesses locais, em função da 

problemática exposta, e também devido ao fato dos próprios serviços de 

saúde apresentarem dificuldades para o desenvolvimento de ações 

direcionadas às pessoas vivendo com HIV/aids com objetivo de lhes 

proporcionar acesso aos recursos ali existentes. 

A possibilidade de quebra de sigilo também pode estimular um 

sentimento de desconfiança e medo da exposição por parte das pessoas 

acometidas pelo HIV/aids, o que tende a dificultar a busca por cuidados nos 

serviços de saúde devido aos desdobramentos que essa atitude 

proporcionaria, como a discriminação e o estigma. 

Segundo GOFFMAN (1980), é provável que a pessoa quando 

estigmatizada, na presença de outras pessoas, se sinta exposta a invasões 

de privacidade. "O indivíduo estigmatizado pode descobrir que se sente 

inseguro em relação à maneira como os normais o identificarão e o 

receberão" (p. 23). 

Considerando-se a diversidade de fatores envolvidos com o manejo 

da doença em localidades com essas caracterlsticas, o Estado assume 

papel fundamental na implantação e implementação de políticas públicas 

para o controle da epidemia nesse contexto. 
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TEIXEIRA (1997) reforça essa afirmação relatando que as políticas 

públicas podem ser entendidas como sendo o "conjunto das diretrizes e 

referenciais ético-legais adotados pelo Estado para fazer frente a um 

problema que a sociedade lhe apresenta. Em outras palavras, política 

pública é a resposta que o Estado oferece diante de uma necessidade vivida 

ou manifestada pela sociedade" (p. 43). 

Passou-se mais de duas décadas desde o surgimento dos primeiros 

casos de aids no pafs e muitas ações governamentais foram desenvolvidas 

com intuito de minimizar o impacto provocado pela epidemia. As avaliações 

dos programas implantados são positivas, revelando que houve redução nas 

taxas de letalidade e melhoria na qualidade de vida das pessoas que vivem 

com H IV /aids, de acordo com informações dos órgãos governamentais 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE 1998). 

Entretanto, a epidemia tem mostrado novas tendências, que indicam a 

necessidade de adequação das diretrizes em função de cada realidade 

apresentada. 

Os pequenos municfpios da DIR XXII enquadram-se no processo de 

interiorização da epidemia da aids, e pressupõe-se a necessidade da sua 

inserção numa nova sistemática de enfrentamento da epidemia, o que 

suscita o debate em tomo do tema. 

Com este estudo, tencionamos compreender como a epidemia da 

aids está sendo enfrentada pelos pequenos municípios da região noroeste 

paulista, pertencentes à área de abrangência da DIR XXII. 



6 

No sentido de caracterizar a problemática a ser estudada, são 

abordados nesta introdução alguns aspectos relacionados à epidemia da 

aids no país e especificamente na região da DIR XXII, às políticas públicas 

no Estado de São Paulo e no Brasil direcionadas ao enfrentamento da 

epidemia, e à diretriz de descentralização com ênfase na municipalização 

das ações de saúde no contexto do SUS. 

1.1. A EPIDEMIA DA AIDS 

A epidemia da aids pela sua magnitude e transcendência, constitui-se 

num dos grandes problemas de saúde pública no Brasil (FUNASA 2002). 

Identificada pela primeira vez no Brasil em 1980, manteve-se 

inicialmente restrita as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de 

Janeiro, de onde avançou para as demais regiões do país. 

Desde 1980 até 31 de março de 2001, foram registrados 210.447 

casos de aids na Coordenação Nacional de DST/Aids. Destes, 155.792 são 

do sexo masculino e 54.660 do sexo feminino. Em menores de 13 anos é 

apontado o número de 7.335 casos (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2001 ). 

"A epidemia da aids teve três grandes fases na sua evolução, sendo a 

primeira caracterizada pela infecção entre homens que fazem sexo com 

homens (HSH) principalmente, e por um nível de escolaridade alto dos 

pacientes com aids. Uma segunda fase, caracterizada pelo incremento de 

casos devidos a transmissão por uso de drogas injetáveis, com a 
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conseqüente diminuição do grupo etário e uma maior disseminação entre as 

pessoas que tem prática heterossexual, e a terceira e atual fase, quando se 

acentua a tendência de disseminação do H IV e da aids entre os 

heterossexuais, principalmente as mulheres, com um avanço espacial para 

municípios novos, e um aumento percentual de pacientes entre pessoas de 

escolaridade mais elementar'' Disponível em 

http://www.aids.gov.br./gcth/epidemia.htm [2002 jun 22] 

São identificadas como tendências da epidemia: a interiorização, a 

heterossexualização com a consequente feminização, a pauperização, a 

redução da transmissão sangufnea e o aumento do tempo de sobrevida 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE 2000) 

1.1.1 lnteriorização 

Dos 5.507 municípios brasileiros, 59% já registraram pelo menos um 

caso de aids (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2000). 

Segundo estudo de SZWARCWALD et ai (1999), "A análise de 

expansão da epidemia, segundo as categorias populacionais dos tamanhos 

dos municípios, mostra que a epidemia teve início nos grandes centros 

urbanos, mas que esses mesmos centros detém o menor aumento relativo 

do crescimento. Observa-se que os maiores ritmos de crescimento ocorrem 

entre municípios pequenos, com menos de 50.000 habitantes, identificando

se que nesses municípios a epidemia está ainda na fase inicial de expansão" 

(p. 5). 
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As figuras 1 e 2 demonstram o avanço da epidemia para os 

municipios do interior do país, e tornam possível a observação de casos em 

todos os Estados da Federação. 
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Figura 2. Distribuição espacial dos municípios com pelo menos um caso de 
aids registrado. Brasil, 1994-2000. 
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1.1.2. Heterossexualizaçio e Feminizaçio 

De acordo com o MINISTÉRIO DA SAÚDE (2000), o aumento de 

casos da doença entre heterossexuais foi acompanhado pela expressiva 

participação das mulheres no perfil epidemiológico. Tal fato pode ser 

constatado pela progressiva redução da razão de sexo entre todas as 

categorias de exposição: de 24 homens: 1 mulher em 1985, para 2 homens: 

1 mulher em 1999/2000. 

A participação feminina trouxe como conseqüência o aumento da 

transmissão vertical, e estimativas do Ministério da Saúde (2000), com base 

em estudos sentinela da infecção pelo HIV no país estimam que 12.898 

gestantes estejam contaminadas pelo HIV. 

1.1.3. Pauperizaçio 

"A escolaridade tem sido utilizada como uma variável auxiliar (prox1), 

na tentativa de se traçar o perfil socioeconômico dos casos notificados, 

embora ainda seja elevado o percentual de casos com escolaridade 

ignorada. Até 1982 a totalidade dos casos com escolaridade conhecida, era 

de nível superior ou com até 11 anos de estudo. Nos anos subsequentes, 

observou-se a tendência de aumento no registro de casos com menor grau 

de escolaridade. Em 1999/2000, entre os casos com escolaridade 

conhecida, observou-se que 74% dos casos eram analfabetos ou tinham até 

8 anos de escolaridade e apenas 26% tinham mais de 11 anos de 

escolaridade ou curso superior" (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2000). 
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1.1.4. Redução da transmissão sanguínea 

O rigoroso controle do sangue e dos hemoderivados trouxe como 

conseqüência a redução da transmissão do H IV por meio da transfusão de 

sangue. Em contrapartida é observada a difusão dos casos entre usuários 

de drogas injetáveis (UDI), atribuídos ao compartilhamento de agulhas e 

seringas (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2000). 

1.1.5. Aumento do tempo de sobrevida 

A adoção da terapia anti-retroviral e a prática da distribuição universal 

e gratuita desses medicamentos pelo Ministério da Saúde contribuiu para a 

redução das taxas de letalidade no pais a partir de 1995. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2000). 

O primeiro pais do terceiro mundo a adotar a política de distribuição 

gratuita de medicamentos anti-retrovirais foi o Brasil, como referem 

KALICHMAN, GIANNA,TEIXEIRA (2000). Citando dados da Fundação 

SEADE, esses autores informam que no Estado de São Paulo, no período 

de 1995 a 1998, houve redução no número de óbitos em 41 o/o: de 7. 739 para 

4.583. 
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1.2. A EPIDEMIA DA AIDS NA DIREÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO 

JOSÉ DO RIO PRETO - DIR XXII 

O primeiro caso de aids da DIR XXII foi registrado no município de 

São José do Rio Preto em 1984. Nos anos subseqüentes houve aumento na 

incidência de casos neste município, acompanhado da notificação em outros 

municrpios da região. Essa situação é descrita como uma das tendências da 

epidemia da aids, a interiorização, que ocorre a partir dos grandes centros 

urbanos para os municípios de pequeno porte (SES 2001 ). 

ADIR XXII possui 101 municípios, dos quais 97 são de pequeno porte 

com população inferior a 50.000 habitantes, 2 com população entre 50 e 

100.000 habitantes, e dois com população acima de 100.000 habitantes. 

A existência de tantos municípios pequenos na região favoreceu uma 

situação de migração dos jovens para os grandes centros urbanos em busca 

de melhores condições de estudo e trabalho. Alguns, após se contaminarem 

com o HIV, retornaram a suas cidades de origem procurando a segurança e 

os cuidados junto dos familiares, e em muitos casos apresentavam-se com a 

doença em estágio avançado, como a autora teve oportunidade de constatar 

durante o período que atuou como enfermeira em serviços de saúde da 

região. 

De 1984 a 2000, foram notificados 4153 casos na região de acordo 

com informações da vigilância epidemiológica da DIR XXII. A aids manteve 

elevado coeficiente de incidência, como demonstram as figuras 3 e 4, e o 

quadro 1. 
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Figura 3 - Distribuiçao do coeficiente de incidência por 100.000 
habitantes, nos municfpios da DIR XXII São José do Rio Preto, 1984 a 1990. 

Perlodo - 1984 a 1990 

• > 500/100.000 hab . 

• 100 a< 500/100.000 hab. 

50 a < 100/100.000 hab. 

O >O a < 50/100.000 hab. 

Fonte: SES, 1999 

.Figura 4 - Oi~stribuiçlo do, coeficiente de i:ncidên.ci1a 1 ,Por 1100.000 
habita~ntes., nos municf1pios ·dra 0111R XXIIII, SI.O .José do IRiiO IP1réto, t984 a 
1999. 

Perlodo - 1984 a 1999 

• > 500/100.000 hab . 

• 100 a< 500/100.000 hab. 

O 50 a< 1001100.000 hab. 

O >O a < 50/1 oo .ooo hab. 

Fonte: SES, 1999 
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A observação dos mapas 1 e 2 possibilita inferir a velocidade com que 

a doença se disseminou num período de tempo menor que 1 O anos. 

Quadro 1 - Casos de aids notificados e coeficiente de incidência (por 

100.000 hab.)*, segundo ano de diagnóstico, São José do Rio Preto, DIR 

XXII, 1984 a 2000. 

ANO N°DECASOS COEF. INCIDÊNCIA 

1984 1 0,10 

1985 1 0,32 

1986 12 1,19 

1987 54 5,32 

1988 69 6,74 

1989 80 7,75 

1990 140 13,50 

1991 196 17,50 

1992 316 28,40 

1993 389 32,96 

1994 358 29,87 

1995 356 29,27 

1996 400 32,40 

1997 381 30,30 

1998 585 49,80 

1999 425 33,33 

2000 388 29,19 

TOTAL 4153 

FONTE: SINAN - GRUPO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (GVE)- DIR XXII 

*utilizada projeçao populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), 

Censo Demográfico 2000. 
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Observa-se no quadro 1 que a partir de 1984, quando se identificou o 

primeiro caso de aids na DIR XXII, houve um aumento gradativo do número 

de casos notificados e do coeficiente de incidência e uma tendência de 

manutenção do coeficiente de incidência entre 28,40 e 33,33 casos por 100 

mil habitantes a partir de 1992, com exceção do ano de 1998, cujo 

coeficiente foi mais elevado devido à pesquisa realizada em cartórios pelos 

municípios, investigando óbitos por aids e notificando-os de acordo com 

critérios excepcionais para atualização dos dados epidemiológicos (SES 

2001). 

Pode-se supor que a implantação do Programa de aids na área de 

abrangência da DIR XXII e sua conseqüente implementação tenham 

contribuído para a organização do sistema de vigilância epidemiológica, que 

passou a captar as notificações possibilitando o conhecimento da situação 

da epidemia na região. 

Até 1990, na região da DIR XXII, 31°/o dos municípios notificaram 

casos de aids e em 1999, 81% dos municípios tinham casos de aids 

registrados (SES 1999). 

O quadro 1 e as informações acima apresentadas demonstram que 

até 1990 haviam sido notificados 349 casos de aids em 31% dos municípios 

da DIR. De 1991 até 1999, o número de casos registrados foi 3.406 e a 

epidemia já havia atingido 81 °/o dos municípios. 

Como já referido anteriormente, a maioria dos municípios da DIR é 

de pequeno porte, e os municípios com maior contingente populacional são: 

Catanduva, com 109.908 habitantes e São José do Rio Preto, com 360.860 
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habitantes {IBGE 2000). Esses municípios destacam-se quanto ao número 

de casos notificados, que correspondem a 77,27% dos casos da DIR XXII 

(SES 1999). 

O município de São José do Rio Preto figura entre aqueles com alto 

coeficiente de incidência, destacando-se em 13° lugar entre os cem 

municípios que apresentam maior número de casos notificados no país, no 

período de 1980 a 2001 {MINISTÉRIO DA SAÚDE 2001 ). 

Em maiores de 12 anos, considerando-se a distribuição de casos por 

sexo e principais categorias de exposição: sexual {homossexual, bissexual, 

heterossexual), sanguínea {usuários de drogas injetáveis (UDI), hemofílicos, 

transfusão), materno infantil e acidente profissional, foram evidenciados 

cinco padrões básicos de transmissão no Estado de São Paulo segundo o 

Centro de Referência e Treinamento em DST/Aids (C.R.T.- DST/Aids). 

A DIR XXII enquadra-se dentre esses modos de transmissão no 

padrão caracterizado por: "Predomínio de usuários de drogas injetáveis 

(UDI) até o período de 1996 a 1998, com aumento paulatino da categoria de 

heterossexuais a partir de meados de 90, apresentando-se esta última, 

como a principal categoria de exposição nos últimos anos. Esse padrão 

mostra ainda, de forma geral, predomínio das mulheres na categoria 

heterossexual e pequena parcela de homens que fazem sexo com homens 

(HSH)" (SES 2001a). 

A razão de sexo para os casos de aids na região da DI R XXII 

atualmente está em 1:1, um homem para uma mulher, em maiores de 13 

anos tendo sido de 8:1, oito homens para uma mulher na década de 80, 
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revelando aumento significativo de casos entre as mulheres, o que confirma 

a tendência de feminização da epidemia. é também registrado aumento da 

incidência entre heterossexuais, e diminuição significativa de casos entre 

usuários de drogas (SES 2001 b ). 

A partir de 1999 também é registrada diminuição na notificação de 

casos por transmissão materno-infantil, provavelmente após implantação do 

protocolo ACTG - 076 (Aids Clinicai Trials Group Protocol 076) no 

atendimento pré-natal e do teste rápido anti-HIV nas maternidades para 

atender as gestantes que não o realizaram na rotina dos serviços de saúde 

{SES 2001 b ). 

Após adoção da terapia com anti-retrovirais, a partir de 1996 houve 

redução da mortalidade por aids na região da DIR XXII. 

Na maior parte do Estado de São Paulo, a queda de mortalidade entre 

os homens começa a ocorrer a partir de 1995 e em relação às mulheres a 

partir de 1996. Embora com menor impacto, a aids ainda figura entre as 

principais causas de mortalidade dos adultos jovens no Estado (SES 2001 a). 



18 

1.3. O ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA NO BRASIL 

Desde o início da década de 80, quando foi identificada no país até a 

atualidade, a epidemia da aids tem estimulado diversas ações 

governamentais, estudos e pesquisas visando seu controle. 

Informações contidas em documentos do MINIST~RIO DA SAÚDE 

(1988) mencionam que: uNo início dos anos 80, a aids era pouco conhecida, 

mesmo pelos profissionais de saúde. Era vista como ocorrência isolada, 

restrita a segmentos sociais específicos. Com isso, não era percebida como 

prioridade de saúde pública, não sendo incluída na agenda governamental. 

Esse período é caracterizado pela forma sensacionalista e alarmista como 

os meios de comunicação se referiam à epidemia, gerando pânico, medo, 

estigma e discriminação" (p.31 ). 

A marca deixada por essa abordagem inadequada, estimulou a 

propagação de preconceitos que contribuíram e ainda contribuem para 

aumentar as dificuldades na implementação das ações de controle da 

epidemia. 

Nesse contexto desfavorável, as pessoas vivendo com HIV/aids foram 

duplamente atingidas, sendo obrigadas a vencer não apenas a doença que 

as abatia, mas também o estigma, cujo processo alimenta a discriminação e 

tende a prejudicar o convívio social. 

Promover a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas incentivou 

diversos segmentos sociais a se organizarem, demonstrando a importância 
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da participação popular nos rumos que seriam traçados em relação ao 

enfrentamento da epidemia. 

"As principais ações desencadeadas tinham por objeto combater essa 

discriminação, ampliando o espaço de atuação dos movimentos sociais 

organizados em torno dessa questão, incluindo em suas agendas a Juta 

pelos direitos humanos e sociais de pessoas que vivem com aids. Em 

resposta a essa iniciativa da sociedade civil o Estado, gradativamente, 

assume como prioridade de governo o estabelecimento de políticas voltadas 

para o combate à epidemia. É nesse período que nascem as primeiras 

experiências de organizações não-governamentais voltadas para a aids, o 

que coincide com a luta pela redemocratização do Pais e a retomada do 

Estado de Direito. No campo da saúde, especificamente, esse momento 

caracterizou-se pelo inicio do processo de reforma do Setor Saúde" 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE 1998, p.31). 

Naquele contexto, o esforço empreendido pela sociedade civil 

organizada e por setores da área de saúde na busca de soluções para o 

enfrentamento da epidemia, demandou do governo a instauração de 

políticas públicas para o controle da doença. 

Isso ocorreu em meio a uma situação de pânico favorecida por 

propagandas veiculadas pela mídia sobre aquela doença mortal que parecia 

estar ~~originalmente confinada a um certo número de 'grupos de risco', como 

homens gays e bissexuais" (PARKER, GALVÃO, BESSA 1999, p.7). Diante 

dessa situação o preconceito era inevitável, acrescido ao agravante que as 

pessoas infectadas pelo vírus HIV, até então pouco conhecido, tinham 
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dificuldade no acesso aos serviços de saúde para o atendimento de suas 

necessidades. A desinformação dos profissionais de saúde somava-se à do 

público em geral em nada contribuindo para desmistificar a doença e 

promover a assistência adequada a essas pessoas. 

No Brasil, em 1983, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 

(SES/SP) foi pioneira na adoção de estratégias para atender essa demanda 

criando o Programa Estadual de DST/Aids (SES 2001c). 

"Os referenciais éticos, legais e políticos que caracterizam esta 

primeira resposta, bem como as estratégias programáticas correspondentes, 

viriam ser adotadas progressivamente por outros estados e, mais tarde, pelo 

próprio Ministério da Saúde" (TEIXEIRA 1997, p.47). 

Somente em maio de 1985 o Ministério da Saúde reconhece a 

gravidade da epidemia da aids e por meio da Portaria 236, "estabeleceu as 

diretrizes para o Programa de Controle da Aids, e atribuiu uma estrutura 

organizativa para a sua gestao nacional. Nesse primeiro momento, as ações 

governamentais foram voltadas para a vigilância epidemiológica, a 

assistência médica e a divulgação de mensagens de alerta e de não 

discriminação. Os recursos financeiros eram nitidamente escassos. Em 

1987, é criada a Comissão Nacional de Aids, integrada por representantes 

da comunidade cientrfica e da sociedade civil organizada. ~~ no entanto, 

somente a partir de 1988 que se constitui e consolida o Programa Nacional, 

com inclusão das DST" (MINIST~RIO DA SAÚDE 1998, p.32). 

O advento do Programa Nacional mesmo que tardio, foi um fato 

importante, no sentido de oferecer resposta governamental ao esforço 



21 

empreendido pela sociedade civil organizada na busca de soluções para o 

enfrentamento da epidemia, que começava a se disseminar por todo o país. 

O Programa Nacional é então implantado tendo como missão e 

objetivos: 

Missão: 

"Gestão nacional das poHticas, diretrizes e estratégias que 

orientam as ações de promoção à saúde e de prevenção e 

assistência às doenças sexualmente transmissíveis (DST) I vírus 

da imunodeficiência humana (HIV) I síndrome da imunodeficiência 

adquirida (aids), em permanente interação com os agentes 

envolvidos, instituições e sociedade, no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS); e, internacionalmente, na perspectiva do avanço 

do conhecimento técnico-científico e do respeito e solidariedade 

humanos. 

Objetivos: 

1. Reduzir a morbi-mortalidade decorrente das DST e da infecção 

pelo HIV; 

2. Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas vivendo 

com HIV I aids; 

3. Assegurar a qualidade do sistema de diagnóstico laboratorial 

das DST e da infecção pelo HIV; 

4. Promover a adoção de práticas seguras relacionadas à 

transmissão sexual e parenteral do HIV; 

5. Ampliar a participação do setor privado na luta contra a aids; e 

6. Fortalecer as instituições públicas e organizações comunitárias 

que lidam com as DST e a aids no País" (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 1998, p. 31). 

A criação do Programa Nacional em 1988 vem coadjuvar com o 

Programa Estadual de São Paulo que, desde sua criação em 1983, teve 
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como responsabilidade a implantação e implementação das políticas de 

saúde direcionadas ao enfrentamento da epidemia no âmbito do Estado. 

O Programa Estadual da Secretaria de Saúde de São Paulo 

inicialmente enfatizou os aspectos relevantes no combate a epidemia, 

apoiado em quatro objetivos básicos: vigilância epidemiológica, 

esclarecimento à população para evitar o pânico e discriminação dos grupos 

considerados vulneráveis na época, garantia de atendimento aos casos 

verificados e orientação aos profissionais de saúde (SES 2001 c). 

Todas as inovações e avanços relativos ao enfrentamento da 

epidemia no Estado de São Paulo contribuíram muito para melhorar a 

qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV/aids. 

Voltado para essa finalidade, o Programa Estadual de DST/Aids 

(PE/DST/Aids) tem atuação nas áreas de gerência, prevenção, vigilância 

epidemiológica (integrado normativamente ao Centro de Vigilância 

Epidemiológica -CVE), e na área assistencial com a retaguarda laboratorial 

do Instituto Adolfo Lutz (IAL). 

O PE/DST/Aids é responsável pela implementação, coordenação e 

supervisão das políticas e estratégias relativas as DST e aids no Estado de 

São Paulo, apoiando-se na estrutura do Centro de Referência e Treinamento 

em DST/Aids (CRT/DST/Aids). 

O Centro de Referência e Treinamento em Aids (CRT -A), foi criado 

em 1988, e tinha como metas a referência técnica, a capacitação de 

recursos humanos e a geração de normas técnicas visando o processo de 

descentralização do atendimento no Estado de São Paulo. Em 1993 o CRT-
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A incorpora o Programa de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), 

transformando-se em Centro de Referência e Treinamento em DST/Aids 

(CRT - DST/Aids). Em 1995 ocorre a unificação da direção do CRT

DST/Aids com a Coordenação do Programa Estadual de Controle das 

DST/Aids estabelecendo-se como referência técnica e como sede do 

Programa Estadual (SES 2001 c). 

Essa integração permite atingir os objetivos do trabalho proposto, em 

conjunto com os interlocutores do Programa das 24 Direções Regionais de 

Saúde do Estado. 

Sua atuação é norteada pela seguinte missão, objetivos gerais e 

estratégias: 

Missão: 

"Diminuir a vulnerabilidade da população do Estado de São Paulo 

em adquirir Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e 

HIV/AIDS; buscar a melhoria da qualidade de vida das pessoas 

afetadas e reduzir o preconceito, a discriminação e os demais 

impactos sociais negativos das DST/AIDS, pautados pela ética e 

pelo compromisso com as políticas de promoção da saúde e da 

cidadania, em consonância com os princípios do SUS". 

