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Editorial

O Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais da 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério 
da Saúde vem apoiando, em parceria com outros 
Ministérios e Secretarias, políticas de inclusão 
social, ações afirmativas e estratégias de gestão 
participativa voltadas à redução das condições de 
vulnerabilidade da população negra à infecção pelo 
HIV e aids, uma vez que essa população demanda 
políticas específicas e de impacto. 

Neste contexto, destaca-se o Projeto Brasil Afro-
-atitude, lançado em dezembro de 2004, que é consi-
derado uma ação pioneira. O projeto foi constituído 
como Programa Integrado de Ações Afirmativas 
para Negros e é fruto de uma parceria entre o citado 
Departamento e universidades que já contavam com 
um Programa de Ação Afirmativa para negros.

O Projeto Brasil Afro-atitude teve como des-
dobramento, dois editais públicos de Chamada de 
Pesquisas lançados pelo Departamento de DST, Aids 
e Hepatites Virais e cujos principais resultados são 
apresentados agora neste suplemento.

Os resultados das pesquisas selecionadas, com di-
versas abordagens e enfoques, apontam para o fato de 
que se, por um lado, houve um avanço significativo, re-
conhecido internacionalmente, no enfrentamento da 
epidemia de HIV e aids em nosso País, de outro ainda 
se observa a persistência e mesmo o agravamento, em 
algumas localidades e regiões, das condições de vul-
nerabilidade e de exposição à epidemia do HIV/aids 
na população autorreferida como negra e parda.

Existem indicativos de crescimento da participa-
ção da população negra na epidemia de HIV e aids, o 
que motivou em 2004 o lançamento do Projeto Afro-
-atitude. Entretanto, a interpretação desses dados e 
dos resultados aqui apresentados deve ser feita com 
o necessário cuidado e rigor, levando em conta que a 
epidemia da aids no Brasil é considerada concentra-
da, e homens que fazem sexo com homens, usuários 
de drogas injetáveis e profissionais do sexo continu-
am apresentando vulnerabilidade maior à infecção 
pelo HIV do que a população em geral. Outros fato-
res também devem ser considerados: a tendência à 
pauperização e interiorização da epidemia, além do 
aumento da incidência nas regiões Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste do País, onde há maior concentração 
da população negra e parda.    

Os artigos aqui apresentados possibilitam 
avançar e aprofundar esta análise, tão necessária à 
compreensão dos processos socioeconômicos, cultu-
rais e epidemiológicos em curso, que impactam as 
condições de vida e de saúde desta população. 

Os cinco primeiros artigos deste suplemento 
centram-se, com diferentes abordagens, na questão 
da vulnerabilidade da população negra à infecção 
pelo HIV e aids sob a perspectiva das desigualdades 
de gênero, raça e geração, destacando-se ainda a 
maior vulnerabilidade das mulheres negras de baixa 
escolaridade e menor renda.

O sexto artigo trata da ancestralidade genômica 
e de suas relações com o nível socioeconômico e 
a vulnerabilidade à infecção pelo HIV-1 e aids no 
estado da Bahia. Não foi observada associação da 
ancestralidade com a vulnerabilidade, mas sim das 
condições socioeconômicas à vulnerabilidade ao 
HIV/aids da população afrodescendente. 

O sétimo artigo discute o acesso ao diagnóstico 
pela população negra em Centros de Testagem e 
Aconselhamento (CTA) do Rio de Janeiro. 

Os artigos oitavo e nono apresentam as comuni-
dades remanescentes de quilombos, tanto do ponto 
de vista do racismo e violência contra a mulher negra 
quanto do acesso aos serviços públicos de saúde para 
DST/HIV/aids por estas comunidades.

Finalmente, o último artigo examina a perspectiva 
do movimento negro na prevenção da infecção pelo HIV 
e aids e outras DST, apontando para a necessidade de 
entender o racismo como um aspecto que impacta nas 
condições de acesso à saúde e tem se refletido na maior 
vulnerabilidade dessa população à infecção pelo HIV.

Esperamos que este suplemento da Saúde e So-
ciedade venha contribuir para que os profissionais 
de saúde, o movimento negro e a sociedade possam, 
a partir dos resultados aqui apresentados, reavaliar 
suas estratégias de enfrentamento do racismo e da 
vulnerabilidade da população negra ao HIV e à aids.

Cristina de Albuquerque Possas
Assessora Técnica Responsável da Unidade de Pesquisa e Desenvolvi-
mento Tecnológico do Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, 
Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde.

Karen Bruck
Assessora Técnica da Assessoria de Monitoramento e Avaliação do 
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, Secretaria de Vigilân-
cia em Saúde/Ministério da Saúde.
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Presentation

The Department of STD, AIDS and Viral Hepatitis  
of the Secretariat of Health Surveillance, of the Bra-
zilian Ministry of Health, in partnership with other 
Ministries and Secretariats, has been supporting 
social inclusion policies, affirmative actions and 
participative management strategies aimed at redu-
cing vulnerability conditions of the black population 
to HIV infection and AIDS, since such population 
demands specific and impacting policies.

In this context, we highlight the Brazil Afroati-
tude Project, launched in December 2004, which 
is considered a pioneering effort. The project was 
established as an integrated program of Affirmative 
Actions for the Black Population, and represents the 
outcome of a partnership between the Department 
and the universities that already had an Affirmative 
Action Program for this population.

 The Brazil Afroatitude Project unfolded in two 
public Calls for Research released by the Department 
of STD, AIDS and Viral Hepatitis, which main results 
are now presented in this supplement.

The selected studies, which involved different ap-
proaches and focuses, point to the fact that if, on one 
hand, there was a significant, internationally recog-
nized breakthrough in addressing the epidemic of 
HIV and AIDS in Brazil, on the other hand we still 
observe, in some localities and regions, persisting 
and even worsening conditions of vulnerability and 
exposure to the HIV/AIDS epidemic in the population 
self-reported as black and mulatto.

There are indicatives of an increase of the HIV 
and AIDS epidemic among the black population, 
which led the Department to launch the Afroatitude 
Project in 2004. Nevertheless, the interpretation of 
the data and results presented here should be done 
with the necessary care and accuracy, taking into ac-
count that the AIDS epidemic in Brazil is considered 
concentrated, as men who have sex with men, inject-
ing drug users and sex workers continue to exhibit 
more vulnerability to HIV infection than the general 
population. Other factors should also be considered: 
the tendency to the pauperization and interioriza-
tion of the epidemic, in addition to the increase of 
the incidence in the North, Northeast and Midwest 
regions of the country, where there is a greater con-
centration of black and mulatto population.

The presented articles contribute to furthering and 
deepening this analysis, which is extremely necessary 
to the understanding of current socioeconomic, cul-
tural and epidemiological processes that impact the 
living conditions and the health of this population.

The first five articles of this supplement, through 
different approaches, address the issue of the vulner-
ability of the black population to HIV and AIDS infec-
tion from the perspective of gender inequality, race and 
generation, also highlighting the greatest vulnerability 
of black women with low education and low income.

The sixth article deals with the genomic ancestry 
of the population of African descents in the state of 
Bahia and its relationship with socioeconomic sta-
tus and vulnerability to HIV-1 and AIDS. Observing 
that the vulnerability to the infection is not associ-
ated with the ancestry, but with the socioeconomic 
conditions of the population.  

The seventh article discusses the access to di-
agnosis by the black population in Counseling and 
Testing Centers (CTA) in Rio de Janeiro.

The eighth and ninth articles present the rem-
nants of Quilombo communities, addressing both 
racism and violence against black women and the 
access to public health services for STD/HIV/AIDS 
in these communities.

Finally, the last article examines the perspec-
tive of the black movement in the prevention of 
HIV, AIDS and other STDs infection, pointing to 
the need to understand racism as an issue that im-
pacts the condition of access to health, which has 
been reflected in the increased vulnerability to HIV 
infection in this population.
We hope the results presented in this supplement 
will help health professionals, the black movement 
and the society as a whole to reevaluate their strate-
gies to cope with racism and the vulnerability of the 
black population to HIV and AIDS.

Cristina de Albuquerque Possas
Technical Advisor, Head of the Technological Research and Deve-
lopment Unit of the Department of STD, AIDS and Viral Hepatitis, 
Health Surveillance Secretariat/Ministry of Health.

Karen Bruck 
Technical Advisor of the  Monitoring and Evaluation Unit of the 
Department of STD, AIDS and Viral Hepatitis, Health Surveillance 
Secretariat/Ministry of Health.
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O Ministério da Saúde vem atuando, em conjunto 
com os demais Ministérios e Secretarias, para asse-
gurar que as políticas públicas de saúde estejam em 
consonância, na perspectiva dos direitos humanos, 
com as diretrizes de combate à discriminação racial, 
étnica, de gênero e de orientação sexual.

Esse compromisso, apoiado por intensa mobili-
zação das organizações da sociedade civil e também 
da academia, está de acordo com os princípios éticos, 
de equidade e justiça social que fundamentam a 
reconhecida política brasileira de enfrentamento da 
epidemia de aids, que inclui a prevenção e o acesso 
universal e gratuito à terapia antirretroviral e a 
outros insumos estratégicos.

Os artigos publicados neste suplemento origina-
ram-se do Projeto Brasil Afroatitude, no qual foram 
lançados dois editais públicos de Chamada de Pes-
quisas pelo Departamento de DST, Aids e Hepatites 
Virais para lidar com o tema da vulnerabilidade e 
aids relacionado à população negra.

Os resultados das pesquisas selecionadas são 
apresentados neste Suplemento e apontam para as 
repercussões na saúde pública da ainda não supera-
da desigualdade racial brasileira, destacando, com 
esta perspectiva, outras questões fundamentais para 
o enfrentamento da epidemia de aids, tais como a 
vulnerabilidade social, a interiorização da epidemia, 
as situações que dificultam o acesso aos serviços e 
a prevenção. Acentuam especialmente a perspectiva 
do movimento social negro sobre o racismo e suas 
repercussões.

Os resultados aqui apresentados certamente 
contribuirão para orientar a política governamental 
e os gestores no aprimoramento de suas estratégias 
de enfrentamento da epidemia, destacando a impor-
tância da pesquisa para aprofundar o conhecimento 
da realidade em uma questão tão crucial para todos 
nós, cidadãos brasileiros.       

Dirceu Greco
Diretor
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais
Secretaria de Vigilância em Saúde
Ministério da Saúde

Editorial Especial
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Special Presentation

The Brazilian Ministry of Health has been working 
in partnership with other Ministries and Secreta-
riats to assure that health sector public policies are 
closely connected to the Human Rights directives 
that proscribe racial, ethnic, gender, and sexual 
orientation discrimination.

This commitment, backed by an intense mobi-
lization of civil society organizations and also by 
academic institutions, is consistent with the prin-
ciples of ethics, equity and social justice inherent to 
the well-recognized Brazilian policy of confronting 
the HIV/AIDS epidemic, that includes prevention 
at all levels and access to universal and free of cost 
antiretroviral drugs and to other strategic diagnosis 
and monitoring tools.

The papers published in this supplement were 
originated from the Brazil Afroatitude Project, whi-
ch resulted in two public Calls for Research launched 
by the Brazilian Department of STD, AIDS and Viral 
Hepatitis to address the issues of vulnerability and 
HIV/AIDS related to the black population.

The results of these selected studies point to the 
impact on public health issues of the still unresolved 
Brazilian racial inequality, with emphasis in other 
key questions in confronting AIDS, such as social 
vulnerability and the interiorization of the epidemic, 
situations that hinder the access to services and 
prevention. It is also underscored the perspective 
of the Social Black Movement on racism and its 
repercussions.

The findings here presented will certainly help to 
guide government policies at all  levels, to improve 
the strategies to address the epidemic, highlighting 
the importance of research to broaden our unders-
tanding of this reality in a matter so crucial to us 
all, Brazilian citizens.

Dirceu Greco
Director
Department of STD, AIDS and Viral Hepatitis Department
Secretariat of Health Surveillance
Brazilian Ministry of Health
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Resumo
Objetivo: Analisar o conhecimento da população 
sobre DST/aids, bem como os discursos sobre o uso 
do preservativo e das práticas sexuais. Métodos: Pes-
quisa qualitativa com 64 indivíduos jovens e adultos, 
brancos e negros, sexualmente ativos, de ambos os 
sexos. A vulnerabilidade ao HIV/aids foi discutida 
a partir da perspectiva racial (negros ou brancos), 
geracional (entre 16 e 24 anos ou 45 e mais) e de 
gênero (masculino ou feminino). Foram realizadas 
entrevistas em profundidade com roteiro semiestru-
turado nas cidades de São Paulo (SP) e Recife (PE), 
sobre os temas: conhecimento e percepção sobre 
DST/aids, percepção de risco individual, negociação 
e uso de preservativos, iniciação sexual e práticas 
sexuais. Resultados: Os indivíduos menos escolari-
zados, os homens, os mais velhos e os moradores de 
Recife foram os menos informados sobre DST/aids. 
Pessoas acima de 45 anos e os menos escolarizados 
possuíam conhecimento incipiente sobre as formas 
de transmissão e prevenção das DST/aids. O uso do 
preservativo entre os entrevistados de ambas as 
cidades foi relativamente baixo; a não utilização do 
preservativo entre as mulheres em relação estável 
foi atribuída à negativa do parceiro. Entre os entre-
vistados que declararam usar o preservativo, o tipo 
de relação estabelecida e a fase do relacionamento 
resultaram em padrões de uso diversificados; o uso 
consistente do preservativo foi mais frequente nas 
parcerias eventuais. Conclusões: O conhecimento 
incipiente aliado à prática sexual insegura coloca 
mulheres unidas, de baixa escolaridade, menor 
renda, sobretudo acima dos 45 anos, e os residentes 
de Recife em situação de maior vulnerabilidade às 
DST/aids. 
Palavras-chave: DST/aids e vulnerabilidades sociais; 
Iniquidades de gênero; Raça e geração; Uso do pre-
servativo; Brasil.

Sandra Garcia
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Abstract
Objective: The objective of this paper is to assess 
the level of knowledge and information held by 
the population about HIV/AIDS, and to analyze 
discourses about condom use and sexual practices. 
Methods: Qualitative research with 64 young people 
and adults, black and white, sexually active men and 
women. Vulnerability to HIV/AIDS was discussed 
from the perspective of racial (black or white), ge-
nerational (between 16 and 45 or 24 years or older) 
and gender (male or female). In-depth interviews 
were conducted with a semi-structured script in 
the cities of São Paulo (SP) and Recife (PE) on the 
following themes: knowledge and perception about 
STD/AIDS, perception of individual risk, negotiation 
and condom use, sexual initiation and   practices. 
Results: The least-educated, men, elders and re-
sidents of Recife were the least informed persons 
as regards to HIV/AIDS. People over 45 years and 
the less educated had incipient knowledge about 
transmission and prevention of STD/AIDS. Condom 
use among respondents in both cities was relatively 
low, non-use of condoms among women in stable 
relationship was attributed to partner’s refusal to 
using it. Among respondents who reported using 
condoms, the type of relationship established and 
the phase of the relationship resulted in varied pat-
terns of use; the consistent use of condoms was more 
common in occasional partnerships. Conclusions: 
The incipient knowledge in association with unsafe 
sexual practice puts women in stable relationship, 
poorly educated, lower income, particularly above 
45 years, and residents of Recife in a situation of 
greater vulnerability to STD/AIDS.
Keywords: STD/AIDS; and Social Vulnerability; 
Gender, Race and Generation Inequities; Condom 
use; Brazil.  

