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Santos R. Atenção às pessoas vivendo com HIV/aids: um olhar para as necessidades em 

saúde [dissertação]. Guarulhos (SP): Universidade Universus Veritas UNG; 2019. 

 

RESUMO 

 

A AIDS é uma doença incurável, agressiva, permeada pelo estigma social e pode se tornar 

incapacitante, apesar da cronicidade e maior sobrevida das pessoas. Por conta disso, expõe o 

indivíduo a grande sofrimento, levando-o à morte. Estudo descritivo e exploratório de abordagem 

qualitativa. Ancorado na Teoria da Intervenção Práxica da Enfermagem em Saúde Coletiva, este 

estudo objetivou analisar o potencial para integralidade da Rede de Atenção à Saúde organizada 

no território em face das necessidades em saúde e distribuição das Pessoas que vivem com HIV e 

Aids. Como objetivos específicos, buscou identificar necessidades em saúde das PVHA e 

caracterizar a distribuição das instituições de saúde que compõem a Atenção Primária à Saúde em 

uma dada Rede de Atenção à Saúde. O cenário do estudo foi o município de São Paulo em toda a 

sua abrangência. Os dados foram coletados em fontes secundárias de acesso público e o projeto 

foi desenvolvido em duas fases. A primeira, utilizou-se de uma revisão sistemática do tipo 

escopo, acerca das necessidades em saúde das pessoas que vivem com HIV e Aids no Brasil. A 

segunda fase foi desenvolvida por meio da técnica de georreferenciamento para produção dos 

mapas e caracterização da distribuição das instituições listadas na Relação dos 

Estabelecimentos/Serviços da Secretaria Municipal de Saúde. Os dados foram organizados em 

planilha do MS Excel e submetidos à ferramenta de georreferenciamento Batchgeo.  Os 

resultados mostraram que a distribuição dos 817 serviços, apresenta maior concentração na 

Coordenadoria Regional de Saúde Leste, com maior número de equipamentos de saúde. Dos 

aspectos positivos da descentralização estão o fácil acesso às Unidades Básicas de Saúde e 

possibilidade de acolhimento, que contrastam com as fragilidades para realização dos testes 

rápidos e atividades que envolvam sigilo e empatia na relação profissional paciente. Do ponto de 

vista literário, as principais necessidades das pessoas que vivem com HIV e Aids estão 

relacionadas aos aspectos de vivência com a doença, a oferta de assistência e cuidados à saúde, 

implicações físicas, bioquímicas, metabólicas e imunológicas e saúde sexual e reprodutiva.  As 

pessoas que vivem com HIV e Aids enfrentam atualmente as dificuldades que resultam de um 

contexto cultural degenerado, em função de infortúnios decorrentes do início da epidemia. 

Conclui-se que satisfazer as necessidades em saúde das PVHA, implica reconhecer os fatores de 

vulnerabilidade em seu contexto individual, programática e social. É urgente a necessidade de 

elaboração e divulgação de estratégias de enfrentamento da epidemia, que tenham foco nas 

necessidades, partindo da capacitação profissional, instrumentalização dos espaços de cuidado 

para além das unidades de saúde, diálogo e debate social sobre a epidemia e acesso aos sistemas 

de garantia de direitos às pessoas, incluindo acesso à escola, trabalho e demais espaços sociais.  

 

Descritores: Necessidades de Atenção à Saúde; Atenção à Saúde; Síndrome de Imunodeficiência 

Adquirida. 

 

 

 



 

 

Santos R. Attention to people living with HIV / AIDS: a look at health needs 

[dissertation]. Guarulhos (SP): University Guarulhos; 2019. 

 

ABSTRACT 

 

AIDS is an incurable, aggressive disease, permeated by social stigma and can become 

incapacitating, despite the chronicity and greater survival of people. On account of this, it 

exposes the individual to great suffering, leading him to death. Descriptive and exploratory study 

of a qualitative approach. Anchored in the Praxis Intervention Theory of Collective Health 

Nursing, this study aimed to analyze the potential for integrality of the Health Care Network 

organized in the territory in view of the health and distribution needs of People living with HIV 

and AIDS. As specific objectives, it sought to identify health needs of PLHA and to characterize 

the distribution of health institutions that make up Primary Health Care in a given Health Care 

Network. The scenario of the study was the municipality of São Paulo in all its coverage. The 

data were collected in secondary sources of public access and the project was developed in two 

phases. The first one used a systematic review of the scope type, about the health needs of people 

living with HIV and AIDS in Brazil. The second phase was developed through the technique of 

georeferencing to produce the maps and characterization of the distribution of the institutions 

listed in the Relationship of Establishments / Services of the Municipal Health Department. The 

data were organized in a MS Excel worksheet and submitted to the Batchgeo georeferencing tool. 

The results showed that the distribution of the 817 services, presents a higher concentration in the 

Regional Health Office of Eastern Health, with greater number of health equipment. Of the 

positive aspects of decentralization are the easy access to the Basic Health Units and the 

possibility of reception, which contrast with the fragilities for rapid tests and activities that 

involve secrecy and empathy in the professional patient relationship. From the literary point of 

view, the main needs of people living with HIV and AIDS are related to the aspects of living with 

the disease, the provision of care and health care, physical, biochemical, metabolic and 

immunological implications and sexual and reproductive health. People living with HIV and 

AIDS currently face the difficulties that arise from a degenerate cultural context, due to 

misfortunes arising from the onset of the epidemic.  

It is concluded that meeting the health needs of PLWHA implies acknowledging the 

vulnerability factors in their individual, programmatic and social context. There is an urgent need 

to elaborate and disseminate strategies for coping with the epidemic, focusing on needs, building 

on professional training, equipping care spaces beyond health units, dialogue and social debate on 

the epidemic and access to health systems. guarantee of people's rights, including access to 

school, work and other social spaces.  

 

Descriptors: Health Care Needs; Health Care; Acquired Immunodeficiency Syndrome. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Santos R. Atención a las personas que viven con VIH / sida: una mirada a las necesidades 

en salud [disertación]. Guarulhos (SP): Universidad Guarulhos; 2019. 

 

RESUMEN 

 

El SIDA es una enfermedad incurable, agresiva, permeada por el estigma social y puede 

tornarse incapacitante, a pesar de la cronicidad y mayor supervivencia de las personas. Por eso, 

expone al individuo el gran sufrimiento, llevándolo a la muerte. Estudio descriptivo y 

exploratorio de enfoque cualitativo. En el marco de la Teoría de la Intervención Práxica de la 

Enfermería en Salud Colectiva, este estudio objetivó analizar el potencial para la integridad de la 

Red de Atención a la salud organizada en el territorio frente a las necesidades en salud y 

distribución de las Personas que viven con VIH y SIDA. Como objetivos específicos, buscó 

identificar necesidades en salud de las PVHA y caracterizar la distribución de las instituciones de 

salud que componen la Atención Primaria a la Salud en una dada Red de Atención a la Salud. El 

escenario del estudio fue el municipio de São Paulo en toda su cobertura. Los datos fueron 

recolectados en fuentes secundarias de acceso público y el proyecto fue desarrollado en dos fases. 

La primera, se utilizó de una revisión sistemática del tipo de alcance, acerca de las necesidades en 

salud de las personas que viven con VIH y SIDA en Brasil. La segunda fase fue desarrollada por 

medio de la técnica de georreferenciación para la producción de los mapas y caracterización de la 

distribución de las instituciones listadas en la Relación de los Establecimientos / Servicios de la 

Secretaría Municipal de Salud. Los datos fueron organizados en hoja de cálculo del MS Excel y 

sometidos a la herramienta de georreferenciación Batchgeo. Los resultados mostraron que la 

distribución de los 817 servicios, presenta mayor concentración en la Coordinadora Regional de 

Salud Este, con mayor número de equipos de salud. De los aspectos positivos de la 

descentralización están el fácil acceso a las Unidades Básicas de Salud y posibilidad de acogida, 

que contrastan con las fragilidades para la realización de las pruebas rápidas y actividades que 

involucran sigilo y empatía en la relación profesional paciente. Desde el punto de vista literario, 

las principales necesidades de las personas que viven con el VIH y el SIDA están relacionadas 

con los aspectos de la vivencia con la enfermedad, la oferta de asistencia y atención a la salud, 

implicaciones físicas, bioquímicas, metabólicas e inmunológicas y salud sexual y reproductiva. 

Las personas que viven con VIH y SIDA enfrenta actualmente las dificultades que resultan de un 

contexto cultural degenerado, en función de infortunios derivados del inicio de la epidemia.  

Se concluye que satisfacer las necesidades en salud de las PVHA, implica reconocer los 

factores de vulnerabilidad en su contexto individual, programático y social. Es urgente la 

necesidad de elaboración y divulgación de estrategias de enfrentamiento de la epidemia, que 

tengan foco en las necesidades, partiendo de la capacitación profesional, instrumentalización de 

los espacios de cuidado más allá de las unidades de salud, diálogo y debate social sobre la 

epidemia y acceso a los sistemas de salud garantía de derechos a las personas, incluyendo acceso 

a la escuela, trabajo y demás espacios sociales. 

 

Descriptores: Necesidades de Atención a la Salud; Atención a la Salud; Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Caracterizada pela destruição do sistema imunológico, a Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS) é o estágio avançado da infecção causada pelo Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV). De aspecto esférico, pertencente ao gênero Lentivirus, da família do 

Retroviridae, apresenta genes capazes de codificar enzimas das células de defesa do indivíduo, 

necessárias a sua própria replicação, de modo que o mesmo fique menos suscetível a ser 

eliminado pelo sistema imune do hospedeiro(1). 

Com seu primeiro caso relatado em 1977 nos Estados Unidos da América (EUA), Haiti e 

África do Sul(2), inicialmente foi nomeada como doença dos 5H, devido às primeiras 

interpretações morais de que o HIV/AIDS atingia um grupo restrito ao qual faziam parte, 

homossexuais, hemofílicos, haitianos, heroinomanos (usuários de heroína injetável) e hookers 

(prostitutas). Esta interpretação desenvolveu o estigma e o preconceito de que o indivíduo que 

convive com HIV/AIDS seria o responsável por ter contraído o vírus, tornando-se culpado pela 

própria doença (3).  

Desde o seu surgimento em 1980, estima-se que a incidência global do HIV atingiu seu 

pico no ano de 1997, com 3,3 milhões de novas infecções (4). Entretanto, em 1986 alcançou o 

índice de mortalidade de 88,89%, conferindo o título de sentença de morte, uma vez que a 

expectativa de vida dos indivíduos infectados era desprezível (3). Segundo o Boletim e 

Epidemiológico de HIV/AIDS divulgado pelo Ministério da Saúde (MS) brasileiro, até junho de 

2017 haviam sido identificados 882.810 casos no país (5).  

Na época do aparecimento dos primeiros casos já se discutiam as dificuldades em 

realizar a prevenção e desenvolver estratégias para controle e tratamento da doença. Neste 

movimento, em 1983 foi criado, pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, o Programa 

Estadual de AIDS, pioneiro no Brasil e na América do Sul (6,7).  

A baixa expectativa de vida mudou ao longo dos anos, sobretudo após o emprego de 

novas tecnologias no acompanhamento e tratamento da infecção pelo HIV. A Terapia 

Antirretroviral (TARV) instituída gratuitamente no Brasil em 1996 propiciou o aumento da 

expectativa e melhora da qualidade de vida das pessoas que vivem com HIV/AIDS (PVHA)(8). 
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Mesmo com tantos desafios, o Brasil se destaca atualmente pelos programas de controle 

da doença, sendo contundentes nas iniciativas de produção e distribuição de fármacos, como a 

Azidotimina (AZT) desde 1991, de preservativos e a implantação de serviços especializados. 

Todos os ganhos alcançados são resultados da união de diferentes setores como o próprio 

Estado, a sociedade civil e a academia, no esforço de construir uma resposta brasileira à 

epidemia (9).   

Para alcançar bons resultados, as políticas de saúde brasileiras vêm percorrendo a 

chamada meta 90-90-90, que consiste na testagem de 90% dos adultos vivendo com HIV/AIDS, 

tratamento de 90% daqueles pacientes cujo diagnóstico foi positivo e que 90% dos pacientes 

diagnosticados tenham carga viral indetectável. Segundo dados do Ministério da Saúde, a meta 

de 90% de pessoas com carga viral indetectável foi alcançada em 2015 e divulgada em 2016(12).  

Apesar da cronicidade e maior sobrevida é importante salientar que a AIDS ainda é uma 

doença incurável, agressiva, permeada pelo estigma social e pode se tornar incapacitante. Por 

conta disso, expõe o indivíduo a grande sofrimento e levando-o a morte (4). Segundo o Programa 

Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS), o estigma social e a discriminação 

estão entre os principais obstáculos para a prevenção, tratamento e cuidado em relação à 

doença, apesar dos avanços em três décadas de epidemia (13).  

Em 2018, a 22a Conferência Internacional da Aids realizada em Amsterdam destacou, a 

importância do desenvolvimento sustentável para resposta ao HIV na américa latina e chama 

atenção para o aumento do número de novas infecções em 2017, que chegou a cerca de 1,8 

milhão de pessoas. O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) 

também revelou preocupação com a falta de compromisso político e de investimentos em 

programas de HIV já comprovados, e pediu uma liderança ousada por parte dos países 

envolvidos, haja vista, inviabilidade de vencer a epidemia da aids sozinhos. Neste sentido, em 

seu relatório, destacou a existência de um longo caminho a ser percorrido, e priorizou a 

necessidade de fechar lacunas do tratamento, relacionadas ao alcance da meta 90-90-90, romper 

barreiras da desigualdade, injustiça e discriminação de modo a incluir o direito saúde sexual e 

reprodutiva e promover educação sexual abrangente. Por fim, é necessário corrigir injustiças 

quanto às medidas de prevenção da aids e violência contra mulher (10). 
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Segundo o MS, após a introdução da TARV, o percentual de mortes caiu de 90,5% em 

1985, para 15,8% em 2001. Em 2004, esse índice chegou a 10,99% e a AIDS passou a ser 

considerada uma enfermidade crônica, assim como diabetes e o câncer (11).  

Embora o Brasil tenha respondido estrategicamente bem à epidemia, alcançando ótimos 

resultados, ainda há que se enfrentar, alguns desafios como a pobreza e discriminação, 

determinantes da vulnerabilidade ao HIV/AIDS, o acesso à educação, emprego, moradia e 

cuidados em saúde, além de incrementar as ações de diagnóstico precoce, ampliar a cobertura 

de tratamento com os antirretroviral (ARV)e intensificar ações de prevenção, sobretudo entre os 

jovens, que não vivenciaram o início da doença e consideram-se, equivocadamente, em tempos 

de epidemia controlada(9).  

Além disso, embora dados de 2016 apontem que 91% dos casos brasileiros que realizam 

TARV estejam com carga viral indetectável, há que se discutir as ações em saúde direcionadas à 

prevenção de contágio e atenção às PVHA que se apresentam em estágio avançado da doença 

(12). O agravamento ocorre em virtude do abandono ou uso incorreto do TARV e diagnóstico 

tardio, aumentando em 3,95 vezes a chance de óbito. Outros aspectos relacionados ao 

agravamento da doença e consequente morte por AIDS são idade, uso de drogas, falta de 

cuidados em saúde e baixa escolaridade (13). 

Estudo realizado em uma capital do nordeste brasileiro analisou a sobrevida de 1993 

casos de registros de PVHA notificadas, dos quais foram registrados 198 óbitos por AIDS no 

período de 5 anos e 25% dos óbitos ocorreu antes de completar quatro meses da notificação do 

caso, indicando o diagnóstico tardio e a doença já em situação agravada. A estes resultados os 

autores associaram o sexo masculino, presença de tuberculose pulmonar, disfunções do sistema 

nervoso central e hematológicas, febre prolongada e tosse persistente (13). Todos estes sinais 

identificados podem ser diagnosticados nos serviços de atenção primária antes do agravamento 

do quadro de saúde.  

Os usuários de serviços de saúde entrevistados por pesquisadores de São Paulo 

apontaram a necessidade de ampliação do serviço para além dos cuidados médicos, de 

enfermagem e laboratoriais, considerando que as competências mínimas das equipes 

especializadas não são suficientes para reconhecer as necessidades das PVHA e suas famílias. 

As práticas de promoção e prevenção desenvolvidas, tais como formas de trabalhar a 
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autonomia, postura proativa, responsabilidade, autoproteção, ressaltando que os desafios para a 

adesão estão em uma parceria entre usuários e equipe na elaboração de estratégias de 

corresponsabilização pelo cuidado foram consideradas positivas (14).  

 

1.1 As Redes de Atenção à Saúde e a integralidade no cuidado 

 

Ao longo da história da infecção pelo HIV é possível identificar diferentes níveis de 

complexidade no cuidado à saúde das PVHA. Diante do atual panorama de cronicidade da 

doença, observa-se o manejo de pacientes estáveis em uso de ARV com esquemas de 

tratamento simplificado (15). Esta nova realidade e a perspectiva de equidade permitiram que 

alguns municípios brasileiros dessem início ao processo de descentralização do cuidado para a 

Atenção Primária a Saúde (APS). Trata-se de uma gestão compartilhada entre a rede primária 

representada pela Unidade Básica de Saúde (UBS) e a rede secundária pelo Serviço de 

Assistência Especializada (SAE) (16).  

Com objetivo de obter resultados que caminhem de encontro com o alcance de metas 

que contribuam para o fim da epidemia da AIDS, o processo de descentralização do cuidado 

para APS, visa aproximar o tratamento às PVHA(17). Por constituir importante caminho que 

favorece o vínculo terapêutico, aperfeiçoa o cuidado por meio da compreensão das 

necessidades, segue recomendações que visam adotar novas metodologias de prevenção e 

melhoria da oferta de trabalho, além de promover estilo de vida saudável e identificação dos 

fatores de risco crônico degenerativos (18,19).  

Sobre este processo, depositam-se expectativas de ampliar o acesso as testagens rápidas, 

a captação precoce dos casos de infecção pelo HIV e estimular o início imediato da TARV, que 

representa potente intervenção para reduzir a transmissibilidade do HIV. Que podem ser 

alcançadas, lançando mão da capilaridade permitida pela APS (20,21).  