Objetivos Gerais: 

-Fomentar e implementar a elaboração e implantação de políticas 

públicas que permitam incorporar em todas as instâncias do SUS, 

em todos os níveis de atenção, as ações de prevenção e 

assistência em DST/HIV/Aids; 

-Reduzir a incidência de DST/HIV/Aids, promovendo a adoção de 

práticas e atitudes seguras na população; 

- Reduzir a morbi-mortalidade e a letalidade e aumentar a 

sobrevida dos portadores de DST/HIV/Aids como forma de 



contribuir para a promoção e melhoria da qualidade de vida das 

pessoas acometidas. 

Estratégias: 

-Participar ativamente nas instâncias de pactuação, gestão e 

controle social do SUS - Conselho de Secretários Municipais de 

Saúde (COSEMS), Comissão lntergestora Bipartite (CIB), 

Conselho Estadual de Saúde (CEB), Conselho Municipal de Saúde 

(CMS), e das instâncias internas (Coordenação dos Institutos de 

Pesquisa (CIP), Coordenação de Planejamento em Saúde (CPS), 

Coordenação de Saúde da Região Metropolitana da Grande São 

Paulo (CSRMGSP}, Coordenação de Saúde do Interior (CSI) e 

Coordenação de Recursos Humanos (CRH) da Secretaria de 

Estado da Saúde de São Paulo. 

- Contribuir para o fortalecimento e implementação da capacidade 

gerencial e desenvolvimento tecnológico de todas as instâncias de 

gestão, planejamento e avaliação do SUS, envolvendo as ações 

estratégicas em DST/HIV/Aids no Estado de São Paulo, com vistas 

a garantir a sua sustentabilidade. 

- Contribuir e participar ativamente na formulação, implantação, 

implementação e consolidação de polfticas públicas relacionadas 

às DST/HIV/Aids, junto às outras Secretarias de Estado e demais 

instâncias dos poderes públicos. 

- Estabelecer e fortalecer parcerias com a sociedade civil, as 

universidades e o setor privado do Estado. 

- Articular com as áreas de interfaces da Secretária de Estado da 

Saúde a incorporação efetiva das ações de atenção em 

DST/HIV/Aids na rede básica de saúde. 

-Monitorar a tendência da epidemia de HIV/Aids no Estado de São 

Paulo e identificar os fatores que alteram seu perfil de morbi

mortalidade e letalidade. 
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-Aprimorar o sistema de informação de DST, HIV, Aids, SC (Sífilis 

Congênita) e acidentes com material biológico nas instâncias 

municipais, regionais e estadual com particular atenção às DST. 

- Ampliar o acesso da população e aprimorar a qualidade das 

ações de prevenção em DST/HIV/Aids junto à rede básica de 

saúde do Estado. 

- Ampliar o acesso dos portadores e aprimorar a qualidade da 

atenção integral em DST/HIV/Aids junto à rede de saúde do Estado 

.- Fortalecer a rede laboratorial de apoio às ações de 

DST/HIV/Aids. 

- Desenvolver nos setores governamentais e não governamentais 

uma cultura de promoção à saúde e às ações de prevenção em 

DST/HIV/Aids, orientada para as populações mais vulneráveis e 

institucionalizadas no Estado. 

- Incorporar o referencial de direitos humanos como um tema 

transversal nas diferentes ações do Programa Estadual. 

- Estabelecer e adotar uma política estadual de comunicação social 

em DST/HIV/Aids (SES 2001 c). 
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A missão, objetivos e estratégias do Programa Estadual incorporaram 

os preceitos do SUS, e sua implantação vem ocorrendo concomitantemente 

com a própria implantação do SUS. 

Na região da DIR XXII, quando foi registrado o primeiro caso de aids, 

não havia nenhum serviço estruturado para atender aos pacientes. Em 

virtude do aumento na incidência dos casos, houve necessidade de 

responder à epidemia em nível regional, determinando a organização de 

serviços especializados que recebessem essa demanda crescente. 

Os relatos a seguir são fruto da experiência da autora, que atuou 

como enfermeira em serviços públicos estaduais da região. 
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O Programa de DST/Aids na DIR XXII é implantado por seu Grupo de 

Vigilância Epidemiológica, que se empenhou por meio de um interlocutor 

para conseguir manter um fluxo de informações com os municípios, 

objetivando a criação de estratégias para o controle da epidemia. 

Foi de fundamental importância para os que estiveram diante das 

pessoas acometidas pelo HIV saberem a quem poderiam se reportar em 

caso de dúvidas sobre os procedimentos que deveriam ser adotados em 

relação ao doente. 

Inicialmente o serviço de lnfectologia do Hospital de Base da 

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto foi o único serviço de 

referência em toda região, tanto para o atendimento ambulatorial dos casos 

de HIV/aids, como para assistência hospitalar. O Instituto Adolfo Lutz de São 

José do Rio Preto (IAL) forneceu a retaguarda laboratorial necessária para a 

realização do diagnóstico da infecção. 

Quando as pessoas com aids exigiam cuidados mais especializados 

eram encaminhadas para internação no Hospital de Base de São José do 

Rio Preto, e sofriam grande impacto emocional provocado ante a visão de 

uma enfermaria que tratava pessoas em todos os estágios da doença, 

inclusive aquelas mais graves, cujo óbito por vezes ocorria no leito ao lado. 

Com a progressiva implantação do SUS, tem inrcio o processo de 

descentralização e municipalização das ações de saúde, permitindo a 

reordenação dos serviços segundo nova lógica de organização. Tal 

sistemática favorece a implantação de ambulatórios especializados em 
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outros municfpios da regiao, que passam a funcionar como pólos de 

referência na assistência e prevençao as DST e aids. 

Além do munlcipio de sao José do Rio Preto foram criados outros 

ambulatórios para atender a essa deman~a nos municfpios de Catanduva, 

Votuporanga, Jales, Fernandópolis, Santa Fé do Sul e Mirassol, 

demonstrados na figura 5. 

Figura 5 - Municfpios pólo para referência ambulatorial especializada 

na assistência e prevençao as DST e aids, DIR XXII, 2003. 
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Alguns hospitais desses municfpios passaram a oferecer retaguarda 

para internação dos casos, reservando para o Hospital de Base de São José 

do Rio Preto o encaminhamento daqueles que necessitavam utilizar 

tecnologias mais avançadas que as disponfveis nos demais locais de 

atendimento. 

Essa descentralização foi sabidamente favorável, por possibilitar ao 

doente sua permanência próxima aos familiares mesmo estando em 

ambiente hospitalar, humanizando o atendimento e preparando as 

instituições para a prática da atenção a essa patologia, desmitificando-a 

junto aos profissionais responsáveis pela prestação dos cuidados. 

A implantação desses serviços facilitou o acesso das pessoas a locais 

mais próximos de sua residência, evitando o deslocamento para o municfpio 

de São José do Rio Preto, distante até 200 km de alguns municípios da 

região. Essa descentralização também favoreceu a equipe de especialistas 

do Hospital de Base da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, 

que estava sobrecarregada com a quantidade de atendimentos, e que 

passou a funcionar a partir de então, como importante centro de referência 

para a região, no atendimento hospitalar e ambulatorial dos casos, e na 

orientação aos profissionais dos municípios. 

De acordo com informações da interlocução do Programa da DIR 

XXII, esses municípios de referência passaram a receber verbas a partir de 

2003 para implementação das ações, na transferência fundo a fundo para 

aids, de acordo com Plano de Ações e Metas (PAM). 
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1.4. MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE 

A evolução da epidemia da aids, as tendências por ela apresentadas 

atualmente, e o próprio processo de implantação do SUS com ênfase na 

descentralização e municipalização, impõem uma nova lógica de atuação a 

todos os municípios no enfrentamento da epidemia. 

O Programa Estadual de DST/Aids reconhece que as características 

da epidemia, bem como o processo de descentralização e municipalização 

do SUS, justificam o desenvolvimento das ações estratégicas minimas em 

DST e aids na rede de serviços de atenção básica, e a readequação dos 

serviços de assistência, diagnóstico e tratamento nos diversos níveis de 

complexidade (SES 2001 c). 

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (1988) em seu Artigo 196 estabeleceu 

que: "A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para a sua promoção, proteção e recuperação" (p. 133). 

A formulação desse conceito amplo de saúde pode ser entendida 

como um avanço para o setor, pelo fato de considerar não só as causas 

biológicas da doença, mas outros fatores determinantes, como o trabalho, a 

renda e o meio ambiente, para citar apenas alguns. 

Entretanto, para sua concretização, é necessária a reformulação das 

práticas até então vigentes nos serviços de saúde. Com a criação do 
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Sistema Único de Saúde (SUS), caminha-se para a conquista desses 

objetivos. 

"O SUS deve ser entendido em seus objetivos finais - dar assistência 

à população baseada no modelo da promoção, proteção e recuperação da 

saúde - para que assim sejam procurados os meios - processos, estruturas 

e métodos - capazes de alcançar tais objetivos com eficiência e torná-lo 

efetivo no Brasil. Esses meios orientados pelos princípios organizativos da 

descentralização, regionalização, hierarquização, resolutividade, 

participação social e complementaridade do setor privado, devem constituir

se em objetivos estratégicos que dêem concretude ao modelo de atenção à 

saúde desejado para o Sistema Único de Saúde." (ALMEIDA. CHIORO, 

ZIONI 2001, p. 34) 

Após a Constituição de 1988, o foco é voltado para a regulamentação 

do SUS, o que ocorre mediante a criação da Lei 8080 de 19 de setembro de 

1990, que disciplina a descentralização político-administrativa do SUS, 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços, e da Lei 8142 de 28 

de dezembro de 1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre transferências inter 

governamentais de recursos financeiros na área da saúde. 

Após a Lei 8080/ 90, o Ministério da Saúde passa a adotar a edição 

de Normas Operacionais Básicas (NOBs) como mecanismo regulador do 

processo de municipalização das ações e Serviços de Saúde. Foram 

editadas até o momento quatro Normas Operacionais Básicas do SUS: NOB 
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- SUS 01/91, NOB - SUS 01/92, NOB - SUS 01/93 e NOB - SUS 01/96 

(ANDRADE 2001 ). 

Entre essas normas, a NOB - SUS 01/93 pode ser citada como a 

impulsionadora do processo de descentralização, alterando os mecanismos 

de transferência de recursos federais aos municípios. A partir dessa norma 

são institucionalizadas instâncias permanentes de negociação entre os 

níveis de governo, as denominadas Comissões lntergestores Tripartite (ClT) 

composta pela União, Estados e Municípios, e as Comissões lntergestores 

Bipartite (CIB) formada pelos Estados e Municípios. São criadas três formas 

de gestão municipalizada da saúde: incipiente, parcial e semiplena.(SILVA 

2001). 

Em relação a NOB - SUS 01/96, é possível admitir que reforça a 

idéia do SUS municipal. Essa norma definiu de forma clara e precisa, a 

diferença conceitual entre Gerência e Gestão. Gerência foi conceituada 

como a "administração de uma unidade ou órgão de saúde (ambulatório, 

hospital, instituto, fundação, etc), que se caracteriza como prestador de 

serviços ao sistema. Por sua vez, Gestão é a atividade e a responsabilidade 

de dirigir um sistema de saúde (municipal, estadual ou nacional), mediante o 

exercício de funções de coordenação, articulação, negociação, 

planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria" (ANDRADE 

2001 ). 

A ampliação da municipalização da saúde ocorre com a NOB SUS 

/96, que segundo ALMEIDA, CHIORO, ZIONI (2001) tem o objetivo de 

aprimorar e potencializar os avanços e conquistas da NOB SUS /93. Estes 
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autores referem que: "Entre os principais avanços em relaçao a NOB SUS 

/93, destacavam-se as propostas de: promover e consolidar o pleno 

exercício do poder público municipal; caracterizar a responsabilidade 

sanitária de cada gestor; reorganizar o modelo assistencial descentralizando 

para os municípios a atençao básica da saúde; diminuir relativamente o 

repasse por produçao aumentando o repasse fundo a fundo" (ALMEIDA, 

CHIORO, ZIONI 2001, p. 34). 

Pela NOB SUS /96 são determinadas as seguintes condições de 

gestão: para os municípios, gestão plena da atenção básica e gestão plena 

do sistema municipal, e para os estados, gestão avançada do sistema 

estadual e gestao plena do sistema estadual. 

Em janeiro de 2001 delegou-se às Secretarias Estaduais de Saúde a 

coordenação de mudanças advindas com a Portaria 95/GM- MS de 31 de 

janeiro de 2001, que publica a Norma Operacional da Assistência à Saúde -

NOAS - SUS 01/2001 que estabelece diretrizes para o processo de 

regionalização da assistência; o fortalecimento da capacidade de gestão do 

SUS, e a atualização dos critérios de habilitação dos estados e municípios. 

Essa norma está em fase de implantação no Estado de São Paulo e 

representa para o Programa Estadual de DST/Aids a possibilidade de 

pactuar as ações básicas com os municípios, de adequar a essa nova lógica 

organizacional aquelas ações de maior complexidade já hierarquizadas e 

promover a descentralização das ações de saúde para outros municípios de 

acordo com a capacidade tecnológica de cada um para assumi-las. 
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O Programa Estadual de DST/Aids reconhece que as características 

da epidemia, bem como o processo de descentralização e municipalização 

do SUS, justificam o desenvolvimento das ações estratégicas mínimas em 

DST e aids na rede de serviços de atenção básica, e a readequação dos 

serviÇos de assistência, diagnóstico e tratamento nos diversos níveis de 

complexidade (SES 2001 c). 

Segundo o PE/DST/Aids, dos 645 munidpios do Estado de São 

Paulo, 602 já foram atingidos pela epidemia, com pelo menos um caso 

notificado (SES 2001c). Cabe a esses municípios responderem à 

problemática de saúde apresentada pela população sob sua 

responsabilidade, por meio da implantação e implementação de ações de 

saúde. 

A municipalização enquanto estratégia polftica da descentralização 

permite a formulação de poHticas pelo gestor local, estimulando a 

reorganização dos serviços e ações de saúde de acordo com a realidade de 

cada município. 

Considerando-se o avanço da epidemia sobre os pequenos 

municípios, essa estratégia é fundamental para diminuir a incidência de 

casos da doença por meio de estimulo a adoção de práticas preventivas, 

promoção do acesso aos serviços de saúde para a população vulnerável 

com oferecimento de preservativos, teste anti-HIV, diagnóstico e tratamento 

de outras doenças sexualmente transmissíveis e disposição de 

medicamentos. 



34 

Alguns autores reconhecem na descentralização e municipalização da 

saúde aspectos positivos, como se depreende nas citações a seguir 

apresentadas. 

"A municipalização de saúde pode significar um processo de 

transformação e envolver aspectos relacionados com a distribuição do 

poder; redefinição dos papeis das três esferas de governo; reorganização 

institucional; reformulação de práticas; novas relações entre as três esferas 

de governo e controle social" (PAIM 1999, p.495). 

HEIMANN et ai, consideram que o princfpio da descentralização 

envolve a transferência de recursos, procedimentos, técnicas e poder de 

gestão dos nfveis de governo federal e estadual para o municipal e deste 

para a sociedade, na administração da coisa pública (HEIMANN et ai 1992). 

Segundo CAPISTRANO (1995), citando palestra por ele proferida em 

setembro de 1988, "A descentralização é parte integrante, indissociável, da 

democratização. A multiplicação dos centros de poder e decisão é 

absolutamente indispensável ao florescimento desta última, num pafs de 

dimensões continentais como o nosso, e de 140 milhões de habitantes. A 

descentralização não é apenas necessária para assegurar a eficiência e o 

controle social dos serviços públicos. É também necessária para aumentar a 

influência dos operários, dos camponeses, dos trabalhadores autônomos, 

dos pequenos e médios empresários rurais e urbanos, na condução dos 

negócios do Estado. Pois a descentralização é uma reforma do Estado, para 

adaptá-lo às novas exigências de desenvolvimento econômico e social de 

cunho democrático" (p. 63). 
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O mesmo autor refere-se à municipalização como "uma faceta 

essencial da descentralização", e aponta as "repercussões que ela poderá 

trazer para o campo da saúde: a) no planejamento, programação e avaliação 

dos serviços: ela permite superar mais facilmente as velhas dicotomias -

prevenção versus cura, demanda espontânea versus demanda programada; 

b) no âmbito da educação em saúde: formação de uma consciência 

sanitária; c) em termos de participação popular: formação dos conselhos 

municipais de saúde, para ficar num exemplo; d) no aumento do controle 

sobre o desempenho dos funcionários, em particular dos médicos; e) na 

execução: abastecimento de vacinas, medicamentos, e reposição de 

pessoal; f) na transferência de recursos da União e dos estados para os 

municipios: a nova Constituição já vai permitir carrear mais dinheiro para as 

prefeituras, mas é preciso também que estas aprendam a arrecadar mais 

por conta própria (por exemplo, tornando o IPTU realmente progressivo)" 

(CAPISTRANO 1995, p.63). 

Em contrapartida, outros autores apresentam algumas restrições em 

relação ao processo de descentralização proposto pelas NOB SUS /93 e 

NOB SUS/96. 

Mendes (1998) citado por SILVA (2001), refere que a "NOB SUS /93 

e NOB SUS /96 inauguraram uma forma diferente de descentralização da 

saúde, criando relação direta entre o Ministério da Saúde e os municípios, 

sem a participação dos governos estaduais. Enquanto no periodo das AIS e 

do SUDS a descentralização tinha a participação das secretarias estaduais 
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de saúde, a partir de 1993 esses órgãos de governo ficaram esvaziados" 

(p.78). 

Ainda citando Mendes (1998), SILVA (2001) refere que o mesmo 

discorda da forma pela qual vem sendo conduzida a municipalização da 

saúde. uoestaca, apesar disso, alguns aspectos positivos: consolidação do 

mando único municipal; ampliação da capacidade de regulação dos 

prestadores de serviço pela secretaria municipal de saúde; ampliação do 

controle público dos serviços pelos conselhos de saúde; aumento da 

produtividade, e incorporação de segmentos populacionais desassistidos, 

entre outros. Entre os negativos, assinala os seguintes aspectos: reforço ao 

modelo flexneriano de atenção médica em detrimento das ações de saúde 

pública; ineficiência na aplicação de recursos por perda de escala e 

pulverização de recursos públicos, e aumento da iniqüidade. Além desses 

aspectos negativos, denominados pelo autor de debilidades da 

descentralização, ele critica a ideologização do slogan "municipalização é o 

caminho", considerado equivocadamente indiscutível, segundo ele, por 

segmentos do movimento sanitário" (p. 78). 

Outros autores como Bueno & Merhy (1998) também são citados por 

SILVA (2001), fazendo análise da NOB SUS /96 discordam dos seguintes 

aspectos: "a gestão semiplena instituída pela NOB SUS /93 trouxe, para a 

reorganização do sistema de saúde, avanços significativos que, no entanto, 

ficaram restritos a apenas 15,57% da população, percentual correspondente 

aos habitantes de municípios nessa forma de gestão. Com a nova norma, a 

NOB SUS /96, afirmavam esses autores em 1997, iria aumentar o número 
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de municípios com repasse de recursos fundo a fundo, o que constitui 

aspecto positivo. Consideravam, porém, que os mecanismos de incentivos 

propostos para o financiamento das ações de saúde se dariam de forma 

verticalizada, ferindo o princípio de autonomia do gestor local. Entre esses 

mecanismos, sobressaíam os incentivos financeiros do Programa de Saúde 

da Família {PSF) e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS). A norma restringia a liberdade dos gestores locais, ao induzir os 

municípios a aderir a esses programas como estratégia de alteração do 

modelo assistencial, e, em situações particulares, dizem os autores, as 

estratégias mais adequadas poderiam ser outras" (p. 79). 

A despeito de controvérsias, o processo em curso já habilitou 161 

municípios na gestão plena do sistema (25,0% ); 482 na gestão plena da 

atenção básica {74,7%); e 2 municípios não estão habilitados {0,3o/o) 

perfazendo o total dos 645 municípios do Estado de São Paulo Disponível 

em: http://www.saúde.sp.gov.br/tipo gestao/htmlltipo gestao nob96.htlm 

[2004, mar 3]. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Compreender como estão sendo implantadas e implementadas ações 

para o enfrentamento da epidemia da aids em pequenos municípios da 

região noroeste paulista, no contexto de construção do SUS. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar ações que estão sendo implantadas e implementadas para 

a prevenção e controle da aids, nos pequenos municípios da Direção 

Regional de Saúde de São José do Rio Preto. 

Descrever os obstáculos que dificultam o enfrentamento da epidemia 

da aids nesses municípios. 

Verificar como a descentralização e municipalização das ações de 

saúde favorecem a gestão municipal no enfrentamento da epidemia 

da aids nesses municípios. 



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Buscando compreender as alternativas adotadas para o 

enfrentamento da epidemia da aids pelos pequenos municípios, com suas 

peculiaridades e a recente história de autonomia na condução das políticas 

de saúde após a implantação do SUS, optou-se pela realização de um 

estudo exploratório. 

Esse tipo de estudo demonstra ser adequado devido ao interesse em 

obter uma visão geral do problema e das dificuldades existentes, bem como 

contribuir para o conhecimento sobre o tema. SELL TIZ (1971) recomenda a 

realização de estudos exploratórios para abordar problemas em que o 

conhecimento é muito reduzido, o que vem ao encontro da necessidade 

levantada pela autora de compreensão da realidade dos pequenos 

municípios, por serem pouco explorados em estudos sobre a epidemia da 

aids (p.61 }. 

Para desenvolver este estudo optou-se pela pesquisa do tipo 

qualitativo cujas metodologias segundo MINAYO (1996) são "( .... ) 

entendidas como aquelas capazes de incorporar a questão do 

SIGNIFICADO e da INTENCIONALIDADE como inerentes aos atos, as 

relações, e às estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu 

advento quanto na sua transformação, como construções humanas 

significativas" (p.1 0). 

Tal enfoque vai ao encontro das expectativas da autora de 

compreensão do assunto sob a ótica dos agentes envolvidos com essa 
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problemática e do significado que atribuem a epidemia da aids em seus 

municípios. 

Os agentes envolvidos são os gestores de saúde, aqui conceituados 

como aqueles responsáveis pela direção do Sistema Municipal de Saúde 

" ... mediante o exerci cio de funções de coordenação, articulação, 

negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e 

auditoria". (ANDRADE 2001, p.61 ), e os profissionais de saúde responsáveis 

pela implementação das ações propostas pelo Programa Estadual de 

DST/Aids ambos pertencentes aos municípios eleitos para realização deste 

estudo. 

Segundo TRIVINOS as pesquisas qualitativas analisam a realidade 

privilegiando " .... os aspectos conscienciais, subjetivos dos 

agentes(percepções, processos de conscientização, de compreensão do 

contexto cultural, da realidade a-histórica, de relevância dos fenômenos 

pelos significados que eles têm_ para o sujeito (para o ator etc.)" (TRIVINOS 

1990, p.117). 

Partiu-se do pressuposto que a compreensão do significado da 

epidemia da aids sob a ótica dos agentes responsáveis pelo seu controle 

nos pequenos municípios, interfere diretamente com a maneira como serão 

implantadas e implementadas as políticas de saúde adotadas para seu 

enfrentamento. Levou-se em consideração que no trabalho cotidiano são 

produzidas práticas para orientar as ações de saúde, baseadas na 

experiência e também em conhecimentos muitas vezes oriundos do senso 

comum. 
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Nesse contexto é importante privilegiar essa abordagem e sua 

expressão no cotidiano das relações sociais manifestadas frente às 

situações que se apresentam na condução das estratégias de enfrentamento 

da epidemia da aids pelos municípios, considerando-se que: "A pesquisa 

não pode ser o produto de um observador postado fora das significações 

que os indivíduos atribuem aos seus atos; deve, pelo contrário, ser o 

desenvolvimento do sentido social que os indivíduos constroem em suas 

interações cotidianas" (CHIZZOTI, 1991, p. 80). 

O tema foi desenvolvido considerando-se o contexto do processo de 

implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), do ponto de vista 

organizacional da descentralização e do processo de municipalização, e da 

tendência de interiorização da epidemia da aids. 

3.1. LOCAL DE ESTUDO 

A investigação foi realizada na região noroeste do Estado de São 

Paulo, em municípios com população inferior a 20 mil habitantes, 

pertencentes à área de abrangência da Direção Regional de Saúde de São 

José do Rio Preto - DIR XXII, da Secretaria de Saúde do Estado de São 

Paulo. 