Introdução
Estudos sobre comportamento sexual e vulnerabi-
lidades ao HIV/aids têm sido conduzidos ao longo 
das duas últimas décadas, em vários contextos 
socioculturais (Hubert e col., 1998; Johnson e 
col., 2001; Laumann e col., 1994; Wellings e col., 
2006). Esses estudos têm mostrado que o processo 
de disseminação da epidemia e seu impacto são 
diferenciados nas populações, e que identificar e 
reconhecer as diferenças e especificidades desse 
processo é imprescindível no planejamento e na 
implementação de políticas e programas voltados 
para o atendimento dos grupos mais vulneráveis à 
exposição ao HIV. 

O conceito de “vulnerabilidade” teve destaque no 
início da década de 1990 entre cientistas do campo 
da saúde que, na intersecção de vários campos do 
saber, buscavam estratégias para o enfrentamen-
to da aids. De acordo com Ayres e colaboradores 
(2003), o conceito de vulnerabilidade é expresso por 
um “conjunto de aspectos individuais e coletivos 
relacionados ao grau e modo de exposição a uma 
dada situação e, de modo indissociável, ao maior ou 
menor acesso a recursos adequados para se proteger 
das consequências indesejáveis daquela situação”. 

A adoção do termo vulnerabilidade permite 
traduzir a complexidade dos aspectos individuais 
e coletivos relacionados à exposição ao HIV e ao 
adoecimento por aids (Mann e col., 1993; Ayres e 
col., 2003). Substitui as noções de grupos de risco 
– associada a ideias rotuladoras e, portanto, gerado-
ras e reprodutoras de preconceito e estigmatização 
– e sua sucedânea, as de comportamento de risco. 
Nesta, o foco dirigia-se aos aspectos comportamen-
tais individuais da prevenção, em detrimento de 
características relacionadas à construção social e 
cultural da epidemia. Nesse sentido, destaca-se o 
esforço teórico de um grupo de pesquisadores na 
elaboração de um quadro de referência conceitual 
e metodológico capaz de captar e avaliar vulnera-
bilidades em níveis interdependentes de análise: 
individual, social e político-programático. 

No plano individual, são várias as definições para 
o conceito de vulnerabilidade, segundo contexto, por 
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exemplo: epidemiológico, identificando aqueles que 
apresentam maiores graus de exposição; operacio-
nal, aqueles que necessitam de maior grau de prote-
ção e assistência; social, aqueles que não têm seus 
direitos efetivados e aqueles sem acesso aos serviços 
e bens sociais disponíveis; econômico, aqueles sem 
acesso a um nível satisfatório de assistência, devido 
às limitações financeiras.

No plano social, a vulnerabilidade diante das 
doenças sexualmente transmissíveis (DST) e ao HIV/
aids e outros agravos é mediada: pela noção de cida-
dania e de direitos, em especial, o direito humano à 
saúde, os direitos sexuais e reprodutivos e o direito 
à livre orientação sexual; pelo repertório de crenças 
e valores relacionados ao exercício da sexualidade, 
ao processo saúde/doença/cuidado; pelos sentidos 
e significados sociais atribuídos ao pertencimento 
étnico e racial2, à masculinidade, à feminilidade e às 
identidades de gênero3, à idade e geração, denomi-
nação religiosa, dentre outras dimensões. 

As vulnerabilidades são definidas na relação com 
o outro, seja pessoa ou equipamento social. Nesse 
sentido, os estudos de vulnerabilidade apresentam-
-se como recursos interpretativos da condição da 
pessoa humana nas sociedades modernas e seus 
horizontes práticos são de natureza político-cultu-
ral, pois desafiam seus condutores a denunciar os 
determinantes sociais do agravo, a “coletivizar” os 
compromissos políticos, e a construir estratégias de 
intervenção que atinjam, produtiva e efetivamente, 
esses determinantes (Ayres e col., 1999, 2003). 

A dimensão programática da vulnerabilidade 
é caracterizada pelos investimentos em ações e 
programas de informação e educação preventivas; 
pela existência de serviços sociais e de saúde de 
fácil acesso, com alta qualidade, democraticamen-
te delineados, periodicamente retroalimentados 
e avaliados; e pela adoção de mecanismos de não 
discriminação nas instituições. 

Populações vulneráveis ao HIV/aids no Brasil 

A epidemia, que na primeira década mantivera-se 
fundamentalmente restrita às áreas metropolitanas 
de região Sudeste, aos homens que faziam sexo com 
outros homens, aos hemofílicos, aos hemotrans-
fundidos e aos usuários de drogas injetáveis, vem 
crescendo de forma considerável entre as mulheres, 
em decorrência da transmissão heterossexual. Des-
de 1993, essa passou a ser a principal modalidade 
de exposição ao HIV para o conjunto de casos noti-
ficados, superando as categorias “homossexual” e 
“bissexual”. 

Desde meados dos anos 1990, o aumento do nú-
mero de casos na população feminina tem sido um 
fenômeno mundial, mas em nenhum outro país foi 
tão rápido quanto no Brasil (Bastos, 2001). A razão 
entre sexos vem diminuindo sistematicamente, 
passando de 26,5 homens por mulher em 1985 para 
1,5:1 em 2005 (Brasil, 2006). Em dez anos, a via de 
transmissão sexual entre as mulheres infectadas 
passou de 85%, em 1996, para 96%, em 2006 (Brasil, 
2008). 

Outra característica do processo de mudança 
no perfil da epidemia é o persistente aumento do 
número de casos entre pessoas com 30 anos ou mais. 
A velocidade com que a epidemia de aids se expande 
tem decrescido entre os homens de 13 a 34 anos, 
mas não entre mulheres dessa faixa etária. Para as 
pessoas de 35 anos ou mais, as taxas de incidência 
(por 100.000 habitantes) crescem constantemente, 
sobretudo entre as mulheres de 50 e 59 anos, pas-
sando de 6,1, em 1996, para 13,1, em 2005. 

As desigualdades socioeconômicas do País 
também influenciam a dinâmica da aids. Nesse 
sentido observa-se aumento da incidência de ca-
sos na população de menor nível socioeconômico 
(Parker, 1994; Bastos e Szwarcwald, 2000; Parker e 
Camargo Júnior, 2000). Em 1996, cerca de 70% dos 
homens soropositivos tinham nível de escolaridade 

2 Pesquisas revelam que a população negra, quando comparada à população branca, apresenta indicadores socioeconômicos e demográfi-
cos que a colocam em nível de vulnerabilidade maior: são os mais mal pagos, atuam em profissões de menor prestígio social, com baixo 
índice de participação no nível superior de ensino. (Paixão e Carvano, 2008; Guimarães, 1997, 2002; Hasenbalg e Valle Silva, 1992).

3 Vários estudos na área das Ciências Sociais revelam que a relação entre homens e mulheres é historicamente marcada pela desigualdade 
de acesso ao poder, inclusive sobre o próprio corpo feminino. E, apesar de suas conquistas, as mulheres ainda não possuem o mesmo 
estatuto social masculino, situação agravada pela classe social, faixa etária e grau de escolaridade. (Chor e Lima, 2005; Corrêa, 1999; 
Strathern, 1990).
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até o ensino fundamental, número superado pelas 
mulheres soropositivas já no final da década de 1980 
(Fonseca e col., 2000). 

O desenvolvimento dos antirretrovirais e, pos-
teriormente, a garantia de acesso ao tratamento 
de alta eficácia, contribuíram sobremaneira para a 
redução da letalidade. Todavia, o impacto positivo 
do direito conquistado é influenciado pela região 
de moradia e se apresenta distinto para homens e 
mulheres, para pretos ou pardos e brancos (Brasil, 
2006). Em que pese a elevada proporção de óbitos 
com “cor de pele ignorada”, de 2000 a 2006 houve 
uma diminuição proporcional de óbitos por aids em 
mulheres e homens brancos, e um leve aumento pro-
porcional de óbitos na população parda, sobretudo 
no sexo feminino (Brasil, 2006). 

Este artigo teve como objetivo discutir a vulnera-
bilidade às DST/aids por meio do conhecimento da 
população sobre DST/aids e o uso do preservativo, a 
partir da perspectiva racial, geracional e de gênero. 

Métodos
Os dados analisados referem-se à fase qualitativa 
do “Estudo sobre vulnerabilidades de negros e não 
negros ao HIV/aids”, realizado entre 2006 e 2007. A 
primeira fase teve uma abordagem quantitativa, em 
que foi analisada uma subamostra visando identi-
ficar diferenciais étnico-raciais, de gênero e faixa 
etária no processo de vulnerabilização da população 
ao HIV/aids. 

Com base nesses achados da fase quantitativa 
do estudo, delineou-se a investigação qualitativa. 
Para compreender os significados das percepções 
e práticas sexuais foram realizadas entrevistas em 
profundidade com roteiro semidirigido sobre os 
seguintes temas: conhecimento e percepção sobre 
a aids, percepção de risco individual e social, prá-
ticas sexuais e negociação e uso de preservativos, 
iniciação sexual e práticas sexuais, testagem anti-
-HIV e acesso aos serviços de saúde. Os critérios de 
elegibilidade para a entrevista eram: ter entre 16 e 
24 anos ou 45 anos ou mais, cor (branca ou negra au-
torreferida) e ter parceiro sexual. A seleção foi feita 
pelos entrevistadores por meio de duas estratégias: 
rede de relações dos entrevistadores e abordagem 
aleatória. Foram selecionados 64 indivíduos sexu-

almente ativos, residentes nos municípios de São 
Paulo (n = 32) e Recife (n = 32), em 2007, com baixa 
e alta percentagem de população negra, respecti-
vamente. A entrevista, com duração média de 30 
minutos para os homens e 50 minutos para as mu-
lheres, foi realizada em um lugar privativo, escolhido 
pelo entrevistado e precedida de um esclarecimento 
informando seus objetivos. Além disso, tomou-se a 
precaução de que o sexo do entrevistador coincidisse 
com o do entrevistado. A maioria dos entrevistados 
foi receptiva à entrevista, não havendo negativa em 
responder qualquer questão, mesmo sabendo que 
poderiam interromper a entrevista ou se negar a 
responder a qualquer uma das questões.

Este estudo aborda o conhecimento da população 
de estudo sobre DST/aids e os discursos sobre o uso 
do preservativo.

Foram adotadas as recomendações da Resolução 
CNS/196/96 do Conselho Nacional de Saúde para a 
participação de indivíduos e/ou grupos em pesqui-
sas. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo. A entrevista só foi 
realizada em condições de privacidade e mediante 
assinatura de um Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido pelo(a) entrevistado(a).

Resultados 
Informação, prevenção e tratamento das DST/
aids

O nível de conhecimento sobre prevenção e trata-
mento das DST/aids entre moradores das cidades de 
São Paulo e de Recife é preocupante. De forma geral, 
os menos escolarizados, os homens, os mais velhos 
e os moradores de Recife destacaram-se como os 
menos informados sobre DST/aids. Eles relataram 
como fonte de informação predominantemente os 
meios de comunicação de massa. Entrevistados mais 
jovens e mais escolarizados obtinham informações 
adicionais por meio da internet. 

Apesar de todos os entrevistados terem afirmado 
possuir informações sobre a aids, houve relatos, 
principalmente entre os mais velhos e menos esco-
larizados, sobre formas incorretas de transmissão 
e prevenção, além de “especulações” produzidas 
pelo imaginário popular. Em alguns depoimentos 
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de homens, houve relatos de tratamentos “caseiros” 
das DST, como: uso de sabões específicos e de alguns 
produtos alimentícios, como ovos e café no processo 
de higienização íntima. 

O mais preocupante, entretanto, foi o nível de 
conhecimento daqueles com maior nível de escolari-
dade, sugerindo uma provável falha das instituições 
escolares. Um adulto, negro, com nível superior de 
escolaridade, professor de ensino médio e morador 
da cidade de São Paulo, afirmou que as pessoas têm 
o “HIV congênito” e alguns desenvolvem e outros 
não. Essa informação, segundo ele, foi obtida em 
uma palestra para professores da rede pública e tem 
sido por ele replicada para seus alunos. 

No que se refere às formas de prevenção contra 
a aids, todos os entrevistados mencionaram o uso 
do preservativo nas relações sexuais. Não obstante 
o reconhecimento do preservativo como forma de 
prevenção à aids, alguns entrevistados, sobretudo 
homens mais velhos, de Recife, revelaram em suas 
falas que reconhecem e utilizam outras formas de 
prevenir o contágio do HIV. Para esses homens, a 
exclusividade sexual, a diminuição de parceiros e o 
fato de conhecer o parceiro são as melhores formas 
de se prevenir. Chamam atenção os depoimentos de 
dois homens. Um jovem, negro, com escolaridade 
fundamental, morador de São Paulo, afirmou que 
para se prevenir é necessário lavar o pênis entre as 
práticas sexuais anal e vaginal. O outro depoimen-
to, de um adulto, negro, com escolaridade média, 
morador de Recife, revelou que se previne contra a 
aids controlando o seu “fluxo urinário”. Ambos os 
depoimentos indicam uma associação comum entre 
doença e higiene, em que ao se cuidar da higiene, 
elimina-se a doença. Observa-se o desconhecimento 
explícito sobre as variadas causas de DST, em que 
se acredita que todo adoecimento é provocado por 
contágio com micro-organismos facilmente elimi-
náveis pelo processo de higienização.

Essa desinformação e/ou disseminação de in-
formação incorreta está provavelmente associada 
a uma falha não somente no processo educativo por 
parte do sistema escolar, mas também pelas campa-
nhas públicas. Os entrevistados criticam o conteúdo 
das campanhas e a linguagem utilizada nelas. Para 
a maior parte deles, a sazonalidade das campanhas 
preventivas nos meios de comunicação de massa 

prejudica o processo educativo. Muitos afirmaram 
que “fazer campanhas” e distribuir preservativos 
somente durante o carnaval é um equívoco, pois “não 
se pega aids só no carnaval”. Muitos entrevistados 
expressaram a necessidade de ampliar o período e os 
locais de divulgação das campanhas, e não somente 
em épocas específicas. Além disso, uma entrevista-
da jovem afirmou que a condução esporádica das 
campanhas de incentivo ao uso do preservativo não 
favorece uma vida sexual segura. Para ela, essas 
campanhas deveriam mostrar como se usa o preser-
vativo; ela ainda revelou não saber colocá-lo, função 
que ela já destinou ao companheiro.

Outra entrevistada, adulta, de escolaridade su-
perior afirmou que as campanhas de incentivo ao 
uso do preservativo se assemelham às campanhas 
contra o mosquito da dengue, que são realizadas 
somente em um período do ano e “depois fica em 
branco” e “ninguém faz mais nada”. Segundo ela, 
quem já tem um comportamento preventivo segue 
com as práticas sexuais seguras, mas quem não tem 
hábito de usar preservativo esquece as recomenda-
ções feitas assim que as campanhas se finalizam. Na 
sua avaliação, quem tem filhos(as) adolescentes não 
pode esperar pelas campanhas do governo. 

Os depoimentos ainda revelam haver pouca 
informação sobre o tratamento da aids. Embora os 
entrevistados tenham relatado conhecimento da 
existência do chamado “coquetel” para as pessoas 
soropositivas, desconhecem sua obtenção nos ser-
viços públicos de saúde. 