Pensando a Saúde Coletiva como a maneira de interpretar o processo saúde doença, tais 

estratégias são essenciais para maximizar de forma efetiva as medidas de prevenção e controle 

da Aids. No entanto, as expectativas destas ferramentas estão voltadas para o adoecimento 

enquanto síndrome, deixando as margens o indivíduo que adoece. Para Egry, O processo saúde 

doença não é um processo individual que se refere exclusivamente a dimensão biológica, mas 
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sim um processo particular de uma sociedade que expressa no nível individual, as condições 

coletivas de vida. Ou seja, este processo relaciona-se diretamente com determinantes sociais, 

que apontam abordagens distintas para o adoecimento (22).  

Neste sentido, o aumento da expectativa e qualidade de vida das PVHA, decorrentes dos 

avanços tecnológicos relativos aos tratamentos desenvolvidos, criaram demandas de 

atendimento realçando as necessidades de maior cuidado e aumento do número de serviços a 

serem disponibilizados. Atualmente, os serviços especializados como Serviço de Assistência 

Especializada em HIV/AIDS (SAE), Centro de Testagem e Diagnostico em DST/AIDS(CTA) e 

hospitais infectologistas, expressam esgotamento relativos à demanda de serviços, o que 

desencadeia reflexões acerca da ampliação (descentralização) do atendimento das PVHA serem 

realizados na APS (20). 

Essa nova perspectiva de descentralização de cuidados em saúde acarreta ao profissional 

da APS a responsabilidade em reconhecer necessidades em saúde e satisfazê-las, buscando o 

fortalecimento dos perfis epidemiológicos da área de atuação (23). Assim como o panorama da 

AIDS ao longo dos anos se modificou em vista de inúmeros aspectos, o cuidado em saúde e em 

enfermagem devem acompanhar tais evoluções.  

Paralelamente às ações específica de atenção às PVHA, como forma de identificar e 

satisfazer as necessidades em saúde dos indivíduos no contexto do SUS, foi proposta em 2010, 

a Rede de Atenção à Saúde (RAS), cujo objetivo é prestar uma atenção integral, de qualidade, 

resolutiva, de forma regionalizada, com integração entre os diversos pontos de atenção que, de 

fato, atenda às necessidades da população adscrita(24).  

As RAS surgiram como forma de garantir os princípios da integralidade, universalidade 

e equidade da atenção à saúde da população brasileira. Vieram em resposta à evidente 

dificuldade de superar a fragmentação das ações e serviços de saúde e enfrentar a transição 

epidemiológica, caracterizada por infecções, desnutrição e problemas de saúde reprodutiva; 

doenças crônicas e de seus fatores de riscos e pelo forte crescimento da violência e das causas 

externas (25).  

Deste modo, as RAS são definidas pelo MS como “arranjos organizativos de ações e 

serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, integradas por meio de sistemas de 

apoio técnico, logístico e de gestão” (26), meio pelo qual as instituições buscam a garantia do 
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princípio de integralidade do cuidado. A operacionalização se dá pela interação entre a 

população e sua região de saúde delimitada, a estrutura operacional e pelo modelo de atenção 

adotado. A estrutura corresponde a serviços de saúde secundários ou terciários, articulados em 

diferentes tipos de intervenções sanitárias (27). 

No âmbito da APS e na perspectiva das RAS, a integralidade do cuidado e as 

necessidades em saúde devem extrapolar o cunho biológico e clínico, de modo a articular as 

necessidades em saúde individuais e da família com as necessidades sociais. Isso inclui direitos 

e cidadania, garantidos não apenas pelos serviços de saúde, mas sobretudo no espaço 

intersetorial, valorizando as relações interpessoais e explicitando a participação social (23). 

A exemplo disso, a Portaria nº 77, de 12 de janeiro de 2012 (28), que dispõe sobre a 

realização de testes rápidos na APS para a detecção de HIV e sífilis, busca qualificar e reforçar 

serviços já existentes, haja vista que a RAS tem na UBS a primeira entrada para o sistema de 

saúde. Ressalte-se que princípios da APS, tais como acesso, longitudinalidade, coordenação do 

cuidado e integralidade possibilitam o melhor reconhecimento das reais necessidades da 

população, podendo assim disponibilizar recursos de forma mais adequada (29,30). 

Estudo realizado no município de Porto Alegre, sobre o processo de descentralização da 

atenção em HIV/AIDS para APS identificou aspectos positivos do acompanhamento dos 

pacientes pelas equipes locais, tais como a proximidade, o fácil acesso à UBS e a mudança de 

cultura, todos representados pela inserção do aconselhamento na comunidade. Por outro lado, o 

constrangimento referido, dada a proximidade da unidade de saúde com a residência do paciente 

e o compartilhamento do mesmo espaço com pessoas conhecidas, levou a uma discussão 

paradoxal do território, constituindo importante desafio na efetivação da proposta de 

descentralização (30).  

Dentro desta nova perspectiva, a assistência às PVHA na Atenção Primária à Saúde deve 

obedecer a critérios previamente estabelecidos, seguindo um modelo de estratificação de risco. 

Pacientes assintomáticos, estáveis e com indicação de uso de primeira linha de tratamento 

deveriam ser atendidos na UBS, enquanto aqueles sintomáticos, coinfectados, gestantes e 

crianças, por envolver maior complexidade no manejo, deveriam ser direcionados aos Serviços 

de Atenção Especializada (31).  
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Assim, o princípio da integralidade, múltiplo e polissêmico, representa um conjunto de 

tendências cognitivas e políticas que interligam as formas de organizar o processo de trabalho, 

além de uma categoria genérica capaz de englobar diversas dimensões do cuidado, como 

acesso, qualidade e relações interpessoais. Esses aspectos repercutem sobre os arranjos das 

instituições de saúde, de modo que se busca a não dissociação das dimensões assistenciais e 

preventivas (32). 

Esse conceito surgiu em contraposição ao processo de intensa especialização da prática 

médica e passou a ser contemplada por duas perspectivas complementares. No primeiro plano, 

contempla a perspectiva de ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, 

em todos os níveis de atenção do sistema. No segundo plano e complementar ao primeiro, 

incorpora a forma de atuação profissional sobre as dimensões biológicas, psíquicas e sociais dos 

indivíduos, famílias e comunidades, garantindo da continuidade do cuidado nos distintos níveis 

de complexidade, como consequência da articulação de um conjunto de políticas públicas (6). 

Neste sentido, a integralidade está também relacionada à satisfação das necessidades em saúde 

da população.  

 

1.2 Vulnerabilidade e necessidades em saúde no território 

 

Ainda no aspecto conceitual, faz-se necessário definir território como um espaço vivo de 

relações. O principal conceito de território é o de espaço geográfico, como resultado de uma 

construção social, espaço compreendido a partir do sistema de objetos, ações e pela dialética do 

próprio espaço. O que faz do espaço um território que está em constante processo de construção 

e mudanças que resultam da relação entre a materialidade das coisas e a vida. Tais conceitos 

passaram a orientar estudos sobre a distribuição de doenças resultantes dessa interação, 

considerando que as condições de vida e trabalho de uma sociedade, relacionam-se com o 

processo saúde- doença (33).  

O homem como ser social relaciona-se com a natureza por meio das necessidades que 

expressa. Dessa forma, as necessidades em saúde vão além dos carecimentos, ou seja, da falta 

de assistência ou da falta de serviços de saúde. Embora muitas se expressem no corpo biológico, 

as necessidades não são naturais e sua satisfação é social e historicamente determinada (34).  
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Sob a perspectiva de Heller necessidade pode ser definida como: 

 

Deseo consciente, aspiración, intención dirigida en todo momento hacia un 

cierto objeto y que motiva la acción como tal. El objeto en cuestión es un 
producto social, independentemente del hecho de que se trate de mercancías, 

de un modo de vida o del «hombre otro» (35)  

 

Para Heller, necessidade pode ser compreendida por duas vertentes, cada qual composta 

por três aspectos distintos e complementares. Na primeira vertente Heller apresenta os aspectos 

ontológico, ético e político, nos quais as necessidades podem ser reais ou imaginárias, 

reconhecidas e satisfeitas quando identificado seu caráter positivo, mas que devem ser 

prioritárias em seu contexto político (36). 

A segunda vertente apresentada por Heller, é conceituada como histórica, filosófica, e 

antropológica, nas quais podem ser distintos dois grupos de necessidades: os naturais, 

concernentes as necessidades físicas ou necessárias para conservação da vida, tais como 

alimentação, abrigo, necessidades sexuais, contato social ou autopreservação. O segundo grupo 

corresponde as propriamente humanas, que englobam a autonomia, autorrealização, 

autodeterminação atividade moral, reflexão, entre outras, ou seja, são necessidades provenientes 

do capitalismo (35). 

A compreensão das necessidades, a partir de Heller possibilita orientar o processo de 

trabalho e as práticas em saúde de modo a potencializar a melhor “ESCUTA” das pessoas que 

buscam “cuidados em saúde”, visando a satisfação de suas necessidades (37). No entanto, este 

processo acarreta aos serviços de saúde um esforço para atribuir valor a satisfação das 

necessidades na sociedade, no sentido de que esta busca é caracterizada pelo carecimento, 

refletida pelo consumo dos serviços (34). 

A atenção as necessidades em saúde das PVHA, ainda permanece como um desafio para 

saúde pública, pois não são apenas necessidades médicas nem problemas de saúde como 

doenças, sofrimentos ou riscos, mas dizem respeito também a carências ou vulnerabilidades (38). 

Sob a perspectiva de Ayres, vulnerabilidade, compreende os "diferentes graus e naturezas de 

suscetibilidade de indivíduos e coletividades à infecção, adoecimento e morte pelo HIV, 

segundo particularidades formadas pelo conjunto dos aspectos sociais, programáticos e 

individuais".  
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Portanto é a vulnerabilidade, um conjunto de aspectos cujo a interpretação se dá a partir 

da interação de três dimensões: individual, programática e social. Do ponto de vista individual, 

o risco epidemiológico é a probabilidade de que um indivíduo de qualquer grupo exposto a um 

determinado agravo ou condição venha a também a pertencer a outro grupo, o dos 

“afetados”(39). Nesta dimensão considera-se o conhecimento e os comportamentos acerca do 

agravo que oportunizam a infecção, ou seja, é determinada pelo acesso às informações, 

reconhecimento da suscetibilidade, êxito das formas de prevenção e pelo desejo e capacidade de 

modificar comportamentos (40).   

Na dimensão programática, considera-se as circunstâncias sociais por meio da análise 

institucional, sejam elas familiares, educacionais ou serviços de saúde. Onde se estabelece 

ênfase ao compromisso, estabelecimento de metas e avaliação de políticas governamentais (41). 

Desde modo, nos contextos da Aids, a vulnerabilidade programática visa contemplar o acesso 

aos serviços e o estabelecimento de vínculo terapêutico (40).  

Por fim, a dimensão social pondera, normas e referências culturais, assim como as 

relações de gênero, raça e gerações, ou seja, revela o perfil populacional de uma determinada 

área de modo a incluir informações sobre ciclo de vida, mobilidade e identidade social  

Neste contexto, há que se investir em mudança do modo de vida, trabalhar das pessoas e 

dos grupos, e no reconhecimento das vulnerabilidades a qual estão inseridos para que então 

ocorra a satisfação das necessidades. Do ponto de vista ontológico, as necessidades reais são 

aquelas manifestas pela sociedade, enquanto as imaginárias originam-se do desejo abstrato 

expresso por grupos ou indivíduos que detém poder, no entanto, a busca pela satisfação das 

necessidades imaginárias, concebe que se tornem necessidades reais. Todavia, pelo prisma 

ético, é preciso que a necessidade seja de cunho positivo para tornar-se objeto de satisfação, ou 

seja, está condicionada a avaliação entre boa ou má, para ser reconhecida e satisfeita (35,36).  

 

Justificativa e problema de pesquisa 

 

Diante do exposto, toma-se como objeto deste estudo a possibilidade da Rede de 

Atenção à Saúde disposta em um dado território, trabalhar a assistência às PVHA, desde as 

ações de prevenção até o monitoramento dos casos diagnosticados, evitando-se o agravamento 
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da doença e consequente óbito. O presente estudo questiona como a RAS pode corresponder ao 

princípio da integralidade e propor intervenções que satisfaçam as necessidades de saúde das 

PVHA?  

É cada vez mais importante que os profissionais desenvolvam saberes e instrumentos 

para embasar suas práticas, sobretudo aquelas que surgem das modificações dos perfis 

epidemiológicos da população. A relevância do estudo justifica-se na crescente demanda dos 

serviços de saúde da APS para lidar com agravos diversos, neste caso a AIDS. O cotidiano das 

ações em saúde deve estar instrumentalizado para identificar vulnerabilidades, satisfazer 

necessidades em saúde e adotar estratégias que fortaleçam os grupos sociais e os indivíduos. 

Dessa forma, a finalidade deste estudo é compreender como a assistência à saúde se organiza no 

território para atender as necessidades em saúde das pessoas com HIV/AIDS e possibilitar a 

proposição de novas estratégias.  

 

Objetivos 

 

Objetivo Geral 

Analisar o potencial para integralidade da Rede de Atenção à Saúde organizada no 

território em face das necessidades em saúde e distribuição das PVHA. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar necessidades em saúde das PVHA. 

Caracterizar a distribuição das instituições de saúde que compõem a APS em uma dada 

RAS. 
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MÉTODO 

 

Estudo descritivo e exploratório de abordagem qualitativa que buscou analisar o 

potencial para integralidade da Rede de Atenção à Saúde organizada no território em face das 

necessidades em saúde e distribuição das PVHA. 

Como referencial teórico e metodológico foi utilizada a Teoria da Intervenção Práxica 

da Enfermagem em Saúde Coletiva (TIPESC), uma metodologia dinâmica e participativa 

fundamentada na visão materialista histórica e dialética de mundo. Tem como bases filosóficas 

a historicidade compreendida pela mobilidade da história que configura na constante 

transformação social e a dinamicidade como o modo dialético de pensar, que move o 

desenvolvimento (22,42). 

Na sua vertente teórica, a TIPESC abarca os princípios do materialismo histórico e 

dialético em relação aos conceitos de homem, sociedade, processo saúde-doença, assistência de 

enfermagem em saúde coletiva, entre outros. Nessa perspectiva, adota como modelo explicativo 

a Determinação Social do Processo saúde-doença (22).  

Segundo a TIPESC, o processo saúde doença é uma resposta dinâmica e determinada 

pela forma como cada indivíduo se insere na estrutura social ao qual faz parte. Articula os 

aspectos econômicos, políticos, sociais, familiares e de responsabilidade humana às condições 

materiais da existência dos sujeitos, relacionando-os à capacidade vital, perfil de morbidade e 

mortalidade, desenvolvimento e crescimento dos indivíduos. Não se trata de um processo linear, 

mas dinâmico e em permanente alteração, aproximando ao polo da doença, os sofrimentos 

físicos, psíquicos, morais e éticos. Manifesta-se, portanto, de distintas formas e é visível através 

de indicadores de saúde e doença quantificáveis, como expectativa de vida, condições 

nutricionais e taxas de morbidade e mortalidade, além de aspectos qualitativos relacionados aos 

processos de fortalecimento e desgastes que caracterizam grupos sociais e determinam o 

processo saúde doença das pessoas (22).  

Segundo a TIPESC, os fenômenos de saúde devem ser analisados com base na realidade 

objetiva onde se produzem e para isso, além das categorias analíticas que embasam a TIPESC 

são utilizadas outras que compartilhem de uma mesma partida teórico-filosófica (22). Neste 

estudo, além da TIPESC, serão utilizados como categorias analíticas os conceitos de território, 
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integralidade do cuidado, necessidades em saúde e os princípios da Rede de Atenção à Saúde, 

conforme apresentados na introdução deste trabalho. 

Na vertente metodológica, a TIPESC (22) é a: 

 

“sistematização dinâmica de captar e interpretar um fenômeno articulado aos 

processos de produção e reprodução social referentes à saúde e doença de uma 

dada coletividade, no marco de sua conjuntura e estrutura, dentro de um 
contexto social historicamente determinado; de intervir nessa realidade e, nessa 

intervenção, prosseguir interpretando a realidade para novamente nela interpor 

instrumentos de intervenção” (p.103) .  

 

A proposta metodológica da TIPESC (22) determina o desenvolvimento de cinco etapas: 

captação e interpretação da realidade objetiva, elaboração de um projeto de intervenção, 

implementação da intervenção e reinterpretação da realidade objetiva. Este estudo está 

concentrado nas duas primeiras, sendo que as três etapas seguintes poderão ser desenvolvidas 

futuramente, em projetos de pesquisa de continuidade.  

Ao localizar o fenômeno da assistência integral às PVHA nas dimensões da realidade 

objetiva, observa-se que na dimensão estrutural estão as normatizações relativas às práticas e 

organização das RAS, bem como aquelas específicas para a atenção das PVHA; na dimensão 

particular está o objeto do presente estudo, a RAS presente em um dado território e sua 

potencialidade para atenção integral à PVHA; na dimensão singular estão as ações 

desenvolvidas pelas instituições e profissionais que compõem a RAS. Este estudo destacará a 

dimensão particular, sem, contudo, perder de vista a inter-relação entre as três dimensões (22). 

A pesquisa foi desenvolvida em duas fases, conforme descrito a seguir.  

 

Fase 1 – Identificação das necessidades em saúde das pessoas com HIV/AIDS 

 

A primeira etapa foi desenvolvida a partir de uma Revisão de Escopo (Scoping Review), 

cujo objetivo foi identificar as necessidades em saúde das PVHA percebidas e/ou satisfeitas 

pelos serviços de saúde, bem como os aspectos relacionados. 
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A revisão seguiu método baseado na proposta elaborada e recomendada pelo Instituto 

Joanna Briggs, da Universidade de Adelaide, Austrália1.  As pesquisas envolvendo práticas e 

prestação de cuidados em saúde muitas vezes necessitam de métodos qualitativos capazes de 

explorar as adequações, significâncias e viabilidades. Dessa forma, a abordagem mais 

abrangente da Revisão de Escopo em relação à revisão sistemática tradicional permite que a 

pergunta de pesquisa seja ampla, abordando questões para além daquelas relacionadas à eficácia 

ou experiência de uma intervenção (43).  

As revisões sistemáticas vêm ganhando espaço como referência no atendimento das 

questões de saúde. Em especial, a revisão de escopo é usada para mapear a literatura existente 

de um determinado campo de saber, sendo úteis na aplicação em um corpo de literatura que não 

tenha sido revisado de forma abrangente ou que tem natureza complexa e heterogênea. Pode 

incluir estudos de diferentes desenhos e não prevê avaliação formal de qualidade metodológica. 