A escolha desse local de estudo relacionou-se com o fato da autora 

ter vínculo com a região após ter residido e trabalhado em municípios da 

DIR XXII por 18 anos (de 1983 até 2001), o que propiciou a experiência do 

conhecimento de pequenos municípios e a vivência da epidemia da aids 



44 

desde seu início na região, tendo incitado o interesse pelo tema e pela 

realização deste estudo. 

A DIR XXII tem sede no município de São José do Rio Preto e 

abrangência sobre 101 municípios. Possui uma extensão territorial 

correspondente a 25.496 km2 onde vive uma população de 1.333.665 

habitantes (IBGE 2001 ). 

Essa região está localizada a noroeste do Estado de São Paulo, e tem 

fronteiras comuns com os Estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul o 

que pode ser visualizado na figura 6. 

São José do Rio Preto, município sede da DIR XXII está distante 451 

km do município de São Paulo. Importante pólo regional nos setores de 

comércio e serviços, localiza-se num entroncamento aéreo e rodoviário que 

faz a ligação da região com outras regiões do país e com importantes 

cidades do Estado de São Paulo e dos Estados vizinhos. 

Essa localização geográfica desempenhou importante papel na 

disseminação da epidemia da aids para a região, posicionando o município 

de São José do Rio Preto entre os 100 municípios com maior número de 

casos notificados no Brasil de acordo com dados do MINISTÉRIO DA 

SAÚDE (2002). 
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Figura 6. Localização espacial da região da DIR XXII no território nacional, 

2003. 

spírl1o Santo 
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A região tem como característica marcante a predominância de 

municípios de pequeno porte como demonstra o quadro 2. 

Quadro 2. Municípios pertencentes à Direção Regional de Saúde de São 

José do Rio Preto, DIR XXII, segundo porte populacional, 2000. 

MUNICfPIOS 
HABITANTES n % 

Até 10 mil 77 76,24 

Até 20 mil 14 13,86 

Até 50 mil 6 5,94 

Até 100 mil 2 1,98 

Mais de 100 mil 2 1,98 

TOTAL 101 100,00 

Fonte: Fundação SEADE , 2000 

O quadro 2 chama a atenção para a composição da DIR XXII, que 

apresenta 90,10% dos municípios com população inferior a 20.000 

habitantes. 

Segundo SZWARCWALD et ai. (1999) nos municípios com população 

inferior a 50 mil habitantes observam-se os maiores ritmos de crescimento 

da epidemia, identificando-se que neles ela ainda está em fase inicial de 

expansão. 

Voltando-se para o foco deste trabalho, que são os municípios com 

população inferior a 20.000 habitantes, conclui-se de acordo com a citação 

acima, que 90°/o dos municípios da DIR XXII estão inseridos nessa tendência 

de crescimento. 
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O quadro 3 possibilita a comparação do número de municípios da 

região da DIR XXII com o Estado, de acordo com o porte populacional. 

Quadro 3. Número de municípios do Estado de São Paulo e da DIR XXII 

segundo porte populacional, 2000. 

MUNICIPIOS 
HABITANTES Estado DIR % 

Até 10 mil 300 77 25,66 

Até 20 mil 119 14 11,76 

Até 50 mil 117 6 5,12 

Até 100 mil 47 2 4,25 

Mais de 100 mil 62 2 3,2 

TOTAL 645 101 15,65 

Fonte: Fundação SEADE,2000 

Observa-se que a DIR XXII possui 42,54o/o dos municípios do Estado 

de São Paulo, com população inferior a 50.000 habitantes. Considerando-se 

apenas os municípios com população inferior a 20.000 habitantes, verifica-se 

no mesmo quadro, que estes representam 37,42o/o do total de municípios do 

Estado com esse porte populacional. 

Tal constatação coloca a região da DIR XXII em destaque na 

interiorização da epidemia da aids, reafirmando a preocupação da autora em 

relação à abordagem dessa problemática. 

Segundo Boletim Regional de Saúde da DIR XXII, o Programa de 

DST/Aids está estruturado, e tem como pólos de atendimento e referência às 

DST/Aids, na assistência e prevenção à região, os seguintes municípios e 

serviços: 
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- Catanduva: SAE (Serviço de Assistência Especializada) e Hospital Emílio 

Carlos 

- Votuporanga: Ambulatório de Especialidades 

- Jales: Ambulatório de Especialidades 

- Santa Fé do Sul: Ambulatório de Especialidades 

- Fernandópolis: Ambulatório de Especialidades 

- São José do Rio Preto: SAE, Hospital de Base, CTA/COAS (Centro de 

Testagem e Aconselhamento) 

- Mirassol: Ambulatório da Unidade Básica de Saúde- UBS 

Esses municípios constituem-se em referências para o Programa de 

DST/Aids, recebendo usuários dos demais municípios do entorno para 

atendimento através do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Apresentam as seguintes características: 

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, onde está localizada a sede da DIR 

XXII, dista 451 km do município de São Paulo e tem uma população de 

369.823 habitantes (IBGE 2001 ). Atende uma microrregião com 32 

municípios, além de ser referência para todos os 101 municípios da DIR 

XXII. Oferece retaguarda hospitalar para os casos que exigem atendimento 

de maior complexidade, utilizando como referência o Hospital de Base da 

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. 

Fazem parte da microrregião de São José do Rio Preto, 32 municípios 

apresentados no Quadro 4, com um total de 649.135 habitantes. 
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Quadro 4. Municípios da microrregião de São José do Rio Preto, SP, 2000. 

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO- IBGE 2000 
Adolfo 3.459 
Bady Bassit 9.384 
Balsa mo 7.324 
Cedral 6.140 
Gastão Vidigal 3.463 
Guapiaçu 14.437 
lbirá 9.927 
Icem 7.076 
lpiguá 2.997 
Jaci 3.360 
José Bonifácio 27.533 
Mendonça 3.147 
Mirassol 46.884 
Mirassolândia 3.883 
Monte Aprazível 18.632 
Neves Pau lista 8.657 
Nipoã 3.644 
Nova Aliança 4.349 
Nova Granada 17.627 
Onda Verde 2.998 
Orindiúva 4.032 
Palestina 8.497 
Paulo de Faria 8.749 
Planalto 3.034 
Poloni 4.870 
Potirendaba 12.082 
São José do Rio Preto 360.860 
Tanabi 25.063 
Ubarana 4.406 
Uchoa 9.539 
União Paulista 1.407 
Zacarias 1.675 

TOTAL 649.135 
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CATANDUVA está distante 66 km de São José do Rio Preto e 395 km 

de São Paulo. Tem uma população de 105.771 habitantes (IBGE 2000) e 

atende uma microrregião com 17 municípios. Possui o Hospital Emilio Carlos 

como retaguarda hospitalar para a região, contando também com a 

Faculdade de Medicina de Catanduva para oferecer suporte técnico na 

especialidade (Quadro 5). 

Quadro 5. Municípios da microrregião de Catanduva, SP, 2000. 

MUNIC(PIO POPULAÇÃO- IBGE 2000 
Ariranha 7.796 
Catanduva 109.908 
Catiguá 7.172 
Elisiário 2.238 
Fernando Prestes 5.414 
lrapuã 6.572 
ltajobi 14.177 
Marapoama 2.088 
Novais 3.326 
Novo Horizonte 32.175 
Palmares Paulista 10.762 
Paraíso 6.240 
Pindorama 14.021 
Pirangi 10.038 
Sales 3.938 
Tabapuã 10.453 
Urupês 11.541 

TOTAL 257.859 
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VOTUPORANGA está distante 533 km de São Paulo e 88 km de São 

José do Rio Preto. Tem uma população de 75.565 habitantes (IBGE 2000) e 

atende a uma microrregião com 17 municípios (Quadro 6). 

Quadro 6. Municípios da microrregião de Votuporanga,SP, 2000. 

MUNICfPIOS 
Álvares Florence 
América de Campos 
Cardoso 
Cosmorama 
Floreai 
General Salgado 
Macaubal 
Magda 
Monções 
Nhandeara 
Paris i 
Pontes Gestal 
Riolândia 
Sebastianópolis do Sul 
Valentim Gentil 
Votuporanga 
- TOTAL 

POPULAÇÃO- IBGE 2000 
4.357 
5.350 

10.972 
7.011 
3.175 
10.862 
6.940 
3.393 
1.899 
9.543 
1.737 
2.394 
7.326 
2.534 
7.836 

74.694 
160.023 
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FERNANDÓPOLIS está distante 567 km de São Paulo e 118 km de 

São José do Rio Preto. Possui uma população de 61.623 habitantes (IBGE 

2000) e atende a uma microrregião com 13 municípios (Quadro 7). 

Quadro 7. Municípios da microrregião de Fernandópolis, SP, 2000. 

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO- IBGE 2000 
Estrela D'Oeste 7.676 
Fernandópolis 60.799 
Guarani D"Oeste 2.155 
lndiaporã 4.247 
Macedônia 3.396 
Meridiano 3.346 
Mira Estrela 2.479 
Ou roeste 5.802 
Pedranópolis 2.699 
Populina 4.256 
São João das Duas Pontes 2.493 
São João de Iracema 1.398 
Turmalina 2.378 

TOTAL 103.124 
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JALES, distante 580 km de São Paulo e 147 km de São José do Rio 

Preto, possui uma população de 46.178 habitantes (IBGE 2000) e atende a 

uma microrregião com 16 municípios (Quadro 8 ). 

Quadro 8. Municípios da microrregião de Jales, SP, 2000. 

MUNICrPIOS POPULAÇÃO- IBGE 2000 
Aparecida D'Oeste 4.653 
Aspásia 1.972 
Dirce Reis 1.568 
Dolcinópolis 2.195 
Jales 46.812 
Marinópolis 2.366 
Mesópolis 2.017 
Palmeira D'Oeste 10.019 
Paranapuã 3.899 
Pontalinda 3.369 
Santa Albertina 5.340 
Santa Salete 1.306 
Santana da Ponte Pensa 1.876 
São Francisco 2.739 
Urânia 8.256 
Vitória Brasil 1.635 

TOTAL 100.022 
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SANTA FÉ DO SUL, distante 635 km de São Paulo e 194 km de São 

José do Rio Preto, possui uma população de 26.475 habitantes (IBGE 2000) 

e atende a uma microrregião com 6 municípios (Quadro 9). 

Quadro 9. Municípios da microrregião de Santa Fé do Sul, SP, 2000. 

MUNICfPIOS POPULAÇÃO- IBGE 2000 
Nova Canaã Paulista 2.311 
Rubinéia 2.658 
Santa Clara D'Oeste 2.214 
Santa Fé do Sul 27.393 
Três Fronteiras 4.708 
Santa Rita D'Oeste 2.737 

TOTAL 42.021 

MIRASSOL, por estar situado a apenas 17 km de São José do Rio 

Preto, não tem a característica de polo microrregional, entretanto, funciona 

como referência para atendimento de pessoas vivendo com HIV/aids. 

Demonstramos na Figura 7 o território da DIR XXII, dando destaque 

para as microrregiões, a fim de facilitar a compreensão do que foi exposto. 



Figura 7. Distribuição espacial das microrregiões da DIR XXII, 2003. 

O Sub-região Catanduva 

O Sub-região São José Rio Preto 

Sub-região Votuporanga 

O Sub-região Fernandópolis 

O Sub-região Jales 

Sub-região Santa Fé Sul 

3.2. MUNICÍPIOS SELECIONADOS 
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ADIR XXII possui 101 municipios e dentre estes, 91 tem população 

inferior a 20 mil habitantes, como já citado anteriormente, preenchendo, 

portanto, a condição pré - estabelecida para inclusão no estudo utilizando-se 

o critério populacional. Em virtude desse fato e considerando-se a existência 

de semelhanças entre os municipios, optou-se pela escolha intencional da 

amostra. 
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Segundo SELL TIZ: "A suposição básica da amostragem intencional é 

que, com bom julgamento e uma estratégia adequada, possamos escolher 

os casos que devem ser incluídos na amostra e, assim, chegar a amostras 

que sejam satisfatórias para nossas necessidades" (SELLTIZ 1971, p. 584). 

Partindo-se dessa definição foram escolhidos quatro municípios para 

compor a amostra por intencionalidade, utilizando-se além do critério 

populacional (possuir população inferior a 20 mil habitantes), outras 

características que possibilitassem a obtenção de uma amostragem mais 

heterogênea e representativa das diversas realidades que integram o 

cenário regional. As características eleitas foram: 

POPULAÇÃO 

Inferior a 5 mil habitantes 

Entre 5 mil e 1 O mil habitantes 

- Acima de 1 O mil habitantes 

DISTÂNCIA DO POLO REGIONAL SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

Próximo: distância menor que 50 km 

Intermediário: distância entre 50 e 100 km 

Distante: distância maior que 1 00 km 

CASOS DE AIDS NOTIFICADOS NO PER[ODO DE 1984 A 2003 

- Sem alteração do número de casos 

- Aumento do número de casos 

Diminuição do número de casos 



CONDIÇOES DE GESTÃO DE ACORDO COM A NOB SUS /96 

- Gestão Plena da Atenção Básica 

Gestão Plena do Sistema Municipal 

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 

Possui equipe de PSF 

Não possui equipe de PSF 
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Com base na classificação acima e utilizando-se previamente o critério 

populacional como ponto de corte para entrada na amostragem, foram 

selecionados os municípios alvo da pesquisa de maneira intencional, 

concluindo-se que quatro municípios seriam suficientes para reunir de forma 

variada os elementos expostos na classificação descrita representando 

aproximadamente o universo destes municípios da DIR XXII. 

Não há pretensão de generalizar os resultados para a totalidade dos 

municípios com população inferior a 20 mil habitantes, o que se busca é a 

possibilidade de compreensão do que é comum nesses municípios. 

Com objetivo de preservarmos a identidade dos municípios e dos 

agentes participantes da pesquisa, houve entendimento prévio com os 

mesmos de que os nomes não seriam divulgados, respeitando-se o 

conteúdo do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1) por eles 

assinado. Tendo em vista esse fato, os municípios passarão a ser 

denominados pelas letras A,B,C e D, caracterizando-os da seguinte 

maneira: 
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MUNICfPJO A - o município A tem população entre 5 e 1 O mil 

habitantes e está localizado a mais de 1 00 km da sede regional de 

São José do Rio Preto, sendo considerado distante de acordo com 

nossa classificação. Não há alteração no número de casos notificados 

e está habilitado pela N08 SUS /96 na Gestão Plena da Atenção 

Básica. Possui Programa de Saúde da Família (PSF) implantado. 

MUNICÍPIO 8 - o município 8 tem população acima de 1 O mil 

habitantes, está localizado a menos de 50 km da sede regional de 

São José do Rio Preto e é considerado próximo de acordo com a 

classificação proposta. Registra aumento do número de casos de aids 

notificados e está habilitado pela N08 SUS /96 na Gestão Plena do 

Sistema Municipal. Possui Programa de Saúde da Família 

implantado. 

MUNICfPIO C - o município C tem população inferior a 5 mil 

habitantes, está localizado a mais de 1 00 km da sede regional de 

São José do Rio Preto e é considerado distante de acordo com nossa 

classificação. Sem alteração no número de casos notificados, e está 

habilitado pela NOB SUS /96 na Gestão Plena da Atenção Básica. 

Possui Programa de Saúde da Família implantado. 

MUNICÍPIO D - o município D tem população acima de 1 O mil 

habitantes, está localizado entre 50 e 1 00 km de distância da sede 
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regional de São José do Rio Preto, sendo considerado intermediário 

de acordo com nossa classificação. Possui diminuição do número de 

casos de aids notificados e está habilitado na Gestão Plena da 

Atenção Básica. Não tem Programa de Saúde da Famflia implantado. 

A seleção por intencionalidade e baseada nas características relativas 

a população, acesso representado pela distância entre o município e a sede 

da DIR XXII, casos de aids notificados considerando-se o aumento, 

diminuição ou manutenção do número de casos, condições de gestão de 

acordo com a NOB SUS /96, e Programa de Saúde da Família (PSF) 

implantado ou não, demonstraram conter elementos que são comuns aos 

demais municípios da região. 

O Quadro 1 O permite a visualização dos municípios selecionados de 

acordo com as caracterfsticas de escolha estabelecidas: 



60 

Quadro 1 O. Municípios escolhidos para pesquisa de acordo com as 

características selecionadas: 

CARACTERÍSTICAS 
MUNICÍPIO 

A B c D 

Populacional 

< 5 mil hab. X 
_, .. ___________________ O_N _____ ,_ 

5 a 10 mil hab. X 
--· 

> 10 mil hab. X X 

Distância da sede regional de 
São José do Rio Preto 

>100 km X X 

50 a 100 km X 

<50 km X 

Casos de aids notificados 

Sem alteração X X 

Aumentando X 

Diminuindo X 

Condição de Gestão/ NOB 96 
·-

Plena da Atenção Básica X X X 

Plena do Sistema Municipal X 

Programa de Saúde da Familia 

Implantado X X X 

Não Implantado X 
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3.3. DELINEAMENTO DO ESTUDO 

O delineamento deste estudo foi desenvolvido a partir de pesquisa 

documental e realização de entrevistas. 

3.3.1. Pesquisa Documental 

Foram consultados documentos para subsidiar a pesquisa através de 

informações primárias consideradas importantes, cuja compreensão e 

análise manifestaram-se essenciais e relevantes no processo de 

desenvolvimento do estudo. 

Planejamento Estratégico 2002 a 2005, do Programa Estadual de 

DST/Aids, responsável pela elaboração e implantação das polfticas 

públicas de controle da epidemia da aids no Estado de São Paulo, de 

onde emanam diretrizes que orientam as ações adotadas em todos os 

municípios do Estado. 

Plano Municipal de Saúde dos municfpios selecionados, onde se 

buscaram informações para melhor caracterizá-los de acordo com 

suas especificidades. Foram analisados os últimos planos com 

vigência do ano de 2001 a 2004. 

Agenda Municipal de Saúde 2001 a 2004, na qual são propostas as 

ações prioritárias e estabelecidas metas que deverão ser cumpridas. 

Buscou-se em cada uma delas constatar a existência de metas 

relativas ao controle da epidemia da aids. 

Esboço do Plano Diretor Regional (POR) DIR XXII, 2001. 
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3.3.2. Entrevistas 

As entrevistas foram realizadas com gestores municipais de saúde e 

com agentes por ele indicados como informantes, por serem os 

responsáveis pela operacionalização das ações relativas ao enfrentamento 

da epidemia da aids no âmbito do município. 

Inicialmente foi realizada entrevista exploratória, com o interlocutor do 

Programa de DST/Aids da DIR XXII, com a finalidade de obtenção de 

informações sobre o funcionamento do Programa na região, objetivando 

subsidiar as demais entrevistas. 

As entrevistas buscaram captar, através dos relatos, a compreensão 

do sentido da epidemia da aids para esses agentes, e quais ações estão 

sendo implementadas no município para seu controle. 

A escolha dos agentes baseou-se no objetivo da pesquisa e, em 

relação ao gestor municipal de saúde, pelo fato do mesmo ter como 

responsabilidade a tomada de decisões e participação na definição da 

política de saúde que será adotada pelo município. Quanto aos agentes que 

operacionalizam as ações de controle, foi pré suposto que os mesmos 

detivessem informações sobre a dinâmica do processo, reunindo portanto 

condições para expressar as dificuldades na implementação das estratégias 

de ação, tornando relevante sua participação para a realização deste estudo. 

Em cada município foram realizadas duas entrevistas, sendo uma 

com o gestor municipal de saúde e outra com o informante por ele indicado. 

No total foram oito entrevistas nos quatro municípios selecionados. 
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Cabe ressaltar que em todos os municípios pesquisados a enfermeira 

foi indicada como o agente responsável pela implementação das ações do 

Programa de aids. 

Optou-se pela realização de entrevistas semi-estruturadas com o 

intuito de permitir maior liberdade de expressão por parte dos agentes 

entrevistados. Segundo TRIVINOS a entrevista semi - estruturada "parte de 

certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que 

interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogações, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se 

recebem respostas do informante. Desta maneira, o informante, seguindo 

espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro 

do foco principal colocado pelo investigador, começa a participar na 

elaboração do conteúdo da pesquisa" (TRIVINOS 1990, p.146). 

Partindo-se dos objetivos propostos foram elaboradas perguntas 

norteadoras que conduziram a entrevistas, agrupadas nos seguintes eixos 

temáticos: 

Descentralização e Municipalização da Saúde 

Neste tema questionamos os agentes a fim de manifestarem suas 

impressões a respeito da descentralização e municipalização da saúde, 

opinando sobre as facilidades e dificuldades em relação à implantação. 

O avanço do processo de implantação do SUS tem na 

descentralização e municipalização um eixo central. Essa implantação 
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ocorre na medida em que as ações de saúde são desenvolvidas em 

consonância com os problemas de saúde identificados em nível municipal. 

"Municipalizar a saúde significa o reconhecimento da 

responsabilidade política do município com a saúde dos seus cidadãos. O 

exercício pleno dessa responsabilidade pressupõe a unificação dos 

diferentes recursos destinados à saúde, colocando-os sob gestão do poder 

municipal, que passa a assumir a formulação de políticas de âmbito local, o 

planejamento, a organização, a execução, a avaliação e o controle das 

ações e serviços de saúde na sua área de atuação( ... ) A municipalização é 

parte de uma estratégia para a concretização dos princípios constitucionais 

de universalidade, integralidade, equidade e controle social, através da 

devolução de poderes ao Município, da descentralização das ações e 

serviços de saúde e da transformação da relação entre poder público e 

sociedade" (CUNHA 1994). 

Aids e Atenção Básica 

Os questionamentos relativos a esse tema abordaram as ações 

desenvolvidas pelos municípios nas áreas de controle e prevenção. 

"As características da epidemia justificam plenamente o 

desenvolvimento das ações estratégicas mínimas em DST/Aids na Atenção 

Básica, no PACS - PSF e Unidades Básicas de Saúde, assim como a 

readequação dos serviços de assistência, diagnóstico e tratamento nos 

diversos níveis de complexidade" (SES 2001 c). 
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Aids e Gestão do Programa 

Foram feitos questionamentos direcionados à compreensão da gestão 

das ações do Programa de Aids no município, considerando-o como uma 

política de saúde a ser implantada e implementada. 

O Programa Estadual de DST/Aids de São Paulo afirma que: "A 

situação da epidemia no Estado, a perspectiva de término dos 

financiamentos externos e o processo de descentralização I municipalização 

do SUS tornaram mais do que nunca necessária a elaboração de propostas 

de incorporação das diferentes responsabilidades, ações e procedimentos 

na rede básica, em todos os municfpios, independente das modalidades de 

gestão do SUS."( SES 2001, p.11 ). 

Essa proposta coaduna-se com a diretriz de descentralização do 

SUS, ampliando as atividades do Programa para todo o Estado. 

Aids e Hierarquização dos Serviços de Saúde 

Nesse tópico a autora buscou a compreensão da dinâmica do 

processo de referência e contra referência dos usuários às ações de controle 

e prevenção. 

Segundo Mendes "o principio da hierarquização está fundamentado 

no fato de que é possível resolver, com eficácia satisfatória, determinados 

conjuntos de problemas de saúde com funções de produção de distintas 

complexidades e, portanto, com diferentes custos sociais escalonados por 

níveis de atenção. 
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Os níveis de atenção constituem, então, diferentes "tecnologias 

adequadas" quanto à eficácia, ao custo social e à viabilidade de conjuntos 

específicos de problemas de saúde de diferentes complexidades, 

classificados em primários, secundários e terciários. 

Por conseqüência, a hierarquização está determinada pela garantia 

de resolubilidade que se deve dar de acordo com a complexidade 

tecnológica de cada nível e ao nível do sistema como um todo. Isso porque a 

relação biunívoca descentralização e centralização pode exigir uma 

alocação mais centralizada de tecnologias de maior complexidade. Por outro 

lado, cada nível de atenção deverá estruturar-se com uma função de 

produção que permita a resolução de problemas naquele espaço de 

complexidade, sem o que se estará caindo na armadilha da atenção primária 

seletiva" (MENDES 1994, p.148). 

Aids e o Cotidiano das Relações Sociais 

Compreender de que maneira as percepções relativas à aids se 

expressam e interferem nas ações de prevenção e controle nos pequenos 

municípios direcionou os questionamentos nesse tema. 