Uso do preservativo 

A declaração de uso do preservativo entre os en-
trevistados de ambas as cidades foi relativamente 
baixa. Entre os entrevistados que declararam usar 
o preservativo, o tipo de relação com o parceiro e 
a fase do relacionamento determinaram padrões 
de uso diversificados. Assim, o uso consistente do 
preservativo esteve associado ao tipo de parceria: na 
prática de sexo eventual, aqueles que se relaciona-
vam com pessoas “desconhecidas” tendiam a usar 
consistentemente o preservativo; em relacionamen-
tos estáveis monogâmicos, o uso do preservativo era 
restrito ao início do relacionamento, quando ainda 
não se construiu laços de intimidade e confiança 
com o parceiro.
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Para os homens jovens, usuários consistentes ou 
não do preservativo, a motivação principal relatada 
foi o controle da reprodução, sobretudo se a parceira 
não usasse outros métodos contraceptivos. Algumas 
mulheres justificaram o uso do preservativo pelo 
fato de não terem se adaptado a outros métodos 
contraceptivos. No entanto, afirmaram disposição 
em abandonar seu uso se o controle da reprodução 
pudesse ser resolvido de outra maneira. Nesse senti-
do, o uso transitório do preservativo parece ser, por 
um lado, uma prática utilizada quando ainda se está 
tentando construir um compromisso afetivo-sexual, 
e de outro, a solução para o controle da reprodução 
na ausência de alternativas mais satisfatórias por 
parte da mulher. Uma das entrevistadas afirmou 
que iria suspender o uso do preservativo assim que 
começasse a usar a pílula anticoncepcional, que 
usava o preservativo por não confiar no método mais 
antigo, a “tabelinha”.

Muitos dos entrevistados que afirmaram usar 
camisinha, o faziam como método contraceptivo e 
não por prevenção ao HIV. Apesar de não fazerem 
uso do preservativo em suas relações conjugais, 
por acreditarem estar resguardadas pela estabili-
dade da união, entrevistadas mais velhas mostram 
a preocupação de que seus filhos façam uso do 
preservativo considerando os riscos de exposição 
à aids e de gravidez indesejada. Uma dessas entre-
vistadas afirmou que a geração de jovens de hoje 
deveria ser a “geração da camisinha”, em função de 
uma vida sexual mais ativa, com parcerias sexuais 
variadas e sem a preocupação com valores como a 
fidelidade, muito importantes para as mulheres de 
sua geração.

Apesar da crença da maior parte dos entrevis-
tados (de ambos os sexos) de que a intimidade e a 
estabilidade do casamento garantam a segurança 
dos cônjuges ao contágio pelo HIV, é preocupante a 
realidade que se revela nos depoimentos de homens 
mais velhos, especialmente os de Recife. Eles referi-
ram não usar preservativo nem nos relacionamentos 
extraconjugais, considerados também como estáveis 
e não eventuais. 

Outra forma de excluir o uso de preservativo 
das relações sexuais estáveis foi relatada entre 
os jovens, com alto grau de escolaridade e na sua 
maioria moradores de São Paulo: realizar o teste 

anti-HIV. De acordo com esses entrevistados, as-
sim que uma relação começa a se “estabilizar” e na 
pressuposição da exclusividade sexual entre ambos, 
a realização do teste anti-HIV desobriga o casal do 
uso do preservativo. 

A orientação religiosa parece não exercer interfe-
rência direta nas práticas e comportamentos sexu-
ais. Uma entrevistada relatou não seguir o que a sua 
religião (catolicismo) prega sobre comportamento 
sexual, pois segundo ela, sua religião “não cuida da 
sua saúde”. Outro entrevistado, evangélico, também 
afirmou que sua “salvação” é o preservativo. Uma 
entrevistada descreveu o comportamento do pastor 
da igreja que frequenta como “mais liberal”. Segundo 
ela, o pastor fala em particular com os jovens sobre 
o uso do preservativo, revelando o tabu e a proibição 
de se falar abertamente sobre esse assunto no culto, 
uma vez que a vida sexual dos fiéis deveria existir 
apenas após o casamento. Alguns entrevistados 
católicos, sobretudo os menos escolarizados, sequer 
sabiam da campanha pública da igreja católica con-
tra o uso do preservativo.

A convivência e a intimidade construídas no 
cotidiano da relação parecem afastar, para grande 
parte dos entrevistados, o risco de contágio do vírus 
HIV ou qualquer outra DST. É importante pontuar, 
entretanto, que a expressão confiança, muito recor-
rente nas falas de todos os entrevistados, não tem 
necessariamente o mesmo significado para homens 
e mulheres. Para os homens a confiança na parceira 
(namorada, esposa/companheira) significa crença 
na fidelidade da parceira, ou seja, na exclusividade 
sexual. Entre as mulheres, a palavra confiança se re-
veste de outro sentido. Para elas, confiar no parceiro 
não é acreditar na fidelidade, na exclusividade nas 
relações sexuais, pois algumas revelaram desconfiar 
da fidelidade do namorado, marido/companheiro 
no relacionamento. A confiança das mulheres está 
relacionada à crença na prevenção do parceiro nas 
relações extraconjugais: deixar de usar o preserva-
tivo em casa pressupõe seu uso fora de casa.

Além da justificativa da confiança no parceiro 
para o não uso do preservativo, muitos depoimentos 
indicaram outro elemento cultural, bastante difun-
dido, quanto ao significado do uso do preservativo 
para a população masculina: “é o mesmo que chupar 
papel com bala”. Para grande parte dos homens e 
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para algumas mulheres o preservativo incomoda 
no ato sexual: para eles, o preservativo altera a sen-
sibilidade, prejudicando a ereção; para as jovens, a 
relação sexual com preservativo pode provocar aler-
gia de contato ao material. Um entrevistado declarou 
“não gostar” de usar o preservativo, apesar de nunca 
ter usado, confirmando que o “não gostar” não se 
refere ao preservativo, mas sim ao ato de usá-lo. 

Não obstante aos vários motivos declarados para 
o não uso do preservativo, a maior parte das mu-
lheres – ainda que num primeiro momento tenham 
atribuído outros motivos para o não uso – alega não 
utilizar o preservativo devido à negativa do parceiro. 
Isso mostra um baixo poder de negociação das mu-
lheres ao uso do preservativo, portanto, uma maior 
vulnerabilidade às DST/aids. 

Algumas entrevistadas disseram que se depen-
desse delas não teriam relações sexuais sem pre-
servativo, mas como na prática essa decisão é do 
parceiro, ficam sujeitas ao comportamento sexual 
de seus companheiros fora de casa, esperando que 
eles usem preservativos em suas relações extracon-
jugais. Uma entrevistada, usuária consistente do 
preservativo, relatou que suas amigas evitam soli-
citar aos seus parceiros que o utilizem, pois temem 
um julgamento negativo por parte deles a respeito 
delas. A exigência feminina do uso do preservativo 
significaria o mesmo que dizer aos parceiros que 
eles devem se proteger delas. No caso, o uso do 
preservativo no casamento só se justificaria como 
método contraceptivo.

Discussão
Este estudo mostrou que todos os entrevistados reve-
laram maior conhecimento a respeito da aids do que 
em relação às DST, ainda que básico. É preocupante 
a lacuna de informações sobre DST mesmo entre os 
entrevistados mais escolarizados, pois grande parte 
mostrou dificuldade em nomear DST conhecidas. 
Estudos localizados revelam uma maior dificuldade 
das mulheres em assumir um quadro sintomático 
associado às doenças transmitidas pela via sexual. 
Em um trabalho sobre negociação e práticas de pre-
venção de DST/aids entre moradores de uma favela 
em Belo Horizonte (MG), Quiroga (2006) destaca a 
dificuldade das mulheres em associar algumas DST, 

como candidíase, com sua transmissão pela via se-
xual, preferindo relacioná-las ao uso de banheiros 
públicos.

Indicadores de conhecimento e práticas sexuais 
mostram que os grupos de menor nível socioeco-
nômico, os que detêm o menor nível de informação 
sobre as formas de transmissão do HIV, possuem 
as maiores taxas de atividade sexual (Szwarcwald 
e col., 2000; Lopes e col., 2007) e apresentam, com 
maior frequência, práticas sexuais não seguras 
(Brasil, 2000, 2008).

O pouco conhecimento sobre DST entre a popu-
lação não é novidade no campo da saúde coletiva. 
Trabalhos mostram que a falta de conhecimento 
sobre DST está presente inclusive entre estudantes 
da área da saúde. Gir e colaboradores (1999) encon-
traram uma realidade inquietante, em que o nível 
de conhecimento de futuros profissionais da área 
de saúde sobre DST se mostrou precário.

Com relação às informações sobre a aids, 
ressalte-se o fato de que as formas incorretas de 
transmissão citadas em vários relatos corroboram 
os achados de estudos realizados há quase vinte 
anos e ainda recorrentes em trabalhos mais recentes 
(Merchán-Hamann, 1995; Gir e col., 1999; Galvão e 
col., 2003). Segundo esses trabalhos, as campanhas 
não têm sido eficientes na divulgação das formas 
de transmissão da aids, deixando muitas dúvidas 
e lacunas. Entre as fontes de informação sobre 
DST/aids, destaca-se a televisão, sobretudo entre as 
camadas populares. 

Pessoas acima de 45 anos e os menos escolari-
zados possuem conhecimento ainda incipiente em 
relação às formas de transmissão e prevenção da 
aids e DST, o que os levam a práticas inseguras, como 
a higienização dos órgãos genitais após a relação 
sexual como forma profilática e preventiva. Esses 
segmentos populacionais estão expostos ao risco 
de contágio pelo HIV, ratificados pelos aspectos 
sociais e individuais da vulnerabilidade em que se 
encontram.

Merchán-Hamann (1995, p. 470), estudando 
adolescentes pobres da cidade do Rio de Janeiro (RJ), 
revela que a cadeia de desinformação entre alunos 
começa pelos professores. Naquela pesquisa, o autor 
concluiu que o teor das dúvidas dos professores era 
similar às de seus alunos: “Muitos professores mani-
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festaram não só dúvidas, mas também insegurança 
para enfrentar perguntas dos alunos com respeito 
a temas considerados delicados. O teor das dúvidas 
sobre aids e infecção pelo HIV foi muito similar ao 
dos alunos”. 

A lacuna de informação relatada pelos en-
trevistados a respeito das DST/aids deve-se, em 
parte, à deficiência na divulgação desse tema nas 
campanhas de prevenção veiculadas nos meios de 
comunicação de massa. Essa deficiência é associada 
pelos entrevistados a dois fatores: 1) a inadequação 
da linguagem e dos conteúdos das campanhas aos 
diferentes segmentos socioeconômicos e culturais 
brasileiros; 2) a sazonalidade das campanhas, as 
quais não consideram que as práticas sexuais não 
se restringem a eventos específicos do calendário. 
Sousa e colaboradores (2008) revelam que, além da 
deficiência das campanhas governamentais anti- 
-HIV, os programas de saúde não incluem a preven-
ção às DST/aids em suas agendas de atendimento, 
pois se restringem ao pré-natal, prevenção e acom-
panhamento de câncer de mama e do útero.

Ainda a respeito das campanhas de prevenção 
às DST/aids, Roso (2000, p. 395) encontrou uma 
realidade parecida em uma pesquisa sobre recepção 
dessas campanhas entre mulheres de baixa renda de 
uma comunidade de Porto Alegre (RS). Segundo a 
autora, “[…] existe uma falta de entendimento acer-
ca das mensagens em geral e dificuldade de fixar o 
conteúdo de algumas propagandas […]”. 

Apesar de os depoimentos de nossos entrevista-
dos e dos resultados do trabalho de Roso atribuírem 
o fracasso no processo informativo e educativo às 
campanhas de prevenção às DST/aids, observamos 
que não se trata apenas de uma incongruência entre 
vocabulário popular e o divulgado nas campanhas, 
mas uma crença maior no conhecimento popular, 
no “disse que disse” do que na ciência. Muitos 
entrevistados quando questionados sobre os seus 
conhecimentos sobre DST/aids referiam-se com fre-
quência ao que aprenderam com vizinhos, amigos, 
familiares, etc. As campanhas raramente foram cita-
das como fonte de conhecimento; ao contrário, elas 
apareceram nas falas apenas quando questionadas 
sobre sua eficácia, que, como foi dito anteriormente, 
não possuem boa avaliação por grande parte dos 
entrevistados. 

É preocupante também a falta de informação 
sobre os locais de realização do teste anti-HIV, 
principalmente entre os adultos menos escolariza-
dos da cidade de São Paulo, que são os que menos 
declararam a realização do teste. Os entrevistados 
que realizaram o teste o fizeram como forma de 
eliminar o uso do preservativo após a fase inicial 
do relacionamento conforme encontrado em outro 
estudo (Garcia, 2006).

Os resultados mostram que não há diferença 
entre os grupos etários (jovens e adultos) ou raça no 
que se diz respeito à dificuldade de negociar o uso 
do preservativo com o parceiro. Entretanto, nota-se 
um menor poder de negociação do uso do preser-
vativo entre as mulheres menos escolarizadas, e 
as residentes na cidade de Recife. Esse resultado 
indica que ações preventivas e educativas devem 
focalizar mulheres que não tiveram/têm acesso 
à escola. Seria importante que pesquisas futuras 
investigassem com mais atenção as assimetrias de 
gênero e especificidades regionais. 

Não obstante a falta de informação ou posse de 
informações incorretas sobre as forma de contágio e 
prevenção das DST/aids, a maior parte dos entrevis-
tados sabia que o preservativo é usado na prevenção 
da aids. Entretanto, nossos resultados indicaram 
que o primeiro fator determinante para o uso do pre-
servativo é a “confiança” no parceiro, dada pelo tipo 
de união. O uso do preservativo está associado, em 
geral, às relações sexuais eventuais, sendo dispen-
sado entre aqueles com relacionamentos estáveis 
(namoro ou união legal/consensual). 

Alguns estudos têm apontado esse mesmo 
padrão de comportamento, cuja base é o modelo 
monogâmico com pressuposição de fidelidade dos 
parceiros; embora os homens se sintam mais prote-
gidos da aids no casamento do que as mulheres (Pai-
va, 2002; Silva e Vargens, 2009; Lopes e col., 2007; 
Sousa e col., 2008). Nossos resultados mostram 
que para as mulheres a palavra fidelidade ganha 
outro sentido na relação. Para elas, a fidelidade do 
parceiro está em usar camisinha nas suas relações 
extraconjugais, “deixando a doença fora de casa”. 
Nesse sentido, as mulheres de Recife são as mais 
vulneráveis ao contágio às DST/aids, uma vez que 
alguns homens dessa região relataram não usar 
preservativo nas relações extraconjugais porque 
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as amantes são percebidas como parcerias estáveis 
(Guerriero e col., 2002).

Quanto aos jovens, é possível que alguns fato-
res contribuam para mudança do padrão de com-
portamento sexual, como, por exemplo, a troca de 
informações entre os pares, acesso a vários tipos 
de materiais informativos e educativos nas escolas 
sobre atividade sexual e prevenção do HIV, bem como 
o acesso à internet, dentre outros (Garcia, 2006). Pai-
va e colaboradores (2003) destacam que as políticas 
públicas de distribuição de preservativos em massa 
e iniciativas de programas de prevenção em escolas 
e outros ambientes sociais contribuíram para a in-
corporação do hábito de usar preservativo entre os 
jovens, comportamento que tem crescido de geração 
para geração. Entretanto, estudos localizados têm 
mostrado que não basta informar para mudar, há 
outros elementos que influenciam na incorporação 
do uso do preservativo, como os modelos culturais 
do masculino e feminino em nossa sociedade (Gar-
cia, 2006). O desequilíbrio das relações de poder 
entre os gêneros tende a produzir comportamentos 
mais arriscados, ao tornar a negociação do uso do 
preservativo mais difícil para as mulheres, mesmo 
as mais jovens e solteiras (Geluda e col., 2006). 
Em se tratando de mulheres casadas, há outras 
evidências empíricas que apontam a dificuldade 
das mulheres em solicitar o uso do preservativo ao 
companheiro, uma vez que devem, além de confiar 
nos maridos, não despertar suspeitas em relação 
à própria fidelidade (Guerriero e col., 2002; Silva e 
Vargens, 2009).  