Os pesquisadores têm liberdade para definir a estratégia de pesquisa, sendo que o objetivo 

primeiro não é elaborar uma síntese de conhecimento, e sim apresentar a gama de evidências 

localizadas na literatura formal ou cinza (43).    

Para o desenvolvimento da Revisão foi elaborado um roteiro de revisão cujo objetivo 

geral foi identificar as necessidades em saúde das pessoas que vivem com HIV/Aids. Deste 

objetivo foram elaboradas as perguntas de revisão: 

- Como as necessidades em saúde são definidas pelos autores? 

- Quais são as necessidades em saúde expressas pelas PVHA? 

- Quais são as necessidades em saúde reconhecidas e satisfeitas pelos serviços de saúde 

que atendem PVHA? 

- Que serviços de saúde estão envolvidos no reconhecimento e satisfação das 

necessidades em saúde das PVHA? 

- Como são satisfeitas as necessidades das PVHA? 

Estiveram envolvidos na revisão duas pesquisadoras que participaram das etapas de 

busca, seleção e análise dos dados. Foram definidos os seguintes critérios de inclusão: a) 

Pessoas adultas (18 anos ou mais) que vivem com HIV/Aids; b) Necessidades de saúde, 

identificadas, satisfeitas ou que possam ser satisfeitas por meio de ações de cuidado, assistência 

                                                
1 http://joannabriggs.org/ 
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ou encaminhamentos do setor saúde; c) Pessoas brasileiras ou estrangeiras vivendo em território 

brasileiro assistidas sob as diretrizes do SUS. Após seleção, foram excluídos aqueles que a) 

Gestantes; Pessoas que não tenham o diagnóstico confirmado ou que estejam inseridas em 

contextos de promoção e prevenção (sem a infecção); b) Necessidades relacionadas à prevenção 

e promoção, em contextos onde a infecção não tenha ocorrido. Estudos que tratem 

exclusivamente de percepção ou significados dos profissionais para o cuidado das pessoas com 

HIV/Aids, sem considerar como objeto principal as necessidades das pessoas (foco na 

necessidade do profissional);   c) Estudos de avaliação, descrição ou análise exclusivamente de 

fluxos institucionais ou de atendimento, sem levar em conta, diretamente, as necessidades da 

pessoa vivendo com HIV/Aids. Artigos anteriores a 1996. Ações no contexto da prevenção de 

transmissão vertical do HIV; Artigos derivados de pesquisas de construção e validação de 

instrumentos, mesmo que na temática HIV/Aids. 

Foram seguidas as três etapas propostas para revisões sistemáticas, a saber:  

Etapa I - Busca de artigos científicos nas bases da Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), PUBMED: a partir dos termos de busca definidos pela estratégia PCC, onde P 

representou a população, C representou o conceito de interesse e C representou o 

contexto(43).Para cada elemento foram definidos os critérios de inclusão e exclusão  (Quadro 

1): 

 

Quadro 1: Critérios de inclusão e exclusão. 

 
Elemento Definição Inclusão Exclusão Termos de busca 

P 

População 

Pessoas vivendo 
com hiv 

Pessoas vivendo 
com aids 

Pessoas adultas (18 
anos ou mais) que 
vivem com hiv/aids 

Gestantes; 

Pessoas que não tenham o 
diagnóstico confirmado ou 
que estejam inseridas em 
contextos de promoção e 
prevenção (sem a infecção) 

pessoas vivendo com HIV 

pessoas vivendo com aids  

people living with HIV 

people living with aids 

C 

Conceito 

Necessidade de 
saúde 

Necessidades em 
Saúde 

Necessidades de saúde 
identificadas, satisfeitas 

ou que possam ser 
satisfeitas por meio de 
ações de cuidado, 
assistência ou 
encaminhamentos do 
setor saúde.  

Necessidades relacionadas à 
prevenção e promoção, em 

contextos onde a infecção não 
tenha ocorrido ou que o 
contágio não seja eminente. 
Exemplo: ações educativas 
para a comunidade em geral 
(excluir); ação educativa 
direcionada ao parceiro 
discordante (incluir) 

 Estudos que tratem 

Necessidades em saúde 

Necessidades de saúde 

health needs 
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exclusivamente de percepção 

dos profissionais para o 
cuidado das pessoas com 
HIV/Aids, tais como aqueles 
relacionados ao processo de 
trabalho, medos, sentimentos, 
sofrimento moral etc., sem 
considerar como objeto 
principal do estudo as 

necessidades das PVHA. 

C 

Contexto 

Brasil Estudos publicados em 
língua portuguesa, 
inglesa ou espanhola, 
envolvendo pessoas 
brasileiras ou 
estrangeiras vivendo em 
território brasileiro 

assistidas pelos serviços 
de saúde, sob as 
diretrizes do SUS e no 
contexto da assistência 
após implantação da 
TARV para PVHA 
(1996). 

Estudos publicados no 

formato de artigos 
científicos, de acesso 
online, livre e gratuito. 

Estudos de avaliação, 
descrição ou análise 
exclusivamente de fluxos 
institucionais ou de 
atendimento, sem levar em 
conta, diretamente, as 
necessidades da pessoa 

vivendo com HIV/Aids.  

Artigos anteriores a 1996. 

Estudos sobre transmissão 
vertical do HIV; 

Artigos derivados de 
pesquisas de construção e 
validação de instrumentos, em 
qualquer abordagem 

relacionada a HIV/Aids. 

Artigos de revisão de 
qualquer desenho 
metodológico. 

Brasil 

Brazil 

Brazilian 

 

 

Para a primeira etapa de busca os termos foram combinados e testados em cada uma das 

bases escolhidas, considerando-se como válida a combinação com melhores resultados (Quadro 

2): 

Quadro 2: Combinação de termos utilizados 

Base de dados Termo Combinação 

BVS 
pessoas vivendo com hiv 
pessoas vivendo com aids 

(palavras de título e resumo): (pessoas 
vivendo com hiv) OR (pessoas vivendo com aids)  

Pubmed 

people living with hiv 

people living with aids 
health needs 

Brasil 
Brazil 

Brazilian 

(people living with hiv OR people living 
with aids) AND health needs AND (Brasil OR 
Brazil OR Brazilian) 

Scielo 
pessoas vivendo com hiv 
pessoas vivendo com aids 

(pessoas vivendo com hiv) OR (pessoas 
vivendo com aids) 
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Etapa II – busca a partir dos descritores e palavras chave dos artigos selecionados 

na etapa a que tinham relação com o objetivo da revisão. Os descritores inespecíficos foram 

descartados, sendo utilizados para nova busca os termos: Pessoas vivendo com hiv; qualidade 

de vida; Infecções pelo hiv; estigma social; síndrome da imunodeficiência adquirida; 

Etapa III - Identificação de outros artigos, nas referências dos artigos selecionados 

nas etapas I e II, que atendessem aos critérios de inclusão e exclusão. Com a leitura dos títulos, 

foram selecionadas 93 referências que correspondiam aos critérios de elegibilidade e inclusão. 

Do total localizado, apenas 53 foram incluídos, pois 15 artigos estavam duplicados, 9 artigos 

não tinham relação com a temática, 7 artigos não se enquadravam no contexto de Brasil, 6 

artigos eram referência de artigos iniciais que foram excluídos e 3 não se tratavam de pesquisa 

primária.  O processo completo de busca está representado pela figura 1:  

 

Figura 1 - Diagrama de fluxo da busca na literatura e inclusão de artigos. 
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Com a definição do corpus, os artigos foram lidos na íntegra e os dados coletados em 

formulário construído especificamente para o presente estudo (Apêndice I), considerando 

aspectos relevantes de outras revisões sistemáticas, no que diz respeito aos itens de 

identificação do artigo. As informações foram registradas em planilha no MS Excel, para 

posterior análise e apresentação dos resultados. Não foram aplicados instrumentos de avaliação 

formal da qualidade metodológica dos estudos incluídos, por não ser este um aspecto previsto 

para Revisões de Escopo (43). 

 

Fase 2 – Mapeamento da Rede de Atenção à Saúde e potencial para o cuidado integral das 

PVHA 

 

A segunda fase da pesquisa consistiu no mapeamento e estudos da distribuição das 

instituições de saúde que compõem a rede de atenção e sua possibilidade de intervir nas 

necessidades de saúde de PVHA, na perspectiva da integralidade. 

Foi realizado um estudo ecológico, exploratório com abordagem quantitativa e 

qualitativa, orientado pelas mesmas bases teóricas da TIPESC.  

O cenário do estudo foi o município de São Paulo em toda a sua abrangência. Foi 

desenvolvido a partir de dados secundários em fontes de acesso público, tais como sites do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS), Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde do Estado e Município de São Paulo, 

entre outros. A RAS foi descrita com base nos dados disponíveis nos sites oficiais do município 

e estado de São Paulo, classificando as instituições por tipo de atendimento e localização 

regional. A coleta de dados foi realizada no período de abril a junho de 2018. 

Foram utilizadas técnicas de georreferenciamento para produção dos mapas, o que 

possibilitou caracterizar e reconhecer as condições do território. Foram consideradas 

componentes da Rede de Atenção à Saúde as Unidades Básicas de Saúde, centros 

especializados e de referência para HIV/AIDS, hospitais, ambulatórios, centros de referências 

em assistência social. Os dados foram organizados em planilha do MS Excel e submetidos à 

ferramenta de georreferenciamento Batchgeo, gratuita e de livre acesso através do sítio 

https://pt.batchgeo.com.  
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Tratando-se de pesquisa que não envolveu seres humanos e as fontes de dados foram de 

acesso público, não houve necessidade de submissão Comitê de Ética em Pesquisa. Para o uso 

das imagens geradas pelo site (mapas) são aplicados os termos de uso do Google Maps, 

disponíveis em https://www.google.com/permissions/geoguidelines/ e 

https://pt.batchgeo.com/features/terms/. 

 

Resultados 

 

Os resultados deste estudo possibilitaram a elaboração de dois artigos científicos. O 

artigo 1 intitulado “As Redes de Atenção à Saúde e a integralidade no cuidado das pessoas 

vivendo com HIV e Aids” será submetido na Revista Ciência e Saúde Coletiva e o artigo 2 

intitulado “Necessidades em saúde das pessoas com HIV/AIDS: Revisão de Escopo” será 

submetido na Revista Caderno de Saúde Pública. 
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2. As redes de atenção à saúde e a integralidade no cuidado das pessoas vivendo com HIV e 

AIDS 

 

Resumo: Estudo com o objetivo de caracterizar a distribuição espacial das instituições municipais de 

saúde da APS e outras, do município de São Paulo, potenciais para o atendimento das pessoas que 

vivem com HIV/Aids. Trata-se de estudo exploratório cuja análise considerou os cinco tópicos 

preconizados pelo Ministério da Saúde para elaboração da linha de cuidado da PVHA. Dentre os 

resultados, segundo SMS constam 817 serviços, dos quais a maior concentração encontra-se na CRS 

Leste com maior número de equipamentos de saúde. A CRS mais populosa é a Sudeste, com maior 

número de PVHA com 13 anos ou mais de idade.  A Regional Leste apresenta os piores resultados 

para bens duráveis, e níveis de escolaridade precários de 8%, comparados a 46,4% da CRS Centro-

Oeste, para ensino superior. Dos aspectos positivos da descentralização estão o fácil acesso a UBS e 

acolhimento, que contrastam com as fragilidades para realização dos testes rápidos e atividades que 

envolvam sigilo e empatia na relação profissional paciente. Conclui-se que a distribuição espacial das 

instituições municipais de saúde favorece o processo de descentralização, no entanto, há que se 

investir na qualificação profissional e reestruturação física. 

 

Palavras chave: Serviços de Saúde, Atenção Primária à Saúde, Descentralização, HIV, AIDS 

 

The Networks of Attention to Health and Integrality in the Care of Life with HIV and AIDS 

 

Abstract: This study aims to characterize a spatial distribution of PHC health institutions and others in 

the city of São Paulo to care for people living with HIV / AIDS. This is an exploratory study whose 

analysis was carried out in the first five years by the Ministry of Health for the elaboration of an 

evaluation manual of PLHA. Among the results, according to SMS, there are 817 services, of which 

the largest amount is found in CRS Leste with the largest number of health equipment. The most 

populous CRS is the Southeast, with the highest number of PLWHAs 13 years of age or older. The 

Eastern Region presents the results of durable goods, and precarious levels of education of 8%, 

compared to 46.4% of the Center-West CRS, for higher education. The sub-responsibilities of 

decentralization are located in the UBS and host, which contrasts with weaknesses for rapid tests and 

those involving secrecy and empathy in the professional patient relationship. It is concluded that a 

spatial distribution of the municipal health institutions favors the decentralization process, however, 

one has to retract in the professional capacity and in the physical restructuring. 

 

Key words: Health services, Primary Health Care, Decentralization, HIV, AIDS 

 

INTRODUÇÃO  
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Ao longo da história da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e da 

Síndrome da Imunodeficiência Humana (AIDS) é possível identificar diferentes níveis de 

complexidade no cuidado à saúde das pessoas que vivem com HIV/Aids (PVHA). Diante do atual 

panorama de cronicidade da doença, observa-se o manejo de pacientes estáveis em uso de 

Antiretrovirais (ARV) com esquemas de tratamento simplificado. Esta nova realidade e a perspectiva 

de equidade permitiram que alguns municípios brasileiros dessem início ao processo de 

descentralização do cuidado para a Atenção Primária a Saúde (APS). Trata-se de uma gestão 

compartilhada entre a rede primária representada pela Unidade Básica de Saúde (UBS) e a rede 

secundária pelo Serviço de Assistência Especializada (SAE) (1).  

Essa nova perspectiva de descentralização de cuidados em saúde acarreta ao profissional da 

APS a responsabilidade em reconhecer necessidades em saúde e satisfazê-las, buscando o 

fortalecimento dos perfis epidemiológicos da área de atuação (2). Assim como o panorama da AIDS 

modificou-se com o passar dos anos em vista de inúmeros aspectos, o cuidado em saúde e em 

enfermagem deve acompanhar tais evoluções. 

 Como forma de identificar e satisfazer as necessidades em saúde dos indivíduos no contexto 

do Sistema Único de Saúde (SUS), foi proposta em 2010, a Rede de Atenção à Saúde (RAS), 

organizando e integrando ações e serviços de saúde com apoio técnico, logístico e de gestão e 

diferentes densidades tecnológicas para o cuidado, meio pelo qual as instituições buscam a garantia 

do princípio de integralidade(3).  

O objetivo das RAS é prestar uma atenção integral, de qualidade, resolutiva, de forma 

regionalizada, com integração entre os diversos pontos de atenção que, de fato, atendam às 

necessidades da população adscrita (4).  

A operacionalização se dá pela interação entre a população e sua região de saúde delimitada, a 

estrutura operacional e pelo modelo de atenção, articulados em diferentes tipos de intervenções 

sanitárias (5). 

No âmbito da APS e na perspectiva das RAS, a integralidade do cuidado e as necessidades em 

saúde devem extrapolar o cunho biológico e clínico, de modo a articular as necessidades em saúde 

individuais e da família com as necessidades sociais. Isso inclui direitos e cidadania, garantidos não 

apenas pelos serviços de saúde, mas sobretudo no espaço intersetorial, valorizando as relações 

interpessoais e explicitando a participação social (2). 
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A exemplo disso, a Portaria nº 77, de 12 de janeiro de 2012 (6), que dispõe sobre a realização 

de testes rápidos na APS para a detecção de HIV e sífilis, busca qualificar e reforçar serviços já 

existentes, haja vista que a RAS tem na UBS a primeira entrada para o sistema de saúde. Ressalte-se 

que princípios da APS, tais como acesso, longitudinalidade, coordenação do cuidado e integralidade 

possibilitam o melhor reconhecimento das reais necessidades da população, podendo assim 

disponibilizar recursos de forma mais adequada (7,8).  

Dentro desta nova perspectiva, a assistência às PVHA na APS deve obedecer a critérios 

previamente estabelecidos, seguindo um modelo de estratificação de risco. Pacientes assintomáticos, 

estáveis e com indicação de uso de primeira linha de tratamento deveriam ser atendidos na UBS, 

enquanto aqueles sintomáticos, coinfectados, gestantes e crianças, por envolver maior complexidade 

no manejo, deveriam ser direcionados aos Serviços de Atenção Especializada (SAE) (1). 

Assim, toma-se como objeto deste estudo a possibilidade dos equipamentos municipais de 

saúde, trabalharem a assistência integral às PVHA, compreendidas desde as ações de prevenção até o 

monitoramento dos casos diagnosticados, evitando-se novos casos e o agravamento da doença com 

consequente óbito. Diante do exposto, o presente estudo questiona como os equipamentos municipais 

de saúde estão dispostos em um determinado território e como podem, no arranjo identificado, 

corresponder ao conceito de RAS e ao princípio da integralidade para atenção à saúde das PVHA?  

É cada vez mais importante que os profissionais desenvolvam saberes e instrumentos para 

embasar suas práticas, sobretudo aquelas que surgem das modificações dos perfis epidemiológicos da 

população. A relevância do estudo está na crescente demanda dos serviços de saúde da APS para lidar 

com agravos diversos, incluindo HIV/Aids. O cotidiano das ações em saúde deve estar 

instrumentalizado para identificar vulnerabilidades, satisfazer necessidades em saúde e adotar 

estratégias que fortaleçam os grupos sociais e os indivíduos. Dessa forma, a finalidade deste estudo é 

estabelecer um diagnóstico situacional e subsidiar iniciativas de atenção às PVHA, tais como a 

construção e aprimoramento de linhas de cuidado e outras estratégias.  

O objetivo proposto foi caracterizar a distribuição espacial das instituições municipais de 

saúde da APS e outras, do município de São Paulo, potenciais para o atendimento das pessoas que 

vivem com HIV/Aids.  
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MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo exploratório sobre a distribuição espacial das instituições de saúde que 

compõem a RAS e sua possibilidade de intervir nas necessidades de saúde de PVHA, na perspectiva 

da integralidade. 

Como ponto de partida conceitual, território foi considerado como um espaço vivo de 

relações. Para além do espaço geográfico, o território é uma construção social, espaço compreendido 

a partir do sistema de objetos, ações e pela dialética do próprio espaço. Um espaço torna-se um 

território quando está em constante processo de construção e mudanças, na relação entre a 

materialidade das coisas e a vida. Ao orientar estudos sobre a distribuição de doenças resultantes 

dessa interação, o conceito considera que as condições de vida e trabalho de uma sociedade 

relacionam-se com o processo saúde-doença (9).  