Uma característica comum a esses municípios é a convivência das 

pessoas num espaço restrito, dificultando de certo modo a expressão da 

individualidade. "Nos pequenos municípios há um grau de pessoalidade 

muito grande marcando as relações sociais, sendo praticamente inexistentes 

as dimensões específicas da esfera do público e do privado. A marcação é 

'homem a homem' e isto impede a institucionalização das relações entre 
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seus habitantes e embaraça seu caminho rumo à cidadania plena" 

{HEIMANN et al1992, p.110). 

A condução das entrevistas pautou-se pelos temas gerais definidos, 

especificando-se em cada questão formulada dentro do tema os pontos de 

interesse considerados pertinentes. Foi utilizado um roteiro como guia, 

entretanto privilegiou-se a liberdade de expressão do entrevistado de acordo 

com a seqüência de seus relatos. 

A própria pesquisadora realizou todas as entrevistas deslocando-se 

do município de São Paulo para cada um dos municípios selecionados, após 

contato prévio e de acordo com a agenda disponibilizada pelos agentes 

determinados, para realização das entrevistas, que ocorreram nos meses de 

fevereiro e março de 2003. 

A entrevista exploratória realizada com a interlocutora do Programa 

de Aids da DIR XXII foi realizada no mês de dezembro de 2002, tendo sido 

agendada previamente e aproveitando sua vinda ao município de São Paulo 

para participar de evento da Coordenação Estadual de DST/Aids. Essa 

entrevista foi realizada no hotel onde ela estava hospedada. Gentilmente 

cedeu parte de seu tempo para atender a pesquisadora, que pôde realizar e 

gravar a entrevista naquele local, após terem sido prestados os 

esclarecimentos sobre os objetivos da pesquisa e realizada a leitura e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1). 

As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora que assegurou as 

condições necessárias para sua realização segundo critérios éticos da 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 
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Foram feitas entrevistas individuais com cada um dos agentes 

escolhidos, em salas reservadas nos próprios serviços de saúde e em 

horário previamente determinado por eles. Antes de cada entrevista foram 

esclarecidos os objetivos do estudo e assegurada a confidencialidade das 

informações, bem como o direito de recusa em participar, o que não ocorreu 

em nenhum dos municípios. 

A pesquisadora encontrou grande receptividade nos locais percorridos 

confirmando uma característica comum aos pequenos municípios do interior: 

o acolhimento caloroso. 

Após leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, dava-se inicio ao questionamento, e de acordo com aprovação 

prévia do entrevistado os depoimentos foram gravados. As entrevistas com 

os agentes dos municípios produziram, no total, 6 horas e 25 minutos de 

gravação, e a entrevista com a interlocutora do Programa de DST/AIDS da 

DIR XXII, 90 minutos, perfazendo no total 7 horas e 55 minutos de material 

registrado, que foi transcrito respeitando-se sua forma original, sendo 

posteriormente submetidos à análise qualitativa através de processo 

denominado análise de conteúdo. 

BARDIN define análise de conteúdo como: "Um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos 

e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos 

às condições de produção e recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens" (BARDIN 1977, p. 42). 
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DEMO (1989), refere que: "Análise de conteúdo não fica apenas nas 

fichas, nos relatórios, nas gravações, porque sabe que isto é instrumento, 

vestimenta, aparência. É preciso ir além disso, de modo hermenêutico. 

Saborear as linhas, porque muitas vezes o que está nas linhas é 

precisamente o que não se queria dizer. Surpreender as insinuações, que 

cintilam no lusco-fusco das palavras e superam as limitações da expressão 

oral e escrita. Escavar os compromissos para além das verbalizações, pois 

jamais há coincidência necessária entre um e outro. Explorar vivências, que 

aparecem mais no jogo, na brincadeira, na piada, do que na formulação 

cuidada gramatical. Compor a intimidade da vida cotidiana, na sua mais 

profunda sensibilidade. Levar ao depoimento tão espontâneo de que a 

diferença entre a teoria e prática se reduza ao mínimo possível, de tal sorte 

que aquilo que se diz é aquilo que se faz" (p. 246). 

Inicialmente o material das entrevistas foi lido sem a preocupação de 

categorizá-lo, apenas com o intuito de apreender seu significado. Numa 

segunda fase foi realizada a classificação em função dos temas já 

relacionados: descentralização e municipalização da saúde, aids e atenção 

básica, aids e gestão do programa, aids e hierarquização dos serviços de 

saúde, aids e relações sociais. Em seguida, a autora procedeu à análise do 

conteúdo do material coletado. 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1.DESCENTRALIZAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE 

11tToda vez que tem um poder vem junto a responsa6ilidatfe, né! 

}1. gente sa6e disso, quem tem o poder. .. }lli, o poder! P. péssimo! 

O poder é péssimo! (risos)." (gestor do município Jl) 

O processo de descentralização e municipalização das ações 

mínimas em DST/Aids tem sua importância reconhecida pelo Programa 

Estadual de São Paulo tendo em vista as caracterfsticas apresentadas pela 

evolução da epidemia (SES 2001c). 

A importância dessa estratégia também foi abordada durante a 

realização das entrevistas, como se depreende no conteúdo do depoimento 

dos agentes, que consideram a necessidade da autonomia do poder local 

para que sejam criadas e propostas as soluções de acordo com cada 

realidade: 

11P.u aclio que a municipalização é o caminlio. P.u aclio que está correto porque é dentro do 

município que a gente áesco6re os pro6femas, faz os âtagnósticos e a partir âtsso propõe 

as ações. P.ntão tem que ser municipa{izacfo, o município tem que ter independência nas 

ações porque cada um conliece o seu pro6fema. (gestor do município (l)). 

11:Não foi ruim não. P.u aclio que em níve{ assim áe município cada um resofve o seu 

pro6fema e da fonna que aclia me{/ior "(gestor do município C). 
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Segundo IBANEZ (1994), "A autonomia municipal é a forma mais 

universal de descentralização ( ... ) e esta se dá, geralmente em nível de 

governo local" (p. 40). 

Para os pequenos municípios é importante o exercício dessa 

autonomia porque as características próprias de cada um exigem 

abordagem diferenciada. 

Uma dessas características é a proximidade das pessoas, o que 

determina o estabelecimento de vínculos de amizade e inclusive podem 

extrapolar as questões de relacionamento profissional. 

Se por um lado isso é um problema, porque numa doença como a 

aids tal fato se transforma em barreira para a aproximação das pessoas 

tendo como causa o medo de quebra de sigilo, por outro tende a facilitar o 

conhecimento por parte dos serviços de saúde dos problemas apresentados 

pelos usuários, contextualizando-os de acordo com o próprio conceito 

abrangente de saúde. 

O relato do informante do município C esclarece o significado dessa 

diferença de abordagem quando há possibilidade de intervenção direta do 

gestor local: 

11P.u adio que caáa município tem uma rea[iáaáe âiferente e a gente poáe optar por aquiúJ 

que a gente adia me[/ior, eu adio 6om. Porque às vezes o que você faz no município )I é 

âiferente áo que você faz no munidpio (8, e é por isso que nós questionamos muito. )l/i, 

isso não é para nós, é para outro que é maior. CJ>orque num município pequeno não é âtjícif 

você tra6affiar, você conliece toáo munáo, você sa6e onáe mora, você sa6e como vive, você 

sa6e tuáo. )I gente conliece a popufação certinlia e a gente poáe áefi.nir qua[ estratégia vai 

fazer para atingir a popufação. P.u aclio que isso é muito particufar né!" (infonnante 

município C). 
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Pode-se inferir desse depoimento que toda política de saúde 

direcionada aos municfpios, deveria ser elaborada no sentido de contemplar 

sua adaptação às diferentes realidades locais. Não há como estabelecer 

certas condutas para todos os municípios, considerando-se que cada um vai 

reagir de forma diferente de acordo com suas peculiaridades. 

Com a municipalização, o gestor encontra condições mais favoráveis 

para elaborar e propor politicas de saúde que vão ao encontro das 

necessidades da população de seu território, e desde que devidamente 

assessorado por outros níveis porque apesar de expressar a vontade de 

criar vários projetos, pôde-se observar no decorrer das entrevistas que 

apresentam dificuldade para viabilizar suas propostas. Apesar desse fato 

todos concordam que a descentralização do poder é positiva. 

A NOB SUS /96 expressa em seu texto que "A realidade objetiva do 

poder público, nos municípios brasileiros, é muito diferenciada, 

caracterizando diferentes modelos de organização, de diversificação de 

atividades, de disponibilidade de recursos e de capacitação gerencial, o que, 

necessariamente, configura modelos distintos de gestão. O caráter 

diferenciado do modelo de gestão é transitório, uma vez que todo e qualquer 

município pode ter uma gestão plenamente desenvolvida levando em conta 

que o poder constituído, neste nível, tem uma capacidade de gestão 

intrinsecamente igual e os seus segmentos populacionais dispõem dos 

mesmos direitos" (NOB SUS /96). 
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É reconhecida na própria legislação a diferença existente nos diversos 

municípios, entretanto também se aborda a possibilidade de evolução na 

gestão considerando-se a capacidade do poder constituído. 

JUNQUEIRA (1997), refere que "apesar das diferenças no âmbito da 

gestão pública a descentralização tem um significado precípuo, o da 

transferência de poder dos níveis centrais de governo para os periféricos, 

gerando autonomia de gestão em oposição a um poder centralizado e 

burocratizado. Nesse sentido, a descentralização emerge em oposição ao 

poder centralizado, determinando formas diversas de organização através 

da criação de instâncias de poder, tornando-o permeável aos interesses da 

sociedade e, portanto, dando maior eficácia à gestão" (p.173). 

Reforçando em seu depoimento a importância da autonomia na 

gestão do sistema municipal de saúde, o gestor do município B aborda outra 

questão relativa ao controle dos serviços por parte do município: 

"!É muito 6om porque a gente consegue controfar, por causa do controCe eu adio mefnor. 

Cl'or eJC.empfo eu contrato um ortopeâuta e eu estou vendo que a popufação não está 

gostando áeste ortopedista, tem recfamação. jl gente tem um 0800 aqui que as pessoas 

dão suoestão e recCamam né, então eu troco esse profissional P.nquanto que se e(e estiver 

no município pofo eu não tenlio autonomia nennuma so6re isso, então para nós é muito 

6om, pefo menos nesse sentiáo áe reso{ver aqui o que a gente poáe reso{ver foi muito 6om "( 

gestor do município m) 

A possibilidade de resolução de problemas em nível local, como esse 

demonstrado pelo gestor do município 8, foi necessária para satisfazer a 

população usuária do serviço. Em virtude dessa situação também pode 
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ocorrer, de forma diferente, o equívoco de julgamento de acordo com 

critérios não técnicos, mas de interesse do poder local ou de setores da 

população. No entanto, a regulação ocorrerá se houver garantia de 

participação legítima da sociedade civil por meio de Conselhos Municipais 

de Saúde que sejam de fato representativos de todos os setores. 

Embora o processo de municipalização tenha permitido a 

descentralização do poder, as mudanças advindas com ele ocasionaram 

algumas dificuldades para a implementação dessa estratégia em nível local, 

evidenciando-se aquelas relacionadas com questões financeiras. A 

declaração do gestor do município D traz a tona uma dessas dificuldades 

apontadas: 

";Mas o que eu adio é o seguinte, a Vnião está passando não só as ações mas o 

financiamento. P.u acno que isso é que é erratfo. P.ntão por ~empfo o CC?.MP áo 

munidpio a gente sa6e que uma parte é usatfo para o financiamento áa saúde né? P.ntão 

porque já não é recofftúfo áentro áo munidpio, porque já não fica uma parte? P.ntão na 

nora áa gente se virar com o serviço é municipa{izatfo, na nora áo áinneiro ficar pra 

gente ... Quer â'IZer, a Vnião pega o áinfteiro e áepois âtstri6ui áa fonna que efa acna que 

áeve âtstri6uir. 

P.ntão só isso eu acno erratfo. Jloje o financiamento não está áe acoráo, não está 

conâ'IZente com a reafiáaáe áos munidpios. Os pequenos munidpios muitas vezes não têm 

como criar mais ináepenáência no serviço áe saúde, não compensa noje em áia, não tem 

áinfteiro para isso. Compensa você ser áepenáente áe um outro munidpio né, para a 

atfministração eu ái{Jo. ;Mas e para a popufação? (]Jara a popufação é um transtorno! o/ocê 

para tuáo, fazer um e:came, por e.zympfo, você ter que ir para a referência! Que nem é o 

caso áa própria aiás mesmo. ;Mas vai ver quanto fica o e:came áe aiás noje né, e a gente 

não rece6e por isso, se eu fizer, até gostaria áe fazer no meu munidpio, mas eu não rece6o 

nenlium centavo a mais por isso" (gestor áo munidpio <D). 



76 

MENDES A, CARVALHO E MARQUES (1997), apontam que a 

questão do financiamento tem sido cada vez mais evidente nas discussões 

sobre o processo de implementação do SUS. Referem que: "A insuficiência 

de recursos e o grau de eficiência na sua aplicação têm sido, na verdade, os 

pontos centrais da questão do financiamento da saúde, desde que foi 

promulgada a Constituição Federal de 1988 e, conseqüentemente, instituído 

o SUS. Por fim, vale dizer que o processo de municipalização da saúde vem-

se agravando face à insuficiência do financiamento do setor, 

comprometendo os resultados alcançados. O enfrentamento desses 

problemas exige não só a alocação de recursos necessários, mas também a 

capacitação dos profissionais do setor, em termos de homogeneização dos 

conhecimentos, abrangendo desde informações sobre as fontes de recursos 

existentes até os instrumentos de gerência financeira, o que tornaria o uso 

desses recursos eficiente" (p.52). 

Jf ver6a que vem não é aquefas coisas, mas nós estamos apficatufo 15% áa nossa 

arrecadação, que teria que ser até 2004, nós já apficamos esse ano. :Nós apficamos 15,5%, 

então a e ente investe muito em saúcfe ". (eestor áo municipio lB) 

·~res mandam né. Putufo a fotuio, mas é aquilo né, municipaCizou manáa o vaÚJr e você 

se vira. }lí você peea as 6om6as áo municipio e tenta resolver com aquifc que tem na 

mão. "(eestor áo municipio Jl) 

O financiamento do SUS, após a edição da NOB SUS /96 em 6 de 

novembro de 1996, estabeleceu transferências regulares e automáticas 

Fundo a Fundo e a remuneração por serviços produzidos para assistência 
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ambulatorial e hospitalar, já para as ações de epidemiologia e de controle de 

doenças continuou a modalidade de transferência por convênio. 

O gestor do município A reconhece que é possível aplicar as verbas 

de acordo com o planejamento local, mas informa que elas são insuficientes: 

"(É que agora o cfinlieiro que vem pefo menos você consegue direcionar mais pra reafufaáe 

que você tem. }I jacifufaáe é essa, só que vem pouco. (. .. )Na veráaáe tuáo é pofítica, tuáo 

é político. Pie (:Ministério) te manáa pouco recurso pra economizar, mas você vai se virar 

com a popufação, vai ter que ex:p{icar, vai ter que orientar ( ... ) a realUúufe áos municípios 

maiores é âiferente, não tem ninouém na porta áo ®-efeito pecfináo naáa. rv'ocê morou em 

ciáaáe pequena Iára, você sa6e áo que eu to jafanáo! Cú[aáe pequena efes vão na porta áo 

®-efeito, sentam na mesa áefe e peá'em o que quiserem. <E se você não fizer. .. " (gestor áo 

município JI) 

Em municípios pequenos parece ser comum a tentativa de solucionar 

situações que causam constrangimento, frente à possibilidade de perda dos 

dividendos poHticos. Dessa forma pode-se inferir que o gestor se refere ao 

seu município em oposição aos outros municípios maiores da região, nos 

quais o prefeito não sofre esse tipo de cobrança direta. 

ALMEIDA et ai (2001 ), referem que: "A NOB SUS 1/96 avança 

também em outras dimensões, como na questão do financiamento, formas 

e critérios de repasse entre os fundos nacional, estaduais e municipais de 

saúde, bem como estabelece a dimensão da regionalização e organização 

dos serviços e planejamento das ações, o que é denominado Programa 

Pactuado Integrado (PPI)" (p. 271 ). Os mesmos autores informam ainda que 

os municípios devem ter autonomia para elaborar suas programações de 

saúde e que estas devem ser submetidas à apreciação do Conselho 
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Municipal de Saúde. As Comissões lntergestores Regionais (CIR) 

estabelecem a integração das programações e o processo de pactuação 

mediante negociação que envolve os gestores municipais e os gerentes dos 

serviços públicos e privados do SUS da região. 

A CIR desempenha papel fundamental na articulação e representação 

dos 101 municípios da região. A região da DIR XXII é formada por grande 

número de municfpios e está subdividida, em apenas um Núcleo Regional 

cuja sede é o município de Jales, e engloba três microrregiões: Santa Fé do 

Sul, Jales e Fernandópolis com um total de 35 municípios e uma população 

de 245.167 habitantes. 

A respeito da CIR os agentes manifestam as seguintes opiniões 

quando questionados sobre as reuniões realizadas: 

"''llocê sa6e qual é o pro6fema, o que complica um pouco, quer âtzer o que complica muito, 

é o seguinte: agente 6ate o oOio naqueles 101 municípios, isso é, quando vão toáos porque 

não é sempre que vão toáos né, você já foca a sua tunninlia da região, então você tem que 

áivúfir afguma coisa é com efes. Se na reunião são todos tratados iiJuaCmente? 'Tentam 

tratar, só que a reaCüúufe é âiferente/ 11 (gestor do munidpio Jl) 

"'CJ<Junião áé CI~ .. :Nossa! tÉ assim. . .f:Eu adio que a CICR... está crescendo muito sa6e. )ls 

primeiras reuniões que eu participava era assim você faCava, faCava a maioria dos 

coordenadores. Os mais antiiJos que a gente, peCo menos na administração anterior 

JaCavam: )1/i, aquiCo fá é uma coisa áé Couco, não se aproveita nada! 

:Mas eu aclio que foi, começou a se faCar da :NO)IS e da ÇP:PJ, sa6e, começou toda essa 

âtscussão do (j>{ano 9dunicipa{ de Saúáe e aqueCa coisa toda que ninguém nunca tinlia 

feito e agora tinlia que fazer, então um dos Secretários que é de um município maior que 

é muito poCêmico, começou a. .. e aclio que com isso efe incentivou a gente tam6ém a 

começar a dar nossos gritos. P.u adio que a Clc.R.,.está mais participativa, mas é complicado 
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né, é compCicaáo não só a reunião áe CI(}(com 101 municípios. fÉ compCicaáo tuáo com 

101 municípios! 

P.u adio que isso é uma coisa que áeveria ter uma separação, não sei se isso é possíve~ eu 

adio que é impossíve{ tra6aDiar, que o tra6aDio flua com efetivüfaáe com 101 municípios, 

é muita coisa para efes! 

:Nem toáos os municípios participam. P.ssa ú{tima reunião que teve, a safa era muito 

compriáa e os que estavam no funáo não ouviam. }lli, é terrive{/ 11 (gestor áo município V). 

O gestor do município C aborda, além dos problemas já citados a 

questão da distância para participar das reuniões. Esse fato é relevante 

porque os gestores deixam de atuar num fórum de extrema importância para 

a organização do SUS em nível regional. 

"'Vou às reuniões áe CI<R.. mas uftimamente até não estamos ináo muito, não só eu como 

toáos aqui áa reeião, porque são 150 {m para clieear Cá. 

}lntitJamente as reuniões áe C!<.!{ eram 6oas, mas uftimamente está um fracasso! 'Você fica 

três lioras na estraáa, uma liora e meia para ir e uma liora e meia para voftar, para ficar 

quarenta minutos na reunião áe CI<JU 11 

Cem municípios! 'Você está entenáenáo porque ... fJ'erçafeira tem reunião, a pauta está afi. 

P.u lieuei para a minlia amitJa áe outro município e pereuntei: você vai? P.u faCei, eu aclio 

que eu vou porque faz várias que eu não vou. jl pauta vem assim: 11 }lssuntos áo 

Çja6inete; feitura áa ata anterior; outros assuntos. 11 :Mas esses outros assuntos nunca tem 

naáa, não áura quarenta minutos, aprova {á um projetinlio e aca6ou. 

}lqui a reunião é mais proáutiva, até a eente vive 6ri1Janáo que se tivesse uma (])!(}(aqui, 

porque é muito fonge (jQo CI7"eto, é muito município e as vezes é um assuntinlio rápiáo né. 

P. a e ente pena um monte áe município eastanáo caáa um com uma viatura para ... fÉ uma 

6ri1Ja muito veDia nossa para criar uma <VI(}(aqui mas áepenáe áa Secretaria né. (. .. ):Mas 

muito âtStante áa e ente, muito ... "(gestor áo município C) 

Apesar dos problemas levantados pelos gestores em relação às 

reuniões de CIR, em outros depoimentos manifesta-se a necessidade desse 
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contato com o nível regional, com solicitação de mais atenção ao invés de 

apenas cobranças das esferas estadual e federal. Alguns manifestam 

preocupação com um possível desamparo, demonstrando certa insegurança 

na condução das estratégias propostas: 

•'Eu adio mim, por que nós vamos ficar sem nosso apoio. P: isso que senti nessa ú(tima 

reunião . .Jl/i, agora não vamos mais estar fazetufo ta( coisa, vai ser no município! -'E eu 

fico pensatufo, e as dúviáas, otufe eu tiro? 'Espero que o apoio continue, senão nós vamos 

ficar tudo sem mãeYinformante município C) 

A utilização da expressão "sem mãe", induz a inferência do apego à 

outra esfera de poder e, continuando com esse raciocínio simbólico, a 

municipalização representaria o corte do cordão umbilical. Entretanto, 

apoiando-se nessa simbologia e na evidência de que a maioria das mães 

não abandona seus filhos, deduz-se que o fato de caminharem por conta 

própria, não impede que ela continue oferecendo seu apoio. Esse 

permanece sendo o papel dos níveis estadual e federal na implantação do 

processo de descentralização. 

Uma outra maneira de expressar essa opinião é referida pelo 

informante do município D: 

«P; que na verdâd'e eu adio assim, o que efes quiseram é jogar para cada município se virar. 

:Municipafizou? 'Então cada município que arque com suas conseqüências de ver o que é 

meDior e o que é pior! Cada um vai responder pefos seus atos, cada um para si!" 

(infonnante município cD) 
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A NOB SUS /93 de 15 de abril de 1993 já objetivava disciplinar o 

processo de descentralização. Estabelecia como fundamentos diversos 

pressupostos, dos quais destacamos alguns: 

- "a descentralização deve ser entendida como um processo, que implica: 

redistribuição de poder; redefinição de papéis e estabelecimento de novas 

relações entre as três esferas de governo; reorganização institucional; 

reformulação de práticas; e controle social"; 

- a descentralização envolve dimensões políticas, sociais e culturais e sua 

efetivação pressupõe diálogo, negociação e pactuação entre os agentesque 

vão constituir a base de legitimação das decisões; 

-o estabelecimento desta nova prática requer a existência e funcionamento 

regular dos Conselhos de Saúde, paritários e deliberativos, como 

mecanismo privilegiado de participação e controle social; 

-a transformação do sistema de saúde não comporta rupturas bruscas que 

desorganizem as práticas atuais antes que se instaurem novas, impondo, 

por isso, um período de transição no qual medidas de caráter inovador 

devem ser instituídas em todos os estados e municípios, em intensidade 

compatível com sua vontade e capacidade de absorção de 

responsabilidades gerenciais e políticas, de modo a evitar a solução de 

continuidade na atenção à saúde da população"(NOB SUS /93). 