A partir da análise dos depoimentos das mulhe-
res, fica claro como se constrói esse processo de 
vulnerabilização feminina da aids (Bastos, 2001). 
De um lado, o discurso da confiança no parceiro e, 
de outro, a alegação do desprazer do parceiro com 
o uso do preservativo. No que se refere aos homens, 
o discurso é o mesmo: confiança nas parceiras, 
mas, principalmente, desprazer no ato sexual. Os 
resultados encontrados corroboram vários outros 
estudos (Sousa e col., 2008; Santos e col., 2009; Silva 
e Vargens, 2009; Lopes e col., 2007) que indicam o 

poder reduzido da mulher na negociação do uso do 
preservativo, independentemente de sua idade. As-
sim, é inequívoca a questão do poder de negociação 
limitado das mulheres quanto às práticas sexuais 
mais seguras, pois o fato de o homem não gostar de 
usar o preservativo se torna imperativo e, em muitos 
casos, condição para a prática das relações sexuais. 
Os entraves colocados para a negociação do sexo pro-
tegido – independentemente do grau de instrução, 
poder aquisitivo ou independência financeira da mu-
lher – revelam a dificuldade de negociação por parte 
das mulheres, a falta de expectativas, de aspirações 
e de demandas das mulheres (Guimarães, 1996; Bar-
bosa, 1999; Villela, 1999; Sousa e col., 2008), assim 
como o estatuto atribuído ao(s) seu(s) parceiro(s). 
A estabilidade do vínculo é interpretada como um 
passaporte seguro para a não infecção tanto para os 
homens como para as mulheres (Giami 1998; Vieira 
e col., 2000; Almeida, 2002).

O preservativo feminino seria uma opção para 
as mulheres praticarem a prevenção, já que teriam 
controle sobre o seu uso. Porém, o preço elevado 
(chega a ser 21 vezes mais caro do que o preservativo 
masculino) faz com que seja um método de preven-
ção inacessível àquelas com menor poder aquisiti-
vo. O Ministério da Saúde ainda não contempla a 
distribuição gratuita do preservativo feminino em 
toda a rede pública. No que tange à sua produção, 
segundo o Departamento de DST, Aids e Hepatites 
Virais4 há somente um grande produtor mundial de 
preservativo feminino, do qual o Brasil adquire 80% 
de sua produção. 

Considerações Finais
Os resultados deste estudo apontam a necessidade 
de investimento em ações de informação e comuni-
cação para a população em geral de forma contínua 
e não apenas em datas específicas. Além disso, a 
informação deve focar as formas de transmissão das 
DST/aids e à testagem anti-HIV, e essa divulgação 
deve ser ampliada, sobretudo em locais de grande 
circulação de pessoas. Os meios de comunicação de 

4 Comunicação feita por Cristina Possas,  assessora responsável pela Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Departamento 
de DST, Aids e Hepatites Virais da Secretaria de Vigilância em Saúde,  Ministério da Saúde, no segundo Workshop de Acompanhamento 
dos Projetos de Pesquisa da Chamada 323/2005, Brasília, 11/06/07. 
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massa devem continuar sendo veículos importantes 
para a comunicação da temática, porém, com garan-
tia de adequação e diversidade cultural, característi-
cas e condições regionais. Quanto ao público, ações 
preventivas e educativas devem focalizar mulheres 
que não tiveram/têm acesso à escola. Pesquisas 
futuras devem investigar a fundo as assimetrias de 
gênero e especificidades regionais. 

Recomenda-se que as questões de gênero sejam 
foco de ações específicas para homens e mulheres, 
e sejam contempladas no planejamento das políti-
cas públicas de saúde, também se considerando as 
diversidades culturais e regionais. É importante 
promover ações específicas que atuem no combate 
ao preconceito contra pessoas vivendo com HIV/aids 
e investir na divulgação, promoção e distribuição do 
preservativo feminino como uma alternativa para 
as mulheres que não conseguem negociar o uso do 
preservativo masculino com seus parceiros. 

Especificamente, em relação ao aumento de 
casos de aids entre as mulheres, sobretudo entre 
aquelas com parcerias estáveis, é evidente que os as-
pectos socioeconômicos e culturais colocam o grupo 
feminino em situação de vulnerabilidade crescente e 
estrutural. São necessárias intervenções mais inci-
sivas, não apenas no campo da informação e preven-
ção por meio de campanhas públicas, mas também 
incorporando parcerias com outras instituições, 
como escolas e programas de saúde da família. Nes-
se sentido, acreditamos que as questões de gênero 
devam ser a principal preocupação dentro do quadro 
da epidemia da aids, justificando sua inclusão nos 
programas e políticas de saúde no Brasil.
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Resumo
Objetivo: Delinear e comparar os perfis das mulheres 
brancas e negras entre 18 e 59 anos, residentes em 
Belo Horizonte e Recife, enfocando características 
sociodemográficas e de conhecimento, além de ati-
tudes em relação ao HIV/aids. Métodos: Os dados 
são oriundos da pesquisa amostral SRSR – Saúde 
Reprodutiva, Sexualidade e Raça/Cor, conduzida 
pelo Cedeplar/UFMG em 2002 e única desta natu-
reza com representatividade municipal. O método 
utilizado foi o Grade of Membership (GoM), a partir 
do qual foram gerados quatro perfis extremos para 
cada município. Resultados: Tanto em Belo Hori-
zonte quanto em Recife, as mulheres com maior 
probabilidade de serem brancas são também aquelas 
com maior probabilidade de ter escolaridade mais 
elevada, possuir plano de saúde, ter tido parceiro 
estável no ano anterior à pesquisa e ter poder na 
relação sexual. Quanto às negras, apenas em Belo 
Horizonte elas têm maior probabilidade de serem de 
baixa escolaridade, não possuírem plano de saúde, 
além de se sentirem desempoderadas diante do par-
ceiro sexual. Conclusões: A comparação dos perfis de 
brancas e negras em Belo Horizonte e Recife revela 
diferenças na vulnerabilidade dessas mulheres ao 
HIV/aids. As diferenças entre os dois grupos são 
mais evidentes em Belo Horizonte. 
Palavras-chave: Aids; Relações raciais; Vulnerabili-
dade; Mulher; Belo Horizonte; Recife.
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Abstract
OBJECTIVE: To delineate and compare profiles of 
white and “Black” (either Black or mixed) women, 
18 to 59 years-old, residents of Belo Horizonte and 
Recife (Brazil), focusing on their knowledge and 
attitudes about HIV/AIDS, as well as their socio-
demographic characteristics. METHODS: Data 
come from the survey SRSR (Reproductive Health, 
Sexuality, and Race/Skin Color), conducted by Ce-
deplar in 2002 and the only one of its kind with re-
presentativeness at the municipality (county) level.  
Grade of Membership (GoM) was used to generate 
four profiles of women for each county. RESULTS: 
In Belo Horizonte and Recife, women who are more 
likely to be White are also more likely to have bet-
ter education, health insurance, a stable partner in 
the year before the survey, and more power in their 
sexual partnership. Regarding the “Black” women 
in Belo Horizonte, they are more likely to have low 
education, no health insurance, and less power with 
their sexual partners. CONCLUSIONS: The compari-
son among the profiles of White and “Black” women 
in Belo Horizonte and Recife points to differences 
regarding their vulnerability to HIV/AIDS. The di-
fferences between the two racial groups are more 
evident in Belo Horizonte. 
Keywords: AIDS; Race; Vulnerability; Woman; Belo 
Horizonte; Recife.

Introdução
Resultados de diversos estudos têm mostrado uma 
estreita correlação entre indicadores socioeconô-
micos desfavoráveis e o aumento da incidência do 
HIV/aids, doença que vem contagiando, em maior 
medida, indivíduos caracterizados por baixa es-
colaridade e nível de renda e residência em áreas 
geográficas com baixo índice de desenvolvimento 
humano. Além disso, a incidência da doença também 
vem mostrando um crescimento entre as mulheres e 
a população madura (50 a 59 anos) e idosa (60 anos 
e mais) (Barbosa, 2001; Bastos e Szwarcwald, 2000; 
Brasil, 2006, 2007; Diniz, [s.d.]; Fonseca e Bastos, 
2007; Lopes, 2003; Villela, [200?]). 

Os números do Ministério da Saúde revelam mu-
danças com relação à epidemia de aids, sobretudo 
nos últimos 15 anos. Entre os homens com 13 anos 
ou mais, a proporção dos casos de aids1 transmitidos 
por via heterossexual passou de 25,6%, em 1996, 
para 42,6%, em 2006, enquanto para as mulheres, 
essa via de transmissão foi responsável por 95,7% 
e 86,1% dos casos, respectivamente. Já para os in-
divíduos com até 12 anos de idade, a transmissão 
vertical concentrava a maior parte dos casos ao 
longo do tempo – em 2006, a proporção era de 81,6% 
(Brasil, 2007). Para os indivíduos acima de 50 anos, 
a razão de sexo dos casos de aids vem diminuindo 
drasticamente ao longo das décadas, tendo passado 
de 19 homens para cada mulher, em 1986, para 1,6 
homens para cada mulher em 2006 (Brasil, 2007). 
Há, ainda, importantes variações regionais. Enquan-
to a taxa de incidência de casos de aids (por 100 mil 
habitantes) em 2006 era de 12,7 em Minas Gerais, 
em Pernambuco esse valor era 15,42 (Brasil, 2007). 
No que tange à questão racial, embora haja limita-
ções devido ao grande número de casos com essa 
informação ignorada, a razão entre brancos e negros 
vem diminuindo no que diz respeito à incidência, 
particularmente entre as mulheres, tendo passado 
de 16,1:1, em 2001, para 1,1:1, em 2006 (Brasil, 2007). 
Portanto, mais recentemente, mulheres brancas e 
negras têm se infectado na mesma proporção. 

1 Notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

2 Casos de aids notificados no Sinan, declarados no SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade) e registrados no SISCEL/Siclom 
(Sistema de Controle de Exames Laboratoriais e Sistema de Controle Logístico de Medicamentos, respectivamente).
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Esse conjunto de mudanças na dinâmica da 
epidemia, com a infecção feminina tornando-se 
cada vez mais relevante, aponta a importância de 
entender melhor como fatores sociais, econômicos 
e demográficos, dentre eles o local de residência e 
a etnia/cor, se combinam para gerar diferentes ní-
veis e tipos de vulnerabilidade para as mulheres. A 
questão das diferenças entre grupos raciais/de cor 
é particularmente importante, sobretudo para as 
mulheres, uma vez que estudos em diversas áreas, 
como saúde materno-infantil, mortalidade, emprego 
e renda, por exemplo, demonstram piores condições 
de vida para esse contingente populacional. Será 
que as negras também estão em condições menos 
favoráveis do que as brancas no se que diz respeito 
à vulnerabilidade ao HIV/aids?

O objetivo deste artigo é delinear e comparar 
os perfis das mulheres negras e brancas, entre 18 
e 59 anos, residentes em Belo Horizonte e Recife, 
enfocando características sociodemográficas e de 
conhecimento e atitudes em relação ao HIV/aids. 
Os dados são oriundos da pesquisa amostral SRSR 
– Saúde Reprodutiva, Sexualidade e Raça/Cor, con-
duzida pelo Cedeplar/UFMG em 2002 e única dessa 
natureza com representatividade municipal. O mé-
todo utilizado foi o Grade of Membership (GoM). 

Revisão de Literatura
Diante da relação entre a dinâmica da epidemia e 
o contexto socioeconômico e cultural e das novas 
descobertas relativas ao HIV/aids, o conceito de risco 
torna-se cada vez menos adequado para explicar, de 
forma abrangente, a diversidade das dinâmicas e 
das interações possíveis entre o espaço geográfico e 
os grupos sociais de um lado e a epidemia de outro. 
Santos e Iriart (2007), por exemplo, apontam que a 
crença na existência de grupos de riscos, caracterís-
tica do início da epidemia de aids, pode ser encarada 
como um dos fatores que gerou baixa eficácia das 
ações preventivas entre as mulheres, já que elas não 
eram vistas como integrantes desses grupos.  

As limitações no conceito de risco fortaleceram 
a noção de vulnerabilidade, que vem ganhando cada 
vez mais espaço nos estudos desenvolvidos sobre 
o HIV/aids. Mann e colaboradores (1992) operacio-

nalizam a noção de vulnerabilidade a partir de três 
aspectos distintos, porém interdependentes. O pri-
meiro refere-se à ideia de contexto social, entendido 
como o espaço em que são criadas, negociadas e 
modificadas as normas e valores que influenciam os 
comportamentos e as condutas sociais. O segundo, 
denominado programático, trata dos programas 
nacionais de combate à aids, da informação e da edu-
cação. Por fim, o terceiro aspecto aborda a questão 
do comportamento pessoal, entendida como funda-
mental na determinação da vulnerabilidade, uma vez 
que as decisões, embora influenciadas pelos demais 
aspectos, são tomadas em nível individual. 

Outros estudos com o mesmo foco apontaram a 
necessidade de pôr fim à invisibilidade dos diferen-
ciais culturais, socioeconômicos e de gênero como 
geradores de distintos níveis de vulnerabilidade ao 
HIV/aids e de sua percepção, identificando a exis-
tência de relação entre essas características e a 
percepção individual da vulnerabilidade ou do risco 
de infecção pelo HIV (Diniz ([s.d.]; Antunes e col., 
2002; Paiva e col., 1998). Alguns estudos apontam 
para o fato de que a permanência da ideia de grupos 
de risco e a confiança no parceiro – implícita nos 
relacionamentos estáveis – afetam a percepção do 
risco pessoal, levando a comportamentos individuais 
de risco e, consequentemente, ao aumento da vulne-
rabilidade (Paiva e col., 1998). Outros sugerem que o 
aumento do nível de informação, embora necessário, 
não é suficiente para garantir mudanças nas práticas 
sexuais, alegando que, para além do nível de informa-
ção, é necessário considerar as diferenças nos modos 
de viver a sexualidade e nas normas e valores que 
determinam o processo de socialização sexual dos 
indivíduos (Santelli e col., 1996 Santelli e col., 1998; 
Antunes e col., 2002). Além disso, em muitos casos, o 
risco é apontado, em algumas pesquisas, como tendo 
uma dimensão de destino, parte do custo intrínseco 
de qualquer relação afetivo-sexual (Finkler e col., 
2004). Estudo qualitativo em Belo Horizonte e Recife 
revelou, ainda, que a vulnerabilidade ao HIV/aids 
pode estar relacionada ao fato de as mulheres (e não 
apenas os homens) não gostarem de usar camisinha 
(Miranda-Ribeiro e col., 2009).  

Diante do exposto, neste estudo, a vulnerabilida-
de ao HIV/aids será analisada como:
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[...] o reflexo da incapacidade de um indivíduo 
ou comunidade controlar seu risco de infecção 
ao HIV. Pobreza, desigualdade de gênero e des-
locamentos em função de conflitos ou desastres 
naturais são exemplos de fatores econômicos ou 
sociais que podem ampliar a vulnerabilidade dos 
indivíduos ao HIV. Ambos, risco e vulnerabilida-
de, precisam ser focalizados no planejamento 
de respostas à epidemia (UNAIDS, 1998, apud 
Report on the Global AIDS Epidemic, Chapter 5, 
page 105, 2005).