A integralidade surgiu em contraposição ao processo de intensa especialização da prática 

médica e passou a ser contemplada por duas perspectivas complementares. No primeiro plano, 

contempla a perspectiva de ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, em 

todos os níveis de atenção do sistema. No segundo plano e complementar ao primeiro, incorpora a 

forma de atuação profissional sobre as dimensões biológicas, psíquicas e sociais dos indivíduos, 

famílias e comunidades, garantindo da continuidade do cuidado nos distintos níveis de complexidade, 

como consequência da articulação de um conjunto de políticas públicas (10). 

A RAS com foco na satisfação de necessidades em saúde das PVHA e objeto desse estudo 

desdobra-se nas dimensões da realidade objetiva, representada na dimensão estrutural pela 

organização do SUS em diferentes níveis e complexidades, na dimensão particular pelas instituições 

que compõem a RAS de um dado território e na dimensão singular pela distribuição das instituições 

nesse espaço. Embora o presente estudo tenha destacado a dimensão singular, não se pode perder de 

vista a inter-relação entre as três dimensões (11). 

O cenário do estudo foi o município de São Paulo em toda a sua abrangência. Foi 

desenvolvido a partir de dados secundários em fontes de acesso público: Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Departamento de Informática do SUS (DATASUS), Ministério da 

Saúde (MS), Secretarias de Saúde do Estado (SES) e Município de São Paulo (SMS). A rede 
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municipal de saúde foi descrita com base nos dados disponíveis no site do município e estado de São 

Paulo, classificando as instituições por tipo de atendimento e localização regional. A coleta de dados 

foi realizada no período de abril a junho de 2018.  

Foram utilizadas técnicas de georreferenciamento para caracterizar a distribuição das 

instituições no município. Além das instituições listadas na Relação dos Estabelecimentos/Serviços da 

Secretaria Municipal de Saúde (12), foram incluídos os Centros de Referência em Assistência Social 

(CRAS) e Centros de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS), em vista da 

importância do envolvimento destes com a assistência de populações vulneráveis. Os dados foram 

organizados em planilha do MS Excel e submetidos à ferramenta de georreferenciamento Batchgeo, 

gratuita e de livre acesso através do sítio https://pt.batchgeo.com.  

Para análise e discussão dos dados foram consideradas as três dimensões do fenômeno 

estudado, os cinco tópicos preconizados pelo MS para elaboração da linha de cuidado para PVHA (13), 

além dos conceitos elencados no referencial teórico do estudo.  

Segundo o MS, o cuidado das PVHA na Atenção Básica deve considerar: a) elaboração de um 

modelo de estratificação de risco, estabelecendo o cuidado aos pacientes assintomáticos pela AB; b) 

qualificação dos profissionais da AB operacionalizada em diferentes modelos de educação, tais como 

presencial ou não presencial, educação permanente com profissionais experientes na atenção às 

PVHA e por meio de parcerias com instituições de ensino locais; c) oferecer suporte técnico aos 

profissionais incluindo a educação permanente, articulação local entre instituições do território e o 

matriciamento, que possibilitarão, ente outras ações, os estágios supervisionados, a consulta 

compartilhada, grupos de treinamento, interconsultas entre AB e SAE, discussão de casos e 

sobretudo, o uso de novas tecnologias a favor do desenvolvimento de tais ações; d) oportunizar a 

realização de exames CD4 e Carga Viral; e) oportunizar o acesso aos ARV. Os dois últimos tópicos 

devem contemplar os aspectos relacionados ao sigilo das informações, a existência prévia desses 

locais nas UBS ou criação de novos, desde que o dimensionamento das regiões seja realizado, de 

forma a otimizar recursos e não criar unidades que ficarão ociosas (13). 

Tratando-se de pesquisa que não envolve humanos e por serem as fontes de dados de acesso 

público, não houve necessidade de aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa.  
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RESULTADOS 

 

A Atenção às PVHA no Brasil é estrategicamente planejada e acompanhada pelo MS, a partir 

das ações do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das 

Hepatites Virais. Dentre muitas diretrizes, o cuidado das PVHA na APS e nos demais pontos das RAS 

vêm sendo considerado como estratégia de descentralização de ações e consequente aumento da 

cobertura e acesso dos usuários do SUS à prevenção e tratamento do HIV/Aids (13). 

Dados epidemiológicos nacionais apontam que em toda a história da epidemia de Aids até o 

ano de 2017 foram diagnosticados 882.810 casos, dos quais 576.245 (65%) foram em pessoas do sexo 

masculino, 212.446 (24%) na população branca e 154.638 (17,5%) na população parda. Para os 

registros cuja escolaridade foi registrada, mais da metade dos casos corresponde a pessoas que não 

estudaram ou que não concluíram o ensino fundamental e médio. Segundo a categoria de exposição, 

em 154.505 (17,5%) dos casos a contaminação ocorreu por relação heterossexual e em 149.283 

(16,9%) foi por relação homossexual. Os usuários de drogas injetáveis somaram 59.141 (6,6%) 

registros ao longo dos anos (14). 

A região brasileira com mais casos de Aids registrados é a Região Sudeste, com 461.988 

(52,3%) registros, dos quais mais da metade (265.689; 57,5%) são do Estado de São Paulo. Em 

seguida, a Região Sul com 177.327 (20%) e Região Nordeste com 136.290 (15,4%). O Município de 

São Paulo, segundo dados do MS, somou até 2017 103.085 casos. Há uma divergência em relação ao 

número apresentado pela SMS, provavelmente em decorrência da fonte de coleta dos dados. Para a 

análise dos dados do município, este estudo utilizou os valores apontados pela SMS (14). 

O município de São Paulo ocupa o primeiro lugar no ranking nacional, estadual e regional, em 

relação à população geral. Dados do censo de 2010 contaram 11.253.503 pessoas e o município 

apresenta também a maior densidade demográfica (7.398,26 hab/Km2) do país(15). Está dividido em 

96 bairros, organizados em 26 Supervisões Técnicas de Saúde (STS) e distribuídas em seis 

Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) (16). 

A Coordenadoria Regional mais populosa é a Sudeste, seguida da Sul, Leste, Norte, Oeste e 

Centro.  

A população do município, distribuída nas CRS e STS está descrita na tabela 1. 
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Tabela 1: População residente no município de São Paulo por Coordenadoria Regionais de Saúde e Supervisões 

Técnicas de Saúde. Guarulhos, 2018. 

Coordenadoria 

Regional de Saúde 

(CRS) 

Supervisão Técnica de Saúde 

(STS) 

População 

(%) 

Centro 
Santa Cecilia; Sé 431.106 (3,8%) 

 
  

Leste 
Cidade Tiradentes; Ermelino Matarazzo; Guaianases; Itaim Paulista; Itaquera; 
 São Mateus; São Miguel 

2.380.783 (21,2%) 

Norte 
Casa Verde / Cachoeirinha; Freguesia / Brasilândia; Perus; Pirituba; Santana /  
Jaçanã; Vila Maria / Vila Guilherme; 

2.214.654 (19,7%) 

Oeste Butantã; Lapa / Pinheiros 1.023.486 (9,1%) 

Sudeste 
Ipiranga; Mooca / Aricanduva; Penha; Vila Mariana / Jabaquara; Vila 

 Prudente / Sapopemba; 

2.649.670 (23,5%) 

Sul 
Campo Limpo; Capela Do Socorro; M boi Mirim; Parelheiros; Santo Amaro /  
Cidade Ademar 

2.553.804 (22,7%) 

  11.253.503 (100%) 

Fonte: Censo demográfico (IBGE), 2000 e 2010; TABNET 

 

O município de São Paulo é majoritariamente urbano, com pequena presença (28.362; 0,8% 

do total) de domicílios rurais nas CRS Sul, Leste, Norte e Sudeste. Quase a totalidade dos domicílios 

tem acesso a abastecimento de água, coleta de lixo, energia elétrica e o esgotamento é maior que 83% 

nas CRS. Há predomínio de casas em todas as regiões, exceto na CRS Centro-Oeste, onde moradia 

em apartamentos está acima de 60% dos domicílios e a concentração de casas de cômodos ou cortiços 

representa 2,0% dos domicílios, maior indicador da cidade, seguida da CRS Sul, com 1,3% deste tipo 

de moradia. As maiores razões entre moradores por domicílios estão na CRS Leste (3,42), CRS Sul e 

Norte (3,29), seguidas por CRS Sudeste (3,0) e CRS Centro-Oeste (2,63). A razão do município é de 

3,14 (17). 

Quanto ao acesso a bens e consumo, a CRS Centro-Oeste apresenta os melhores resultados 

para proporção de domicílios com bens duráveis, como máquina de lavar (87,8%), computador 

(76,9%) e automóvel par auso particular (65,3%). Para estes bens, a CRS Leste apresenta os piores 

resultados, chegando a 43,4% de domicílios com automóvel e 43,4% com computador. A CRS Sul 

apresentou maior percentual de domicílios (10,5%) com motocicletas de uso particular (17). 

O município de São Paulo apresenta indicadores de escolaridade desiguais entre as CRS. Para 

o ensino superior completo, pessoas com 25 anos e mais somam 46,4% na CRS Centro-Oeste e 8,0% 
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na CRS Leste. A proporção do município é de 22,2%. Para o nível médio completo, pessoas com 18 

anos ou mais das CRS mantém uma proporção equivalente à do município (31,0%), variando de 

29,0% na CRS Centro-Oeste a 32,8% na CRS Norte. O analfabetismo entre idosos destaca-se na CRS 

Leste (15,5%) e Sul (14,8%) (17). 

A renda média mensal é de 4,4 salários mínimos para os trabalhadores formais, considerada a 

melhor média do país, estado e região metropolitana. O PIB per capta é o melhor do país, 

representado pela cifra de R$54.357,81; quase metade da população está ocupada e cerca de 31% da 

população tem rendimento mensal per capta de até ½ salário mínimo, explicitando a desigualdade 

econômica do município(15), ratificada em 2010 pelo Índice de Gini do município de 0,6453 (18). 

Quanto ao tempo de deslocamento para o trabalho principal, 35,1% das pessoas ocupadas na CRS 

Leste levam entre uma e duas horas, seguidas por 30,9% das pessoas da CRS Sul. Para os moradores 

da CRS Centro-Oeste, 85,2% levam de cinco minutos a uma hora para chegar ao trabalho (17). 

O maior percentual de beneficiários de programas de redistribuição de renda está na CRS 

Leste e Sul. Estas apresentam também os menores percentuais de aposentados e pensionistas (11,1% e 

10,7% respectivamente), sendo as únicas CRS com indicador abaixo do municipal (13,7%) (17).  

Embora destaque-se positivamente em muitos aspectos, os dados de morbidade e mortalidade 

apresentam disparidades em relação ao cenário econômico. A mortalidade infantil ainda é 

representada por dois dígitos: 11,12 óbitos por mil nascidos vivos, que corresponde à posição 2.986 

no ranking nacional. Ainda que 50.3% das vias públicas sejam urbanizadas e 92% dos domicílios 

disponham de sistema de esgotamento, ainda persistem 0,3 internações por diarreia para cada mil 

habitantes, conferindo a posição 3.907 entre os municípios brasileiros para este indicador (15). 

Dados epidemiológicos mostram que entre 1980 e meados de 2016 foram notificados 90.618 

casos de Aids no município, dos quais 41.950 (46,3%) evoluíram para óbito por Aids e 2.983 (3,3%) 

por outras causas ou causas ignoradas. Até 2016, 45.685 (50,4%) pessoas notificadas viviam com 

Aids em São Paulo. No mesmo período (1980-2016), 66.095 (72,9%) das notificações foram para 

pessoas do sexo masculino e 24.523 (27,1%) feminino. Em relação à transmissão, 18.309 (20,2%) 

notificações ignoram a via de exposição, seguidos das transmissões por exposição sexual entre 

heterossexuais (33.146; 36,6%), homossexuais (11.138; 12,3%), usuários de drogas injetáveis 

(13.206; 14,6%) e exposição sexual entre bissexuais (6.181; 6,8%). Aproximadamente 1.000 (1,1%) 

casos notificados tiveram como via de transmissão a transfusão de sangue ou transmissão vertical. A 
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faixa etária mais acometida no período foi de 30 a 34 anos de idade no momento do diagnóstico, 

somando 21,4% das notificações. O grupo populacional de 25 a 39 anos somou 52.044 (57,4%) 

notificações no período (18). 

A situação epidemiológica de 2016 mostrava que a CRS Sudeste apresentava o maior número 

de PVHA com 13 anos ou mais (10.289; 22,5%), seguida da CRS Norte (9.107; 19,9%), CRS Leste 

(7.374;16,1%), CRS Sul (6.915; 15,1%), CRS Centro (5.897; 12,9%) e por fim, CRS Oeste (3.678; 

8,1%). Cerca de 5% das notificações tiveram o endereço ignorado.  

No documento intitulado Relação dos Estabelecimentos/Serviços da Secretaria Municipal de 

Saúde, baseado nos dados do MS, atualizado em maio de 2018 e disponibilizado pela SMS no website 

da Prefeitura, constam 817 serviços (12). Observa-se que a Coordenadoria que concentra o maior 

número de equipamentos é a Leste e o equipamento mais presente no município é a Unidade Básica 

de Saúde. Para este estudo foram acrescentadas informações referentes aos CRAS e CREAS, por 

considerar a relevância desses serviços no atendimento às PVHA. A distribuição das instituições está 

apresentada na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos serviços municipais de saúde e assistência social, segundo tipo e Coordenadoria 

Regional de Saúde. São Paulo, 2018. 

  Coordenadoria Regional de Saúde   

Tipo de Instituição CENTRO LESTE NORTE OESTE SUDESTE SUL Total 

AE 

    
2 

 
2 

AMA 3 4 5 2 8 7 29 

AMA ESP 1 2 1 
 

2 2 8 

AMA/UBS 

INTEGRADA 

 

25 22 6 22 16 91 

AMB ESP 

 

2 4 
 

2 3 11 

APNC 1 4 

  

1 

 

6 

ASSR 

 

1 
    

1 

CAPS AD 2 6 4 2 7 4 25 

CAPS Adulto 1 7 6 4 6 7 31 

CAPS IJ 1 6 5 2 7 6 27 

CCZ 

  
1 

   
1 

CD 

    
1 1 2 

CECCO 

 

5 7 2 5 5 24 

CEO 1 7 6 2 8 7 31 

CER 1 5 4 2 6 5 23 
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COE 

    
1 

 
1 

CP 

    
1 

 
1 

CR DST/AIDS 

  
1 

 
1 

 
2 

CRST 1 1 1 1 1 1 6 

CTA DST/AIDS 1 5 1 
 

1 2 10 

HD 

 

3 2 1 4 5 15 

HE 

    
1 

 
1 

HM 2 4 4 2 6 3 21 

LAB 

 

1 3 1 2 1 8 

NIR 

 

1 
    

1 

NIR/AMA/UBS 

    
1 

 
1 

NIR/AMB ESP 

  
1 

  
1 2 

NIR/UBS 

 

2 3 
 

1 1 7 

NISA/AMB ESP 

  
1 

 
1 1 3 

NISA/UBS 

 

2 1 
   

3 

PA 

 

3 
   

1 4 

PES 

   
1 

  
1 

PSM 1 1 4 2 1 2 11 

SAE DST/AIDS 1 2 1 2 4 3 13 

UBS 8 90 70 24 72 108 372 

UDI 1 
     

1 

UOM 1 
 

1 
 

1 
 

3 

UPA 

 

1 
  

2 5 8 

URSI 1 2 2 
 

2 3 10 

CRAS 1 12 15 3 9 14 54 

CREAS 1 7 7 2 8 5 30 

Total Geral 30 211 183 61 197 219 901 

Legenda: AMB ESPEC: Ambulatório de Especialidades; AMA: Assistência Médica Ambulatorial; AMA ESP: Assistência 
Médica Ambulatorial de Especialidades; APNC: Atendimento em Práticas Naturais e Complementares; ASSR: Atenção à 

Saúde Sexual e Reprodutiva; CAPS AD: Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas; CAPS Adulto: Centro de Atenção 
Psicossocial Adulto; CAPS IJ: Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil; CECCO: Centro de Convivência e 
Cooperativa; CEO: Centro de Especialidades Odontológicas; CER: Centro Especializado em Reabilitação; CP: Casa de 
Parto; CR DST/AIDS: Centro de Referência em DST/AIDS; CRST: Centro de Referência Saúde do Trabalhador; CTA 

DST/AIDS: Centro de Testagem e Aconselhamento em DST/AIDS; HD: Hospital Dia; HE: Hospital Estadual; HM: Hospital 
Municipal; LAB: Laboratório; NIR: Núcleo Integrado de Reabilitação; NISA: Núcleo Integrado de Saúde Auditiva; PA: 
Pronto Atendimento; PES: Ponto de Economia Solidária; PSM: Pronto Socorro Municipal; SAE DST/AIDS: Serviço de 
Atendimento Especializado em DST/AIDS; UBS: Unidade Básica de Saúde; UOM: Unidade Odontológica Móvel; UDI: 

Unidade de Diagnóstico por Imagem; UPA: Unidade de Pronto Atendimento; URSI: Unidade de Referência à Saúde do 
Idoso;  
 

Fonte: Relação dos Estabelecimentos/Serviços da Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Saúde de 
São Paulo e página da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município, disponível em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/secretaria/a_secretaria/index.php?p=1856 
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Os serviços de saúde do município se distribuem ao longo de todo o território. As figuras a 

seguir apresentam a distribuição espacial dos serviços de saúde e assistência social, comparados aos 

serviços especializados no atendimento das PVHA, nas cinco CRS do município, além de dados 

populacionais e de notificações registrados pela SMS em um recorte temporal de cinco anos (2011-

2015). 

As CRS Centro e Oeste apresentaram no intervalo de cinco anos entre 2011 e 2016 os menores 

números de diagnósticos de HIV e óbitos por HIV. Estas regiões tem as menores populações da 

cidade e menores números de equipamentos distribuídos no território, cada uma com dois 

equipamentos especializados em HIV/AIDS. No mesmo período, as CRS Centro e Oeste 

apresentaram as menores proporções, respectivamente 18,6 e 22,8 óbitos para cada 100 notificações 

de diagnóstico.  

 

Fonte: Batchgeo/GoogleMaps (mapas); Canvas (infográfico)DATASUS (dados); Relação dos Estabelecimentos/Serviços 

da Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. 