O gestor do município C refere sentir falta de contato mais direto com 

as outras esferas de governo por meio de um acompanhamento mais 

próximo e assessoramento por parte do nível regional: 
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11P.U acfzo que JaCta esse contato mais áireto com o município, com a equipe áe saúáe, o 

P.staáo tam6ém! )lssim, por ~pCo, quanáo a gente sente âificut:áaáe, quanáo é jogaáo 

afoum processo na nossa mão né, então aí é jogaáo e a gente vê que Cá no níve{ regiona{ 

eCes são em muitos e a gente no município é sozinfzo para fazer, então eu acfzo que é assim, 

é um acompanfzamento mais áireto, até um tra6a0io áe campo mesmo se fosse o caso. tE 

treinar, treinar, treinar, porque a gente perce6e que quanáo tem afouma coisa nesse 

sentiáo toáo munáo fica animaáo, áepois passa um tempo e não se fafa mais nisso. Começa 

e não aca6a, tem um monte áe coisa que é assim"( oestor áo município C) 

O gestor do município A refere o mesmo problema de falta de 

relacionamento principalmente com o nível federal: 

j2l oente tem um contato muito maior com a esfera estaáua{ através áa VI(}{ pefa 

proyjmiáaáe. O 9dinistério, os poucos contatos que eu tive, foram afoumas fiscafi.zações 

que vieram fazer principa{mente na área áa PV!JV)fS)l. P.ntão a gente não tem 

praticamente refacionamento áireto com o 9dinistério. 

tEu aclio isso uma faOia, eu acfzo que o 9dinistério a semeOiança áa (])!~ áeveria. áesCocar 

um profissiona{, sei Cá, para vir áar uma consuCtoria para a gente áiretamente. Outro âta 

no cartão SVS a oente precisava, acessamos CJ3rasífia áiversas vezes porque nem aqui na 

VI(}{ a o ente tinfza as infonnações, e tam6ém Cá era muito confuso: Jafa com esse, fafa 

com aqueCe. 'Ter um acesso mais 6em definiáo ... 

tEu acfzo que a gente áeveria sa6er onde ter as respostas no 9dinistério. ClTeciso áo 

9dinistério para ta{ coisa, então é Cá que eu tenfzo que ir tenlio que perguntar para esse ... 

%em a própria (])J(j{as vezes sa6e! 

tEu acfzo que as três esferas precisariam estar mais integraáas, e áe um moáo gera{ o 

próprio ministério ter uma proyjmiáaáe maior com a oente né. :Não é porque 

descentrafi.zou e municipafi.zou que eCes ficam Cá e a o ente fica aqui. tEu acfzo que precisa 

ter uma inteoração maior e um respafáo maior. )l oente se sentir com um pouco mais de 

respafáol 

Q]uznáo eCes vem, é só para fiscafi.zar, sa6e: o veícuCo que a PV!JV)fS)l manáou está aqui 

ou não está? Se está faCtanáo um aáesivo, tem que correr e manáar pôr. Sa6e assim esse 

tipo áe coisa? 

9das a gente não sente assim um respaúfo ... não sente". {gestor áo município Jl) 
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A queixa do gestor do município A em relação à falta de retaguarda 

do nível federal demonstra a importância da responsabilidade que deve estar 

presente em todos os níveis para que o processo de descentralização tenha 

êxito. Considerando-se o tamanho e a quantidade de municípios existentes 

no país é necessária muita organização por parte de todas as instâncias 

envolvidas. 

O Brasil é descrito por MENDES, como um país com proporções 

continentais, com 160 milhões de habitantes vivendo numa área de 8,5 

milhões de quilômetros. Constitui-se num sistema federativo, com três níveis 

políticos-administrativos: União, estados e municípios. Divide-se em 27 

estados e em aproximadamente 5.500 municípios, que são entes 

federativos, com autonomia política, administrativa e financeira e com 

competências constitucionais e infraconstitucionais bem estabelecidas. Esse 

fato reserva a eles um papel protagônico na descentralização do sistema de 

saúde {MENDES 1998). 

Outra estratégia que contribuiu para a descentralização das ações de 

saúde para os municrpios foi o Programa de Saúde da ·Família {PSF), que 

reorientou o modelo de atenção à saúde e foi adequado às realidades locais 

e municipais, organizando e desenvolvendo a atenção básica de acordo com 

as diretrizes do SUS {MINISTÉRIO DA SAÚDE 1999). 

A implantação do PSF, segundo relato dos entrevistados, é favorável 

e contribui para a descentralização das ações de saúde. O fato do agente de 
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saúde ser oriundo da comunidade, em muito contribuiu para o inter

relacionamento com os moradores, estimulando uma relação de confiança: 

"Os agentes de saúde (. .. ) a impressão que você tem é que efe é amigo (. .. ) quando por 

eJ(!mpfo senta com o adofescente e o adofescente vê efe como amigo, efe consegue mais 11 

(gestor do município~). 

"(. .. ) CJ>orque na verdade efes procuram primeiro o agente, que está fá todo âta, e se surge 

dúvüfa, quando o paciente vem para nós a gente já está sa6endo o que efe está passando. O 

agente é uma referência, efes passam a infonnação e quando a pessoa vai procurar o méâuo, 

efe feclia o pro6fema 11 (informante do município <13). 

"9de{/iorou muito, me{/iorou muito porque a gente diminui o número de encaminliamentos 

né. CJ>or que? O :Médico vinlia antes só aquefe período e ia em6ora, ficava duas lioras e meia, 

duas lioras. Picava até pefas quatro, pegava aquefa consultas e ia em6ora, era contratado 

por esse período. P.ntão fora âuso era (}Tonto Socorro. CJ>orque cliega um paciente que não 

está 6em, o que é que você vai jazer? Não tem méâtco, eu não posso meâtcar... mandava 

para o (}Tonto Socorro! 

P,ntão diminuiu 6astante o número dé encaminliamentos, o méâtco está tendo um contato 

com a popufação, efe já está aqui fiá quatro anos, então efe já conliece todo mundo né. P.u 

costumo 6rincar que efes nem cliamam de doutor mais, efes cliegam e Jafam: o José está aí? 

(/)e tanto que pegou amizade. P.ntão o médico, efe é muito 6om, efe é muito dado com a 

popufação e isso jacúitou muito tam6ém "(gestor do município C). 

Os problemas apontados em relação ao PSF são relativos ao 

acompanhamento e supervisão, considerados pelos agentes como 

essenciais para o bom andamento do processo: 

"Só que o CJ>SP foi assim, a gente começou, mas precisaria ter um acompanliamento mais 

direto em níve{ dê :Ministério ou dê Secretaria com úféias novas, com outro tipo dé 
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tra6afho que a o ente poáeria estar áesenvo{venáo. Ou até mesmo nos municípios estannos 

nos reunináo para fafar áe CFSP. fÉ muito pouco que é fafaáo áe CFSP. 

q'eve curso introáutório, foi muito bem feito muito bem efa6oraáo, o pessoa{ áo níve{ 

reoiona{ veio e ta{ e ta~ 6efezinlia. :M.as aí não teve mais naáa, naáa, naáa, a não ser uma 

mostra áe verão so6re CFSP que os municípios foram. ;Mas isso já faz uns áois ou três 

anos, então não teve mais naáa. 

P.ntão o que está acontecenáo? Caáa município está trabafhanáo áa sua maneira, e será 

que está tra6afhanáo o correto? (nestor áo município C). 

Continua o relato expondo: 

"Q.Jlanáo o ;Ministério veio, no ano passaáo aqui no fina{ áo outro ano fazer uma 

avaliação entre aspas, áisse que ia manáar o resu{taáo áa avafiação em níve{ áe qua{iáàáe 

áe trabafho. j[té lioje não manáou, manáou só uma cobrança em níve{ áe liorário, que 

toáo munáo estava irrenufar quanto ao liorário. 

P.m nenlium município o méâu;o ficava {á áois períoáos que é o que efes ex:fnem e tuáo o 

mais. )J.í fez a oente reoroanizar, tivemos que fazer um tenno áe compromisso. CBom, 

befeza toáo munáo acertou o liorário está correto. Só que em níve{ áe qua{ú[aáe eu não 

sei se eu estou 6em, eu não sei não, eu sei pefa minlia ca6eça, mas uma avaliação forma{ 

não tem. 

P.ntão eu aclio assim, que vira e meXfl se eu não penar na réáea áa coisa efe acaba viranáo 

piaáa o CFSP, efe vira!" (nestor áo município C). 

Essas considerações remetem ao que já foi comentado sobre a 

necessidade de acompanhamento do processo de descentralização e 

municipalização por parte das outras instâncias envolvidas, as esferas 

estadual e federal, a fim de que sejam atingidos os preceitos do SUS. 
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4.2. AIDS E ATENÇÃO BÁSICA 

~ precarieáacfe (ou ausência) áe programas áe prevenção é citaáa 

como a principa{ causa para o avanço munâta{ áa aiás. CITova âtsso 

é que a epúfemia. cresceu em áreas nas quais até recentemente liavia. 

6a~a ou negativa incúlência áe contaminação por mv, como em 

afeumas iUias áo (J>acífico" (Po{/ia áe S. (J>aufo 26/11/03 , matéria 

áe Cíntia Caráoso, Po{/ia :Munáo p.;4. 11). 

O conjunto de ações, de caráter individual ou coletivo situadas no 

primeiro nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção 

da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação, é chamado 

de Atenção Básica (MINISTERIO DA SAÚDE 1999). 

A Norma Operacional da Assistência à Saúde I SUS (NOAS- SUS 01 

I 2001) "concebe a atenção básica como parte imprescindível de um 

conjunto de ações necessárias para o atendimento dos problemas de saúde 

da população, indissociável dos demais níveis de complexidade da atenção 

à saúde e indutora da reorganização do Sistema". (MINISTÉRIO DA SAÚDE 

1999) 

A Coordenação do Programa Estadual de DSTIAids considerou 

estratégica a inclusão na rede básica de saúde, de ações de prevenção e 

assistência as DST, HIV e aids, dirigidas às populações mais vulneráveis do 

Estado de São Paulo. 

São estabelecidas pela Coordenação Estadual como populações 

mais vulneráveis e ações prioritárias: 

- Mulheres e gestantes 
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- Usuários de drogas 

- Profissionais do sexo 

- Outras populações: meninos e meninas em situação de rua, população 

carcerária, população indígena, portadores de sofrimento psíquico (SES 

2001c). 

Nos municípios investigados, as categorias de exposição estão 

demonstradas no quadro 11 : 

Quadro 11. Número de casos de aids em adultos, por município de 

residência e categoria de exposição, DIR XXII, 1984 a 2003. 

Categorias de exposição Município de residência 
A 8 c D Total 

Ignorado - 3 - - 3 
Homossexual 1 1 - 1 3 

Homossexual/ drogas - 1 - - 1 
Bissexual - 3 - 2 5 

Bissexual I drogas - - - 1 1 
Heterossexual 3 15 - 12 30 

Heterossexual/ drogas 5 2 - 1 8 
Heterossexual com parceria de risco - - 1 1 

Hemofílico - 1 - - 1 
Sem classificação - - - 1 1 

Total 9 26 - 19 54 

Fonte: Vigilância Epidemiológica- DIR XXII. 

No quadro 11 não há registro de casos de aids no município C, e 

apesar dos agentes do município fazerem referência a um caso no decorrer 

das entrevistas, não o consideram de fato como morador da cidade porque 

permanece nela apenas por alguns períodos em visitação aos familiares. 

Pode-se supor que a notificação deste caso tenha sido registrada pelo 

município que o atendeu, por ter ocorrido no início da epidemia na região, 
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quando o sistema de notificação ainda não estava implantado em todos os 

locais. 

Verifica-se no quadro 11 que a maioria dos casos registrados são 

heterossexuais, principal categoria de exposição que tem se destacado na 

região nos últimos anos {SES 2001 ). 

O aumento da transmissão de aids por via heterossexual, contribuiu para o 

aumento de casos do HIV /aids entre as mulheres na região da DIR XXII 

(SES 2001 ). Mulheres e gestantes são populações vulneráveis ao HIV, 

destacando-se aquelas de baixa renda e baixa escolaridade (SES 2001 c). 

Nos questionamentos feitos em relação às ações voltadas para essa 

população, obteve-se as seguintes respostas: 

11lEU sei que a aiás está aumentanáo entre as mu{fieres, principa{mente as casaáas né. 

Como é se a mu{fier quiser negociar o uso áo preservativo? }lli, é muito macliista, muito! 

Se a muUier faCar que vai usar preservativo porque não confia nefe é o pior pé áe guerra! 

P. é uma situação áifíci[ rea{mente porque eu JaCo assim: Se eu tiver que usar preservativo 

com meu marido eu prefiro Cargar áe{e, não é veráaáe? (j>orque então quer áizer que eu sei 

que efe está me traináo e eu estou aceitanáo, você vê como é compficaáo? P. como eu vou 

cliegar, eu penso assim, eu como cooráenaáora, como eu vou cliegar numa muUier e faCar 

assim: ":Não minlia senliora, a senliora tem que usar preservativo com seu marido, se eu 

que sou eu, que estou no meio não aceito, com a ca6eça que a gente tem né ... 

São questões áeficaáas, tem que ter rea{mente um tra6aUio áe a6oráagem gera~ a níve{ 

geraf a6rangenáo toáo munáo. jt tefevisão tem que mostrar isso, porque a tefevisão é um 

veícufo áe comunicação que atinge mesmo. P.Ces se sensi6ilizam 6astante com isso né, a 

popuCação. 

lEu aclio que uma áas formas áe como cliegar é que tem que aterrorizar! }l popuCação tem 

que ter meáo, porque não sei se você viu aqueCe quaáro áo ci{jarro que mostrava aqueCa 

pessoa que fumou muitos anos que estava {á muito áoente. :Não mostrava o rosto, mas 
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mostrava... :!Vossa! c.Parecia um cadáver, aquifo causou muito impacto, quantas pessoas 

á~aram áe fumar por causa áaquefa imagem. I nftCizmente! (gestor áo município C) 

"Como eu vejo isso aqui? }li, ai,ai. .. é compCicaáo. Como a6oráa entre os casais? Jlqui a 

popufação é áe 6a~a renáa, não sei se você perce6eu isso. Jlqui é muito fácil Cargar áe 

mariáo. }ls vezes não é nem por causa â-zsso, mas é muito fácil Cargar. P.fes arrumam um 

monte áe fiOío! Casa[ que é casa[ mesmo você pega um mais antigo, mas essa moçaiaáa 

que vem vináo aí eu aclio que se começar a acontecer é rapúfinlio, vai Carganáo tuáo. 

Larga assim sem acontecer! Larga áo mariáo na liora se acontecer áe se contaminar!, 

(infonnante áo município C) 

•(. .. ) Os casos que eu via áe J{Jtf) o mariáo era caminlioneiro ... »(gestor áo município t.:B) 

•(. .. )lls muOieres no gropo áe gestantes,tem um âta que faCa so6re isso. :!Vo segundó 

encontro com as gestantes a gente faCa so6re CJJSI' e }liás, e geralmente só vai a mu/Jier, o 

mariáo não vai. 

}l gestante a gente pega, mas a mullier que não está gestante, aí é mais âifícil :!Vão tem 

nenliuma ativiáááe direcionaáa para essa popufação." (gestor áo município m) 

':;ls muOieres são muito fecliaáas, eu aclio que efas são muito su6missas aináa. 

<Principalmente na nossa ciáaáe que é pequena. f!'em muita muOier tra6alfianáo, mas 

tam6ém tem muita muDier em casa aináa, que não tem noção nenliuma nem áo próprio 

corpo. P.ntão eu vejo que se efas não conliecem nem o próprio cotpo, o próprio organismo, 

que nunca se apafparam para ver se tem afeuma coisa na mama, quanto mais a aiás que 

está aí, as CJJS<n P. como é que efas vão orientar os próprios fillios? Orientação 

zero!"(infonnante áo município <D) 

";Mac/iismo? f!'em e não tem né. :!Vão é porque a ciáa.áe é pequena que a mu[/ieraáa não 

afcançou como se áiz, a ináepenáência. Só que muitas muDieres que são áepenáentes 

financeiramente áo mariáo, efas gostariam áe estar perguntanáo, só que efas tem esse 

constrangimento. (J>or isso que áeveria levantar o pro6fema numa palestra com o casa{, 

porque as mullieres gostariam áe perguntar. 

}lgora efa vai cliegar no liomem e faCar. P.u quero que você use camisinlia! 
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P. efe: :Mas por que você quer isso? P. efa vai falar o que pra efe? CDepetufência financeira 

a gente sa6e que é um pro6fema sério. P.ssa muflier se su6mete, efa poáe até ter medo e 

adiar que pode acontecer, mas efa não tem autonomia assim pra ex:Jnir afnuma coisa. P.fa 

pensa que não tem né, efa pensa ... 

OOia o pro6fema, a situação dessa mulher! P.fa ter medo do mariáo estar tendo afnuma 

coisa, porque efa desconfia defe, porque efe é caminhoneiro, e efa não pode fafar porque efe 

vai fafar: Você tá aprontando afnuma coisa quando eu não tô em casa? CI>or que efe não 

apronta ... Imagina! CI>orque efe é ignorante, adia que nunca vai penar, acontece com toáo 

mundo, menos com efe! "(gestor do município JI) 

-;I.Ii, eu adio que é muito âifícil, eu acfzo que é muito complicaáo. P.u acfzo que Fioje as 

muOieres cOTTem muito risco porque âificúmente o mariáo quer usar preservativo com a 

esposa. P. como earantir que efe usa com as outras né, ou com os outros ... 

P.u acfio que isso é aindá uma área 6astante âifícii de a6oráar, a e ente a6oráa no erupo de 

e estante principalmente. fÉ muito fat:aáo isso daí de uma maneira 6em franca mesmo, mas 

eu acfzo que áentro áo far é muito âifícil a muflier conseguir isso daí, e acfzo que efes 

aca6am pensando que é uma áesconfiança, que é falta áe ... né! 

)Ifz, e a eente por outro faáo fica até assim meio com medo que efas tam6ém fafem para 

efes que a eente que está incentivando, o que efas estão pensando, né. :Mas a eente fala 

sim! Q}ler acfzar ruim que acfze né, tem que fazer a nossa parte!" (gestor áo município CD) 

Nesses depoimentos relativos a abordagem da população feminina é 

reforçada a dificuldade do serviço de saúde, em promover ações de 

prevenção, sugerindo-se inclusive que esse papel seja executado por um 

veículo de comunicação de massa: a televisão. São também manifestadas 

impressões pessoais dos agentes a respeito do tema, evidenciando que 

existem alguns conceitos arraigados, que podem interferir com a 

implementação de ações caso prevaleçam os juízos de valor do senso 

comum. É recomendável que as estratégias de abordagem sejam revistas 

considerando-se que a epidemia da aids tem como tendência atual o 
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aumento de incidência entre as mulheres, o que tem sido denominado de 

feminização da epidemia. 

"O crescimento do número de casos de aids entre heterossexuais 

está diretamente relacionado ao preocupante aumento da participação das 

mulheres no perfil epidemiológico" (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2000 p.7). 

Na região da DIR XXII esse fato é demonstrado pela razão de sexo, 

que atualmente é de 1/1 em maiores de treze anos, confirmando esse 

aumento da incidência da aids em mulheres (SES 2001 b ). 

Entretanto, observou-se que em todos os municrpios está implantada 

a rotina de solicitação do teste anti-HIV para as gestantes durante o pré

natal. As dificuldades encontradas estão relacionadas com a forma de 

encaminhamento para realização do exame, o que será explorado no tópico 

aids e hierarquização. 

Outra população vulnerável que demanda ações especrficas de 

prevenção por parte dos serviços de saúde são os usuários de drogas, e 

entre esses, especialmente os usuários de drogas injetáveis (UDI) pelo risco 

acrescido de infecção. 

Os agentes referem que são realizadas algumas abordagens para 

essa população, e manifestam essa necessidade de intervenção: 

"O Cl'SP envo{ve até assim, a gente fica até meio preocupaáa de jafar, mas ... os drogados. 

}f gente adia que as vezes efes não querem informação, e as vezes são efes os que mais 

procuram a gente para informações so6re (])S<T. }fs pessoas drogadas, eu não gosto muito 

de ... porque a gente fica preocupada. :Mas são principa{mente os jovens que vem e contam: 

o{fia eu fiz uma coisa! Ou mesmo o uso de injetáve{ na veia né ... 
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P.ntão o CFSP áei:{p. muito a6erto para efes, porque a gente fica muito na comuniáaáe e a 

granáe parte áos jovens vem e procuram, conversam , ou as vezes passam para a gente 

ver com o méâu:o o que efe adia. 

P.ntão eu adio que o PSP, não só o PSCF , mas a Saúáe Pú6{ica, fica mais voúaáa para 

efes não é? Cl'orque efes cliegarem áoentes no liospita{ áaí já compfica mais. Vsanáo a 

prevenção aqui, às vezes efes nem cliegam fá. (informante áo município <B) 

Mesmo demonstrando certas restrições para abordar o tema, 

trazendo a tona preconceitos transmitidos culturalmente, observa-se que 

existe preocupação desse agente, que manifesta a importância do papel do 

nível primário nas ações de prevenção, incorporando na prática diária o 

conceito de saúde expresso pelo SUS. 

O PSF torna-se estratégia que possibilita aos profissionais interagirem 

com a comunidade, e segundo CASTRO e WESTPHAL 2001 "( .... ) É 

bastante pertinente e oportuna a implementação dessas estratégias na 

construção progressiva de um novo modelo de atenção. Pois a composição 

da equipe e o seu modus operandi têm um alto potencial para corrigir ou 

sanar insuficiências graves do sistema, bem como e principalmente a 

capacidade de conferir uma qualificação bem maior às diversas dimensões 

que estão presentes na prestação de serviços de saúde e na relação destes 

com os usuários e vice-versa" (p.1 00). 

O gestor de saúde do mesmo município informa em seu depoimento 

que, não são desenvolvidas ações voltadas para essa população vulnerável, 

apesar da evidência de risco: 



93 

"(..J (])rogas inJetáveis a gente tem muito pouco, tem mais inalànte, que a gente tem mais 

contato e mais conliecimento. InJetáve{ é muito pouco. 

9{ão ezyte ação específica áiritJiáa para essa popufação, eCes entram no gera~ específica 

não tem. " (gestor áo município CB) 

Em outro municfpio, o gestor também reconhece a existência de 

população usuária de drogas e, portanto, vulnerável à infecção pelo HIV e 

aids: 

"O que ocorre em refação as árogas? 

}I gente sa6e que tem 6astante na ciáaáe, mas eu não sa6eria te âtzer assim a quantúfaáe 

áe usuários áe árogas injetáveis né. P.u creio que ... sei Cá, mas é um número consúferáve{ 

tam6ém. (. ... ) P.u gostaria áe formar um gropo áe jovens para tra6a0iar a parte áe árogas 

né, porque adio que lioje a gente faz pouco nesse sentiáo e na veráaáe é outro pro6Cema 

que está a{ né, está junto 11 (gestor áo município CD). 

Outra população considerada vulnerável pela Coordenação do 

Programa de DST I Aids são os profissionais do sexo. Em relação ao assunto 

os agentes explicitam que nos municfpios: 

"Casa áe prostituição que eu sei não tem. "Zona" tam6ém não. }Iqui tinlia mas fiá muito 

tempo atrás. IJ'á mais sério/ Se tivesse a gente poâta tá entranáo fá, a6oráanáo e 

orientanáo, mas não tem. " (gestor áo município }I) 

"}lqui no município não tem casa áe prostituição. }Ináou tenáo afeuma coisa assim, mas 

como eCes aca6avam usanáo menores a po{ícia tam6ém aca6ou áesmanteCanáo. !Não temos 

casas áe prostituição, não temos prostitutas assim. .. }I gente sa6e que tem aquefas que 

saem com áiversos né, que tem áiversos parceiros e ta[ .. 9{a veráaáe vivem âzsso, mas não 

é ât.Zenáo que tem um ponto, ou que tem uma casa. Çjera{mente efas tem vários, mas são 

~os" (gestor áo município CD). 
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":J{oje eu adio que esse pessoa{ é mais orientado áo que os áemais" (informante áo 

município Jl) 

Questionados sobre a presença de homens que fazem sexo com 

homens (HSH), populações também expostas ao risco da infecção pelo HIV 

e aids relatam: 

"Se aqui no município tem J-{SJ{? tz'em aqueCa coisa muito enco6erta néJ a oente tem 

aqueCa coisa assim, não é cCaro, não é . .. <É uma coisa tão áe{icaáa que tipo assim, 

fofoquinfia que se faCa, mas você não sa6e, você não tem a certeza e é tão comp{icaáo 

porque como você cfieoa nessa pessoa. .. 'Você está entenáenáo?" (Bestor do município C) 

'
10UiaJ que tem fiomosseXJ.Ulis aqui que a oente confiece assim, tem uns quatro, uns três. 

tz'am6ém não na ciáade. Pies moram aqui e a oente sa6e que saemJ que vão para outro 

município pra se prostituir. 