Este conceito vem reafirmar a relação entre 
comportamento individual e contexto social e pro-
gramático na definição dos níveis de vulnerabilidade 
e, consequentemente, no planejamento e consecução 
de estratégias para o enfrentamento dessa epidemia. 
Neste estudo, o foco está voltado para o aspecto do 
comportamento pessoal e na interação deste com o 
aspecto social.  

Em relação às questões de raça, a população 
negra brasileira (que reúne os autodeclarados par-
dos e pretos, segundo as categorias do IBGE), sob 
diferentes aspectos, ainda se encontra em grande 
desvantagem quando comparada à população bran-
ca. São os negros que apresentam níveis de mortali-
dade infantil e materna e de desnutrição mais altos, 
níveis de escolaridade e de renda mais baixos e que 
têm os mais altos níveis de vitimização em termos 
de violência e criminalidade. É exatamente nas po-
pulações carentes, em que os negros se encontram 
sobrerepresentados, que as desigualdades de gênero 
são mais evidentes. Também é importante observar o 
fato de que o acesso à informação satisfatória ainda 
está vinculado, de forma bastante estreita, ao acesso 
à educação formal, a serviços de saúde e a meios de 
comunicação de maior resolutividade, os quais, por 
seu curso, dependem quase sempre de uma renda 
que permita custear esses bens. Boa parte da popu-
lação negra possui acesso limitado não só à renda, 
mas também aos demais aspectos mencionados. 
Assim, é possível supor que as mulheres negras se 

encontrem mais fortemente expostas a condições de 
vida desfavoráveis, inclusive se comparadas à popu-
lação negra masculina. Tudo isso implica em níveis 
mais altos de vulnerabilidade também ao HIV/aids 
(IBGE, 2002; Olinto e Olinto, 2000; Olinto e Galvão, 
1999). Esse conjunto de fatores inter-relacionados 
reafirma a importância do olhar multifacetado sobre 
a questão da percepção de risco e da vulnerabilidade 
das mulheres nos dois municípios em questão, em 
especial do destaque dado aos diferenciais raciais 
nesta percepção e nos níveis diferenciais de vulne-
rabilidade que ela implica.

Dados e Metodologia
Os dados utilizados são oriundos da pesquisa amos-
tral3 Saúde Reprodutiva, Sexualidade e Raça/Cor 
– SRSR4, levada a campo pelo Cedeplar/UFMG, em 
2002 em Belo Horizonte e Recife. No total, foram en-
trevistadas 2.408 mulheres entre 15 e 59 anos, sendo 
1.301 em Belo Horizonte e 1.107 em Recife, represen-
tando, respectivamente, 875.476 e 525.406 mulheres 
desta faixa etária (Miranda-Ribeiro e col., 2004). Este 
artigo leva em consideração apenas as mulheres com 
idades entre 18 a 59 anos que se autodeclararam 
brancas, pardas ou pretas5. As mulheres que se de-
clararam pardas ou pretas foram, para esta análise, 
agrupadas na categoria negra, que não só  faz parte 
do sistema classificatório proposto pelo Movimento 
Negro (Telles, 2003), como também encontra suporte 
em estudos acadêmicos (Carvalho e col., 2004). Vale 
ressaltar que, seguindo a tradição dos grandes soci-
ólogos brasileiros contemporâneos que pensam essa 
questão no país, raça está concebida como constru-
ção social e não tem qualquer conotação biológica 
(Guimarães, 2003; Silva, 1999). Os termos raça e 
cor, utilizados aqui, fazem parte da formulação da 
pergunta utilizada pelo IBGE, que inspirou parte do 
bloco sobre raça/cor do questionário SRSR.

Para a definição de perfis de vulnerabilidade ao 
HIV/aids, foi utilizada a técnica Grade of Member-
ship (GoM). Essa técnica foi escolhida por permitir 

3 Amostra conglomerada em três estágios: sorteio do setor censitário, do domicílio e da mulher (caso houvesse mais de uma mulher elegível 
no domicílio).

4 Respeitando os princípios éticos que regem os estudos que envolvem seres humanos, a pesquisa que subsidiou os resultados aqui apre-
sentados foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG e aprovada por ele.

5 As mulheres de 15 a 17 anos e aquelas que se autodeclararam amarelas ou indígenas foram excluídas da análise.
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a análise de grupos muito heterogêneos e, ao mesmo 
tempo, delinear perfis homogêneos internamente 
(Manton e col., 1994). O GoM opera segundo a ló-
gica dos conjuntos nebulosos, possibilitando que 
um mesmo elemento – no caso, uma mesma mulher 
– pertença, simultaneamente, a múltiplos conjuntos, 
segundo diferentes escores ou graus de pertinência. 
A associação entre as categorias das variáveis no 
modelo delineia dois ou mais perfis, chamados de 
perfis extremos. Um escore de 0 indica que a mulher 
não possui nenhuma das características do perfil X, 
enquanto um escore de 1 mostra que a mulher possui 
todas as características do perfil X. É possível, ain-
da, que haja mulheres que estejam equidistantes a 
todos os perfis extremos, sem características que as 
aproximem de nenhum deles (Manton e col., 1994; 
Sawyer e col., 2002). 

Existem dois critérios para definição do número 
de perfis delineados: um de natureza teórica e outro 
de natureza técnica. Teoricamente, sabemos que as 
mulheres não podem ser definidas simplesmente 
como vulneráveis e não vulneráveis, o que sugere 
a inadequação de usar, por exemplo, somente dois 
perfis. Tecnicamente, definir poucos perfis significa 
que muitos indivíduos estarão alocados inadequa-
damente dentro de um único perfil, que terá muita 
heterogeneidade interna. No caso deste estudo, além 
dos aspectos teóricos e técnicos considerados, o 
tamanho da amostra também influenciou a escolha 
por quatro perfis. Se mais perfis fossem delineados, 
alguns poderiam conter um número muito pequeno 
de casos, viesando os perfis delineados. 

Tem-se que a soma dos produtos para os K perfis 
de GoM e gerados para cada indivíduo é:

em que g
ik 

indica o pertencimento (g) do indivíduo 
(i) ao perfil (k), λ

kjl
 refere-se à probabilidade de que 

um indivíduo tipo puro de um perfil tenha a probabi-
lidade (λ) de resposta (l) à variável (j), no perfil (k); e 
g

ik
λ

kjl 
indica a probabilidade de um indivíduo possuir 

a resposta l-ésima para a questão j-ésima (Caetano 
e Machado, 2009)6. 

Resultados
Belo Horizonte

A Tabela 1 indica que, em Belo Horizonte, o perfil 
extremo 1 contemplou mulheres com maior proba-
bilidade, vis-à-vis ao observado para a população, 
de serem negras, unidas e com 2 filhos, de terem 
entre 25 e 34 anos de idade e 1 a 7 anos de estudo. 
Essas mulheres têm maior probabilidade de serem 
protestantes ou pentecostais e de frequentarem 
cerimônias religiosas mais de uma vez por semana. 
Não possuem plano de saúde e não trabalham ou, 
quando trabalham, não têm renda. Representam 
maior probabilidade de usarem pílula como método 
contraceptivo e terem tido apenas um parceiro sexu-
al no último ano, fruto de relacionamento estável. 
No que tange às relações de gênero, estas mulheres 
têm maior chance de não evitar a relação sexual 
caso o parceiro se recuse a usar camisinha e de não 
conversar com o parceiro sobre contracepção, uma 
vez que há maior probabilidade de o método ser es-
colhido somente pela entrevistada ou somente por 
seu parceiro. Sobre o HIV/aids, as mulheres deste 
perfil apresentam uma grande probabilidade de 
afirmarem que a doença tem cura ou não saberem 
se tem cura, embora tenham feito o teste de HIV/aids 
e considerarem possuir um risco nulo ou moderado 
de infecção.

As mulheres residentes em Belo Horizonte e 
pertencentes ao perfil 2 apresentam maior probabi-
lidade de terem até 7 anos de estudo, de serem mais 
velhas (40 anos ou mais), separadas, divorciadas 
ou viúvas e de terem 3 filhos ou mais. Têm maior 
probabilidade de serem pentecostais ou protestantes 
praticantes (mais de uma vez por semana) e de não 
trabalharem nem estudarem, ou de trabalharem 
sem auferir renda. Este perfil agrega mulheres 
com maior probabilidade de terem iniciado a vida 
sexual mais cedo e de não terem utilizado método 
contraceptivo na primeira relação. Também são 
elas que apresentam maior probabilidade de serem 
esterilizadas e de não terem tido nenhum parceiro 
nos últimos 12 meses. Em termos de relações de 
gênero, são mulheres com maior probabilidade de 

k

k-1

P(x
ijl

=1)=     g
ik
λ

kjl 
(1)

6 Para exemplos recentes de uso do GoM em pesquisas na área de saúde e mais detalhes sobre a técnica, consultar  Sawyer e col., 2002; Mi-
randa-Ribeiro e col., 2007; Alves e col., 2008; Torres e col., 2008. Para um artigo sobre aids utilizando GoM, consultar Bonolo e col., 2008.
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não tentar parar a relação sexual a qualquer mo-
mento ou, caso tentassem parar, afirmam não ter 
conseguido. Com relação ao conhecimento sobre 
HIV/aids, apresentam maior probabilidade de se-
rem tão mal informadas sobre a questão quanto as 
mulheres do perfil 1 e de não terem feito o teste de 
HIV ou não saberem responder se o fizeram. Estas 
mulheres apresentam maior probabilidade de se 
autoperceberem sem risco de infecção.

As mulheres agrupadas no perfil 3 apresentam 
maior probabilidade de terem mais de 8 anos de 
estudo, de serem solteiras, mais jovens (18 a 29 
anos), sem filhos e sem religião ou outra religião 
que não a católica, a protestante ou a pentecostal. 
Apresentam, ainda, maior probabilidade de terem 
plano de saúde, de só estudarem ou de estudarem 
e trabalharem, de usarem preservativo, de terem 
tido mais de um parceiro nos últimos 12 meses e de 
estes parceiros terem sido ocasionais. Em termos 
de relações de gênero, estas mulheres apresentam 
maior probabilidade de dizer que evitariam a relação 
com alguma certeza, caso o parceiro se recusasse a 

usar camisinha. Apresentam, ainda, maior proba-
bilidade de nunca terem feito um teste de HIV. Por 
fim, as mulheres deste perfil apresentaram maior 
probabilidade de se autoperceberem com um risco 
moderado de contrair a doença.

Por fim, as mulheres do perfil 4 apresentam 
maior probabilidade de serem brancas e casadas, 
terem entre 30 e 39 anos de idade, 8 ou mais anos de 
estudo e entre 1 e 2 filhos, trabalharem e não terem 
religião ou terem outras além de católica, protestan-
te ou pentecostal. Apresentam, ainda, maior proba-
bilidade de estarem usando preservativo, de terem 
tido apenas um parceiro nos últimos 12 meses e de 
este ser estável. Em termos de relações de gênero, 
provavelmente evitariam a relação com certeza se o 
parceiro se recusasse a usar camisinha e têm maior 
chance de que a decisão do uso de métodos contra-
ceptivos seja do casal. Estas mulheres apresentam 
uma maior probabilidade de se autoperceberem com 
um risco pequeno em relação ao HIV/aids, de terem 
feito um teste desta doença há mais de um ano e de 
terem plano de saúde.

Tabela 1 - Frequências marginais, probabilidades estimadas e fatores delineadores de perfis extremos, segundo 
variáveis selecionadas, para mulheres entre 18 a 59 anos de estudo. Belo Horizonte, 2002. 

Variável Categorias N F P1 P2 P3 P4 P1/F P2/F P3/F P4/F

v1 grupo etário

0 “18 a 19” 39 3,6 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 5,11 0,00

1 “20 a 24” 142 12,9 0,14 0,00 0,55 0,00 1,12 0,00 4,25 0,00

2 “25 a 29” 167 15,2 0,45 0,00 0,27 0,00 2,95 0,00 1,77 0,00

3 “30 a 34” 173 15,8 0,27 0,00 0,00 0,36 1,70 0,00 0,00 2,31

4 “35 a 39” 158 14,4 0,05 0,00 0,00 0,49 0,36 0,00 0,00 3,43

5 “40 a 44” 134 12,2 0,09 0,20 0,00 0,14 0,71 1,66 0,00 1,16

6 “45 a 49” 126 11,5 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00

7 “50 a 54” 84 7,7 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 3,10 0,00 0,00

8 “55 a 59”. 75 6,8 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 3,16 0,00 0,00

v2 cor da pele
0 “branca” 504 45,9 0,24 0,41 0,42 0,75 0,53 0,89 0,93 1,64

1 “negra”. 594 54,1 0,76 0,59 0,58 0,25 1,40 1,09 1,06 0,46

v3 situação conjugal

0 “nunca unida” 230 20,9 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4,78 0,00

1 “casada” 512 46,6 0,40 0,40 0,00 1,00 0,85 0,87 0,00 2,15

2 “unida” 187 17,0 0,60 0,00 0,00 0,00 3,54 0,00 0,00 0,00

3 “sep./div.” 129 11,7 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 3,98 0,00 0,00

4 “viúva”. 40 3,6 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 3,59 0,00 0,00

(continua)
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v10 primeiro método

0 “nunca usou método” 28 2,6 0,00 0,06 0,04 0,00 0,00 2,26 1,61 0,00

1 “pílula” 622 56,6 0,87 0,70 0,00 0,67 1,54 1,24 0,00 1,18

2 “camisinhas” 240 21,9 0,00 0,00 0,96 0,00 0,00 0,00 4,38 0,00

3 “esterilização” 30 2,7 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 3,49 0,00 0,00

4 “outros métodos” 177 16,1 0,13 0,14 0,00 0,33 0,81 0,90 0,00 2,07

5 “não sabe/não respondeu”. 1 0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v11 método usado 
atualmente

0 “não usa método” 290 26,4 0,23 0,30 0,52 0,00 0,89 1,12 1,98 0,00

1 “pílula” 217 19,8 0,48 0,00 0,24 0,23 2,44 0,00 1,22 1,16

2 “camisinhas” 152 13,8 0,00 0,00 0,24 0,56 0,00 0,00 1,70 4,03

3 “esterilização” 319 29,1 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 2,42 0,00 0,00

4 “outros métodos”. 120 10,9 0,28 0,00 0,00 0,22 2,60 0,00 0,00 1,97

v12 idade na primeira 
relação

0 “não informaram” 12 1,1 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 4,99 0,00

1 “9 a 14” 60 5,5 0,14 0,06 0,01 0,00 2,54 1,02 0,26 0,00

2 “15 a 19” 551 50,2 0,76 0,44 0,82 0,09 1,52 0,88 1,63 0,17

3 “20 a 24” 322 29,3 0,10 0,26 0,11 0,65 0,33 0,87 0,38 2,22

4 “25 a 29” 109 9,9 0,00 0,14 0,00 0,22 0,00 1,45 0,00 2,25

5 “30 e mais”. 44 4,0 0,00 0,10 0,00 0,04 0,00 2,55 0,00 1,01

Variável Categorias N F P1 P2 P3 P4 P1/F P2/F P3/F P4/F

v4 escolaridade

0 “sem esc.” 26 2,4 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 3,45 0,00 0,00