 

Figura 1 – Infográfico sobre a distribuição espacial das instituições de saúde e assistência social nas CRS Centro e Oeste 

de São Paulo, dados populacionais e dados sobre notificações de HIV/AIDS no período de 2011 a 2016. Guarulhos, 2018. 

 

A CRS Norte ocupava posição mediana em relação ao número de diagnósticos de HIV/AIDS, 

equipamentos de saúde e óbitos, além da terceira posição na relação óbitos por diagnóstico. A Região 

conta com três equipamentos especializados para atendimento de PVHA. 

A CRS Leste conta com a terceira maior população do município, a quarta região em 

notificações de diagnóstico, o segundo maior número de instituições e é a região com mais serviços 

especializados para PVHA. Ainda assim, apresenta uma proporção de 34 óbitos por 100 notificações 

de HIV/AIDS, quase 50% mais que a CRS Oeste no mesmo intervalo de 2011 a 2016. 
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Fonte: Batchgeo/GoogleMaps (mapas); Canvas (infográfico)DATASUS (dados); Relação dos Estabelecimentos/Serviços 

da Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. 

Figura 2 – Infográfico sobre a distribuição espacial das instituições de saúde e assistência social nas CRS Norte e Leste 

de São Paulo, dados populacionais e dados sobre notificações de HIV/AIDS no período de 2011 a 2016. Guarulhos, 2018. 

 

 

Fonte: Batchgeo/GoogleMaps (mapas); Canvas (infográfico)DATASUS (dados); Relação dos Estabelecimentos/Serviços 

da Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. 

Figura 3 – Infográfico sobre a distribuição espacial das instituições de saúde e assistência social nas CRS Sudeste e Sul 

de São Paulo, dados populacionais e dados sobre notificações de HIV/AIDS no período de 2011 a 2016. Guarulhos, 2018. 

  

As CRS Sudeste e Sul apresentam as maiores populações do município e também registram o 

maior número de notificações de diagnóstico de HIV/Aids. Ambas têm número expressivo de 

instituições e serviços especializados e apresentam pequena diferença na proporção, 26 e 24 óbitos 

por 100 notificações de diagnóstico, respectivamente no período de 2011 a 2016.  

É possível observar áreas com maior concentração de equipamentos, além da localização dos 

serviços especializados nas áreas mais centrais das CRS e do município. Destaca-se a ausência de 

serviços especializados na porção mais inferior da CRS Sul, próximo aos bairros Grajaú, Parelheiros e 

Marsilac e na porção mais ao norte da CRS Norte, na proximidade da região de serra, nos bairros de 

Perus, Jaraguá, Brasilândia, Cachoeirinha, Mandaqui e Tremembé. 
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Segundo dados de 2009 disponíveis no site da SMS, os serviços oferecidos pelas UBS 

paulistanas compreendiam ações como consultas, visitas domiciliares, saúde bucal, vacinação, coleta 

de exames laboratoriais, curativos, ações de vigilância à saúde, promoção e proteção social, 

acompanhamento de pacientes crônicos (hipertensos, diabéticos e outros), pré-natal e puerpério, 

hanseníase, tuberculose Doenças de transmissão sexual e HIV-Aids. Para atendimento imediato de 

demanda espontânea, o município conta com as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMA). Além 

das atividades desenvolvidas nas UBS, outras áreas técnicas compõem a atenção básica do município, 

como o Consultório de Rua, Práticas integrativas e complementares, Nutrição e Alimentação 

Saudável, Saúde da população Indígena, LGBTT, negra, pessoas em situação de violência, entre 

outras. Alguns programas são desenvolvidos no âmbito da Atenção Básica, dentre os quais destacam-

se o Programa Saúde na Escola, Melhor em casa e Academia da saúde (19). 

Ao comparar a população residente e número de UBS, a CRS Centro apresenta uma cobertura 

aproximada de 53 mil hab/UBS, seguida pelas CRS Oeste (34 mil hab/UBS), CRS Sudeste (28 mil 

hab/UBS), CRS Norte (24 mil hab/UBS), CRS Leste e CRS Sul, com 20 mil hab/UBS cada uma.  

A proporção entre PVHA e UBS das Regionais destaca a cobertura da CRS Centro com 737 

PVHA para cada UBS, enquanto as demais apresentam um número bastante menor, como a CRS 

Oeste com 123 PVHA/UBS, seguida da CRS Sudeste (109 PVHA/UBS), CRS Norte (99 

PVHA/UBS), CRS Leste (64 PVHA/UBS) e CRS Sul (56 PVHA/UBS).  

 

DISCUSSÃO 

 

Na perspectiva da integralidade, a prevenção ao HIV/Aids estabelece a combinação de 

diferentes abordagens e níveis, na busca por resposta às necessidades específicas dos grupos 

vulneráveis, reduzindo as lacunas que metodologias clássicas não foram capazes de preencher. Vale 

ressaltar a recomendação de atenção concentrada em grupos de maior vulnerabilidade, tais como 

populações-chave e populações prioritárias, identificadas em cada território. Neste sentido, estão 

preconizadas ações de ordem biomédica, comportamental e estrutural, bem como individuais e 

coletivas (13).  
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O papel da APS, segundo as diretrizes nacionais, é de ordenar o cuidado em saúde, 

compartilhando suas ações com as redes locais. Partindo de um diagnóstico situacional, a APS deve 

garantir o acesso da população às ações de prevenção, diagnóstico e manejo do HIV/Aids (13). 

As RAS surgiram como forma de garantir os princípios da integralidade, universalidade e 

equidade da atenção à saúde da população brasileira. Vem em resposta à evidente dificuldade de 

superar a fragmentação das ações e serviços de saúde e enfrentar a transição epidemiológica, 

caracterizada por infecções, desnutrição e problemas de saúde reprodutiva; doenças crônicas e de seus 

fatores de riscos e pelo forte crescimento da violência e das causas externas (20). 

Assim, o princípio da integralidade, múltiplo e polissêmico, representa um conjunto de 

tendências cognitivas e políticas que interligam as formas de organizar o processo de trabalho, além 

de uma categoria genérica capaz de englobar diversas dimensões do cuidado, como acesso, qualidade 

e relações interpessoais. Esses aspectos repercutem sobre os arranjos das instituições de saúde, de 

modo que se busca a não dissociação das dimensões assistenciais e preventivas (21). 

Os resultados apresentados evidenciam a potencialidade do município para a descentralização 

do cuidado das PVHA em São Paulo. Existem instituições capazes de realizar ações cuidativas de 

diferentes complexidades e naturezas, em toda a abrangência do município.  

Dentre os pontos preconizados para a descentralização do cuidado pela APS estão a 

estratificação de risco e acompanhamento dos pacientes assintomáticos, a oportunidade de realização 

de exames (CD4 e Carga Viral) e acesso à dispensação de medicamentos pelas UBS ou em locais 

estrategicamente instalados, atendendo a demanda local de forma otimizada.  

As características apresentadas nos resultados referentes à CRS Leste evidenciaram algumas 

das vulnerabilidades da população residente. As características sócio demográficas mostraram baixos 

indicadores de escolarização e renda e o maior tempo de deslocamento diário dos trabalhadores. No 

caso da escolaridade, um estudo realizado com 1,208 jovens brasileiros, entre 18 e 29 anos de idade, 

confirmam como fator significativo para vulnerabilidade ao Hiv/aids, e a remuneração desses mesmos 

jovens não ultrapassam dois salários mínimos (22).  

Embora apresente o maior número de instituições de saúde, inclusive de SAE, e, portanto, a 

melhor proporção entre população e UBS, dentre as demais CRS, não é a região que mais diagnostica 

HIV. A proporção entre número de diagnósticos e óbitos por HIV/Aids é a maior do município. 
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Ressalta-se, entretanto, que o número expressivo de UBS possibilita uma ampla cobertura das PVHA 

e possibilidade de acesso destas aos recursos terapêuticos.  

Com vistas a integralidade nos serviços de saúde, estudo realizado no município de Porto 

Alegre, sobre o processo de descentralização e da atenção em HIV/AIDS para APS, identificou 

aspectos positivos do acompanhamento dos pacientes pelas equipes da APS, tais como a proximidade, 

o fácil acesso à UBS e a mudança de cultura, todos representados pela inserção do aconselhamento na 

comunidade.  Por outro lado, o constrangimento referido dada a proximidade da unidade de saúde 

com a residência do paciente e o compartilhamento do mesmo espaço com pessoas conhecidas levou 

a uma discussão paradoxal do território, constituindo importante desafio na efetivação da proposta de 

descentralização (8).  

Destaca-se que o acesso das PVHA às APS, são realizados em duas situações distintas, seja 

quando o indivíduo conhece o diagnóstico e busca auxílio por demandas de saúde que não se referem 

diretamente ao HIV/aids, ou para o diagnóstico da infecção por meio do teste rápido (23). Portanto, 

ressalta-se a necessidade de promover uma relação de vínculo e confiança, onde se perceba a Unidade 

Básica de Saúde como porta de entrada também para as questões relacionadas ao HIV/aids, capaz de 

suprir integral e longitudinalmente as necessidades das PVHA (23). 

Na perspectiva do profissional, a revelação do diagnóstico implica em um momento de 

ansiedade, para ambas as partes. Tal situação é atribuída ao estigma relacionado a doença, que em 

toda sua trajetória histórica foi permeada por características estereotipadas e pela representação social, 

que denotam a necessidade de preparo profissional (23). 

A qualificação dos profissionais da AB operacionalizada em diferentes modelos de educação, 

tais como presencial ou não presencial, educação permanente com profissionais experientes na 

atenção as PVHA e por meio de parcerias com instituições de ensino locais, constituem um dos 

pilares para a implementação do manejo da infecção pelo HIV na APS. Que está relacionado não 

apenas ao trato com as questões estigmatizantes, mas considerando a diversidade demográfica de cada 

região.  Os dados apresentados nos resultados, apesar da CRS Sudeste apresentar número expressivo 

de PVHA com idade maior que 13 anos, a faixa etária mais acometida pela Aids, foi de 30 a 34 anos. 

Neste sentido, a qualificação profissional relaciona-se também com a necessidade de estabelecer 

comunicação efetiva quanto ao aconselhamento, que compreenda e respeite as particularidades de 

cada fase de vida de acordo com as idades identificadas. 
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Considerando que os preceitos éticos para atendimento ao adolescente deve reconhece-los 

como sujeitos sociais, portadores de direitos e garantias próprias, quando comparadas ao adulto, e 

ainda que em desenvolvimento, o atendimento a esse público deve garantir o direito a autonomia, 

confidencialidade e sigilo das consultas, bem como a não participação dos responsáveis, caso assim o 

queiram, desde que sua integridade não esteja em risco (24). 

Neste sentido, a qualificação e a garantia de suporte técnico aos profissionais da APS, 

oportunizam a prática no local e o conhecimento real do manejo as PVHA, desde o acolhimento até as 

demandas especificas ao HIV de modo que possibilite a compreensão da complexidade da atenção a 

saúde das PVHA.  

Por outro lado, as questões relacionadas ao estigma, sugerem um outro fator de importante 

abordagem para qualificação profissional, haja vista que estudos apontam que embora em menor 

proporção, as PVHA percebem por parte dos profissionais, atitudes que expressam estigma e 

descriminação (26).  

Segundo uma pesquisa realizada em 2016, quatro anos após a portaria que resolve quanto a 

municipalização (6), os principais desafios que tencionavam o processo consistem na confiabilidade do 

teste rápido, a sobrecarga de trabalho na visão dos profissionais, equipes incompletas e rotatividade, 

expectativa de inexistência ou elevada procura (26). 

Nesta perspectiva, a significativa diferença na proporção entre PVHA e UBS, quando a CRS 

centro apresenta 737 PVHA para cada UBS, enquanto CRS leste apresenta 64 PVHA/UBS, torna 

legítimo os fatores suscitados. 

 Outro ponto importante, consiste na disponibilização de exames de CD4 e Carga Viral (CV) 

além dos testes rápidos para diagnostico do HIV, constituem estratégias para prevenção da 

transmissão e diminuição da morbimortalidade, que atrelados a adesão do tratamento tem contribuído 

para qualidade de vida das PVHA (13). 

Apesar de serem citados como medidas de implementação para o manejo da infecção pelo 

HIV na APS, um estudo realizado no estado de São Paulo e outro em Pernambuco, ambos em 2016 

apontam fragilidades para realização dos testes rápidos, relacionadas à logística da entrega, onde os 

principais motivos para não realização dos Testes Rápido Diagnóstico (TRD) foram a falta dos 

insumos e materiais, estrutura física para realização dos testes, carência de recursos humanos, bem 

como de profissionais capacitados  disponíveis para esta atividade, e aconselhamento pré e pós-teste; 
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 oportunidades de melhorias na capacitação profissional e na execução de atividades educativas 

também foram destacados (27). 

Neste mesmo contexto, viabilizar o acesso aos antirretrovirais, para promoção do manejo do 

HIV/aids na APS, implica na reorganização das Unidades Básicas de Saúde ou da criação de novas 

unidades de dispensação de medicamentos, visto que  a dispensação dos antirretrovirais, se dá por 

meio das Unidades de Dispensação de Medicamentos (UDM), cujo, controle ocorre por meio de 

Formulário de Solicitação de Medicamentos e o Sistema de Controle Logístico de 

Medicamentos (SICLOM).  Outro ponto importante é a relação de confiança, empatia e sigilo entre 

profissional e usuário, visto que acolhimento é uma importante ferramenta no processo de adesão ao 

tratamento, e que pesquisas evidenciam que PVHA buscam por atendimento distante das residências 

justamente por medo de ter o diagnostico revelado (8).   

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a distribuição espacial das instituições municipais de saúde favorece o 

processo de descentralização, visando a integralidade e longitudinalidade do cuidado. No entanto, há 

que se reconstruir conceitos culturais, que rompam com as questões estigmatizantes que porventura 

dificultam a aceitação das PVHA em iniciar o acompanhamento na UBS próxima a sua residência. 

Essa relação incongruente entre espaço e PVHA, denotam a necessidade de se investir de forma 

incisiva na qualificação profissional, reestruturação física e acolhimento das PVHA. 

As necessidades enfrentadas hoje pelas PVHA, resultam de um contexto cultural degenerado 

em função das incógnitas do início da epidemia. No entanto, os avanços tecnológicos permitem por 

meio dos equipamentos em saúde avançar continuamente, por meio de investimentos em tecnologias 

dura, mas sobretudo em tecnologias leves que nos permitem usufruir, da distribuição espacial das 

instituições. 
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3 NECESSIDADES EM SAÚDE DAS PESSOAS COM HIV/AIDS: REVISÃO DE 

ESCOPO 

 

RESUMO  

 

Este estudo teve como objetivo de identificar as necessidades em saúde das Pessoas que Vivem 

com HIV/Aids percebidas e/ou satisfeitas pelos serviços de saúde, bem como os aspectos 

relacionados. Trata-se de uma revisão sistemática de escopo cujo método foi baseado na 

proposta elaborada e recomendada pelo Instituto Joanna Briggs, da Universidade de Adelaide, 

Austrália. De 736 artigos estudos identificados, foram mantidos 170 para a revisão, e seus 

conteúdos foram sintetizados em quatro categorias: 1) Aspectos relacionados à oferta de 

assistência e cuidados à saúde da PVHA; 2) Aspectos relacionados à vivência do HIV/Aids; 3) 

Implicações físicas, bioquímicas, metabólicas e imunológicas do HIV/Aids; e 4) Saúde sexual e 

reprodutiva da PVHA. Conclui-se que as implicações da doença no cotidiano das pessoas, ainda 

é motivo de preocupação mesmo após duas décadas do início da terapia com antirretrovirais e 

embora não conceituem necessidades em saúde, expressam as dificuldades ou problemas, cujo a 

satisfação contribui para oferta de assistência integral. 

 

Palavras chave: Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; Necessidades em Saúde; Revisão 

Sistemática. 

 

HEALTH NEEDS OF PEOPLE LIVING WITH HIV / AIDS: SCOPE REVIEW 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to identify the health needs of people living with HIV / AIDS perceived and / 

or satisfied by health services, as well as related aspects. This is a systematic review of the 

scope of which was based on the proposal developed and recommended by the Joanna Briggs 

Institute, University of Adelaide, Australia. Of the 736 articles identified, 170 were maintained 

for the review, and their contents were synthesized in four categories: 1) Aspects related to the 

offer of care and health care of PLWHA; 2) Aspects related to living with HIV / AIDS; 3) 

Physical, biochemical, metabolic and immunological implications of HIV / AIDS; and 4) 

Sexual and reproductive health of PLWHA. It is concluded that the implications of the disease 

in people's daily lives, is still cause for concern even after two decades of starting antiretroviral 

therapy and although they do not conceptualize health needs, express the difficulties or 

problems, whose satisfaction contributes to the provision of care integral. 

 

Key words: Acquired immunodeficiency syndrome; Health Needs; Systematic review 
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INTRODUÇÃO  

 

Após três décadas da epidemia, a Síndrome da imunodeficiência Adquirida (AIDS), 

apesar da cronificação configura-se uma doença incurável, agressiva e debilitante por expor o 

indivíduo a grande desconforto e provocar a morte (1).   

A instituição da Terapia Antirretroviral (TARV), surgiu como um alento e tem avançado 

bastante desde seu início apresentando bons resultados quanto a qualidade e aumento da 

expectativa de vida das Pessoas que Vivem com HIV/Aids (PVHA). As recomendações de 

início precoce do uso das medicações consideram os benefícios relacionados a redução da 

morbidade e mortalidade, a diminuição da transmissão da infecção pelo vírus e da tuberculose 

que constitui a principal causa de óbitos no Brasil (2).  

Nesse sentido a infecção pelo HIV, desenvolveu características crônicas e o modelo de 

atendimento centrado em serviços especializados passou a não ser mais eficaz (3). As mudanças 

provocadas nesse cenário, permitiu que as pessoas passassem a conviver com HIV/Aids e por 

isso apresentassem necessidades diferentes, a partir do momento que se busca compreender os 

aspectos fisiopatológicos da doença e a sua repercussão na vida do indivíduo. 