São orientados. O PSP já sa6e quem são esses casosJ então pena e orienta a pessoa. Outro 

âta tinlia um caso áeCes que tava com suspeita de tu6ercuCose e eu já fiquei preocupada se 

não era um J{Jo/ positivo. Porque eCes não vão faCar tam6ém, eCes não tem essa a6ertura 

com a oente. tz'ão aCi os amitJos, o PSP, a famÍÍta, eCes não vão faCar nunca!" (Bestor áo 

município Jl) 

":Não existe ação específica áirieidâ para essa popuCação, eCes entram no oeral; específica 

não tem. (. .. ) Os fiomosse:zy.ais que tem, que você sa6e que é âtjíci{ ter essa informação em 

cidâáe pequena néJ acfio que ciáade oranáe já é âifícil, ciáaáe pequena pior aináa, então é 

âifícú quem é áecCaratfo mesmo, quem assume é muito pouco. São poucas as pessoas e eCes 

são os mais informados, vivem no meio onáe essa informação flui 6astante peCo que eu já 

senti. <É uma popuCação mais jáci{ áe tra6aUiar, eCa te responde meOior, só que é uma 

popuCação muito pequena.(. .. ) P.Ces são muito 6em informados, muito, muito, e eu fa{ei, 

6om esse pessoa{já sa6e tuáo!" (Bestor do município <B) 



95 

"Se eu adio que a popufação liomosseJ(]Ul{ é mais vuCneráveC? P.u aclio que o número áe 

liomosseJ(]Ulis masculinos é muito granáe e eu aclio que isso consiste num pro6Cema. jl 

gente sa6e áe muito liomem casado né, que tem reCacionamento com esses liomosseJ(]Ulis, e 

eu aclio isso muito compficad"o, muito pro6Cemático. 

P.ntão, isso é muito compficado né, porque o que a gente vai faCar né, a gente não tem 

muito que fazer nesse caso, as muOieres (áesses liomens) nem sempre sa6em né "(gestor 

tio município <D) 

"!Jfós temos, temos. P.Ces vem aqui 6uscar os preservativos áeCes. JCoje eu aclio que esse 

pessoa{ é mais orientado tio que os demais. (. .. )}ftivitfade específica para efes não tem, 

âmri6uímos afnum material para efes fazerem feitura, tra6a{/io fonna{ a gente não tem. 11 

(infonnante dó município Jl) 

Os depoimentos acima evidenciam a dificuldade em acolher essa 

população, embora em alguns momentos, seja referido que comparecem 

nas Unidades em busca de preservativos. 

Ante o preconceito de que essa população é bem informada, os 

agentes se eximem ao constatarem a dificuldade de interação, e apesar do 

reconhecimento da existência dessa prática, não foi mencionado o 

direcionamento de nenhuma ação. Tal fato revela as dificuldades presentes 

nesse tipo de abordagem. 

O acesso aos insumos de prevenção constitui-se em ação de extrema 

importância para a prevenção da transmissão das DST, HIV e aids, e nesse 

sentido foram direcionadas perguntas sobre a disponibilidade de 

preservativos, tanto os masculinos como os femininos. A informação 

recebida é que todos fornecem preservativos masculinos, o mesmo não 
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ocorrendo em relação aos femininos por na estarem disponíveis em nenhum 

dos municípios pesquisados. 

Em relação a esse insumo foram prestados os seguintes 

esclarecimentos: 

11!Na população áe modo gera~ induináo os casais, faCa-se muito em camisinlia quando se 

âtscute prevenção. 

Se é fácil faCar de camisinlia com as pessoas? fÉ ••• pior que é, efes vem numa 6oa 

pegar.}f.gora, entre casa~ marido e muflier fieC aí eu aclio que é pior né, porque efes usam 

mais a camisinlia para evitar a gravidez, aoora com refação a aúfs ninguém quer sa6er se 

o marido pegou de outra né, é âifícil!" (informante tio município C) 

';4.qui não tem preservativo feminino, só mascuCino. }I gente fornece aqui esse que vem tio 

tEstado, só que esse que vem é fornecúfo para o pfanejamento fami[iar, mas muitos não 

usam e aí a gente aca6a fornecenáo para os adolescentes. " (gestor tio município Jl) 

"O Centro áe Saúde fornece preservativos para as pessoas que vem procurar. Tem uma 

certa procura, até o que a gente rece6e tia Secretaria não é insuficiente, mas não fica aí 

tam6ém, sai tudo. 

9das eu aclio que tem sempre aqueles que não estão nem aí, que acliam que não vão pegar e 

pensam: }f.clia que meu namorado tem aúfs? CEfe é tão 6onito! (gestor tio município C) 

"(])istri6ui Q}lem vier 6uscar feva, as pessoas vem 6uscar. }f.té me questionaram se eu 

tinlia úfo dar palestra na escofa porque está vindo uma mofecatfa 6uscar preservativo! CEu 

falei que foi, e que 6om, tomara que efes aprenáeram rea[mente a importância, porque eu 

âtsse que era para vir 6uscar até amanliã, porque segunda (Carnaval) não funciona. 

CEntão eu falei pro pessoa[ vir 6uscar até se~a -feira. " (informante município (])) 

"O Centro de Saúde tfistri6ui o que rece6e e compra uma parte tam6ém a procura é 

granáe. (gestor tio município (])) 
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")f.s pessoas vem 6uscar preservativo na uniáaáe, as mulheres além áo preservativo fevam 

anticoncepdona[ tam6ém. Só âtStri6ui preservativo masculino porque o feminino não vem 

e é muito caro para o município comprar. " (gestor áo município <B) 

Não é apontado nenhum obstáculo em relação à distribuição de 

preservativos nas Unidades de Saúde. Isso se contrapõe de maneira geral a 

abordagem do tema pelos agentes, até então revestida de preconceitos e 

dificuldades. Pode-se inferir que o fato do preservativo ser utilizado também 

como método contraceptivo não o caracteriza para as pessoas que o retiram 

nas Unidades como um insumo de prevenção as DST e aids, preservando a 

individualidade do usuário que o solicita. 

Observa-se também que !3 retirada do insumo por adolescentes 

aparece nos relatos, revelando a importância da sistematização de ações 

dirigidas a essa população. 

4.3. AIDS E GESTÃO DO PROGRAMA 

":Não é querer a coisa pronta, mas eu acfio que tem 

profissionais que estuáaram muito 6em isso áa~ então eu aclio 

que eles sa6em muito mais áo que a gente, então seria mais jád[ 

né" (gestor áo município a>) 

A DIR XXII se relaciona com a Coordenação do Programa Estadual 

de DST/Aids por intermédio de um interlocutor que atua junto ao Grupo de 

Vigilância Epidemiológica, com a responsabilidade de implementar ações 
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nos níveis regional e local. Considerando-se que a DIR possui 101 

municípios em sua área de abrangência depreende-se que essa tarefa se 

torna extremamente difícil. 

A estratégia encontrada por esse profissional para desenvolver o 

trabalho, de acordo com informações prestadas verbalmente à autora, foi 

manter um fluxo de comunicação diretamente com os 6 municípios que 

possuem serviços de referência, delegando a eles a responsabilidade de 

repassar as informações para os demais municípios de sua microrregião, 

estimulando-os a promoverem ações de promoção à saúde e prevenção. 

Alguns relatos dos agentes dos municípios demonstram que na 

prática enfrentam dificuldades para elaborar propostas de trabalho e 

insegurança na sua condução, o que impossibilita o desenvolvimento de 

ações de forma rotineira. O fato de não haver 'cobrança' dos níveis regional 

e central aliado à sobrecarga de atividades no nível local, faz com que não 

seja dada prioridade ao assunto: 

"P.u adio que deveria ter um direcionamento. Como eu te faCei a gente tra6a0ia com 

muitas coisas, então nós não temos assim aqueCa experiência só em aúfs, aqueCa 

e.x.periência só em 'l'u6ercufose. P.ntão eu adio que teria sim, como áireciona uma CDengue, 

por eJ(empfo. 

(J>or ex._empfo, no caso da dengue, lioje já é padronizado o arrastão, o casa a casa, então 

você tem uma sistemática de tra6a0io. Jigora com a aúfs não, cada um faz do jeito que 

poáe, áo jeito que aclia que deve fazer né. 

:Não é querer a coisa pronta, mas eu aclio que tem profissionais que estuáaram muito 6em 

isso áaí, então aclio que efes sa6em muito mais áo que a gente, então seria mais fáciC né. 

CDe repente você está a6ortfanáo áe uma fonna que não é correta, você está a6oráanáo 

porque áentro áo seu conliecimento você aclia que é tfaquefe jeito. :Mas áe repente uma 
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pessoa capacitaáa, que já estuáou muito mais so6re isso mostra que aquefa fonna é 

incorreta e mostra uma fonna meOior. .. "(gestor áo município <:D). 

jil gente aqui no município, no Centro áe Saúáe é tipo assim, não exjste um áepartamento 

para caáa coisa como na Secretaria áa Saúáe, na <VI~ :J{ós, toáo munáo é mi{ e uma 

utiliáa.des.( .. ) Cl'orque o município é pequeno, se você for pegar um funcionário para caáa 

áepartamento aca6a tenáo mais funcionário que lia6itante/ P. aca6a senáo assim, toáo 

munáo fazenáo tuáo e isso é uma âificuúfa.de maior. :J{ão tem pro.fissiona{ capacitaáo 

para fazer o tra6a0io, teria que ter no mínimo uns áois profissionais que ficassem só 

nisso, eJ(Ç{usivamente. " (gestor áo município C) 

"P.u aclio que áeveria ter um apoio mais assim concretizado áo pessoa{ áos níveis 

regionais, né, porque quanáo se Jafa que vai ter uma campanlia no município ou um 

tra6a0io que tenlia um 6oCetim para entregar, que tenlia isso então. Cl'orque as outras 

áoenças, liipertensão, 6oCetim áe preservativo, áe lianseníase, tem os 6oCetins, quer âtzer, 

você consoCüfa, quer âtzer, você tem a o6rigação áe manáar. }lgora, tra6a0io com aúfs 

especificamente não tem naáa. Cl'or ~empCo nesse mês, ou trimestra~ semestraL Poi 

reaCiza.da uma ativiáaáe, áeveria ter aJnuma coisa para a gente estar manáanáo isso. 

P.ntão não tem, se fizer é por conta áo município e não aparece né, parece que não áá 

muita importância! 

:Jfoje áá muita importância pra áengue, fe6re amarefa, amanliã mesmo tem campanlia, 

então eu vou inc{uir esses materiais na campanlia, vou fazer uma feirinlia áe saúáe, mas 

porque eu quero fazer, mas não tem. .. "(infonnante município .íl) 

Pode-se supor que essa realidade, aliada a outros problemas de 

trabalho nos municípios seja um determinante para que as ações não 

estejam sistematizadas e incorporadas no cotidiano do trabalho. 

O Programa de DST/Aids desde o início assumiu características de 

verticalidade, emanando diretrizes para as ações de controle da epidemia. 

Para os pequenos municípios essas diretrizes se colocam como eixos 
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organizadores, como suporte técnico necessário até que se adquira a 

experiência para desenvolver ações do Programa de maneira mais 

independente. 

Propor o que deve ser feito, de acordo com a realidade local, como 

destacado nos depoimentos acima, apresenta-se no momento como 

necessidade para esses pequenos municípios que não contam sequer com 

equipes preparadas para a implementação das ações de prevenção e 

controle: 

"Pafta capacitação. 'Eu sinto na minlia equipe que são pessoas que tem muita força áe 

vontade mas não são capacitaáas. 'Eu adio que o 'Estado ou o :Ministério é que áevetiam 

áar essa capacitação, um áos áois». (gestor áo município C) 

"(..J rr'reinamento em CDSrr' e aiás eu nunca fui e nem ninguém áaqui. Chegam os manuais 

áo :Ministério via C[)J~ e o :Núcfeo âtstri6ui para nós. :Mas treinamento não, nunca teve. 

Capacitação para isso não. (. .. ) 'Eu aclio que áevetia ter para os municípios sim, enfatizar 

mais essa área né?, 

(. .. ) CRara jafar a veráaáe eu nunca vi a meâuação. 'Eu sei áos Civros, o )f.Z'T, tem até aqui 

a projifa.xja, recomenáação para a projifa.xja anti-retrovira[ pós exposição ocupacional e 

ta! porque a gente faz a notificação quanáo o profissional é aciáentaáo no tra6a0io. 'Eu 

nohfico, mas já manáa para Cá. 'Então tem assim né, a gente sa6e o que é que toma o que é 

que não toma mais ou menos, mas a gente nunca teve contato assim com o tratamento. 

Os profissionais nunca tiveram esse treinamento não. )I parte áe orientação e prevenção 

sim, manáam panjfetos, oflia fá o tanto áe material que tem! 'Essa parte que eu adio que 

efes incum6em a nós áos municípios pequenos fazer». 

(. .. )íf. gente sente muita jaCta porque como tem treinamento para fianseníase sempre, para 

tu6ercufose, são coisas que faciCitam a gente montar um material para áivufeação. )I 

gente tem o materiaf, a gente tra6aflia em cima áefe, mas o treinamento é tuáo. CRrecisa 

ter, parar para treinar aquifc! » (infonnante áo município )I) 
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Considerando-se esses depoimentos podemos inferir que não há uma 

estratégia para capacitação de pessoal que atenda a esses municípios. Sem 

formação de recursos humanos torna-se complicada a tarefa de avançar 

para a implementação das ações de atenção básica no Programa de DST I 

Aids em nível municipal. 

De acordo com os relatos todos sentem necessidade de receber 

treinamento para que possam se apropriar do que já existe em termos de 

informações com a finalidade de obterem o conhecimento necessário para 

interagir com a população nessa problemática. 

Outra função importante do treinamento é a de fornecer subsídios e 

coadjuvar a implantação de ações nos PSF onde poderiam ser 

acompanhados os pacientes que estão em tratamento nos centros de 

especialidades. 

A experiência da autora demonstrou que a adequada formação dos 

recursos humanos para lidar com questões relacionadas à aids, inclusive o 

respeito ao contrato de sigilo com o usuário, facilita a implantação dessa 

atividade mesmo em municípios pequenos. 

A DIR XXII teve oportunidade de realizar treinamento num dos 

municípios pesquisados. Constatou-se através dos depoimentos a 

importância dessa atividade para os agentes: 

''OUia, eu sinto assim, pefo menos eu senti no ú[timo encontro que nós tivemos, que os 

profissionais tem necessüfaáe áe atua{ização muita coisa não sa6iam, coisas novas que 

não sa6iam né. (. ... ) Participou áesáe a faxjneira até o méâuo, toáos, eu convoquei e 
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toáos graças a (})eus participaram. :Muita coisa nova em refação a )f.úfs, muita coisa o 

pessoa! não sa6ia. 

P. aí nós começamos a áesenvo[ver os programas. :Mas quem áesenvo[ve mesmo é a 

enfermeira né, porque afnuém tem que fevantar a 6anáeira e entrar na frente, porque 

apesar áe toáos terem siáo treinaáos, fono, fisio, terapeuta ocupaciona{, psicófogo, 

méâuo, áentista, se a enfermeira não p~ar não vira. »(gestor áo município <B) 

Os demais relatos continuam expondo a importância atribufda ao 

evento: 

11Já era áesenvo[viáo um tra6a[lio e o treinamento feito pefa (})I([{ acrescentou. :Nossa foi 

muito 6om! O pessoa[ nunca imaginou que poáeria um áia o pessoa! áa (})I([{ se áesfocar e 

vir no município fazer. 

a>orque é tão âifícil né, é uma áistância não é. )f.í o primeiro âta que apareceram ficaram 

áecepcionaáos, faCaram para mim: )l/i, essa tunna não vai renáer! :Mas áepois, no outro 

âta já começou a renáer. <Bom, el'es foram em6ora áaqui toáo munáo aáorou efes né, foram 

com vaso áe jfor em6ora. Picaram encantaáos com o pessoa! áaqui! a>essoa! áe interior, 

efes são muito carinliosos né, a aco[/iiáa é muito âiferente. 

(. ... ) )f.gora áá para gente anáar com as próprias pernas, aqui a gente tem uma equipe 

muito 6oa, muftiprofissionaf. (})epois que nós montamos o CJ>SP tam6ém me[/iorou porque 

antes só tinlia uma enfenneira na reáe 6ásica. P.ntão era um município granáe só para 

uma. lJinlia que áesenvo[ver liipertenso, âta6ético, criança, gestante, aáofescente, tuáo. 

:Mas agora com os CJ>SP, tem uma enfermeira e um méâuo em caáa CJ>SP, então áeu uma 

áescentrafizaáa. :Mas era 6em âifícil. <Precisa ver quanáo a enfenneira tinlia que ir nas 

escofas, só uma nas escofas! )f.gora reparte, tem quatro escofas no município, caáa uma 

fica com uma maior e outra fica com áuas menores, então agora consegue assistir. a>orque 

a enfermeira não saia áa escofa! Vma semana ia fafar so6re áengue, outra semana ia 

jafar so6re (})SfJ: e )f.úfs, então a gente nesse ponto conseguiu me[/iorar. " (gestor áo 

município <B) 

O treinamento também se reveste de importância nos municípios 

porque os profissionais estão em número reduzido, entretanto assumem 
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responsabilidade sobre todas as áreas. A capacitação gera mais segurança 

no exercício das atividades: 

"fE.u vejo mais áificufáades porque o profissional às vezes não está preparaáo para 

convencer. Isso é uma questão que você tem que convencer, quanáo você faCa você tem que 

convencer uma pessoa, e isso você só consegue se estiver preparaáo, se sou6er. " (gesto do 

município C) 

Uma das dificuldades apontadas em relação à implementação de 

ações foi a falta de capacitação, e outra, foi a ausência de equipe 

multiprofissional: 

"fE.u adio que falta é uma equipe mesmo, porque eu adio que você desenvolver uma 

ativiáade sozinlia é muito so6recarregaáo, é muito áifícil". ( infonnante município(])) 

Há problemas também quando essa equipe não se compromete com 

o trabalho proposto: 

"OOia, eu acho que falta maior envolvimento dos outros profissionais de outras áreas, 

soGra muito para a enfenneira ". (gestor do município <B) 

A reunião de equipe para discussão desses temas poderia funcionar 

como estímulo no sentido da união em torno dessa problemática, motivando 

a abordagem interdisciplinar a partir da definição de estratégias para iniciar o 

trabalho ou para melhorar o que está sendo desenvolvido. 
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Em seu depoimento, o gestor do município que recebeu treinamento 

dos profissionais pela DIR XXII, revela a persistência dessa queixa de falta 

de envolvimento por parte de todos os membros da equipe. 

O financiamento para desenvolver ações do Programa também foi 

alvo de questionamento dirigido aos gestores de saúde: 

"0{/ia, nós rece6emos uma ver6inlia que é a CFPI - P.(;D. P.ntão essa (]?(PJ é para todo o 

controle de endemias, então a gente pode dentro dessa ver6a estar usando para tudó 

quanto é controle de doenças. P.ntão nós usamos sim. (. .. ) O município tam6ém é o6rilJacfo 

a por uma contrapartiáa de 40% nessa conta. (. .. )Suficiente nunca é né. 

Jfoje a gente sa6e que 80% dos serviços de saúáe, as ações de saúáe do município, são 

Jinancúufas com recursos próprios, nós temos isso, 80% ou até mais, e 15 a 20% é o que 

vem de recurso do 9rf.inistério. O P.stacfo mesmo praticamente não entra com naáa, a não 

ser a participação na medicação, no "t:Dose Certa". t:Do P.stacfo praticamente não vem 

nacf~ os recursos são insuficientes, âtsso eu não tenlio dúviáa. 

9rf.as ainda 6em que nós temos uma administração que está investindo 6astante na área 

dá saúáe. 9rf.as saúde você sa6e, quanto mais recurso tem, mais tem a fazer né. fÉ isso 

ai .. " (gestor áó município t:D) 

"P.u tenlio ver6a específica para o controle de doenças que é a (]?(PJ P.(;D. P.ntão a gente 

tra6a0ia muito com a parte de aiás, mas a parte preventiva: aiás, dengue, tu6ercufose, 

lianseníase, são assim as que mais a gente pega, por que as outras são uma coisa mais rara 

né, graças a t:Deus!" (gestor áó município cB) 

•só rece6o a CNI. (])uzentos reais por mês para tudo: SVCE9rl, vigilância epid'emiofógica, 

vigilância sanitária. Só dá para pape{ mesmo, só papef.zinlio mais naáa, não dá para mais 

nadá! 

}linda vira e me:x:p eles falam: «o[fia! Se não mandar o 6oletim no âza certo vai cortar a 

ÇP:PJ P.(JD. Outro âza eu dei risada e falei. ... fÉ compCicacfo ... P.u não estou falando mal. " 

(gestor áó município C) 
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':Jf gente rece6e a parte da Vieilància P.pú{emiofógica » (gestor do município .ft) 

Nenhum dos municípios pesquisados tem financiamento específico 

para desenvolver ações voltadas ao controle da aids, portanto, cabe a cada 

gestor definir a utilização racional da verba recebida na Programação 

Pactuada Integrada de Epidemiologia e Controle de Doenças (PPI ECO), 

levando em consideração o enfoque epidemiológico na definição das 

prioridades. 

Questionou-se também como se dá o acesso a documentos e 

informações necessários para subsidiar o planejamento e manter 

atualizados os profissionais envolvidos com a implementação de ações do 

Programa. Todos os entrevistados referem receber documento sobre a aids, 

bem como material educativo sobre o assunto, demonstrando-se satisfeitos 

com o que é enviado: 

~~~ce6o, rece6o. Só que esses materiais, são muitos materiais, elés mandam muito eu não 

posso recfamar em refação a informação não. P.u rece6o muita informação. Só que é como 

eu te fafei, a gente corre tanto que a informação cliega e efa fica! <Tá aqui ó, to tentando 

lér isso aqui já faz duas semanas! (. .. ) P.ntão elés mandam muitas informações, elés 

mandam, elés ajudam. »(gestor do município )f) 

~~~ce6o. IncCusive a gente tam6ém tem, por ex._empfo, o C'f)f/ CO)fS (á em CJQo CJ!reto. 