1 “1 a 3 anos” 90 8,2 0,11 0,20 0,00 0,00 1,30 2,44 0,00 0,00

2 “4 a 7 anos” 338 30,8 0,80 0,45 0,00 0,00 2,60 1,47 0,00 0,00

3 “8 a 11 anos” 458 41,7 0,09 0,26 0,69 0,62 0,23 0,63 1,65 1,49

4 “12 anos ou mais”. 186 16,9 0,00 0,00 0,31 0,38 0,00 0,00 1,85 2,24

v5 religião

0 “nenhuma” 95 8,7 0,00 0,00 0,18 0,20 0,00 0,00 2,02 2,32

1 “católica” 667 60,7 0,50 0,64 0,62 0,68 0,83 1,05 1,02 1,12

2 “prot./pent.” 264 24,0 0,50 0,30 0,11 0,00 2,07 1,26 0,46 0,00

3 “outras”. 72 6,6 0,00 0,06 0,10 0,12 0,00 0,88 1,45 1,75

v6 frequência religiosa

0 “não freq.” 171 15,6 0,08 0,05 0,26 0,26 0,53 0,32 1,68 1,67

1 “- de 1 vez p/ mês” 152 13,8 0,13 0,07 0,15 0,22 0,97 0,47 1,10 1,56

2 “pelo menos de 15 em 15” 226 20,6 0,11 0,22 0,31 0,20 0,55 1,08 1,49 0,97

3 “uma vez por semana” 327 29,8 0,31 0,33 0,20 0,32 1,04 1,11 0,69 1,09

4 “mais de uma vez por semana”. 222 20,2 0,36 0,33 0,07 0,00 1,79 1,65 0,36 0,00

v7 parturição

0. 270 24,6 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 4,07 0,00

1. 240 21,9 0,21 0,00 0,00 0,70 0,94 0,00 0,00 3,18

2. 268 24,4 0,54 0,16 0,00 0,30 2,23 0,66 0,00 1,24

3 e mais 320 29,1 0,25 0,84 0,00 0,00 0,86 2,88 0,00 0,00

v8 possui plano  
de saúde

0 “sem plano” 611 55,6 1,00 0,61 0,68 0,00 1,80 1,10 1,22 0,00

1 “com plano”. 487 44,4 0,00 0,39 0,32 1,00 0,00 0,87 0,73 2,25

v9 atividade 
de trabalho
 e estudo

0 “só estuda” 16 1,5 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 4,85 0,00

1 “est. e trab. c/ renda” 89 8,1 0,00 0,00 0,34 0,03 0,00 0,00 4,23 0,40

2 “est. e trab. s/ renda” 10 0,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 “só trab. c/ renda” 605 55,1 0,31 0,50 0,53 0,94 0,56 0,90 0,95 1,70

4 “só trab. s/ renda” 251 22,9 0,46 0,35 0,00 0,03 2,02 1,51 0,00 0,13

5 “não trab. nem est.”. 127 11,6 0,23 0,16 0,06 0,00 1,96 1,35 0,50 0,00

(continua)
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Variável Categorias N F P1 P2 P3 P4 P1/F P2/F P3/F P4/F

v13 método usado 
na primeira relação 
sexual

0 “nenhum” 594 54,1 1,00 1,00 0,10 0,00 1,85 1,85 0,19 0,00

1 “camisinha masculina” 194 17,7 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 4,81 0,00

2 “outros métodos” 300 27,3 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,66

3 “não sabe/não respondeu”. 10 0,9 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 5,06 0,00

v14 média de 
relações sexuais  
por mês

 0 “0 vezes” 254 23,1 0,00 0,65 0,40 0,00 0,00 2,81 1,74 0,00

1 “1 a 4 vezes” 295 26,9 0,25 0,31 0,36 0,18 0,93 1,16 1,34 0,67

2 “5 a 8 vezes” 200 18,2 0,26 0,00 0,00 0,38 1,41 0,00 0,00 2,07

3 “9 a 12 vezes” 173 15,8 0,26 0,00 0,08 0,25 1,62 0,00 0,52 1,57

4 “13 e mais vezes” 139 12,7 0,23 0,00 0,07 0,18 1,80 0,00 0,57 1,39

5 “não sabe/não respondeu”. 37 3,4 0,01 0,04 0,09 0,02 0,24 1,17 2,51 0,51

v15 número de 
parceiros sexuais 
dos últimos 12 
meses

0 “nenhum” 147 13,4 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 3,71 0,00 0,00

1 “um” 880 80,1 1,00 0,50 0,67 1,00 1,25 0,63 0,83 1,25

2 “dois ou mais” 62 5,6 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 5,19 0,00

3 “não sabe/não respondeu”. 9 0,8 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 5,15 0,00

v16 tipo de relação 
com o último 
parceiro sexual dos 
últimos 12 meses

0 “não teve sexo nos últ. 12 meses” 156 14,2 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 3,66 0,00 0,00

1 “parceiro estável” 895 81,5 1,00 0,42 0,88 1,00 1,23 0,51 1,07 1,23

2 “parceiro ocasional” 44 4,0 0,00 0,06 0,12 0,00 0,00 1,44 2,96 0,00

3 “não sabe/não respondeu”. 3 0,3 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 1,33 2,23 0,00

v17 poder para parar 
relação sexual com 
último parceiro 
sexual

0 “Não tentaria evitar” 106 9,7 0,24 0,12 0,00 0,00 2,51 1,27 0,00 0,00

1 “Tentaria, mas não conseg. evitar” 59 5,4 0,10 0,07 0,04 0,00 1,78 1,34 0,79 0,00

2 “Com alg. certeza conseg. evitar” 98 8,9 0,09 0,08 0,07 0,12 0,98 0,84 0,79 1,37

3 “Com certeza conseguiria evitar” 826 75,2 0,57 0,73 0,85 0,88 0,76 0,97 1,13 1,17

4 “não sabe/não respondeu”. 9 0,8 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 5,14 0,00

v18 poder de 
evitar relação caso 
parceiro não queira 
usar condom

0 “Não tentaria evitar” 211 19,2 0,56 0,16 0,00 0,00 2,89 0,85 0,00 0,00

1 “Com alg. certeza conseg. evitar” 128 11,7 0,09 0,08 0,18 0,13 0,75 0,71 1,57 1,13

2 “Com certeza conseguiria evitar” 741 67,5 0,36 0,73 0,79 0,87 0,53 1,08 1,16 1,29

3 “HSM” 3 0,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 “Não sabe/não respondeu”. 15 1,4 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 1,79 2,26 0,00

v19 se teve ou não 
IST ou sintoma

0 “não teve nos últ. 12 meses” 701 63,8 0,35 0,82 0,57 0,79 0,55 1,29 0,89 1,24

1 “teve, não fez tratamento” 141 12,8 0,25 0,09 0,18 0,00 1,94 0,74 1,42 0,00

2 “teve, procurou tratamento e fez”. 256 23,3 0,40 0,08 0,25 0,21 1,73 0,36 1,08 0,91

v20 aids tem cura?

0 “não tem” 1004 91,4 0,88 0,82 0,99 1,00 0,96 0,89 1,09 1,09

1 “tem” 53 4,8 0,06 0,11 0,00 0,00 1,33 2,29 0,00 0,00

2 “não sabe/não respondeu”. 41 3,7 0,06 0,07 0,01 0,00 1,54 1,98 0,20 0,00

v21 autopercepção 
de risco

0 “não corre risco” 431 39,3 0,65 0,59 0,33 0,00 1,65 1,51 0,83 0,00

1 “risco pequeno” 420 38,3 0,00 0,21 0,41 0,88 0,00 0,55 1,06 2,29

2 “risco moderado” 169 15,4 0,28 0,10 0,20 0,08 1,81 0,65 1,31 0,52

3 “risco grande” 71 6,5 0,07 0,07 0,07 0,04 1,14 1,15 1,02 0,67

4 “não sabe/não respondeu”. 7 0,6 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 3,62 0,00 0,00

v22 se fez exame  
de HIV quando fez

0 “nunca fez” 662 60,3 0,63 0,93 0,73 0,13 1,05 1,54 1,21 0,22

1 “fez há menos de 1 ano” 142 12,9 0,23 0,00 0,27 0,07 1,76 0,00 2,10 0,57

2 “fez há mais de 1 ano” 290 26,4 0,14 0,06 0,00 0,79 0,53 0,22 0,00 3,00

3 “não sabe/não respondeu”. 4 0,4 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 3,10 0,00 0,00

(continua)
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Variável Categorias N F P1 P2 P3 P4 P1/F P2/F P3/F P4/F

v24 teste de HIV em 
pré-natal 
(nascimentos até 
5 anos antes da 
pesquisa)

1 “filho nos últ. 5 anos s/ teste” 179 16,3 0,55 0,00 0,00 0,10 3,39 0,00 0,00 0,61

2 “filho nos últ. 5 anos c/ teste” 103 9,4 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 4,73

3 “nunca teve filho” 258 23,5 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00 0,00 4,03 0,00

4 “grávida pela primeira vez” 12 1,1 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 4,91 0,00

5 “teve filho há mais de 5 anos”. 546 49,7 0,45 1,00 0,00 0,46 0,90 2,01 0,00 0,92

v23 participação 
do parceiro sobre a 
decisão do uso do 
método

0 “só entrevistada” 163 14,8 0,60 0,00 0,00 0,00 4,05 0,00 0,00 0,00

1 “só o marido ou comp.” 19 1,7 0,05 0,00 0,02 0,00 3,00 0,00 1,35 0,00

2 “por ambos” 398 36,2 0,30 0,00 0,41 1,00 0,82 0,00 1,13 2,76

3 “esterilizadas/sem parceiro fixo” 485 44,2 0,00 0,94 0,57 0,00 0,00 2,13 1,29 0,00

4 “não sabe/não respondeu”. 33 3,0 0,05 0,06 0,00 0,00 1,70 1,94 0,00 0,00

Fonte dos dados básicos: Pesquisa Saúde Reprodutiva, Sexualidade e Raça, 2002.

Recife

A Tabela 2 indica que, no caso de Recife, o perfil ex-
tremo 1 agrega mulheres com maior probabilidade 
de terem idades entre 25 e 34 anos e entre 40 a 54 
anos, de serem unidas e com pelo menos três filhos, 
e de terem baixa escolaridade. Estas mulheres têm 
maior probabilidade de não terem religião alguma 
– embora a frequência marginal demonstre que a 
maioria delas é de religião católica – não trabalha-
rem nem estudarem ou de exercerem alguma ativida-
de remunerada e não estudarem. São mulheres com 
maior chance de serem esterilizadas e que, por isso, 
não utilizam preservativo atualmente nem o usaram 
na última relação sexual. São, ainda, mulheres com 
maior probabilidade de terem iniciado a vida sexual 
bastante jovens e de não terem usado método algum 
na primeira relação sexual. Quanto à vida sexual 
atual, trata-se de mulheres que têm maior probabi-
lidade de terem tido apenas um parceiro sexual no 
último ano, mais provavelmente um parceiro está-
vel, e de terem uma baixa frequência sexual. Estas 
mulheres possuem maior probabilidade, vis-à-vis à 
população total, de estarem em relações desiguais 
de gênero, não terem feito o teste de HIV no último 
ano e, embora tenham tido algum sintoma ou IST, 
ele não foi tratado.

No perfil extremo 2, as mulheres residentes 
em Recife possuem maior probabilidade de serem 
jovens (18 a 29 anos), solteiras ou unidas e com no 
máximo um filho, terem maior nível de escolaridade 
(pelo menos 8 anos de estudo), de só estudarem ou 
estudarem e trabalharem. São mulheres que, com 

maior probabilidade, usavam algum método que 
não a esterilização e que também usaram método 
na primeira relação sexual (que não a pílula), tendo 
essa primeira relação entre os 15 e 19 anos. Estas 
mulheres, com maior probabilidade, têm uma fre-
quência sexual maior que as mulheres do perfil 1 
(pelo menos 5 relações sexuais por mês) e tiveram 
dois ou mais parceiros sexuais no último ano, em-
bora a última relação tenha sido com um parceiro 
estável. São mulheres que possuem maior poder 
na negociação sexual e que tiveram alguma IST ou 
sintoma no último ano, tendo sido tratado. Quanto ao 
risco de contrair o HIV, há uma maior probabilidade 
de ele ser percebido como pequeno ou moderado. A 
probabilidade de já terem feito o teste HIV é maior 
que o da população observada. 

As mulheres de Recife que integram o perfil 
3 têm maior probabilidade de serem mais velhas 
(acima de 40 anos), separadas e viúvas e com baixa 
escolaridade (até 3 anos de estudo). Em termos de 
parturição, as probabilidades apresentadas para 
este perfil são mais heterogêneas – 1 filho ou 3 filhos 
e mais. Adicionalmente, neste perfil, encontram-se 
as mulheres com maior probabilidade de terem tido 
a primeira relação sexual mais velhas (a partir dos 
25 anos) e de não terem utilizado nenhum método 
nesta primeira relação. Neste perfil também estão 
as mulheres com maior probabilidade de não utili-
zarem métodos contraceptivos atualmente e que não 
tiveram (ou não souberam informar) nenhuma rela-
ção sexual nos 12 meses que antecederam a pesquisa. 
A probabilidade de não ter parceiro, ou de ter dois 
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ou mais parceiros, é mais elevada para as mulheres 
deste perfil – a probabilidade mais elevada é de as 
mulheres terem um parceiro ocasional. Em termos 
de vulnerabilidade, as mulheres que integram o 
perfil 3 têm maior probabilidade de acreditarem 
que possuem algum risco de contrair HIV, de nunca 
terem realizado teste para HIV e de não saberem se 
o vírus tem cura. 

As mulheres que integram o perfil 4 têm maior 
probabilidade de serem mulheres de 35 a 49 anos, 
brancas, casadas e com escolaridade mais elevada 
(acima de 8 anos de estudo). Quanto à religião, apre-
sentam probabilidade mais elevada de serem protes-
tantes ou pentecostais ou de pertencerem a outras 
religiões. Em termos de parturição, a maior proba-
bilidade é de que essas mulheres tenham 2 filhos. 

Neste perfil, encontram-se as mulheres com maior 
probabilidade de terem tido a primeira relação sexual 
quando tinham entre 20 e 29 anos e de terem utilizado 
algum método que não a camisinha masculina. Neste 
perfil também estão as mulheres com maior probabi-
lidade de serem esterilizadas ou de terem parceiros 
vasectomizados, de não estarem utilizando nenhum 
método contraceptivo, de terem um parceiro estável 
e de terem uma média de 5 a 12 relações sexuais por 
mês. Em termos de vulnerabilidade, as mulheres 
que integram o perfil 4 têm maior probabilidade de 
acreditarem que possuem algum risco de contrair 
HIV e de não terem informado se realizaram teste 
para HIV. Por fim, a probabilidade de terem tido IST 
ou sintoma e de ter tido tratamento é mais elevada 
para as mulheres que integram este perfil.

Tabela 2 - Frequências marginais, probabilidades estimadas e fatores delineadores de perfis extremos, segundo 
variáveis selecionadas, para mulheres entre 18 a 59 anos de estudo. Recife, 2002.  