Sob a perspectiva de Schraiber, as necessidades são caracterizadas pelo produto da 

satisfação das demandas, à medida que as intervenções a essas necessidades representam 

consumo de algo que o indivíduo carece e entende que precisa ser corrigido: 

 

“...algo que o indivíduo entende que deve ser corrigido em seu atual estado 

sócio-vital. Pode ser uma alteração física, orgânica que o impede de seguir 

vivendo em sua rotina de vida, ou um sofrimento ainda não identificado 
fisicamente; ou até mesmo uma situação que reconhece como “uma falta”, algo 

de que carece, como, por exemplo, uma informação” (4)  
 

Conviver com o HIV/Aids, implica lidar diariamente com problemas transdisciplinares 

relacionados a trajetória de vida, tais como, ruptura de relações interpessoais, ocupacionais, que 

podem desencadear sintomas depressivos, além das questões relacionadas ao estigma, 

discriminação e efeitos adversos das medicações  

Do ponto de vista filosófico, as necessidades naturais compreendem os aspectos 

biológicos para manutenção da vida, expressas pela alimentação, abrigo, necessidades sexuais, 
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contato social e autopreservação. Por outro lado, as necessidades propriamente humanas são 

caracterizadas pelas autonomias, autodeterminação atividade moral, reflexão, entre outras são 

provenientes do capitalismo (5).  

Nesse sentido tomou-se como objetivo desse estudo identificar as necessidades em saúde 

das PVHA percebidas e/ou satisfeitas pelos serviços de saúde, bem como os aspectos 

relacionados. 

 

MÉTODO 

 

O estudo foi delineado como uma revisão de escopo cujo objetivo foi identificar as 

necessidades em saúde das PVHA percebidas e/ou satisfeitas pelos serviços de saúde, bem 

como os aspectos relacionados.  

A revisão seguiu método baseado na proposta elaborada e recomendada pelo Instituto 

Joanna Briggs, da Universidade de Adelaide, Austrália (6).  

Foram incluídos estudos primários, em português e inglês, que envolvessem como 

participantes, ou como sujeitos de interesse, as PVHA, em que o contexto foram necessidades 

em saúde das mesmas. 

Para o desenvolvimento busca foram elaboradas as perguntas de revisão: 

- Como as necessidades em saúde são definidas pelos autores? 

- Quais são as necessidades em saúde expressas pelas PVHA? 

- Quais são as necessidades em saúde reconhecidas e satisfeitas pelos serviços de saúde 

que atendem PVHA? 

- Que serviços de saúde estão envolvidos no reconhecimento e satisfação das 

necessidades em saúde das PVHA? 

- Como são satisfeitas as necessidades das PVHA? 

Estiveram envolvidos na revisão duas pesquisadoras que participaram das etapas de 

busca, seleção e análise dos dados. Foram definidos os seguintes critérios de inclusão: a) 

Pessoas adultas (18 anos ou mais) que vivem com HIV/Aids; b) Necessidades de saúde, 

identificadas, satisfeitas ou que possam ser satisfeitas por meio de ações de cuidado, assistência 

ou encaminhamentos do setor saúde;  c) Pessoas brasileiras ou estrangeiras vivendo em 
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território brasileiro assistidas sob as diretrizes do SUS . Após seleção, foram excluídos aqueles 

que a) Gestantes; Pessoas que não tenham o diagnóstico confirmado ou que estejam inseridas 

em contextos de promoção e prevenção (sem a infecção); b) Necessidades relacionadas à 

prevenção e promoção, em contextos onde a infecção não tenha ocorrido. Estudos que tratem 

exclusivamente de percepção ou significados dos profissionais para o cuidado das pessoas com 

HIV/Aids, sem considerar como objeto principal as necessidades das pessoas (foco na 

necessidade do profissional);    c) Estudos de avaliação, descrição ou análise exclusivamente de 

fluxos institucionais ou de atendimento, sem levar em conta, diretamente, as necessidades da 

pessoa vivendo com HIV/Aids. Artigos anteriores a 1996. Ações no contexto da prevenção de 

transmissão vertical do HIV; Artigos derivados de pesquisas de construção e validação de 

instrumentos, mesmo que na temática HIV/Aids. Considerando as perguntas de revisão, a busca 

de artigos científicos nas bases da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PUBMED: a partir dos 

termos de busca definidos pela estratégia PCC, onde P representou a população, C representou 

o conceito de interesse e C representou o contexto. Os termos e suas combinações para construir 

a estratégia foram: “pessoas vivendo com hiv”; “pessoas vivendo com aids”; “people living 

with hiv”; “people living with aids”; “Necessidades em saúde”; “Necessidades de saúde”; 

“health needs”; “Brasil”; “Brazil”; “Brazilian”. 

Para a primeira etapa de busca os termos foram combinados e testados em cada uma das 

bases escolhidas, considerando-se como válida a combinação com melhores resultados. Na 

segunda etapa, foi realizado a busca a partir dos descritores e palavras chave dos artigos 

selecionados, que tinham relação com o objetivo da revisão. Os descritores inespecíficos foram 

descartados, sendo utilizados para nova busca os termos Pessoas vivendo com HIV; qualidade 

de vida; Infecções pelo HIV; estigma social; síndrome da imunodeficiência adquirida. 

Na terceira e última etapa, foi realizado a identificação de outros artigos. Com a leitura 

dos títulos, foram selecionados 93artigos nas referências que correspondiam aos critérios de 

elegibilidade e inclusão. Do total localizado, apenas 53 pois 15 artigos estavam duplicados, 9 

artigos não tinham relação com a temática, 7 artigos não se enquadravam no contexto de Brasil, 

6 artigos eram referência de artigos iniciais que foram excluídos e 3 não se tratava de pesquisa 

primária. 

O processo completo de busca está representado pela figura 1: 
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Figura 1 - Diagrama de fluxo da busca na literatura e inclusão de artigos. 

 

 

Com a definição do corpus, os artigos foram lidos na íntegra e os dados coletados em 

formulário construído especificamente para o presente estudo, considerando aspectos relevantes 

de outras revisões sistemáticas, no que diz respeito aos itens de identificação do artigo.  

 

RESULTADOS 

 

A partir dos critérios estabelecidos na estratégia de busca foram identificados um total 

de 736 artigos. A triagem inicial se deu pela exclusão de 584 artigos duplicados, e posterior 

eliminação após leitura dos títulos e resumos. Foram adicionados 53 artigos a partir da busca 

manual nas referências dos artigos selecionados na etapa anterior. Dessa forma, foram incluídos 

na revisão de escopo 170 estudos (Quadro 1). 
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As 170 publicações incluídas na revisão para análise do texto na íntegra foram realizadas 

entre os anos de 1996 e 2018, por considerar o recorte temporal do início da utilização da 

Terapia Antirretroviral, que proporcionou melhoria no prognóstico e qualidade de vida das 

PVHA (7). 

 

Quadro 1: Relação dos artigos selecionados, com indicação de autor (es), título, ano de  

publicação e revista.  

 

Autor Título 

Ano de 

publicação 
do artigo 

Revista 

Meneghin, P.(8) 

Entre o medo da contaminação pelo 
HIV e as representações simbólicas da 
AIDS: o espectro do desespero 
contemporâneo 

1996 REEUSP 

Acurcio, A. et al (9) 
Health care utilization and survival 
among patients with Aids in Belo 
Horizonte, Minas Gerais, Brazil. 

1998 
Cadernos de Saúde 

Pública 

Santoro, LG. et al. (10) 
Gender and survival 
after AIDS in Rio de Janeiro, Brazil. 

1998 

Journal of acquared 
Immune deficiecy 

sundromes and human 
retrovirology 

Lopes, M. et al.(11) 
Pessoas vivendo com HIV: estresse e 
suas formas de enfrentamento 

1998 RLAE 

Stefanelli, MC, et al..(12) 
A convivência 
familiar do portador de HIV e do 
doente com AIDS. 

1999 
Família saúde e 

desenvolvimento 

França, I.(13) 
Convivendo com a soropositividade 
HIV/AIDS: conceito aos preconceitos 

2000 REBEn 

Lignani Júnior, L. et 
al.(14) 

Avaliação da aderência aos 
antirretrovirais em pacientes com 
infecção pelo HIV/AIDS. 

2001 
Revista de Saúde 

Pública 

Paiva, V. et al.(15) 
Sem direito de amar? A vontade de ter 
filhos entre homens (e mulheres) 
vivendo com o HIV 

2002 Psicologia USP 

Santos, N. et.al (16) 
Saúde reprodutiva e sexualidade em 
mulheres HIV positivas 

2002 
Revista de Saúde 

Pública 

Silva S, et al et al.(17)  
Mulheres HIV positivas, reprodução e 

sexualidade 
2002 

Revista de Saúde 

Pública 

Alves, RN. et al.(18) 
Fatores psicossociais 
e a infecção por HIV em mulheres. 

2002 
Revista de Saúde 

Pública 

Tunala L. G.(19) 
Fontes cotidianas de estresse entre 
mulheres portadoras de HIV. 

2002 
Revista de Saúde 

Pública 
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Oliveira, L. et al.(20) 

Demandas reprodutivas e a assistência 
às pessoas vivendo com HIV/AIDS: 
limites e possibilidades no contexto 
dos serviços de saúde especializados. 

2003 
Cadernos de Saúde 

Pública 

Carvalho, V. et al.(21) 
Determinantes da aderência à terapia 
antirretroviral combinada em Brasília, 

Distrito Federal, Brasil, 1999-2000. 

2003 
Cadernos de Saúde 

Pública 

Rodrigues, C. et al.(22) 
Interrupção do acompanhamento 
clínico ambulatorial de pacientes 
infectados pelo HIV 

2003 
Revista de Saúde 
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Revista Brasileira de 

Medicina do Esporte 

Castro, A. et al. (148) 
Excesso de peso e obesidade 
abdominal em adultos vivendo com 
HIV/Aids 

2016 
Revista da Associação 

Médica Brasileira 

Magnabosco, G. et al. 

(149) 
Controle da Tuberculose em pessoas 
vivendo com HIV/Aids 

2016 RLAE 

Silva, R. et al. (150) 

Fatores preditivos dos diagnósticos de 

enfermagem em pessoas vivendo com 
a síndrome da imunodeficiência 
adquirida 

2016 RLAE 

Pedrosa, S. et al. (151) 
Suporte social de pessoas que vivem 
com a Síndrome da Imunodeficiência 
Adquirida 

2016 
Texto Contexto 
Enfermagem 

Reis, R. et al. (152) 
Avaliação dos sintomas depressivos 
somáticos e afetivo-cognitivos de 
pessoas vivendo com HIV/Aids 

2017 
Acta Paulista 

Enfermagem 

Jesus, G. et al. (153) 
Dificuldades do viver com HIV/Aids: 
Entraves na qualidade de vida 

2017 
Acta Paulista 

Enfermagem 

Neto, V. et al. (154) 
Diagnósticos de enfermagem da 
CIPE® para pessoas com Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida 

2017 
Acta Paulista 

Enfermagem 

Góis, A. et al. (155) 
Representações sociais de profissionais 
da saúde sobre as pessoas vivendo com 
hiv/aids 

2017 Av Enferm 
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Fernandes, N. et al. (156) 
Vulnerabilidade à infecção do HIV 
entre casais sorodiscordantes no Rio de 
Janeiro, Brasil 

2017 
Cadernos de Saúde 

Pública 

Santos, D. et al. (157) 

Infecção latente por tuberculose entre 
pessoas com HIV/Aids, fatores 
associados e progressão para doença 

ativa em município no Sul do Brasil 

2017 
Cadernos de Saúde 

Pública 

Garcia, R. et al. (158) 
Experiências de homens que fazem 
sexo com homens vivendo com HIV: 

diferentes processos emocionais 

2017 Cuidarte Enfermagem 

Souza, M. et al. (159) 

Reproductive desire among women 

living with HIV/AIDS in Central 
Brazil: 
Prevalence and associated factors. 

2017 Plos One 

Catunda, C. et al. (160) 

Qualidade de vida de pessoas vivendo 
com HIV/Aids:  efeitos da percepção 
da doença e de estratégias de 
enfrentamento 

2017 
Psicologia Teoria e 

Pesquisa 

Calvetti, P. et al. (161) 
Níveis de Ansiedade, Estresse 
Percebido e Suporte Social em Pessoas 
que Vivem com HIV/Aids 

2017 
Psicologia Teoria e 

Pesquisa 

Pinho, C. et al. (162) 
Coping religioso e espiritual em 
pessoas vivendo com HIV/Aids 

2017 Reben 

Pinho, C. et al. (163) 
Hospitalização de pessoas com 50 anos 
ou mais vivendo com HIV/Aids 

2017 REBEn 

Oliveira, F.et al. (164) 
Orientação sexual e qualidade de vida 
de pessoas vivendo com HIV/Aids 

2017 Reben 

Caliari, JS. et al. (165) 

Qualidade de vida de idosos vivendo 

com HIV/Aids em acompanhamento 
ambulatorial 

2017 REBEn 

Caliari, J. et al. (166) 
Fatores relacionados com a 
estigmatização percebida de pessoas 
vivendo com HIV 

2017 REEUSP 

Freitas, M. et al. (167) 
Interações sociais e a adesão à terapia 
antirretroviral de pessoas vivendo com 
HIV/Aids 

2017 REME 

Costa, E. et al. (168) 
Avaliação da função renal de pacientes 
com vírus da imunodeficiência humana 

2017 RENE 

Oliveira, L. et al. (169) 
Sexual partnerships of people living 
with the Human Immunodeficiency 
Virus 

2017 RENE 
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Beraldo, R. et al. (170) 

Redistribuição de gordura corporal e 
alterações no metabolismo de lipídeos 
e glicose em pessoas vivendo com 
HIV/Aids 

2017 
Revista Brasileira de 

Epidemiologia 

Lima, R.et al. (171) 

Self-reported and measured weight, 
height and body mass index for the 

diagnosis of the nutritional status in 
people living with HIV/Aids 

2017 Revista de nutrição 

Medeiros, R. et al. (172) 

Qualidade de vida, fatores 
socioeconômicos e clínicos e prática de 
exercício físico em pessoas vivendo 
com HIV/aids 

2017 
Revista de Saúde 

Pública 

Foresto, J. et al. (173) 
Adesão à terapêutica antirretroviral de 
pessoas vivendo com HIV/Aids em um 
município do interior paulista 

2017 
Revista Gaúcha 
Enfermagem 

Pinho, C. et al. (174) 
Religiosidade prejudicada e sofrimento 
espiritual em pessoas vivendo com 
HIV/Aids 

2017 
Revista Gaúcha 
Enfermagem 

Guimarães, C. et al. (175) 
Difficulties reported by HIV-infected 
patients using antiretroviral therapy in 
Brazil. 

2018 Clínicas 

Moraes, D. et al. (176) 
O conhecimento de pessoas vivendo 
com HIV/Aids sobre a Terapia 

Antirretroviral 

2018 Enfermeria global 

Silva, R. et al. (177) 
Estratégias de enfrentamento utilizadas 
por pessoas vivendo com Aids frente à 
situação da doença 

2018 RLAE 

           Fonte: Elaborado pelo autor com dados da pesquisa 

 

A análise integral dos artigos permitiu identificar os eixos principais de interesse de cada 

publicação. Quanto ao tipo de unidade dos estudos, a maior concentração foi atribuída aos 

estudos campo, que correspondem a 161 (94,7%), seguido de cinco (2,9%) ensaios clínicos, três 

(1,8%) estudos de caso e um (0,6%) estudo documental. No que se refere ao período de 

segmento dos estudos, identificou-se que 14 (8,2%) dos estudos são longitudinais e 156 (91,8%) 

transversais. Quanto ao tipo de estudo, segundo informação do próprio artigo, observa-se 29 

(17,1%) estudos descritivos, seguido de 16 (9,4%) exploratórios. Os estudos auto descritos 

como analíticos, e descritivos e exploratórios totalizaram 14 (8,2%) para cada perfil. Enquanto 

que as menores concentrações são dos estudos observacionais 2(1,2%), e os analíticos 

descritivos e os etnográficos apresentam 1 (0,6%) cada. 93 (54,7%) dos artigos não definiram o 

perfil de avaliação epidemiológica do estudo.  
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A abordagem quantitativa foi mais frequente, com 105 (61,8%) dos estudos, seguida de 

61(35,9%) estudos qualitativos e 4 (2,4%) que combinaram as duas abordagens.  

 As técnicas utilizadas para coletas de dados foram classificadas em 12 tipos. As 

entrevistas foram utilizadas por 75(44,1%) dos estudos, seguidas da aplicação de instrumentos 

de medida ou escala em 45(26,5%) dos estudos, conforme detalha a tabela 1: 

 

Tabela 1: Técnicas utilizadas pelos estudos para coleta de dados. 
    

 
F 

 

Do total de artigos incluídos na revisão, 117 (68,8%) deles utilizaram como fonte de 

dados as PVHA de ambos sexos. Na sequência, 21 (12,4%) estudos focalizaram a pesquisa nas 

mulheres que vivem com HIV e Aids,  seis (3,5%) estudos coletaram dados somente com 

homens que vivem do HIV e Aids e três (1,8%) estudos trabalharam com idosos que vivem com 

HIV e Aids.  Dez (5,9%) artigos utilizaram prontuários como fontes de dados e sete (4,1%) 

abordaram profissionais de saúde. Outros seis estudos foram realizados por meio de observação 

ou abordagem de mais de um grupo de pessoas.  

Quanto ao local ou cenário do estudo, os Serviços Especializados DST/Aids 

concentraram 72(42,4%) dos estudos, hospitais ou ambulatórios foram utilizados em 62 

(36,5%) estudos, seguidos de Organização Não Governamental (ONG) ou Grupos de apoio 

comunitário com 12 (7,1%) pesquisas.  

Coleta de dados n %  

Entrevista 75 44,1  

Aplicação de Instrumentos de medida ou Escalas 45 26,5  

Coleta em Prontuários 12 7,1  

Entrevista e Avaliação clínica 7 4,1  

Entrevista e Observação participante ou 

etnográfica 

7 4,1  

Entrevista e Coleta em Prontuários 5 2,9  

Avaliação Clínica 4 2,4  

Entrevistas 4 2,4  

Grupo Focal 3 1,8  

Intervenção 3 1,8  

Entrevista e Grupo focais 2 1,2  

Combinação de três ou mais estratégias  3 1,8  

 170 100,0  
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Foi possível analisar a distribuição das publicações de acordo com as Regiões e Estados 

Brasileiros dos cenários de estudo. A região com maior concentração de publicações é a região 

Sudeste com 61(35,9%) artigos selecionados e deste total, 37(21,8%) artigos são oriundos de 

pesquisas realizadas no estado de São Paulo. A região Nordeste somou 48 (28,2%) estudos, com 

destaque expressivo para Pernambuco 12(7,1%) e Paraíba com 10(5,9%) estudos. O estado do 

Rio Grande do Sul 6(3,5%) é maior do que a quantidade apresentada pela região norte inteira 2 

(1,2%).    