CRara essa campanfia nós pegamos o materia{ Cá. » (gestor do município (])) 

~~~ce6emos tudo via VICR/ :Núcléo . PoCfietinftos, (]3ofétim P.pú{emioCógico. )f_í a gente 

âzstri6ui os foCFietos, tudo que a gente rece6e a gente passa. Os c.BoCetins P.pú{emioCógicos é 
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mais para a gente ter noção do pé em que estão as coisas. )f. gente rece6e sim, via 6ofetim 

informativo. »(gestor do município C) 

·~ce6o material da (])J~ »(gestor do município cB) 

Constatou-se, por meio dos depoimentos que não há problemas no 

acesso a informações. Um dos entrevistados afirma que a quantidade de 

informações recebidas é grande, e a leitura fica prejudicada por falta de 

tempo. 

Com base nesses relatos depreende-se que os agentes apontam 

como dificuldades: falta de diretrizes específicas para atuação de acordo 

com sua realidade, falta de capacitação de recursos humanos para atuar 

com esse problema, falta de motivação (manifestada como 'cobrança') para 

que sejam desenvolvidas ações, ausência de equipe ou de compromisso da 

mesma com a implementação do Programa. 

Inclusive no município onde todos os profissionais participaram da 

capacitação oferecida pela DIR XXII, foi declarado que apenas um 

profissional continua desenvolvendo as ações propostas. 

Em relação à disponibilidade de verbas, em todos os municípios foi 

referida a inexistência de recurso financeiro específico. Os recursos são 

provenientes da Programação Pactuada Integrada de Epidemiologia e 

Controle de Doenças, que consta da Norma Operacional de Assistência a 

Saúde (NOAS - SUS 01/2001) orientando a alocação de recursos e limites 

financeiros para todos os municípios do Estado. 
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A análise realizada nos documentos desses municípios revela nas 

Agendas Municipais de Saúde que, apenas dois dos quatro municípios 

pesquisados expressam em suas metas a redução da taxa de incidência da 

aids, os municípios A e 8. 

De acordo · com a categorização utilizada nos procedimentos 

metodológicos, desses dois municípios que apresentam metas, o município 

8 apresenta diminuição no número de casos notificados, e o município A 

manutenção do número de casos de aids. 

Nos outros dois municípios da amostragem que não expressam em 

suas Agendas de Saúde metas para redução de incidência de aids não há 

referência de casos notificados no município C, entretanto no município D há 

registro do aumento da incidência de casos. 

Esse fato remete à necessidade de acompanhamento do nível 

regional, como forma de assessorar o gestor de saúde na tomada de 

decisões, utilizando-se tanto de informações epidemiológicas como da 

observação da realidade local. 

Torna-se importante a adequada definição de prioridades em nível 

local. Tomando como exemplo esse município que apresenta aumento na 

incidência de casos de aids e não apresenta metas relativas ao controle na 

agenda municipal de saúde, constatamos por meio de consulta aos dados 

fornecidos pela DIR XXII que esse aumento ocorreu na população feminina 

do município. 

O informante do município D, relata a realização de ações de 

promoção à saúde nas escolas, que tem como público alvo os adolescentes. 
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Por outro lado, quando o gestor é questionado sobre as populações 

vulneráveis no município, manifesta sua preocupação acerca do grande 

número de HSH. 

Dessa maneira a população feminina exposta a risco não é priorizada 

na definição das estratégias de abordagem preventivas. 

A autora considera que há necessidade de superação dessas 

deficiências, mediante capacitação dos gestores e de suas equipes para a 

condução das mudanças em curso nos municípios, apoiadas nos princípios 

do SUS, com ênfase na integralidade. 

Detectou-se que em todos os municípios pesquisados são realizadas 

ações de prevenção voltadas para os adolescentes escolarizados por meio 

de estratégias como palestras nas escolas, distribuição de preservativos nas 

Unidades de Saúde e discussões nos grupos de gestantes. Além destas 

ações comuns a todos, alguns realizam de forma pontual outras atividades 

como entrevistas para rádio local, campanhas em dias especiais como, por 

exemplo, o Dia de São Cristóvão que é dedicado aos caminhoneiros. 

Além dessas atividades são feitas mobilizações no dia 1° de 

dezembro, que é o 'Dia Mundial de Luta Contra a Aids', e atividades de 

divulgação com faixas, cartazes e entrega de folhetos e preservativos por 

ocasião do Carnaval. 

Os relatos ilustram as atividades realizadas: 

":Nós temos aqui uma ráâw comunitária onde a gente cowca um tema por mês toáo o 

perioáo, e um áos temas áesenvo[viáos é como prevenir a aiás. )f. gente sempre vai áar 

entrevista na raáio. 
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Vma vez por mês mais ou menos a gente vai na safa áe espera a liora que está clieia e jafa 

so6re um tema. P.u jaCo 6astante áe (J)Sfl' e aiás, só que a cfientef.a que comparece é 

criança que passa na peâzatria, ou é gestante que passa na ginecologia ou é idoso que está 

passanáo na cEínica méáica. Os aáoCescentes são uma popuf.ação áifíci{ áe procurar a 

uniáaáe áe saúáe. P.Ces procuram para fazer a vacina áos 15 anos, áupf.a aáu{to e 

liepatite <B. fÉ uma popuf.ação âifícil áe pegar, por isso que a gente tra6a0ia 6astante com 

a escof.a. 11 (gestor áo município <B) 

"(preservativo toáo munáo pega, nas escof.as a gente faz tra6a0io com a{unos e 

professores. )l gente já tra6a0iou muito isso, e cartazes, tuáo que é manáaáo a gente 

áistri6ui "(gestor áo município C) 

"OOia, o que a gente tem feito, porque nós tivemos três casos que eu me Cem6re, áe 

caminlioneiros que contraiu o vírus e a muOier tam6ém teve, contraiu tam6ém. P.ntão nós 

fizemos e continuamos fazenáo aáesivos ou então cliaveiros com frases so6re a aiás, 

áamos panjfetos, jazemos esse tra6a0io, coÚJcamos no joma{, áurante o mês áe juDio, que 

temos aqui a fosta áos motoristas. fÉ uma festa que toáos os motoristas participam. 

:No primeiro ano nós fizemos aáesivos com a .fieura áe São Cristóvão, que eCes gostam áe 

ter essas coisas, no segunáo ano nós fizemos um cliaveiro, coisas que eCes cofoquem no 

caminfião e sei fá, que Cem6rem né! Sempre estimuf.anáo o uso áo preservativo, que a gente 

sa6e que não aáianta jaf.ar para ser fie{, isso áaí sai áo nosso tra6a0io, mas sempre nesse 

sentido. 

Jloora a a6ordáoem para as esposas assim áe um moáo o era{, a única coisa que a gente faz 

é nos ompos áe gestantes, a gente jaf.a 6astante, são na maioria esposas né. P. nas escof.as 

a oente está sempre jazenáo tra6a0ios, peCo menos umas três vezes ao ano nós fazemos 

esse tipo áe tra6a0io nas escof.as, anora mesmo nessa semana estamos fazenáo. (gestor áo 

município (/)) 

Em relação ao diagnóstico da infecção pelo HIV, todos os municípios 

oferecem o teste para as gestantes e para a população de modo geral. 

Alguns colhem os exames na própria unidade e encaminham o 

sangue para os laboratórios de referência, recebendo posteriormente os 
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resultados e adotando ~s providências necessárias. Outros não realizam 

essa atividade no município e preferem encaminhar os usuários para as 

referências inclusive para realização do diagnóstico. A discussão sobre 

esses procedimentos está contemplada no tema Aids e Hierarquização. 

4.4. AIDS E HIERARQUIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

/Iclio que em termos áe aiás não está assim .. jogadõ. )lclio que em 

tennos áe aiás, em tennos áe âtagnóstico tuáo é 6em mais rápiáo, 6em 

mais rápiáo até que a áenoue. <Poáe ter muito caso aí enco6erto mas a 

nível áe tratamento eu aclio que está áe para6éns! 

<Porque veja 6em, os que já tem e fazem acompanhamento, o que efes 

rece6em é uma coisa assim impressionante! Os meâuamentos e tuáo" 

(gestor áo município C) 

MENDES (1994) destaca que a hierarquização "está determinada 

pela garantia de resolubilidade que se deve dar de acordo com a 

complexidade tecnológica de cada nível e ao sistema como um todo.( .... ) A 

hierarquização está alicerçada na verificação empfrica de que as 

necessidades de saúde de menor complexidade têm maior freqüência 

relativa que as mais complexas e que existe uma correspondência entre a 

complexidade dos problemas de saúde e a complexidade e o custo social 

das funções de produção capazes de resolvê-los."(p.148). 

O princípio da hierarquização subdivide-se no sub princípio da 

suficiência e da insuficiência tecnológica de cada nível de atenção, ou seja, 
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"um nível de atenção deve ter, necessariamente, uma suficiência resolutiva 

que o justifique com a composição tecnológica que o caracterize. 

Contraditoriamente, contudo, esse nível de atenção é insuficiente para 

atender a problemas que transcendam sua capacidade resolutiva, 

dependendo, portanto, de um nível de atenção de maior complexidade 

tecnológica que lhe sirva de referência. ( .... )A hierarquização exige um fluxo 

e contra fluxo de pacientes e de informações, gerenciais e tecnocientfficas, 

dentro da rede de serviços de saúde, os denominados sistemas de 

referência e contra- referência" (MENDES 1994, p.149). 

Um dos questionamentos direcionados aos agentes dos municípios 

foi em relação aos procedimentos para diagnóstico do HIV I aids. Os 

depoimentos demonstram as soluções adotadas em cada município: 

/f.qui nós temos mais a parte preventiva. )f. gente faz o teste P.fisa para quem quiser e 

o6rigatoriamente para a gestante que coUie no início e no fina{ áa gestação. O 

aconseUiamento pré teste é feito aqui no município, e o sangue é coUiüfo aqui e enviaáo 

para o )f.áo{fo Lutz áe <Jüo Preto. 7'am6ém temos o teste rápüfo no liospita{ para a 

gestante que aparece e que não foz o pré-nata~ apesar áe que isso aqui para nós é uma 

coisa muito âtjícif, mas poáe vir a{guém áe fora que não tem esse resuftaáo. 

P.m caso áe acülente 6iofógico, é preencliüfa a folia áe notificação, e feito o 

encaminliamento para o Jfospita[ áe CBase que é referência para pegar meâuação, tanto 

em caso áe acüfente como para tratamento áe aiás. «(gestor) 

•(. .. ) :Hiv é feito em Jafes. (. .. ))f. questão é que a gente não tem Ca6oratório. Outros tipos 

coUie porque a gente acliou assim mais fácil áeviáo ao l{jt. :Não tem que ter o l{jt, tuáo 

certinlio? O sangue que a gente coUie aqui é manáaáo para o Ca6oratório conveniado em 

outro um município. (.. J P.sse Ca6oratório não faz J{f'f) pefo SVS, efe só faz particuCar, 

então a gente por questão áe comoâtáaáe, sei Cá, manáa o paciente ir coUier fá, por ser tão 
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pouca gestante que aparece, uma ou outra. :Mandá ir fá porque fá já tem a técnica, tudo 

certinlio, mais fáci( né, para não ficar misturanáo muito as coisas. 

(. .. ) )ls outras pessoas que não sejam gestantes, se for um caso suspeito o méâtco faz o 

peáúfo áe eJ(ame áe Jllo/ e a pessoa é encaminliaáa para co(/ier em Jafes. O resuftaáo vem 

para o méáico ver. (gestor) 

")lqui nós não co(/iemos o sangue. r.É feita uma guia áe referência e contra referência e efa 

é encamin/iaáa, a gente feva efa fá. P.:J(jste o veícufo, o transporte, e nós levamos para que 

seja feito o eJ(_ame fá. P.ntão efa passa por uma triagem, uma entrevista com psicófoga, 

com a assistente social, então é um tra6a(/io mu(túfiscipfinar, efes tem a estrutura toáa, e 

aí é feito o e:{ame co(/iúfo fá e rea(izaáo fá. O resu(taáo é entregue só pessoafmente, na 

mão áa pessoa que fez, né, aí uma vez que a gestante retoma para cá com esse e:{ame, a 

gente cofoca no prontuário e fica aí áocumentaáo. :No momento nós não temos nenliuma 

gestante Jllo/ positivo. 

Os outros que procuram, gera(mente liomosse:QUZis, a gente não tem acesso ao resuftaáo, 

efes vão fá e pegam pessoafmente e fica por isso mesmo. :Nós não sa6emos se áeu positivo 

ou negativo, Catanáuva não nos manáa nomes, o que a gente rece6e são os números. " 

(gestor) 

•se afeuém quer fazer eXflme, passa pefo méâuo aqui no Centro áe Saúáe, pega a guia, o 

peâufo áe e:{ame, aí vai no fa6oratório áe Jafes e faz, essa é a rotina. rr'oáas as gestantes 

tam6ém fazem.(infonnante) 

Pelos depoimentos pode-se depreender que, em apenas um dos 

municípios, é realizada a coleta de sangue para realização do teste anti-HIV. 

Os demais municípios têm como rotina o encaminhamento da própria 

pessoa para aconselhamento pré-teste e coleta de sangue. Inclusive as 

gestantes em acompanhamento pré - natal são encaminhadas para coleta 

de sangue nos municípios de referência. 
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Essa conduta demonstra que nem mesmo este tipo de ação que não 

envolve complexidade tecnológica, é realizada no município. Um dos 

motivos expostos é que são poucas as gestantes e fica mais fácil 

encaminhá-las. Outro motivo é a questão do sigilo de acordo com o relato: 

lt~u adio que não é por aí não, é por conta áo preconceito às vezes, e jafar. .. Se efe cliegar 

e perguntar isso ou efe sair com o papef.zinlio áe peâufo áe a:_ame áe 1{]1), o outro 

funcionário, não o profissional méâuo que peáiu, o funcionário vai ver. o/ai ver porque 

tem uma 6urocracia em que o paciente é exposto e que efe não queria ser exposto e que efe 

queria sair com aquefe peâufinlio e coOier o sangue áefe e ninguém mais ficar sa6enáo. 

?das vai cair nas mãos áe funcionários e poáe comprometer o sieifo e aí já as pessoas vão 

fafar que efe está com Wo/ e isso numa ciáaáe pequena é assim ... (informante ~) 

Quando a pergunta é feita em relação às gestantes que necessitam 

de exame, a questão do sigilo não é levantada e não há questionamento 

pelo fato de ser uma conduta obrigatória: 

ltP.sse é o6ri1Jatório né. ?das aí já tam6ém é assim, como é que se diz, já não tem pofêmica, 

é rotina e é imposta pefo 9dinistério. fJ:'em que fazer! (])aí resolve tudo/ (..J" (gestor C) 

Há informação de que muitas pessoas se submetem à doação de 

sangue, e supõe-se que são motivadas pela oportunidade de conhecimento 

de seu status sorológico. Pode-se supor que isso não ocorreria se o 

município oferecesse condições para realização do teste anti-HJV: 
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)ilqui tam6ém a gente tem a cofeta de doação de sangue, campanfia, então muita gente 

doa sangue peCo tamanfio áa ciáaáe. Caáa três, quatro meses efes vem, e aí fazem os 

~ames, e nós nunca tivemos pro6femas" (infonnante C) 

110 que tem muito no município que eu perce6o, é que nós temos muitos áoaáores áe 

sangue, e eu perce6o que efes usam a áoação áe sangue prá sa6er, na áúviáa. ... você 

entendeu? <Por que aí não é tuáo sitJifoso? 1Vão tô fazenáo a áoação áe sangue? rio áoanáo 

sangue ... (gestor Jf) 

Levantou-se a possibilidade de criar condições para que o 

procedimento de diagnóstico fosse realizado no próprio município: 

11P.U adio que é possível Criar uma condição e um am6iente onáe essa pessoa vai ter 

segurança áe estar no sitJifo quanto ao seu ex..ame e ao resultaáo tam6ém" (iriformante Jf) 

Essa estratégia de encaminhamento de todas as ações para as 

referências impede que os municípios se envolvam com essa problemática e 

criem condições mínimas de executar procedimentos relacionados com as 

ações de atenção básica, possíveis de serem realizadas em nível local. Os 

encaminhamentos são realizados e os profissionais não questionam se 

poderia haver mudanças nessas rotinas. 

Em relação ao acompanhamento das pessoas já diagnosticadas com 

HIV e aids são feitos os seguintes relatos: 

"1Vós sa6emos o total de pessoas inftctaáas por relatórios enviaáos peCo :Núcfeo e pelo que 

cai no programa áe pactuação tam6ém anual ;Mas sa6er quais são as pessoas, quais são 

os áoentes .. JEfes não tem nenlium contato com os profissronais áe saúáe áaqui 
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.Jlgente peáe :J{Jo/ .para toáas as gestantes pefa rotina, tem autorização, faz o peâufo e aí 

a gente coOie o sanoue aqui e manáa para o La6oratório áe Jafes que é do SVS, efes é que 

áão o resu{taáo. Paz o métoáo P.fisa né, aí quanáo aparece um caso positivo é trataáo {á 

no am6ufatório áe Jafes que é referência para :J{Jo/. :Nós somos atenção 6ásica e efe vêem 

o tratamento áe :J{Jo/ como uma especiafiáaáe, se 6em que tem toáo um esquema né. 

<Poderia estar aqui, pessoa{ treinaáo, mas não tem nenlium treinamento para se tratar com 

a áoença ou portaáor de :J{Jo/ nos pequenos municípios não. P.ntão são trataáos toáos em 

Jafes. 

?:'em uma paciente que o e:{_ame foi pediáo pefa méâua áo CFSP e o resu{taáo veio positivo, 

e a pessoa foi encaminliaáa para tratamento em Jafes . .Jlí efa veio conversar com a 

enfenneira, mais para áesa6afar mesmo, para peáir orientação, conversar. Q:ter âtZer, aí é 

um caso, mas a maioria áos casos a gente não sa6e mesmo. 

O que a gente poáe tra6a0iar aqui é a prevenção mesmo, só. :Não tenlio aqui pessoa{ 

treinaáo, profissionais treinados para tratar o paciente." (infonnante) 

Nesse depoimento pode-se observar que o usuário não teve 

problemas em procurar o profissional do PSF. Pode-se inferir que há 

possibilidade de ampliar o atendimento se forem criadas condições, como 

por exemplo, a capacitação de profissionais para acompanhar o tratamento 

indicado pelo serviço de referência. 

No depoimento abaixo é manifestada a preocupação com a 

possibilidade de afastar o usuário se esse perceber que pode haver quebra 

de sigilo. Com essa atitude o município fica sem saber qual é sua realidade: 

11%ão, eu não sei como funciona essa referência. ... P. a gente perce6e que é uma coisa assim 

que já tem né, é como se fosse uma feriáa né, se você vai me:{_er aca6a assustanáo a sua 

popufação. 

P.ntão a gente passa: aDia, quafquer pro6feminlia já procura o Centro áe Jafes, que é fá, a 

gente não tem naáa a ver com efes! 
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}l eente mesmo passa essa imagem ruim! :M.as é uma maneira que a eente tem áefes 

estarem procuranáo, porque se as vezes começa a ter muito víncufc, se eu ficar fá e afeuém 

clieear e me ver conversanáo, efe vai aca6ar não voúanáo nunca mais. P.ntão é uma coisa 

que tem que ser áiferente. 

P.u sei as âificut:áaáes que tem, não to favanáo as mãos. !Mas eu talvez se tivesse J{]'f) ia 

preferir tá tratanáo num fUIJar que áesse a meáicação pra mim e minlia famíCia e que não 

tivesse nineuém pra ficar me enclienáol « (eestor) 

Perguntamos sobre os medicamentos para tratamento de infecções 

oportunistas, cuja aquisição e fornecimento são de responsabilidade do 

município: 

"Ollia, esses casos assim é o que eu fafei, a eente tenta fazer pefo Serviço Social um 

tra6allio assim, não é áe ta procuranáo, a eente tenta ficar assim mais pró.xjmo. P.ntão 

por ~empfo essa moça que eu foCei, a eente áá o leite, a eente áá uma cesta 6ásica, o 

meâtcamento a enfermeira já sa6e o que é então peáe: eu preciso áo meâtcamento áe 

.Jufano. Jleente procura áentro áo possível, até lioje o que efa precisou. ... :M.as aclio que efa 

não usa outros meâtcamentos ... !Mas sempre que passa por mim a eente. .. P.u quero que 

áepois você converse com a enfenneira áo <PSP que efa vai te orientar melliorl 

'Você fevantou um pro6feminlia pra mim agora que até então eu não tinlia pensaáo. Será 

que toáos os meâtcamentos áefa são fornecitfos? P.u não sei te âJZer! O que eu sei até 

aoora é que efa ta tomanáo vitaminas, e efa anáou ficanáo internaáa né. P. na internação 

toáo meâtcamento que o méâtco passa tem, entenáeu. P.ntão fica mais fáci! (eestor) 

Questionamos se o hospital do município interna pacientes vivendo 

com HIV/aids: 

•!t fóeicol Interna aqui mesmo qua{quer pessoa áo municípic. O méâtco áo Cl'SP interna, 

liiárata, faz a meâtcação que precisa. !É eviáente que o pessoa{ áa Santa Casa 

sa6e ... (eestor) 
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Ao perguntarmos a opinião sobre a possibilidade do 

acompanhamento das pessoas vivendo com HIV/aids ser feito pelo 

município: 

110[/ia, em parte não e eu vou te ex:p{icar porque. O :Ministério fornece pra gente as tais 

cotas. t'J'ud'o o que você tem que tra6a0iar com cotas é uma coisa áe fouco, a ta{ tias cotas, 

não é assim? 

P.ntão eu prefiro assim as vezes que efes vão para Jafes, por que eu sei que {á efes não tem 

a cota tio uftrassom, {á eu sei que efes não tem a cota tia tomografia que aqui eu tenlio, 

então eu prefiro que trate fá. CForque se for para tratar aqui e ficar na minlia cota áo 

am6ufatório, e eu tiver que ficar pedináo peCo amor áe (/)eus uma vaga d'e u{trassom que 

tem que ser d'e urgência e essa pessoa ao invés áe fazer com uma semana vai fazer com um 

mês, mesmo porque encaV(ar você sa6e que não é assim, a gente enca~ de um mês para 

outro um u{trassom. Peclio .. jéclio porque é am6ufatório! 

Lá não. (E{e está internaáo, o méâuo faz uftrassom, efe poáe fazer no liospita~ uma 

tomografia, efe poáe fazer no liospita! 'Então a gente sa6e que a parte de e~ames, não o 

atend'imento, mas os ex_ames ... "(gestor) 

Nesse município o procedimento é realizado na lógica da 

hierarquização, e os procedimentos básicos são assumidos pelo próprio 

município: 

11
{. •• ) O âtagnóstico é feito aqui e o acompanliamento tam6ém. P.fe vai {á no Jfospita{ d'e 

CBase pegar o remédio e participar d'os grupos, mas a gente acompanlia aqui tam6ém. }1. 

gente acompanlia no Centro Otfontof.ógico, faz tratamento dentário aqui, participa áe 

toáos os outros programas que tem, se é liipertenso, se é âta6ético , participa. 

Se é gestante, o parto não é feito aqui porque a gestante JfiV é consiáeratfa d'e a{to risco, 

e o afto risco não é nosso, nós fazemos o 6aV(o e médio, afto risco é encaminliatfo para o 

Jfospita{ áe CBase d'e fRjo Preto que é nossa referência. " (gestor) 
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O encaminhamento para outro nível de complexidade segue a lógica 

do sistema de referência e contra referência: 

... Os portadores áe :Jfl'f) preferem ser encaminliaáos para qçjo CJ!reto por causa áo grupo que 

tem fá. Lá efes tem o grupo especifico para o áoente áe aiás, e tem toáos os especialistas, 

tem (J'sicófogo, .Jlssistente Soda! P.ntão para nós é 6om, porque para um município 

pequeno montar: .. (J'or que nós temos quantos áoentes áe aiás que estão áoentes? P. um 

por ano, então é muito pouco para você montar uma equipe áesse tamanlio para esse 

tanto áe gente. P.ntão o que a gente faz, a gente tem uma estrutura no munidpio que feva 

efes. %áo âta áe manliã sai uma conáução para qçjo C'Preto e transporta essas pessoas áe 

graça, e aproveita tam6ém para fevar gente que vai passar em outras 

especialiáaáes. "(gestor) 

Em relação a internação dos doentes no município: 

... Se for pefas áoenças oportunistas que a gente consiga tratar aqui interna aqui mesmo. Só 

se for um caso que precisa áe uma Vti1 que nós não temos aqui, aí a gente transfere, mas 

áo contrário a gente trata aqui mesmo. " (gestor) 

... '.Essas pessoas fazem tratamento em qçjo C'Preto . .Jl única coisa que a gente faz ((J'SP) é 

áar orientação, no caso áesse senlior nós entregamos camisinlia, e para essa senliora a 

gente sempre feva nas consultas. P.Ca se trata no J{ospita{ áe (Base e efa não poáe peráer 

por causa áos remédios, porque às vezes o pessoa{ áa ([)f([( 6riga, oOia eCa JaCtou e ta{, 

então a gente sempre faCa para eCa que não poáe esquecer a consuCta.(. . .) Que nós temos 

caáastraáos aqui na comuniáaáe são esses áois" (injónnante) 

Observa-se que há possibilidade de acompanhar os pacientes de 

acordo com os níveis de complexidade estabelecidos. 
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Questionou-se em outro município se há proposta de assumir 

algumas ações em relação a aids: 

":Não. }1. gente está enfatizanáo muito mais o tra6aflio preventivo né, o que nós temos 

investido é na área preventiva mesmo, isso nós temos investido 6astante, porém não 

temos a intenção de assumir áe maneira a[guma nem o acompanfiamento, nem os eJ(Jlmes, 

por causa âtsso que eu te faCei. Seria desviar uma ver6a, e aí eu aclio que vai faltar para a 

parte eáucativa, e para mim não compensa porque eu tenlio a referência. P.ntão você vê 

que a popufação, não sei, talvez eles até prefiram se tratar fá, por causa áo sioilo como eu 

te fa{ei, acfiam que o sioifo é maior e que ninguém fica sa6enáo. " (gestotj 

Perguntamos sobre os medicamentos para tratamento das doenças 

oportunistas: 