Variável Categorias N F P1 P2 P3 P4 P1/F P2/F P3/F P4/F

v1 grupo etário

0 “18 a 19” 33 3,7 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 3,16 0,00 0,00

1 “20 a 24” 104 11,5 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 3,05 0,00 0,00

2 “25 a 29” 152 16,9 0,23 0,36 0,00 0,00 1,37 2,15 0,00 0,00

3 “30 a 34” 145 16,1 0,27 0,17 0,07 0,14 1,67 1,05 0,46 0,88

4 “35 a 39” 143 15,9 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 0,00 0,00 3,42

5 “40 a 44” 99 11,0 0,19 0,00 0,13 0,16 1,76 0,00 1,21 1,47

6 “45 a 49” 97 10,8 0,21 0,00 0,11 0,15 1,96 0,00 1,04 1,42

7 “50 a 54” 66 7,3 0,09 0,00 0,28 0,00 1,29 0,00 3,87 0,00

8 “55 a 59”. 63 7,0 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 5,67 0,00

v2 cor da pele
0 “branca” 356 39,5 0,30 0,40 0,39 0,48 0,77 1,02 0,98 1,22

1 “negra”. 546 60,5 0,70 0,60 0,61 0,52 1,15 0,99 1,01 0,86

v3 situação conjugal

0 “nunca unida” 90 10,0 0,00 0,34 0,07 0,00 0,00 3,41 0,68 0,00

1 “casada” 297 32,9 0,00 0,12 0,00 1,00 0,00 0,38 0,00 3,04

2 “unida” 298 33,0 1,00 0,53 0,00 0,00 3,03 1,62 0,00 0,00

3 “sep./div.” 178 19,7 0,00 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00 3,70 0,00

4 “viúva”. 39 4,3 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 4,70 0,00

v4 escolaridade

0 “sem esc.” 54 6,0 0,11 0,00 0,18 0,00 1,78 0,00 2,95 0,00

1 “1 a 3 anos” 110 12,2 0,30 0,00 0,22 0,00 2,42 0,00 1,78 0,00

2 “4 a 7 anos” 297 32,9 0,60 0,26 0,37 0,00 1,82 0,80 1,14 0,00

3 “8 a 11 anos” 324 35,9 0,00 0,55 0,13 0,78 0,00 1,53 0,36 2,16

4 “12 anos ou mais”. 117 13,0 0,00 0,19 0,10 0,22 0,00 1,44 0,78 1,72

v5 religião

0 “nenhuma” 108 12,0 0,18 0,24 0,00 0,00 1,50 2,02 0,00 0,00

1 “católica” 512 56,8 0,63 0,53 0,67 0,48 1,12 0,92 1,19 0,84

2 “prot./pent.” 223 24,7 0,19 0,17 0,26 0,39 0,75 0,68 1,07 1,57

3 “outras”. 59 6,5 0,00 0,06 0,06 0,13 0,00 0,98 0,95 2,08

(continua)
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Variável Categorias N F P1 P2 P3 P4 P1/F P2/F P3/F P4/F

v6 frequência religiosa

0 “nao freq.” 256 28,4 0,38 0,42 0,31 0,03 1,34 1,47 1,08 0,11

1 “- de 1 vez p/ mês” 142 15,7 0,29 0,22 0,07 0,01 1,88 1,38 0,45 0,08

2 “pelo menos de 15 em 15” 167 18,5 0,12 0,20 0,15 0,25 0,64 1,09 0,83 1,37

3 “uma vez por semana” 161 17,8 0,00 0,16 0,21 0,34 0,00 0,92 1,17 1,92

4 “mais de uma vez por semana”. 176 19,5 0,21 0,00 0,26 0,36 1,06 0,00 1,34 1,85

v7 parturição

0. 174 19,3 0,00 0,51 0,16 0,00 0,00 2,63 0,81 0,00

1. 191 21,2 0,00 0,45 0,39 0,00 0,00 2,13 1,82 0,00

2. 236 26,2 0,21 0,04 0,05 0,76 0,79 0,16 0,20 2,91

3 e mais 301 33,4 0,79 0,00 0,41 0,24 2,37 0,00 1,21 0,71

v8 possui plano 
de saúde

0 “sem plano” 619 68,6 1,00 0,66 0,90 0,24 1,46 0,97 1,31 0,35

1 “com plano”. 283 31,4 0,00 0,34 0,10 0,76 0,00 1,08 0,32 2,41

v9 atividade de 
trabalho e estudo

0 “só estuda” 29 3,2 0,00 0,10 0,00 0,01 0,00 3,00 0,00 0,38

1 “est. e trab. c/ renda” 61 6,8 0,00 0,17 0,05 0,03 0,00 2,45 0,79 0,43

2 “est. e trab. s/ renda” 10 1,1 0,00 0,01 0,01 0,03 0,00 0,88 0,80 2,32

3 “só trab. c/ renda” 405 44,9 0,19 0,42 0,62 0,64 0,43 0,92 1,37 1,41

4 “só trab. s/ renda” 97 10,8 0,34 0,00 0,01 0,07 3,12 0,00 0,11 0,63

5 “não trab. nem est.”. 300 33,3 0,47 0,31 0,31 0,23 1,41 0,94 0,93 0,69

v10 primeiro método

0 “nunca usou método” 48 5,3 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 5,40 0,00

1 “pílula” 496 55,0 0,69 0,26 0,60 0,75 1,25 0,47 1,09 1,36

2 “camisinhas” 150 16,6 0,00 0,52 0,00 0,00 0,00 3,14 0,00 0,00

3 “esterilização” 49 5,4 0,22 0,00 0,00 0,00 4,01 0,00 0,00 0,00

4 “outros métodos” 159 17,6 0,09 0,22 0,12 0,25 0,53 1,23 0,66 1,43

5 “não sabe/não respondeu”.

v11 método usado 
atualmente

0 “não usa método” 260 28,8 0,00 0,21 1,00 0,00 0,00 0,74 3,47 0,00

1 “pílula” 116 12,9 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 2,56 0,00 0,00

2 “camisinhas” 88 9,8 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 2,67 0,00 0,00

3 “esterilização” 375 41,6 1,00 0,00 0,00 1,00 2,40 0,00 0,00 2,40

4 “outros métodos”. 63 7,0 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00

v12 idade na primeira 
relação

0 “não informaram” 8 0,9 0,02 0,00 0,02 0,00 1,97 0,00 2,54 0,00

1 “9 a 14” 118 13,1 0,42 0,00 0,11 0,00 3,20 0,00 0,81 0,00

2 “15 a 19” 479 53,1 0,56 0,72 0,48 0,36 1,06 1,35 0,90 0,68

3 “20 a 24” 199 22,1 0,00 0,19 0,18 0,48 0,00 0,87 0,81 2,16

4 “25 a 29” 72 8,0 0,00 0,08 0,13 0,13 0,00 0,95 1,58 1,61

5 “30 e mais”. 26 2,9 0,00 0,01 0,09 0,03 0,00 0,43 3,09 1,08

v13 método usado na 
primeira relação sexual

0 “nenhum” 698 77,4 1,00 0,53 1,00 0,66 1,29 0,69 1,29 0,85

1 “camisinha masculina” 90 10,0 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 3,39 0,00 0,00

2 “outros métodos” 113 12,5 0,00 0,13 0,00 0,34 0,00 1,03 0,00 2,71

3 “não sabe/não respondeu”. 1 0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v14 média de relações 
sexuais por mês

 0 “0 vezes” 182 20,2 0,00 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 4,57 0,00

1 “1 a 4 vezes” 232 25,7 0,55 0,26 0,00 0,20 2,13 1,03 0,00 0,76

2 “5 a 8 vezes” 198 22,0 0,22 0,27 0,00 0,35 1,00 1,22 0,00 1,61

3 “9 a 12 vezes” 125 13,9 0,06 0,21 0,00 0,26 0,42 1,48 0,00 1,86

4 “13 e mais vezes” 131 14,5 0,17 0,23 0,00 0,13 1,20 1,61 0,00 0,93

5 “não sabe/não respondeu”. 34 3,8 0,00 0,03 0,08 0,06 0,00 0,77 2,01 1,47

(continua)
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Variável Categorias N F P1 P2 P3 P4 P1/F P2/F P3/F P4/F

v15 número de 
parceiros sexuais dos 
últimos 12 meses

0 “nenhum” 140 15,5 0,00 0,00 0,87 0,00 0,00 0,00 5,61 0,00

1 “um” 709 78,6 1,00 0,89 0,00 1,00 1,27 1,13 0,00 1,27

2 “dois ou mais” 53 5,9 0,00 0,11 0,13 0,00 0,00 1,89 2,20 0,00

v16 tipo de relação 
com o último 
parceiro sexual dos 
últimos 12 meses

0 “não teve sexo nos últ. 12 meses” 140 15,5 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 4,88 0,00

1 “parceiro estável” 716 79,4 1,00 1,00 0,00 1,00 1,26 1,26 0,00 1,26

2 “parceiro ocasional” 43 4,8 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 5,07 0,00

3 “não sabe/não respondeu”. 3 0,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

v17 poder para parar 
relação sexual com 
último parceiro 
sexual

0 “Não tentaria evitar” 107 11,9 0,37 0,00 0,11 0,00 3,11 0,00 0,95 0,00

1 “Tentaria, mas não conseg. evitar” 73 8,1 0,27 0,00 0,06 0,00 3,30 0,00 0,74 0,00

2 “Com alg. certeza conseg. evitar” 38 4,2 0,06 0,04 0,04 0,03 1,32 1,03 0,92 0,71

3 “Com certeza conseguiria evitar” 681 75,5 0,31 0,96 0,77 0,97 0,41 1,27 1,02 1,28

4 “não sabe/não respondeu”. 3 0,3 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 5,77 0,00

v18 poder de evitar 
relação caso parceiro 
não queira usar 
condom

0 “Não tentaria evitar” 212 23,5 0,77 0,00 0,00 0,00 3,30 0,00 0,00 0,00

1 “Com alg. certeza conseg. evitar” 122 13,5 0,05 0,15 0,15 0,19 0,37 1,10 1,15 1,44

2 “Com certeza conseguiria evitar” 553 61,3 0,18 0,84 0,79 0,79 0,29 1,37 1,29 1,29

3 “HSM” 3 0,3 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 3,40 0,00 0,00

4 “Não sabe/não respondeu”. 12 1,3 0,00 0,00 0,05 0,01 0,00 0,00 4,05 1,02

v19 se teve ou não IST 
ou sintoma

0 “não teve nos últ. 12 meses” 492 54,5 0,63 0,41 0,76 0,46 1,16 0,76 1,40 0,85

1 “teve, não fez tratamento” 111 12,3 0,19 0,12 0,15 0,04 1,56 0,99 1,21 0,31

2 “teve, procurou tratamento e fez”. 299 33,1 0,18 0,47 0,09 0,50 0,53 1,41 0,27 1,51

v20 aids tem cura?

0 “não tem” 755 83,7 0,52 0,95 0,87 1,00 0,62 1,13 1,04 1,19

1 “tem” 93 10,3 0,34 0,05 0,00 0,00 3,34 0,51 0,00 0,00

2 “não sabe/não respondeu”. 54 6,0 0,14 0,00 0,13 0,00 2,34 0,00 2,14 0,00

v21 autopercepção  
de risco

0 “não corre risco” 431 47,8 0,82 0,30 0,78 0,16 1,72 0,62 1,64 0,33

1 “risco pequeno” 268 29,7 0,00 0,45 0,04 0,57 0,00 1,53 0,15 1,91

2 “risco moderado” 126 14,0 0,06 0,19 0,05 0,22 0,44 1,36 0,38 1,55

3 “risco grande” 75 8,3 0,11 0,06 0,12 0,06 1,31 0,70 1,43 0,74

4 “não sabe/não respondeu”. 2 0,2 0,01 0,00 0,00 0,00 4,10 0,00 0,00 0,00

v22 se fez exame de  
HIV quando fez

0 “nunca fez” 662 73,4 0,99 0,39 0,95 0,74 1,35 0,54 1,30 1,01

1 “fez há menos de 1 ano” 103 11,4 0,00 0,27 0,00 0,12 0,00 2,33 0,00 1,07

2 “fez há mais de 1 ano” 129 14,3 0,00 0,33 0,05 0,12 0,00 2,31 0,32 0,83

3 “não sabe/não respondeu”. 8 0,9 0,01 0,01 0,00 0,01 0,81 1,13 0,00 1,66

v24 teste de HIV em 
pré-natal 
(nascimentos até 
5 anos antes da 
pesquisa)

1 “filho nos últ. 5 anos s/ teste” 143 15,9 0,22 0,27 0,00 0,06 1,37 1,68 0,00 0,38

2 “filho nos últ. 5 anos c/ teste” 80 8,9 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 2,99 0,00 0,00

3 “nunca teve filho” 163 18,1 0,00 0,43 0,17 0,00 0,00 2,36 0,92 0,00

4 “grávida pela primeira vez” 11 1,2 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 3,29 0,00 0,00

5 “teve filho há mais de 5 anos”. 505 56,0 0,78 0,00 0,83 0,94 1,40 0,00 1,49 1,68

v23 participação 
do parceiro sobre a 
decisão do uso de 
método

0 “só entrevistada” 98 10,9 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 3,06 0,00 0,00

1 “só o marido ou comp.” 8 0,9 0,01 0,02 0,00 0,00 0,78 2,64 0,00 0,00

2 “por ambos” 199 22,1 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 2,91 0,00 0,00

3 “esterilizadas/sem parceiro fixo” 522 57,9 0,99 0,00 0,64 1,00 1,72 0,00 1,10 1,73

4 “não sabe/não respondeu”. 75 8,3 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 4,39 0,00

Fonte dos dados básicos: Pesquisa Saúde Reprodutiva, Sexualidade e Raça, 2002.
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Considerações Finais
Neste trabalho, procurou-se delinear os perfis de 
mulheres brancas e negras, entre 18 e 59 anos em 
Belo Horizonte e Recife, utilizando-se característi-
cas sociodemográficas e de conhecimento e atitudes 
em relação ao HIV/aids. Embora aspectos relativos 
a conhecimento e atitudes não sejam tão simples 
de serem tratados quanto variáveis de natureza so-
ciodemográfica, eles trazem informações de grande 
valor para ampliar o entendimento da vulnerabi-
lidade ao HIV/aids, uma vez que revelam pontos 
que, associados com outros, tornam os indivíduos 
menos capazes de controlar seu risco à infecção e, 
consequentemente, mais vulneráveis à infecção e 
à doença. 

Os resultados aqui apresentados reforçam o con-
ceito de vulnerabilidade preconizado pela UNAIDS, 
segundo o qual pobreza e desigualdade de gênero, 
além de outros fatores, podem ampliar a vulnerabili-
dade dos indivíduos ao HIV e, portanto, precisam ser 
abordados nas ações desenvolvidas para combater 
os avanços da epidemia. Tanto em Belo Horizonte 
quanto em Recife, as mulheres com níveis mais bai-
xos de escolaridade e fora do mercado de trabalho 
são as que apresentaram maior probabilidade de 
acreditarem que a aids tem cura ou de não saberem 
se tem cura. Também são elas que apresentam pro-
babilidades mais elevadas de acharem que não têm 
risco de contrair a infecção. Nesse sentido, enfrentar 
questões relativas à escolaridade das mulheres é 
imperativo para o enfrentamento do problema. Para 
isso, é preciso romper com o legado discriminatório 
que permeia a história de nosso país e que expõe 
as mulheres negras a situações de vulnerabilidade 
mais elevadas. No balanço geral, são elas as que 
têm menor acesso à escola e possibilidades mais 
limitadas no mercado de trabalho. 

O quadro de desigualdade nas relações de gênero 
é outro aspecto que também chama atenção nos re-
sultados aqui apresentados. Em geral, as mulheres 
ainda têm muita dificuldade para negociar com o 
parceiro o uso do preservativo durante as relações 
sexuais. Esse cenário fica ainda mais preocupante 
quando o que se constata é que a probabilidade de 

sexo seguro diminui dentro das relações estáveis e 
entre as mulheres de grupos etários mais avançados. 
Esse cenário foi constatado tanto em Belo Horizonte 
quanto em Recife (perfis 1 e 4, respectivamente). 
A promoção da igualdade de gênero é uma tarefa 
árdua, mas que precisa também ser enfrentada se 
há um desejo firme de se cruzar obstáculos signifi-
cativos na prevenção ao HIV/aids. 