De acordo com os principais aspectos abordados em cada estudo, eles foram 

categorizados quanto a sua temática, constituindo quatro grandes grupos denominados nesta 

revisão como: aspectos relacionados à oferta de assistência e cuidado à Saúde da PVHA; 

Aspectos relacionados à vivência do HIV/Aids; Implicações Físicas, bioquímicas, metabólicas e 

Imunológicas do HIV/Aids e Saúde sexual e reprodutiva da PVHA. O gráfico 1, descreve a 

distribuição dos estudos quanto à temática abordada no decorrer dos anos de publicação, onde 

observa-se que o maior número de publicações está concentrado entre os anos de 2011 e 2017 e 

tiveram como tema central os aspectos relacionados à vivência do HIV/Aids. 

 
Gráfico 1 - Distribuição do ano das publicações quanto a temática  
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3.1 Aspectos relacionados à oferta de assistência e cuidado à Saúde da PVHA 

 

Longe de se constituírem ações isoladas, estabelecidas apenas por tecnologias duras, o 

cuidado e a assistência à PVHA, estão além de técnicas manuais, protocolos, terapêuticas e 

políticas. Implica despir-se de estigmas e sofismas, para tocar o humano e compreendê-lo. Não 

que seja uma tarefa fácil, mas o querer fazê-lo permite ver o outro com as lentes da empatia, de 

modo a perceber as suas necessidades e buscar satisfazê-las.  

 

3.1.1 Assistência ou cuidado da PVHA 

 

O processo do cuidar revela uma relação entre o ser que cuida e o que carece cuidado. 

Trata-se de uma experiência vivenciada de maneira singular, percebida segundo seu próprio 

referencial de vida, sobremodo subjetivo (32).  

Nesse sentido, na busca por conceber as necessidades na revisão, nenhum artigo define 

sob qual perspectiva olha as necessidades das PVHA, mas admite-se que essas necessidades 

foram ampliadas em decorrência da cronicidade da doença (104), Em linhas gerais, os artigos 

fazem referência as necessidades como atreladas ao aspecto físico, biológico e psicossociais que 

por vezes podem ser evidentes ou subjetivas quando de natureza psíquica.  

 

3.1.2 Rede de Serviços 

 

 No que se refere as medidas satisfeitas pelos serviços, os estudos demonstram 

congruência ao afirmar que são disponibilizados atendimentos de rotina, exames diagnósticos, 

aconselhamento, dentre outros previstos. 

 

3.1.3 Vulnerabilidade 

 

Embora se identifique a importância em reconhecer a vulnerabilidade no cuidado a 

saúde de pessoas vivendo com HIV/Aids, para satisfação das necessidades em saúde, os estudos 

que se enquadram nesta temática não adotam definição de necessidades, porém reconhecem que 
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devem ser ampliadas. Mesmo na ausência de estratégias de intervenção, as ações 

multiprofissionais, medidas de prevenção e serviços especializados são citados quanto ao que se 

espera que deva ser feito (117).  

 

3.2 Aspectos relacionados à vivência do HIV/Aids  

 

Vários são os fatores que interferem na vida do indivíduo após o diagnóstico de 

HIV/Aids. Iniciar a terapêutica que muitas vezes requer o uso de múltiplos medicamentos, 

receber o apoio da família e amigos quando se trata de uma doença estigmatizante, enfrentar os 

medos, preconceitos e estigmas de uma doença incurável, são aspectos que amplamente 

abordados, quanto a se viver com HIV/Aids. As nuances desse cenário compõem as 

particularidades das necessidades expressas pelas PVHA.  

 

3.2.1 Adesão 

 

Aderir à terapia medicamentosa é essencial para que se tenha melhor sobrevida dos 

indivíduos e constitui fator determinante para a cronificação da doença desde que foi 

introduzida no contexto brasileiro.  

As dificuldades relacionadas à terapia medicamentosa para o HIV/Aids configuram um 

dos principais problemas encarados pelas PVHA, devido à fatores indesejáveis que 

comprometem o processo de adesão ao tratamento. Dentre os principais problemas apontados 

pelos autores dos estudos, estes versam entre a resistência para o início do tratamento, conflitos 

e falta de apoio dos familiares e amigos, que comumente são desencadeados pelo estigma da 

doença. Fatores como carência de diálogo e orientações, também são citados como empecilhos 

para a adesão. 

No contexto de adesão, nenhum dos artigos analisados contextualizam sobre a definição 

de necessidades em saúde, no entanto, entende-se que a adesão ao tratamento constitui uma 

necessidade para manutenção da vida (137). Há que se ressaltar a coerência entre os autores, sobre 

o que se reconhece que deve ser feito e as medidas implantadas para que os serviços satisfaçam 

tais necessidades. Sobre estes aspectos destacam-se as avaliações precoce dos fatores que 
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dificultam a adesão e medidas persistentes que reforcem a importância e os reflexos da adesão 

sobre a vida dos que dela necessitam. No que se refere ao que os serviços investigados 

satisfazem, primam por estratégias que permitam efetuar medidas que viabilizem o 

acolhimento, pela facilidade de acesso e atendimento especializado.  

 
3.2.2 Aids em Idosos 

 

Apesar da idade não ter sido uma variável de análise deste estudo, a Aids em idoso é 

facilmente justificável pelo fato de que o diagnóstico tardio do idoso, se refere a prática 

profissional, por não reconhecerem a vulnerabilidade do idoso frente ao HIV. 

Quanto às necessidades previstas para este grupo, foram citadas as Necessidades 

Humanas Básicas. A Aids na população idosa configura um sério problema de saúde pública, 

visto elevado grau de morbidade e mortalidade em decorrência do aumento da expectativa de 

vida (67).  Neste sentido, os serviços reconhecem que quanto maior a idade maior a possibilidade 

de identificar comorbidades (163), dificultando o diagnóstico do HIV e retardando o início da 

terapêutica correta. Apesar de se reconhecer as necessidades e agravantes dessa faixa etária, os 

estudos não apresentam estratégias ou indicam algum serviço especializado. 

 

3.2.3 Apoio Social e Familiar 

 

Dentre outros fatores, o suporte social desempenha influência positiva sobre a vida das 

pessoas que vivem com HIV/Aids (151). Segundo os estudos que desbravam essa temática, os 

principais problemas associados a essas questões estão relacionadas a omissão da 

soropositividade, sentimentos de solidão e isolamento, que estão atreladas as dificuldades 

relacionadas ao preconceito e discriminação da doença. (12,151)  

No tocante a conceituar as necessidades em saúde na vertente do apoio social e familiar, 

não há consenso no que tange a definição, mas os estudos admitem que além de articular com 

aspectos amplos da vida da pessoa, as necessidades essências, denominadas estão relacionadas 

as necessidades naturais. 

Neste sentido, embora os estudos não apresentem de que forma os serviços satisfazem 

essas necessidades, apresenta-se a ânsia por conhecimento por parte dos profissionais acerca de 
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suporte social, que estão relacionados com outros aspectos demasiadamente importantes para a 

vida das PVHA. 

 

3.2.4 Enfrentamento 

 

Muitos são os impactos na vida de quem recebe o diagnóstico de infecção pelo HIV, por 

não se resumirem apenas aos aspectos físicos e biológicos, mas incluem as angústias 

desencadeadas por uma doença sem cura, estigmatizada e acrescida do peso do julgamento 

moral da sociedade (115).  

No campo do enfrentamento, os autores assentem entre os fatores caracterizados como 

problemáticos para as PVHA, e os aspectos que reconhecem como estratégias a serem adotadas 

afim de minimizar os infortúnios da doença. Neste sentido, são citados o marcante processo de 

estigmatização, a desgastante relação entre o tratamento da doença e as relações trabalhistas, 

somadas ao contexto afetivo e religioso. Considerando os aspectos epidemiológicos da Aids no 

país, a construção da escala de enfrentamento foi citada como uma alternativa intervencionista, 

afim de que se possa identificar especificidades associadas às estratégias de enfrentamento (26). 

  

3.2.5 Estigma e Preconceito 

 

Relacionados intrinsecamente com outros aspectos da vivência com HIV/Aids, o campo 

do estigma e preconceito é permeado por características negativas atribuídas a Aids desde a sua 

descoberta.  

Neste sentido, revelar ou não o diagnóstico, a aceitação imediata, as dificuldades de 

conseguir ou se manter no emprego, e os conflitos por acreditar no estigma são fatores 

apresentados nos estudos e identificados como problemas.  Ao passo que ao identificar tais 

dificuldades os serviços de saúde reconhecem a necessidades de intervir no campo da educação 

em saúde promovendo orientações a toda população, para que se possa desmistificar as questões 

pertinentes ao HIV/Aids e romper com as barreiras da estigmatização, cujo princípio seja a falta 

de conhecimento. Faz-se necessários conhecer os impactos do estigma sobre a vida das PVHA, 

para que medidas assertivas sejam adotadas, no meio social, familiar, trabalhista e 
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principalmente da assistência, para que iatrogênias psicológicas não agravem as condições de 

saúde do indivíduo que demanda cuidado e atenção. Embora os estudos que contemplam essa 

temática não abordem definições de necessidades ou indiquem serviços para satisfazê-las, 

aponta-se para a busca da ressocialização das PVHA. 

 

3.2.6 Estresse 

 

A explanação acerca do estresse, requer inicialmente a compreensão do que este 

significa. Segundo Smith apud Tunala, (19) o estresse sugere dificuldades que afetam 

negativamente a saúde física e mental em um grau que excede o impacto de eventos maiores. 

Do ponto de vista dos autores que compreendem essa temática, essas dificuldades não tem 

como fonte o diagnóstico, mas sim tudo o que ele representa na vida das pessoas. 

Tais dificuldades não são apenas de fundo físico ou biológico, mas também mental, uma 

vez que as PVHA precisam enfrentar situações que estão relacionadas com a forte 

discriminação que acomete doença, sentimentos de medo da morte, solidão, mudanças em suas 

atividades diárias, além das complicações advindas do tratamento com antirretroviral.  

Neste contexto as necessidades em saúde não são definidas pelos autores, no entanto 

apoiam-se na expectativa de que devem incluir a família e fonte de renda de modo que 

contemple amplamente as dificuldades pontuadas. No que se refere aos serviços, os estudos 

reconhecem que as dificuldades interferem negativamente na vida das PVHA, e, portanto, 

indicam os a realização de trabalhos educativos de orientação, haja vista que é disponibilizado 

serviços especializados destinadas às PVHA.  

 

3.2.7 Qualidade de vida 

 

Os estudos apontam para diferentes dificuldades identificadas, onde apesar de se 

assemelharem em diversos aspectos, representam a percepção individual do sujeito segundo a 

forma de perceber os seus valores culturais. Segundo os estudos os problemas indicados pelas 

PVHA são de ordem financeira, como por exemplo moradia e alimentação, terapêuticos 

considerando os efeitos colaterais da TARV, psicológicos como sentimentos de ansiedade, 
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depressão e revolta, social pelo comprometimento dos vínculos afetivos entre amigos e 

familiares, físico devido as características da lipodistrofia, e perturbações gastrointestinais e 

neurológicas. 

No tocante as necessidades em saúde, os autores não apresentam definição, no entanto 

percebe-se que a cronicidade da doença, desencadeou necessidades especificas no que tange ao 

esquema terapêutico e atendimento nos serviços de saúde, sendo estes influenciados pelos 

fatores sócio culturais e que estão intrinsecamente relacionados a qualidade de vida. 

Ainda de acordo com os autores, reconhece-se a necessidade de adesão como ponto 

chave do tratamento e melhor condição de vida das PVHA, assim como relacionamento 

terapêutico, e estratégias de enfrentamento da doença. 

 

3.2.8 Religiosidade 

 

Sob os aspectos de vivência da PVHA, cita-se a religiosidade como forma de 

fortalecimento do indivíduo no enfrentamento das fragilidades impostas pela doença, tais como 

a culpa e o estigma que lhes são imputados (162).  

Nesta perspectiva, as necessidades são reconhecidas a partir de suas demandas das 

PVHA (31). Em que, segundo os estudos, a religiosidade pode ser estar afetada ou servir como 

fortalecimento, ao passo que quando são usadas como apoio, sugerem melhora na qualidade de 

vida das PVHA (88) 

Embora os serviços, não proponham nenhum serviço especializado, indicam que a 

necessidade de adotar formas de lidar com as questões relativas ao HIV/Aids, por sua 

característica estressante. (31) . 

 

3.2.9 Vivência do HIV/Aids 

 

Apesar de conhecer-se as implicações do HIV/Aids na vida das pessoas, o estudo dos 

artigos desse subgrupo não expressou definições a respeito de suas necessidades em saúde, no 

entanto evidencia-se as limitações quanto os aspectos fisiopatológicos, e o impacto físico e 

psicológico na vida do indivíduo. Dessa forma, admite-se a importância da abordagem 

multidisciplinar efetiva para a PVHA e familiar. 



72 
 

 

 

 

3.3 Implicações físicas, bioquímicas, metabólicas e imunológicas do HIV/Aids 

 

Do ponto de vista clínico a infecção pelo HIV, embora não tenha cura, apresentou 

melhora no prognóstico a partir da inserção da terapia com antirretroviral, apesar dos diversos 

efeitos adversos descritos na literatura, constitui a forma mais eficaz no controle da infecção, 

pelos benefícios da supressão viral. 

A interação entre a Terapia antirretroviral e a inflamação provocada pela infecção do 

vírus, tem sido associada, a diversos efeitos adversos graves (170), constituídos por alterações 

físicas, bioquímicas, metabólicas e imunológicas. 

 

3.3.1 Alterações físicas, bioquímicas metabólicas 

 

Diante da gravidade dos riscos provocados pela infecção do HIV, pondera-se a presença 

dos efeitos adversos da TARV, mediante a eficácia, efetividade e benefícios globais quanto a 

supressão viral e melhora da resposta imunológica (178). 

Neste sentido, apesar de reconhecer as alterações físicas, bioquímicas e metabólicas 

desenvolvidas pelas PVHA, como excesso de peso, redistribuição da massa corporal, 

hiperglicemia e dislipidemia, os estudos analisados não apresentam definições acerca das 

necessidades em saúde. No entanto, os serviços reconhecem que apesar dos benefícios, a TARV 

provoca alterações que repercutem no bem-estar físico e social das PVHA. Há consenso entre 

os autores no que refere as necessidades reconhecidas e propostas estratégicas quanto a ações 

interdisciplinares, promoção a saúde alimentar e influência positiva de exercícios físicos. A 

eficácia das estratégias propostas foram comprovadas por intervenções realizadas por meio de 

treinamento físico (135,146,147).  

 

3.3.2 Comorbidades ou Coinfecções 

 

As comorbidades ou coinfecções são temáticas importantes no campo clínico do 

HIV/Aids, uma vez que a primeira pode interferir uso e efeitos de medicamentos ARV (178), e a 
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segundo é consequência da infecção pelo HIV, ou do uso incorreto da terapia. Dentre as 

comorbidades e coinfecções destacadas nos estudos constam doenças cardiovasculares, 

tuberculose, hepatites B e C. Assim, evidencia-se a preocupação para o início precoce com 

ARV, o monitoramento para os casos de tuberculose e a melhora para o acesso aos serviços de 

saúde (38,54). 

 

3.4 Saúde sexual e reprodutiva da PVHA  

 

A infecção pelo HIV, desencadeia impactos em todas as esferas da vida do indivíduo, e 

repercute sobre o modo como eles se relacionam e planejam o futuro. Contudo, a saúde sexual e 

reprodutiva, compreende as mudanças de comportamentos entre parceiros pós diagnósticos, e os 

aspectos que englobam o desejo de conceber a maternidade. 

 

3.4.1 Saúde Sexual e Reprodutiva 

 

A infecção pelo HIV não extingue o desejo de reprodução de indivíduo sexualmente 

ativo, no entanto, há que se considerar os riscos que lhe são imputáveis quanto a saúde 

reprodutiva em decorrência de seu estado de saúde.  

No tocante as necessidades de saúde no campo sexual e reprodutivo, nenhum dos 

autores adotam conceitos de necessidades, porém admitem que as demanda das PVHA, 

necessitam de olhar integral e abrangente quanto aos aspectos familiares, de planejamento, que 

inclua o parceiro, o desejo de ter filhos e de constituir família, que sobressaem as necessidades 

clínicas e biológicas. 

Apesar de não serem apresentadas medidas de intervenção, há consenso entre as 

dificuldades das PVHA e aquilo que se reconhece como necessário para a saúde sexual e 

reprodutiva dos indivíduos. Os desafios apresentados, giram em torno da PVHA, suas relações 

socias, o parceiro e a relação de ambos entre si e os serviços de saúde, que sofrem a 

interferência de fatores comportamentais, como os relacionados a prevenção por meio do uso de 

preservativo,  de percepção sobre as dimensões de vulnerabilidade e a falsa ideia de que a Aids 
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é uma doença distante.   Que estão associados ao sentimento de medo, culpa e falta de 

informação. 

Por outro lado, reconhece-se a necessidade de capacitação profissional para atender as 

demandas dos casais que desejam ter filhos, suprindo-os com informações a respeito da 

gestação de risco, transmissão vertical, reprodução assistida dentre outros. Deste modo faz-se 

necessário ações educativas, sobre medidas de prevenção e aconselhamento de casais. 

 

3.4.2 Sorodiscordância 

 

Em decorrência dos avanços terapêuticos relacionados ao HIV/Aids, as PVHA passaram 

a viver mais e melhor, o que possibilitou a reestruturação de projetos de vida após a 

confirmação do diagnóstico positivo para o HIV. Essa reorganização muitas configuram o 

reestabelecimento de novas relações amorosas, que podem ser constituídas por pessoas que 

vivem com o HIV ou não (46).  

Neste sentido, os estudos analisados reconhecem a necessidade de se repensar a 

organização dos serviços afim de promover a conscientização profissional e criar espaços 

dialógicos, capazes de superar os aspectos técnicos e biomédicos, de modo a transcender do 

tratamento ao cuidado por uma ótica subjetiva. Percebe-se que as principais dificuldades 

encontradas giram em torno da vulnerabilidade nas dimensões programática, social e individual, 

juntamente com os entraves para o uso de preservativo entre os casais. Apesar da 

sorodiscordância ser citada como uma das principais dificuldades entre os casais, também é 

vista como um facilitador para a prática da relação segura.  