":Nem sa6emos. Se eles vierem com uma receitinlia aqui a gente fornece cfaro! Se não tiver 

o meâuamento nós compramos, nós temos uma ver6a mensal para ter toáos os 

meâuamentos que as pessoas precisam e não tem na fannácia. "(gestotj 

Por que as pessoas preferem não se tratar aqui: 

"P.u aclio que eles tem meáo que outras pessoas fiquem sa6enáo. P.ntão áe jeito nenlium! 

)I gente vê até em áoenças mais simples como a lianseníase, o meáo que eles tem, tem 

gente que procura municípios vizinlios para se tratar porque o preconceito aináa é muito 

granáe. Imagina em refação a }l.iás não é? Se eles quisessem, eles poáeriam peáir pelo 

menos a meâuação por aqui, pegar aqui P.ntão nós peáiriamos a meáicação viria para cá 

e nós áispensariamos. fPorém até lioje nenlium quis fazer dessa forma, quer âzzer, ou não 

quis ou não sou6e que poáeria, mas eu creio que não viria, eu creio que não viria porque o 

preconceito é muito granáe e as pessoas tem muito meáo. " (gestotj 
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11Qua{quer pessoa que vier a gente faz uma guia áe referência e contra referência e 

encaminlia. I ncfusive nós até Cevamos, por isso que eu adio assim, para as gestantes esse 

não é o pro6téma porque a gente Ceva. J{ós temos um ôni6us que sai toáos os âuzs áe 

manliã e passa em vários pontos áa ciáaáe, pega as pessoas e Ceva áireto para a consuúa, 

para coUier ~ame áe sangue em Catanáuva, porque não coOie aqui, áepois traz, toáos os 

âuzs. QJlem não podé ir áe ôni6us porque é acamaáo, vamos supor um áeficiente, a gente 

manáa áe am6ufância. » (infonnante) 

Pelos relatos conclui-se que apenas um municipio realiza algumas 

ações direcionadas às pessoas vivendo com HIV e aids, e inclusive tem 

conhecimento de quem são esses usuários. 

Os demais municípios não conhecem a população que está em 

tratamento e também não realizam ações relacionadas com o diagnóstico da 

infecção pelo HIV, preferindo encaminhar os usuários até para o 

procedimento de coleta de sangue. 

Não foram levantados problemas em relação aos serviços de 

referência, e por meio das informações verbais expressas pelo interlocutor 

da DIR XXII, entende-se que todos os serviços de referência possuem um 

bom funcionamento. 

Em pesquisa realizada nos documentos constatou-se, no 'Esboço do 

Plano Diretor de Regionalização (POR) 2001' da DIR XXII, que a 

implantação da NOAS SUS tem possibilitado a inclusão de novos serviços 

de referência em hospitais da região, de acordo com o modelo de atenção 

proposto. 

Esse fato concretiza o objetivo dessa Norma de disciplinar o processo 

de descentralização da gestão das ações e serviços de saúde na 
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perspectiva de construção do Sistema Único de Saúde (SUS).(NOB SUS 01 

/1993). 

4.5. AIDS E O COTIDIANO DAS RELAÇÕES SOCIAIS 

a(. .. ) Q!latufo efe (riferináo-se a pessoa soropositiva) vem no áentista, 

efes ( áemais usuários) tem resistência, então a gente áeiJ(p. e{e para o 

fina~ aquefa coisa toáa sem ninguém perce6er muito ... (])~a efe por 

úCtimo porque as vezes o pessoa[ tem resistência. 

~u não sei tam6ém se eu teria. .. Você teria?" 

(infonnante áo município C) 

Falar sobre temas relacionados a aids é difícil porque traz a tona 

sentimentos e preconceitos. Discutir uma doença que tem a saga de mortal 

e que no início foi difundida como "castigo" para integrantes daqueles 

denominados "grupos de risco" marginalizados pela sociedade foi, e ainda 

nos dias de hoje, é um tabu. 

Em pequenos municípios essa situação é ainda mais grave devido à 

peculiaridade das relações sociais que se manifestam em nível de extrema 

pessoalidade, dificultando uma abordagem mais direta do assunto. 

CARDOSO e IANNI (1973) assim se referem às relações sociais: "Da 

teia de contactos que compõem a vida social, muitos são meramente 

ocasionais, outros tendem a repetir-se, com constância variável, criando 

padrões definidos de interação: transformam-se em relações sociais." (p.18). 

Nos pequenos municípios, a constância dos contactos é diária, o que 

tende a criar vínculos de intimidade entre as pessoas, o que dificulta a 
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preservação da sua privacidade e compromete sua individualidade, na 

medida em que se submetem aos padrões impostos pela sociedade local, 

com o intuito de não sofrerem preconceito. Os que subvertem essa ordem, 

na maior parte das vezes são marginalizados e sentem dificuldade para 

inserirem-se no cotidiano das pequenas localidades. 

"A epidemia do HIV é um espelho de nossas sociedades, refletindo, 

no crescimento ainda assustador das novas infecções e nas condições de 

vida da maior parte das pessoas com AIDS, aquilo que temos construído 

com nossos valores, práticas, formas de interagir" (A YRES 1999). 

111/ergonlia, efes acliam assim... vergonlia, medo de ter, do ex_ ame dar positivo sa6e, uma 

série de coisas, mas eu aclio que é mais vergonlia. 

Vergonlia de nós, por conliecer a gente. ;ls vezes se fosse em outra cüfatfe poderia até ser 

mais fácil, outras pessoas, porque por eJ(Jmlpfo se a pessoa vai pedir o q_ame, com o 

méâtco até tuáo 6em fá dentro, mas vai sair para preenclier o pape[ as meninas vão ficar 

sa6endo ... Sa6e assim, porque todo mundo conliece todo mundo é uma âificufáatfe muito 

arantfe. 

jlté para preventivo, porque a gente tinlia um outro méâtco com mais üfatfe, e efe queria 

uma aUJ(j['tar na safa para ajudar na cofeta de CJ>apanico!aou. Só porque tinlia uma menina 

ali dentro ... 

}lgora trocou o méâtco, veio uma doutora que fica sozinlia no consultório, e se você ver a 

quantüfatfe de ex_ame como aumentou, toda semana tem preventivo e antes não se 

conseguia fazer preventivo de ninguém! 

}ls pessoas querem preservar o sioilo, muita vergonlia, muito assim cultura{ mesmo. " 

(aestorC) 

"Com os atfofescentes eu já fiz 6astante coisa! (porque você usa fita, você tenta tirar defes 

o 11UÍ.xj.mo aca6a sendo até uma âzstração para efes. )fgora para o atfuúo é mais âifícil, é 

mais âifíci! tirar. P. para a gestante, mesmo porque efa tem que vir aqu~ então ela tem que 
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!Mas a pessoa fora disso, assim na casa mesmo, você tem que ir com jeitinfio, passar por 

uso. 

principa[mente na visita, porque as vezes você poáe até ser proi6úfa áe entrar naquefa 

casa. P.ntão você tem que usar muita cautefa. " (infonnante cB) 

Esse depoimento exemplifica a dificuldade encontrada pelo 

profissional na abordagem dessa problemática. Depreende-se que os 

adultos são mais refratários a orientações e, as gestantes, embora sejam 

também em grande parte adultas, não causam problemas na abordagem, 

possivelmente porque há uma rotina pré-estabelecida de procedimentos 

padronizados, aos quais estão habituadas a se submeter devido a gestação. 

Esse fato se deve à existência de normas emanadas do nível central, 

que pré estabelecem a obrigatoriedade de oferecimento do teste anti HIV 

para todas as gestantes durante o pré-natal. O fato de haver uma 

determinação por escrito orientando tal conduta, exime o profissional da 

argumentação, o que praticamente elimina o constrangimento na abordagem 

do assunto. 

Jifqui a gente tem muito caminfioneiro. rr'eve uma época que eu .fiz um tra6a0io com efes 

no âuz áo caminfioneiro. :Nós montamos o nosso circo (a gente faCa que "monta o circo) 

para fafar com efes aí teve 6uzinaço de caminfião, teve um monte áe coisa, mas só fomos 

nós muOieres, então é âtjíci[ áe cfiegar. )f{ no outro ano nós treinamos fiomens para vir, 

então eu senti que foi meOior, a resposta foi meOior porque tem esse preconceito, não sei, 

ou vergonfia que efes tem." (gestorcB) 
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Nas pequenas localidades é comum e muitas vezes até esperado, 

que o padrão de comportamento masculino demonstre um certo "machismo". 

Essa situação, provoca o constrangimento em discutir assuntos relacionados 

a sexualidade com profissionais de saúde do sexo feminino. É provável que 

devido a esse fato a abordagem do profissional do sexo masculino tenha 

obtido mais êxito. 

"(. .. ) OCiia eu adio assim, que para nós que estamos no áia a áia áe tra6a{fzo é uma coisa 

até tranqüila, mas exjste muito mito aináa, e quanáo o paciente áesco6re que o vizinho 

tem a[guma áoença, aiás vamos supor, nossa! ;ls vezes é mais áificil tratar áo vizinho áo 

que áo paciente! Onáe já se viu! 

'Então ~e um preconceito enonne aináa e eu acho que a comuniáaáe, a cuCtura ... <É uma 

coisa muito âtjíci{!" (infonnante (8) 

11P.u acho que a popufação tem meáo né! Vma coisa assim. .. por e:cempfo quanáo saiu esse 

caso, e numa ciáaáezinfta pequena toáo munáo sa6e né: fulano tem aiás! 

P. eles assustam, eu acho que a primeira sensação assim é áe meáo mesmo, os mais ve{fzos. 

Jfgora a juventude parece que efes aáeri.ram 6em a camisinlia. tEles vem pegar, não tem 

vergonha. o/em os mocinhos pegar, aí eu áou um monte, e JaCo pra eles que não tem 

pro6lema não. P,u acfto que é me{fzor assim né. "(infonnante C) 

Medo é definido pelo Dicionário Aurélio como: "Sentimento de grande 

inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário, de uma ameaça; 

susto, pavor, temor, terror". 

O depoimento acima elucida a forma como grande parte da população 

adulta reage ante o conhecimento de um caso de aids e, a definição de 

medo se aplica a essa situação. Em contrapartida os mais jovens parecem 

ter melhor compreensão sobre a utilização de métodos de prevenção, como 
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o preservativo nas relações sexuais, por exemplo, o que tende a atenuar a 

ameaça significada pela doença. 

u (. •• ) I ncfusive nós tivemos um caso áe tu6ercuCose e nós estamos tratanáo o paciente, que 

é innão áesse um (soropositivo ),e a popufação fica questionanáo se efe está com aids. (. .. ) 

l'J:em meáo, as pessoas tem meáo! P,u fico preocupaáa, porque tem um filfto na escofa, tem 

mulfier, e aí é tuáo em cima áefes. » (infonnante C) 

1Vos municípios pequenos as pessoas poáem ser iáentificaáas e a partir áa{ toáos que 

convivem com efa. CEsse é um áos motivos que Ceva as pessoas a procurarem cuüfaáos fora 

áo município. 

Questionou-se um gestor se seria mais fácil a abordagem dessa 

problemática se fossem conhecidas as pessoas portadoras do HIV: 

u!}(ão. !}(ão seria fácil, a ciáaáe é pequena! l'J:em que ser uma outra a6oráagem, tem que ser 

indiviáua[ sim. l'J:em que ser porque nós sa6emos que em ciáaáe pequena toáo munáo se 

intromete na viáa dé toáo munáo! 

P,u tive o caso áe uma funcionária no ano passaáo que teve o pro6fema áo mosquito áa 

(])ennue. (. .. ) efa faCou que cliorava tanto, que efa nunca se sentiu tão rejeitaáa e 

Jiumilfiaáa em toáa a viáa défa(. .. ) o pessoa[ olfiava pra efa como se efa fosse um monstro 

que vai passar prá toáo munáo essa (])ennuef 

jl. (])ennuel o/ocê adia que se efa fosse um mo/ positivo efa ia fafar pra afeuém? (gestor 

Jl) 

Os relatos demonstram a dificuldade para a abordagem de temas 

relacionados à problemática da aids por envolverem assuntos considerados 

por muitos como tabu. Essa situação se agrava em localidades pequenas: 
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~~(. .. )fÉ âifíci(, é compficaáo. f!'anto é que se você cofocar assim numa pafestra, num 6ate 

papo esses assuntos ninguém se manifesta, ninguém se a6re, fica toáo munáo quietinlio. 

Se for preciso efes áão risaáa assim esconâufinfzo, mas não conseeue a6rir um assunto. P.u 

acfzo que é a cultura, é vergonfza. CFefa eáucação que se teve. "(gestor C) 

O crescimento da epidemia da aids em pequenos municípios precisa 

ser levado em consideração pelos responsáveis em implementar as políticas 

de saúde nessas localidades, no sentido de criar estratégias para que a 

população possa enfrentar um problema com conseqüências tão graves. 

6
fEU acfzo que áe um moáo gera( a população aináa se faz muito áe inocente em refação a 

uma questão tão grave. )f gente mesmo né, eu acfzo que é muito comp(icaáo você se 

conscientizar que está aí áo seu faáo, que qualquer um poáe ter né. P. eu acfzo que a 

população aináa não tem noção áa graviáaáe e como é fáciC isso áaí ser âtSseminaáo, 

muito fácif. P.ntão eu acfzo que a maioria áas pessoas aináa não enfrentam mesmo o 

pro6fema, sa6e, como áeveria. P. essa questão áas mullieres casaáas tam6ém, eu acfzo que 

vai ser muito âifíciC a gente conscientizar e pôr em prática essa questão áo uso áo 

preservativo, pefos pro6femas que eu já te fafei né. P. eu como muDier casaáa tam6ém vejo 

que eyte uma âificuúúule nesse sentido, mas áe moáo geraf acfzo que a população aináa 

precisa muito áe infonnação, precisa áe muito esclarecimento para tomar consciência áe 

que está aí, áe que é pro6fema que está ai áo nosso faáo e não áá para 6rincar. 11 (gestor(])) 

Neste depoimento, o próprio gestor manifesta reservas em relação ao 

acompanhamento dos casos no municrpio: 

~~(. .. ) P.u aclio que se fosse no meu caso, que a gente já tem um pouquinlio áe 

esclarecimento, se fosse eu não gostaria áe me tratar no municipio. Vma ciáaáe pequena 

assim toáo munáo fica sa6enáo, eY\fste um preconceito muito granáe. " (gestor(])) 
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Lidar com o preconceito torna-se relevante para os serviços de saúde, 

apontando para a necessidade de promover ações educativas no sentido de 

informar a população, com o objetivo de promover mudanças de 

comportamento. 

(. .. ) :Mas a gente ouve muito Jafar que áevia ser áivulflaáo o nome áas pessoas, porque 

você tem uma empregada na sua casa, você não sa6e, efa está convivenáo com seus fiOios, 

e se efa tiver aiás, e se efa tiver lianseníase? Sa6e, tipo assim!" (gestor CJJ) 

As tendências da epidemia exigem um esforço por parte de todos que 

estão envolvidos com a problemática da aids, no sentido de agir 

positivamente para fazer frente ao seu crescimento. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A epidemia da aids é dinâmica e nessas duas décadas sofreu várias 

mudanças em seu perfil epidemiológico, e dentre elas o processo de 

interiorização, que atingiu municípios de regiões do país onde ainda não 

haviam sido registrados casos da doença. 

O eixo de atenção que havia permanecido durante muitos anos 

voltado para as grandes metrópoles e cidades litorâneas, situadas 

principalmente na região sudeste do país, deslocou-se para outras 

localidades onde a epidemia também não encontrou barreiras para sua 

disseminação. Esse fato é preocupante uma vez que estão sendo atingidos 

em ritmo acelerado, pequenos municípios, que passam por processo de 

mudança em função da implementação do SUS e da implantação de novas 

estratégias de atenção à saúde, num contexto de características peculiares, 

próprias dessas localidades, como por exemplo, a carência de profissionais 

capacitados para abordar esse problema, e o cotidiano das relações sociais 

de extrema pessoalidade. 

No Estado de São Paulo, 83°/o dos municípios (536 dos 645) são de 

pequeno porte, ou seja, com população inferior a 50.000 habitantes, dentre 

os quais aproximadamente 40o/o com esse porte populacional pertencem à 

região da DIR XXII. Dos 101 municípios que a compõem 97 tem população 

inferior a 50.000 habitantes, e dentre esses, 91 possuem população inferior 

a 20.000 habitantes, destacando-a portanto no contexto de interiorização da 

epidemia no Estado. 
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Partindo-se do pressuposto que em realidades como essas são 

encontradas maiores dificuldades para a implantação e implementação de 

ações de saúde voltadas ao controle da epidemia da aids, buscou-se 

compreender com este estudo, como os pequenos municípios da área de 

abrangência da Direção Regional de Saúde de São José do Rio Preto, tem 

enfrentado esse desafio. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa abrem espaço para reflexões 

sobre o tema, e são descritos a seguir: 

Os pequenos municípios investigados desenvolvem ações de 

promoção à saúde e prevenção em relação ao HIV/aids, como distribuição 

de preservativos, palestras nas escolas e atividades pontuais para marcar 

datas como o Carnaval e o dia 1 o de Dezembro (Dia Mundial de Luta Contra 

a Aids). Também é oferecida a triagem sorológica, para as gestantes de 

maneira sistemática e para a população em geral quando demonstra o 

desejo de realizar o exame. 

As rotinas nos municípios em gestão plena da atenção básica 

consistem no encaminhamento do usuário para realizar todos os 

procedimentos no serviço de referência como é o caso de dois desses 

municfpios, ou no encaminhamento apenas para coleta de sangue no 

laboratório de referência, como ocorre em um deles. O município em gestão 

plena do sistema realiza todos os procedimentos, e envia apenas as 

amostras de sangue para serem analisadas no laboratório de referência. 

O acompanhamento dos casos de HIV/aids é realizado pelos serviços 

de referência especializada de cada microrregião. Observou-se que apenas 
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no município em gestão plena do sistema o gestor de saúde informa 

trabalhar com a referência e contra referência dos casos, fazendo o 

acompanhamento em conjunto com o serviço especializado. Os demais, 

após encaminharem os usuários para triagem sorológica não tem 

conhecimento sobre quem são os casos diagnosticados, com exceção das 

gestantes que retornam para continuidade do pré-natal, tendo acesso 

apenas as estatisticas sobre a ocorrência do número de casos em seu 

município. 

Identificou-se que um dos empecilhos à implantação e implementação 

de ações para o controle da epidemia nos pequenos municípios, refere-se à 

quebra do sigilo, que expõe a pessoa que vive com HIV/aids ao preconceito, 

ao medo, ao estigma e a discriminação, provocados pelas peculiaridades do 

cotidiano das relações sociais nessas localidades. 

As poucas oportunidades de capacitação para os profissionais 

surgiram como entrave para a implementação de estratégias de controle da 

epidemia, e as informações que os mesmos dispõem em relação ao assunto 

determinam, em última instância, os limites de atuação frente as ações que 

serão implementadas. 

O processo de construção do SUS na região teve um grande avanço, 

possibilitando a implementação de estratégias como a hierarquização das 

ações de saúde, e a implantação do Programa de Saúde da Família entre 

outras. 

Constatou-se que a descentralização das ações de saúde e a 

municipalização são citadas como positivas para o município, entretanto, 
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ainda é sentida pelo gestor a necessidade de acompanhamento por parte 

das instâncias regionais e centrais. 

No planejamento de saúde foram encontradas metas de redução de 

incidência da aids nos municípios A e B. Nos municípios C e Dos gestores 

não registraram a preocupação referida verbalmente, por meio de metas 

expressas na agenda de saúde. 

Todavia, não é possível afirmar que a inexistência de menção ao 

controle do HIV/aids na agenda de saúde signifique que o gestor não tenha 

preocupação com o controle da doença. 

A adequação das propostas do Programa Estadual face à realidade 

dessas localidades foi citada como oportuna para viabilizar a implementação 

de ações e como estimulo à realização de atividades de prevenção e 

controle. 

Com a finalidade de fortalecer os pequenos municípios no 

enfrentamento da epidemia, os agentes também relatam ser necessária a 

assessoria dos demais níveis. 

Diante do que foi observado neste estudo, consideramos que a 

abordagem da epidemia de aids em pequenos municípios da região da DIR 

XXII assume características próprias, que apontam para a adequação de 

estratégias diferenciadas de abordagem. 

Concordamos que para os pequenos municípios, o exercício da 

autonomia do poder local é importante, porque dessa forma, as decisões 

podem ser tomadas de acordo com a realidade de cada um. 
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Nesse sentido, a oferta de assessoria aos gestores municipais de 

saúde em todos os momentos do planejamento é fundamental, a fim de que 

sejam aplicados adequadamente os escassos recursos financeiros para o 

desenvolvimento de ações que possam ter algum impacto, e tornem 

possíveis e viáveis as propostas que melhor atendam as necessidades de 

saúde da população local. 

Enfatizamos a importância da participação da população por meio dos 

Conselhos de Saúde, para a garantia da implantação e implementação de 

políticas de saúde que contemplem o princípio da equidade. 

A elaboração de propostas a partir de estudos do Programa Estadual, 

tendo como foco as características e necessidades desses pequenos 

municípios, torna-se fundamental para ressaltar sua relevância no avanço da 

epidemia, e estratégica para seu controle, podendo funcionar como estimulo 

aos gestores a fim de implantarem e implementarem ações de saúde 

direcionadas ao enfrentamento da epidemia da aids no contexto da realidade 

local. 

Desenvolver ações educativas, dirigidas aos diversos grupos 

populacionais, de forma sistemática e planejada, tende a favorecer o 

conhecimento sobre a doença, desmitificando-a e oferecendo subsídios para 

que as pessoas possam refletir sobre o tema. 

Criar condições para o fortalecimento da gestão do Programa, 

provendo o Grupo de Vigilância Epidemiológica da DIR XXII com recursos 

materiais e humanos necessários ao desenvolvimento das atividades de 

forma mais abrangente nos 101 municípios pertencentes ao seu território, é 
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uma decisão estratégica para o enfrentamento da epidemia nessa 

importante região do Estado. 

Capacitar recursos humanos possibilitando a implementação de 

ações básicas com qualidade nas Unidades de Saúde e nos PSF, cujo 

modelo de atenção permite maior interação entre os profissionais de saúde e 

os usuários, favorecendo formas de abordagem mais eficazes. 

Transformar o cotidiano das relações sociais em aliado na condução 

de estratégias para o enfrentamento da epidemia pode ser o diferencial para 

os pequenos municípios, que tem a vantagem de conhecer a população a 

ele adscrita e a possibilidade de promover um atendimento personalizado. 

Diminuir o estigma e o preconceito em relação ao HIV/aids é um 

desafio que também poderá determinar ganhos para essas localidades. Os 

vínculos de proximidade com a população, ao invés de dificultarem, podem 

funcionar como um fator facilitador, direcionando a melhor condução para 

essa abordagem. 

Dar voz aos agentes envolvidos com questões relacionadas à 

epidemia da aids, e colocar em prática os princípios do SUS favorecerão seu 

enfrentamento nesses pequenos municípios da região noroeste paulista. 

Este estudo pretendeu contribuir para suscitar o debate em torno 

dessa problemática, e aponta para a necessidade de reflexão e 

aprofundamento sobre o tema. 
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ANEXO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, _______________________ declaro 

ter sido informado (a) sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa "Aids: 

O enfrentamento da epidemia em pequenos municípios da região noroeste 

paulista". 

Como participante da pesquisa, serei entrevistado (a) pela 

pesquisadora em local e horário previamente combinados, e a entrevista 

será gravada com a minha autorização. 

Estou ciente de que minha participação nesta pesquisa não trará 

nenhum prejuízo a minha pessoa ou ao município; da segurança de que 

meu nome não será divulgado nos resultados da pesquisa; de que as 

informações prestadas serão utilizadas somente para os propósitos da 

pesquisa; e da liberdade de participar ou não da pesquisa e de deixá-la a 

qualquer momento, sem que isso traga nenhum prejuízo a minha pessoa ou 

ao município. 

Fui informado (a) ainda, que receberei resposta ou· esclarecimento 

sobre quaisquer dúvidas relacionadas com a metodologia, benefícios e 

outros aspectos da pesquisa desenvolvida. 

Dessa forma, livre e devidamente esclarecido (a) declaro que aceito 

participar da pesquisa acima referida, da pesquisadora lára de Souza, aluna 

de Mestrado da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

FSP I USP. 

Registro meu consentimento em duas vias de igual teor, das quais 

uma fica em minha posse, e a outra da pesquisadora. 

Data~--~'----------------~'------------

Assinatura do participante da pesquisa 

Telefone de contato da pesquisadora OXX(11) 3066-8755 