No entanto, chama a atenção a ausência de estratégia médica para a sorodiscordância, 

por não incluir não incluir o (a) parceiro (a) no contexto terapêutico, de modo que a 

sorodiscordância lhe pareça invisível (76).  

  Embora nenhum dos artigos apresentem conceito de necessidades quanto a 

sorodiscordância, demonstram que os serviços de saúde promovem acolhimento e vínculo 

favorecendo a cuidado e tratamento sem discriminação, mas não apontam estratégias de 

intervenção. 
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Aspectos 

relacionados à oferta 

de assistência e 

cuidado à Saúde da 

PVHA 

 

Assistência ou 

cuidado da PVHA 

 

O processo do cuidar revela uma relação entre o ser que cuida e o que 

carece cuidado. Trata-se de uma experiência vivenciada de maneira singular, 

percebida segundo seu próprio referencial de vida, sobremodo subjetivo 

 Não definem sob qual perspectiva olha as necessidades das PVHA, mas 

admite-se que essas necessidades se tornaram mais abrangentes em decorrência 

da cronicidade da doença. Fazem referência as necessidades como atreladas ao 

aspecto físico, biológico e psicossociais que por vezes podem ser evidentes ou 

subjetivas quando de natureza psíquica. 
(176,171,10,154,150,141,104,101,96,85,18,64,57,52,51,41,34,32) 

 

Rede de Serviço  Não apresenta definição de necessidades, mas demonstram congruência 

ao afirmar que são disponibilizados atendimentos de rotina, exames 

diagnósticos, aconselhamento, dentre outros previstos (138,2,126,103,80,79,49,29). 

Vulnerabilidade Identifica a necessidade de reconhecer os fatores que favorecem a 

vulnerabilidade em Aids, para satisfação das necessidades das PVHA, embora 

não adote definição de necessidades. Mesmo na ausência de estratégias de 

intervenção, as ações multiprofissionais, medidas de prevenção e serviços 

especializados são citados quanto ao que se espera que deva ser feito (117). 

 Aspectos 

relacionados à 

vivência do HIV/Aids

  

Adesão 

 

As dificuldades relacionadas à terapia medicamentosa para o HIV/Aids 

configuram um dos principais problemas encarados pelas PVHA, devido à 

fatores indesejáveis que comprometem o processo de adesão ao tratamento. 

Os principais problemas apontados são resistência para o início do 

tratamento, conflitos e falta de apoio dos familiares e amigos, que comumente 

são desencadeados pelo estigma da doença 

(175,173,167,160,143,139,14,137,134,128,121,120,116,21,22,23,108,25,107,99,91,29,79,70,63,33,60,40). 

Aids em Idosos Atribui o diagnostico tardio a prática profissional, por não por não 

reconhecerem a vulnerabilidade do idoso frente ao HIV. Não apresenta 

definição de necessidades, mas citam as Necessidades Humanas Básicas. 
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Apontam o elevado grau de morbidade e mortalidade como problema de saúde 

pública (163,130,109,67,65). 

Apoio Social e 

Familiar 

O apoio social e familiar desempenha influência positiva sobre a vida 

das pessoas que vivem com HIV/Aids. Os principais problemas associados a 

essas questões estão relacionadas a omissão da soropositividade, sentimentos 

de solidão e isolamento, que estão atreladas as dificuldades relacionadas ao 

preconceito e discriminação da doença. Não há consenso sobre as necessidades 

em saúde, mas relacionam as necessidades essenciais aos naturais. Os estudos 

não apresentem de que forma os serviços satisfazem essas necessidades, 

apresenta-se a ânsia por conhecimento por parte dos profissionais acerca de 

suporte social (151,12). 

Enfrentamento Os estudos não apresentem de que forma os serviços satisfazem essas 

necessidades, apresenta-se a ânsia por conhecimento por parte dos profissionais 

acerca de suporte social e não se resumem apenas aos aspectos físicos e 

biológicos. São citados o processo de estigmatização, a desgastante relação 

entre o tratamento da doença e as relações trabalhistas, somadas ao contexto 

afetivo e religioso (177,115,90,77,55,26). 

Estigma e Preconceito Permeado por características negativas atribuídas a HIV/Aids. Neste 

sentido, revelar ou não o diagnóstico, a aceitação imediata, as dificuldades de 

conseguir ou se manter no emprego, e os conflitos por acreditar no estigma são 

fatores apresentados nos estudos e identificados como problemas.  Reconhecem 

a necessidades de intervir no campo da educação em saúde promovendo 

orientações a toda população, para que se possa desmistificar as questões 

pertinentes ao HIV/Aids e romper com as barreiras da estigmatização 

(166,81,42,13). 

Estresse AS dificuldades enfrentadas pelas PVHA ,não são apenas de fundo 

físico ou biológico, mas também mental, uma vez que as PVHA precisam 

enfrentar situações que estão relacionadas com a forte discriminação que 

acomete doença, sentimentos de medo da morte, solidão, mudanças em suas 

atividades diárias, além das complicações advindas do tratamento com 
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antirretroviral(11,19). 

Qualidade de vida Segundo os estudos os problemas indicados pelas PVHA, que 

prejudicam a qualidade de vida  são de ordem financeira, como por exemplo 

moradia e alimentação, terapêuticos considerando os efeitos colaterais da 

TARV, psicológicos como sentimentos de ansiedade, depressão e revolta, 

social pelo comprometimento dos vínculos afetivos entre amigos e familiares, 

físico devido as características da lipodistrofia, e perturbações gastrointestinais 

e neurológicas. Não apresentam definição de necessidades, mas reconhecem a 

necessidade de adesão como ponto chave do tratamento e melhor condição de 

vida das PVHA, assim como relacionamento terapêutico, e estratégias de 

enfrentamento da doença 
(172,165,161,153,138,129,126,125,123,122,119,118,113,112,106,105,100,92,27,84,82,78,75,71,69,66,59,53,37,49,39).  

Religiosidade Cita-se a religiosidade como forma de fortalecimento do indivíduo no 

enfrentamento das fragilidades impostas pela doença, tais como a culpa e o 

estigma que lhes são imputados. Por servir como fortalecimento, ao passo que 

quando são usadas como apoio, sugerem melhora na qualidade de vida das 

PVHA. Embora os estudos, não proponham nenhum serviço especializado, 

indicam que a necessidade de adotar formas de lidar com as questões relativas 

ao HIV/Aids, por sua característica estressante (174,162,89,88,31,20). 

Vivência do HIV/Aids Os estudos não expressaram definições a respeito de suas necessidades 

em saúde, no entanto evidencia-se as limitações quanto os aspectos 

fisiopatológicos, e o impacto físico e psicológico na vida do indivíduo. Dessa 

forma, admite-se a importância da abordagem multidisciplinar efetiva para a 

PVHA e familiar (8,158,155,131,83,50,30). 

Implicações físicas, 

bioquímicas, 

metabólicas e 

imunológicas do 

HIV/Aids 

Alterações físicas, 

bioquímicas 

metabólicas 

A interação entre a Terapia antirretroviral e a inflamação provocada 

pela infecção do vírus, tem sido associada, a diversos efeitos adversos graves. 

Os estudos não apresentam definição de necessidades, ou sugerem propostas de 

intervenções (170,168,148,147,146,142,136,135,124,103,95,93,73,68,48,45,24,44,43). 

Comorbidades ou Há consenso entre os autores no que refere as necessidades 
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Coinfecções reconhecidas e propostas estratégicas quanto a ações interdisciplinares, 

promoção a saúde alimentar e influência positiva de exercícios físicos. A 

eficácia das estratégias propostas foi comprovadas por intervenções realizadas 

por meio de treinamento físico. Assim, evidencia-se a preocupação para o 

início precoce com ARV, o monitoramento para os casos de tuberculose e a 

melhora para o acesso aos serviços de saúde. Não apresentam definições de 

necessidades (157,152,149,144,127,114,111,74,54,38). 

Saúde sexual e 

reprodutiva da PVHA 

Saúde Sexual e 

Reprodutiva 

No tocante as necessidades de saúde no campo sexual e reprodutivo, 

nenhum dos autores adotam conceitos de necessidades, porém admitem que as 

demanda das PVHA, necessitam de olhar integral e abrangente quanto aos 

aspectos familiares, de planejamento, que inclua o parceiro, o desejo de ter 

filhos e de constituir família, que sobressaem as necessidades clínicas e 

biológicas. Não apresentam medidas de intervenção, mas reconhecem que os 

desafios das PVHA giram em torno da PVHA, suas relações socias, o parceiro 

e a relação de ambos entre si e os serviços de saúde, que sofrem a interferência 

de fatores comportamentais, como os relacionados a prevenção por meio do uso 

de preservativo,  de percepção sobre as dimensões de vulnerabilidade e a falsa 

ideia de que a Aids é uma doença distante.   Destaca-se o alerta para 

capacitação profissional para atender as demandas dos casais que desejam ter 

filhos, suprindo-os com informações a respeito da gestação de risco, 

transmissão vertical, reprodução assistida dentre outros 

(169,159,140,102,98,97,94,15,16,17,80,72,62,61,58,47,35,28). 

Sorodiscordância Os estudos analisados reconhecem a necessidade de se repensar a 

organização dos serviços afim de promover a conscientização profissional e 

criar espaços dialógicos, capazes de superar os aspectos técnicos e biomédicos, 

de modo a transcender do tratamento ao cuidado por uma ótica subjetiva.  

Embora nenhum dos artigos apresentem conceito de necessidades quanto a 

sorodiscordância, demonstram que os serviços de saúde promovem 

acolhimento e vínculo favorecendo a cuidado e tratamento sem discriminação, 

mas não apontam estratégias de intervenções (156,132,76,46). 



79 
 

 

 

DISCUSSÃO 

 

O reconhecimento e a análise dos textos sobre as necessidades em saúde das PVHA, 

permitiu captar quatro aspectos que serviram de baliza para a análise dos estudos primários: 

aspectos relacionados à oferta de assistência e cuidados à saúde da PVHA; Aspectos 

relacionados à vivência do HIV/Aids; Implicações físicas, bioquímicas, metabólicas e 

imunológicas do HIV/Aids; Saúde sexual e reprodutiva da PVHA.  

A extração dos dados trouxe à luz lacunas existentes sobre como melhor atender as 

necessidades em saúde das PVHA, muitas delas foram levantadas e precisarão ser respondidas 

a fim de assegurar o sucesso das ações realizadas afim de satisfazer as necessidades em saúde.  

Do ponto de vista das temáticas, chama atenção que o número de publicações 

apresentou significativo aumento em 2017 e a ênfase, está centrada aos aspectos relacionados 

a vivência do HIV/Aids. Apesar da cronificação da doença, a Aids surgiu de forma 

surpreendente, obscura e aterrorizante devido ao seu aspecto letal e da transformação corporal 

apresentada na época, esse cenário refletiu em processos de exclusão e descriminação 

evidenciados no cotidiano das PVHA. A repercussão distorcida da Aids, associada à maior 

expectativa de vida e os   efeitos adversos das medicações e os fatores psicológicos que são 

desencadeados, contribui para o contínuo interesse de pesquisas nesse campo (8,30,131). 

Dentre os resultados que compuseram a revisão de escopo, os aspectos relacionados à 

oferta de assistência e cuidados à saúde da PVHA, incluíram a assistência ou cuidado a 

PVHA, a rede de serviços e a vulnerabilidade. Que se relacionam com a mudança no perfil 

epidemiológico das PVHA e excedem ao caráter fisiopatológico do qual emergem novas 

propostas assistenciais. 

A possibilidade de uma assistência integral exige perceber que a Aids não constitui 

implicações isoladas que possam passar despercebidas, frente as ações institucionais, sociais 

ou individuais. É necessário um conjunto de esforços para que o sistema articule estratégias 

capazes de mobilizar os profissionais, serviços, familiares e a sociedade em prol da 

compreensão dos fatores que favorecem a demanda das PVHA. 

A maioria dos artigos que conversam sobre a oferta de assistência ou cuidado com 

HIV/Aids explicitam os desafios percebidos de se viver com doença.  Embora grande parte 

deles não conceituem ou utilizem referenciais teóricos sobre as necessidades das PVHA, 

apresentam as fragilidades de se viver com a doença, que podem ser organizadas no contexto 
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de vulnerabilidade social, individual ou programática. Ou seja, a partir da percepção da 

vulnerabilidade é possível propiciar assistência integral (117).  

Nos estudos analisados, os contextos em que os aspectos relacionados à vivência do 

HIV/Aids se deram, foram: adesão; Aids em idosos; apoio familiar; enfrentamento; estigma 

ou preconceito; estresse; qualidade de vida; religiosidade e vivência do HIV/Aids. Os achados 

dos estudos apontam para o percurso de uma doença incurável com capacidade de afetar todos 

os segmentos humanos, ao passo que, embora muitas vezes tenham sido estudados 

separadamente para permitir alcançar objetivos científicos específicos se relacionam entre si, 

e expressam a realidade epidemiológica relacionada a Aids.  

Os aspectos apresentados podem ser comparados a um ciclo do qual derivam as 

fragilidades e potencialidades das PVHA, e percebê-los resulta em melhor qualidade de vida 

(122). Nesse sentido, compreender esses aspectos e a sua importância coletiva, permite 

oferecer condições para a satisfação das necessidades individualmente, ainda que muitas 

vezes tenham sido citadas como problemas e não como necessidades.  

Do ponto de vista biológico, é de conhecimento de todos as alterações físicas, 

bioquímicas, metabólicas e imunológicas desencadeadas pelo HIV/Aids e pelo uso da TARV, 

que variam desde riscos cardiovasculares (43) e complicações da função renal (168), até 

alterações metabólicas como hiperglicemia, dislipidemia e outros. De Acordo com os estudos, 

os serviços de saúde reconhecem tais implicações e despertam para a importância da equipe 

multidisciplinar (142,147). No entanto, apesar do progressivo número de estudos realizados nos 

últimos anos sobre a temática, as propostas de intervenções ainda são bastante discretas e não 

revelam alternativas variadas, concordando entre si a respeito da realização de planos de 

treinamento físico para se obter respostas positivas (146,147). Esses resultados apontam para a 

necessidade de investir conhecimentos que promovam o estímulo de estratégia que visem 

suprir as carências das PVHA no tocante as implicações alterações físicas, bioquímicas, 

metabólicas e imunológicas do HIV/Aids. 

Por fim os estudos permitiram perceber que a saúde sexual e reprodutiva da PVHA, 

está além de medidas de prevenção, mas sobretudo contempla o desejo pela maternidade (72), a 

vida sexual como uma necessidade ampla (15) e a importância de profissionais preparados para 

oferecer apoio e informações que auxiliem na tomada de decisão.  

Apesar de se conhecer as formas de transmissão do HIV, e este estar intrinsicamente 

relacionado com as práticas sexuais, o número de publicações que contemplam essa temática, 

ainda é bastante tímido. As propostas de intervenções giram em torno da promoção e 
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prevenção a saúde (15,16) e nenhum deles aplicaram intervenções. Talvez, a fotografia sobre 

essa temática demonstre a necessidade de se explorar mais esse campo, afim de que as 

necessidades das PVHA, possam ser contempladas de forma integral.  

 

CONCLUSÃO 

 

A presente revisão de escopo mostrou que o tema sobre necessidades em saúde das 

PVHA, é relativamente pouco abordado quanto ao conceito de necessidades. Mas que as 

implicações da doença no cotidiano das pessoas, ainda é motivo de preocupação mesmo após 

duas décadas do início da terapia com antirretrovirais. As necessidades em saúde das PVHA 

estão relacionadas com a oferta de assistência e cuidados à saúde, os aspectos relacionados à 

vivência do HIV/Aids, as implicações físicas, bioquímicas, metabólicas e imunológicas do 

HIV/Aids e a saúde sexual e reprodutiva da PVHA. 

Embora os artigos estudados, não apresentem conceitos sobre necessidades em saúde, 

estes, dialogam sobre os problemas, ou dificuldades enfrentadas pelas PVHA, que estão 

intrinsecamente ligadas aos aspectos fisiopatológicos, sociais, mentais e também com os 

serviços disponibilizados. Neste sentido compreender as necessidades em saúde pela ótica 

filosófica, colabora para que as necessidades possam ser satisfeitas e os serviços de saúde 

possam proporcionar assistência com olhar integral. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como objetivo principal analisar o potencial para a integralidade da 

Rede de Atenção à Saúde organizada no território em face das necessidades em saúde e 

distribuição das PVHA. Para isso, utilizou-se de dados secundários em fontes de acesso 

público: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Departamento de Informática 

do SUS (DATASUS), Ministério da Saúde (MS), Secretarias de Saúde do Estado (SES) e 

Município de São Paulo (SMS).  

A distribuição espacial das instituições municipais de saúde favorece o processo de 

descentralização, visando a integralidade e longitudinalidade do cuidado. No entanto, há que 

se reconstruir conceitos culturais, que rompam com as questões estigmatizantes que 

porventura dificultam a aceitação das PVHA em iniciar o acompanhamento na UBS próxima 

a sua residência. Essa relação incongruente entre espaço e PVHA, denotam a necessidade de 

se investir de forma incisiva na qualificação profissional, reestruturação física e acolhimento 

das PVHA. 

As PVHA enfrentam hoje dificuldades que resultam de um contexto cultural 

degenerado em função de infortúnios decorrentes do início da epidemia. No entanto, os 

avanços tecnológicos permitem por meio dos equipamentos em saúde avançar continuamente, 

com investimentos em tecnologias dura, mas sobretudo em tecnologias leves que nos 

permitam usufruir, da distribuição espacial das instituições de saúde. 

Satisfazer as necessidades em saúde das PVHA, implica reconhecer os fatores de 

vulnerabilidade em seu contexto individual, programática e social. Do ponto de vista literário, 

as principais necessidades das PVHA estão relacionadas aos aspectos de vivência com o 

HIV/Aids, com  a oferta de assistência e cuidados à saúde da PVHA, implicações físicas, 

bioquímicas, metabólicas e imunológicas do HIV/Aids e por fim a saúde sexual e reprodutiva 

da PVHA. Apesar de todos os esforços desprendidos em resposta ao HIV/Aids ainda existe 
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uma longa jornada, no que se refere ao romper do estigma, e a necessidade de orientações 

pertinentes destinas das PVHA, a sociedade e principalmente aos profissionais de saúde que 

ainda demonstram dificuldades em lidar com manejo da infecção pelo HIV/Aids. 
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