No que se diz respeito à raça/cor, as brancas estão 
sempre associadas aos perfis de melhor situação 
socioeconômica em ambos os municípios. Tanto em 
Belo Horizonte quanto em Recife, as mulheres com 
maior probabilidade de serem brancas são também 
aquelas com maior probabilidade de ter escolari-
dade mais elevada, possuir plano de saúde, ter tido 
parceiro estável no ano anterior à pesquisa e ter 
poder na relação sexual. Quanto às negras, apenas 
em Belo Horizonte essa variável é significante e faz 
parte das características do perfil de mais baixo ní-
vel socioeconômico. Assim, as mulheres com maior 
probabilidade de serem negras em Belo Horizonte 
também são aquelas com maior probabilidade de 
terem baixa escolaridade, não possuírem plano de 
saúde e não terem poder de negociação diante do 
parceiro sexual. 

Esses resultados revelam que, mesmo com todos 
os avanços sociais e econômicos que permeiam o 
país, velhas questões ainda precisam ser resolvidas 
se quisermos romper com o legado discriminatório 
que impede que uma parcela expressiva da popula-

ção tenha acesso a melhores condições de vida.
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Resumo
Este estudo teve como objetivo investigar a vulnera-
bilidade de adolescentes brancos e afrodescendentes 
em relação ao HIV/aids. Para isso, investigaram-se as 
características socioeconômicas dos participantes e 
seus relacionamentos amorosos e sexuais, compor-
tamentos de risco e prevenção, conhecimento sobre 
HIV/aids e atitudes frente ao uso de preservativo. O 
estudo foi realizado em regiões periféricas das cida-
des de Florianópolis, Itajaí e Balneário Camboriú e 
consistiu em duas etapas. A primeira foi qualitativa, 
na qual se utilizou entrevistas não diretivas com 36 
estudantes de Ensino Médio, divididos igualitaria-
mente por sexo e raça/cor. A segunda consistiu em 
um levantamento de dados com 715 adolescentes 
sobre relações afetivas e sexuais, condutas de risco e 
de proteção, conhecimento sobre HIV/aids e atitudes 
frente ao uso de preservativo. Observou-se que o ní-
vel sociocultural desfavorável associou-se aos afro-
descendentes, enquanto o nível médio associou-se 
aos brancos. O conhecimento sobre aids e as atitudes 
frente ao uso do preservativo correlacionaram-se 
significativamente. Os afrodescendentes iniciam-se 
sexualmente mais cedo e têm mais relações amo-
rosas esporádicas (“ficar”), porém os adolescentes 
brancos mantêm mais relações sexuais. Além disso, 
os adolescentes brancos usam menos preservativo 
em contexto de múltiplos parceiros e em relaciona-
mento de namoro do que os afrodescendentes.  Os 
resultados mostraram que, de forma geral, a maioria 
dos adolescentes estão vulneráveis ao HIV/aids, em 
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função do baixo índice de conhecimento da doença, 
das práticas de risco, da importante presença do 
sexo desprotegido e de sua associação com as rela-
ções amorosas, como o namoro.
Palavras-chave: HIV/aids; Vulnerabilidade; Adoles-
cência; Raça/cor; Relações amorosas. 

Abstract
The present study aimed at investigating the vulne-
rability of white and African-descending adolescents 
towards HIV/AIDS. The socio-economic characteris-
tics of participants, their romantic and sexual rela-
tionships, risk and prevention behaviors, knowledge 
on HIV/AIDS and attitudes towards condoms were 
studied for that purpose. The study was conducted in 
the outskirts of the cities of Florianópolis, Itajaí and 
Balneário Camboriú and consisted of two parts. The 
first one was qualitative, in which non-directive in-
terviews with 36 secondary school students equally 
divided by sex and race/color were employed. The se-
cond part consisted of a survey with 715 adolescents 
about affective and sexual relationships, risk and 
protection behavior, knowledge on HIV/AIDS and 
attitudes towards condoms. It was observed that the 
unfavorable socio-cultural level was associated with 
the African-descending participants, while the inter-
mediate level was linked to the whites. Knowledge 
on AIDS and attitudes towards condom use were sig-
nificantly correlated. The African-descending begin 
sexual life earlier and have more episodic romantic 
relations (“making out”), but white adolescents have 
more sexual relations. Moreover white adolescents 
use less condoms in multiple-partner contexts and 
in dating relationships than the African-descending. 
Results indicate that in general most adolescents are 
vulnerable to HIV/AIDS, as a function of the low level 
of knowledge about the illness, risk practices, the 
important presence of unprotected sex and its asso-
ciation with romantic relationships, like dating.
Keywords: HIV/AIDS; Vulnerability; Adolescence; 
Race/Color; Romantic Relationships.
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Introdução
A aids é uma doença emergente, de caráter pandê-
mico. Por isso se apresenta, na atualidade, como 
um dos maiores problemas de saúde pública (Brasil, 
2005). Segundo dados do Ministério da Saúde, de 
1980 a 2007, foram notificados 474.273 casos de 
aids no país. Segundo o Programa Conjunto das 
Nações Unidas sobre HIV/Aids2, a aids vem apresen-
tando taxas de incidência mais elevadas nas regiões 
periféricas e mais pobres, entre os trabalhadores 
menos qualificados e pessoas com menor grau de 
escolarização. Entre essas populações, os jovens 
estão particularmente vulneráveis por estarem no 
início de sua vida sexual e por apresentarem em 
geral comportamentos de experimentação arriscada 
com sentimento de invulnerabilidade. De acordo com 
o Boletim Epidemiológico sobre Aids (Brasil, 2007), 
dos 474.273 casos de aids notificados até 2007, 
10.337 referem-se a adolescentes na faixa etária dos 
13 aos 19 anos. 

Estudos anteriores realizados pelo LACCOS 
observaram algumas especificidades presentes na 
vulnerabilidade de estudantes do Ensino Médio 
diante das DST e do HIV/aids. Essas vulnerabili-
dades estão relacionadas à experiência de namoro 
(Camargo e Botelho, 2007; Bertoldo e Barbará, 2007), 
quantidade de parceiros sexuais (Camargo e Botelho, 
2007), sexo sem proteção (Camargo e Botelho, 2007; 
Camargo e col., 2007; Bousfield, 2007), bem como o 
medo da doença (Camargo e Botelho, 2007; Camargo 
e col., 2007; Bousfield, 2007). Além disso, jovens de 
camadas populares sofrem outros agravantes, como 
a pobreza, a desigualdade social e a dificuldade de 
acesso aos serviços de saúde. Segundo Camargo e 
Botelho (2007), a não utilização do preservativo nas 
relações sexuais, a carência de informações sobre 
a epidemia, o desconhecimento dos riscos e a falta 
de programas de prevenção nos contextos escolares 
constituem fatores promotores do aumento de ado-
lescentes portadores de HIV. 

Estudos mostram diferenças entre homens e 
mulheres com relação à sexualidade e prevenção 
à aids (Vidal e Ribeiro, 2008; Matos e col., 2005; 
Antunes e col., 2002; Oliveira e col., 2005; Borges e 

Schor, 2005). Em estudo realizado com adolescentes 
sobre a intenção do uso do preservativo, Oliveira e 
colaboradores (2005) observaram que a intenção 
comportamental de usar o preservativo sofre a in-
fluência de componentes atitudinais e normativos, 
tendo o primeiro componente maior peso entre os 
adolescentes do sexo masculino e o normativo entre 
as adolescentes do sexo feminino. Há um predomí-
nio do uso do preservativo nas primeiras relações 
sexuais (Martins e col., 2006; Borges e Schor, 2005), 
porém enquanto os homens continuam a utilizá-lo 
nas relações subsequentes, as mulheres tendem a 
substituí-lo por métodos contraceptivos hormonais, 
como a pílula (Borges e Schor, 2005). Há também 
dificuldade de as mulheres negociarem o uso do pre-
servativo com seus parceiros (Antunes e col., 2002; 
Giacomozzi e Camargo, 2004; Oltramari, 2004).

 Embora o “ficar”3 seja uma forma de relaciona-
mento bastante comum na atualidade (Matos e col., 
2005), a prática de relações sexuais em contextos 
de relações afetivas pode se apresentar de maneira 
distinta para homens e mulheres. No estudo de 
Borges e Schor (2005), foi possível perceber que as 
mulheres iniciam a vida sexual predominantemente 
em contexto de relacionamento afetivo estável (na-
moro ou noivado), enquanto os homens em relações 
esporádicas, como as de amizade. Isso pode ocorrer, 
em parte, pelo fato de as mulheres relacionarem sexo 
e sentimentos mais estreitamente que os homens, 
(Vidal e Ribeiro, 2008; Matos e col., 2005).  O fato de 
as mulheres substituírem o preservativo pela pílula 
e de terem suas relações sexuais em relacionamen-
tos estáveis demonstra a influência complicadora 
que esse tipo de relação exerce sobre as condutas 
de proteção contra a aids. 

Quanto ao conhecimento sobre a aids, estudos 
mostram a existência de relação com o contexto 
escolar dos estudantes (Camargo e Bertoldo, 2007; 
Martins e col., 2006), com o turno (Camargo e Ber-
toldo, 2006) e condições socioeconômicas (Ferreira, 
2003). Esses estudos mostram que os estudantes de 
escolas públicas apresentam menor nível de conhe-
cimento sobre a aids do que os de escola particular, 
principalmente entre os que frequentam o período 
noturno. 

2 www.unaids.org.

3 Beijar e trocar carícias com parceiros sem comprometimento estável ou formal.
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Dados também apontam uma maior vulnerabi-
lidade da população negra ao HIV/aids. As taxas de 
mortalidade por HIV/aids no estado de São Paulo em 
1999, por exemplo, foram de 25,92 por 100.000 habi-
tantes para homens negros, e de 14,44 para brancos. 
Dentre as mulheres, as taxas foram de 11,39 e 4,92, 
respectivamente para negras e brancas.  A diferen-
ça da taxa de mortalidade entre mulheres negras e 
brancas indica que as mulheres negras morrem 2,3 
vezes mais que as brancas em virtude de HIV/aids, 
enquanto os homens negros morrem 1,7 vez mais que 
os brancos (Batista, 2005). Esses dados corroboram 
os resultados encontrados por Lopes e colabora-
dores (2007) em estudo sobre vulnerabilidade ao 
HIV/aids em mulheres negras e brancas portadoras 
do vírus no município de São Paulo. Neste estudo, 
as mulheres negras apresentaram: menor nível de 
escolaridade e renda do que as brancas, menor taxa 
de atendimento por outros profissionais de saúde 
além do médico infectologista e, menor nível de co-
nhecimento correto sobre o exame CD4 e carga viral, 
quando comparadas às mulheres brancas. 

Segundo Ayres e colaboradores (1999) a vulne-
rabilidade individual envolve três pressupostos: a) 
qualquer indivíduo é passível de contaminação em 
determinada época da vida; b) quanto maior o ampa-
ro social e a assistência à saúde de que os indivíduos 
dispuserem menor a morbidade, invalidez e morte; 
c) questões de ordem cognitiva, comportamental 
e social afetam diretamente a vulnerabilidade 
individual. Assim a vulnerabilidade tem relação 
com o conhecimento que se tem da epidemia. Para 
se compreender esse tipo de conhecimento e sua 
importância para a vulnerabilidade dos jovens afro-
descendentes e brancos, torna-se essencial o estudo 
das suas crenças, informações e atitudes sobre a 
doença, bem como suas condutas protetoras e ar-
riscadas (práticas sexuais vulneráveis no contexto 
das relações amorosas e sexuais, etc.).

O conceito de atitudes pretende ser mediador en-
tre a forma de pensar e a forma de agir dos indivídu-
os, pois tem ligação com os comportamentos (Vala, 
2000), permitindo identificar o posicionamento de 
um indivíduo diante da realidade social. As atitudes 
envolvem o que as pessoas pensam, sentem e como 
gostariam de se comportar em relação à determina-
do objeto. Essa relação entre os componentes de uma 

atitude pode ser de coerência ou incoerência, pois é 
possível encontrar inconsistência entre as atitudes e 
os comportamentos expressos pelas pessoas. (Rodri-
gues e col., 1996). Dessa forma, os fatores associados 
ao risco em relação à aids vão além do conhecimento 
sobre a prática de sexo seguro e o conhecimento de 
risco, pois no momento em que o indivíduo neces-
sita tomar uma decisão diante de uma situação, os 
estados emocional e cognitivo podem influenciar 
sua avaliação de  riscos e, consequentemente, sua 
decisão no uso do preservativo (Foreman, 2003; 
Gutnik e col., 2006). Observa-se que a atitude de 
jovens a respeito do uso do preservativo em geral 
é positiva (Camargo e Botelho, 2007; Camargo e 
Bertoldo 2006; Martins e col., 2006), porém, nem 
sempre há coerência entre essa atitude e o efetivo 
comportamento de seu uso.

A psicologia social tem contribuído para a com-
preensão da relação entre o conhecimento e as prá-
ticas preventivas em saúde. Godin (1991) descreve 
as principais teorias explicativas da adoção de de-
terminado comportamento por parte dos indivíduos 
no que se refere a esse domínio. Segundo ele, para 
o modelo das “crenças sobre a saúde” (health belief 
model, de Becker), a percepção de uma ameaça é 
que explica o comportamento preventivo; já para o 
modelo da ação refletida de Fishbein e Ajzen, é a in-
tenção composta de atitudes sobre o comportamento 
e pelas normas subjetivas (oriundas da relação com 
pessoas influentes para o indivíduo) que conduz 
à adoção do comportamento; para o modelo dos 
comportamentos interpessoais de Triandis, é uma 
complementaridade entre a intenção, o hábito e as 
condições facilitadoras ou complicadoras da condu-
ta que operam; e, por último, as novas contribuições 
da teoria do comportamento planejado de Ajzen e 
Madlen acrescentam a percepção que o indivíduo 
tem do seu controle sobre o comportamento como 
uma variável importante para entender a relações 
entre atitudes e comportamentos.

A partir dessas constatações, o objetivo deste es-
tudo foi investigar a vulnerabilidade de estudantes 
afrodescendentes e brancos à infecção pelo HIV/aids, 
por meio de algumas variáveis psicossociais associa-
das à suscetibilidade dos adolescentes à epidemia. 
Embora o estudo tenha uma intenção descritiva, 
também é comparativo, no que se refere à variável 
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raça/cor. As variáveis psicossociais consideradas 
por este estudo são as características das relações 
amorosas e sexuais, o conhecimento sobre a aids, a 
atitude sobre a utilização do preservativo e compor-
tamentos de proteção e de risco diante do HIV.

Esta pesquisa foi realizada em duas etapas, a 
primeira qualitativa com entrevistas, e a segunda 
quantitativa com questionários. Teve caráter trans-
versal, com amostragem não randômica. A coleta 
das duas etapas foi realizada com estudantes dos 
períodos noturnos de escolas públicas de bairros 
periféricos das cidades de Florianópolis, Itajaí e 
Balneário Camboriú, principais cidades em termos 
de incidência do HIV/aids do estado de Santa Ca-
tarina. Optou-se pelo período noturno e escolas de 
periferia, pois buscavam-se adolescentes trabalha-
dores que residissem em regiões menos valorizadas 
comercialmente, o que caracterizaria adolescentes 
com situação socioeconômica mais desfavorável. A 
caracterização dos adolescentes quanto à raça/cor 
obedeceu ao critério de autodeclaração.  Sugeriam- 
-se as seguintes opções: “branco”, “negro”, “mulato”, 
“pardo” ou “outra raça/cor”. Os estudantes que se 
autodeclararam negros, mulatos e pardos, foram 
considerados afrodescendentes para este estudo.

Primeira Etapa de Pesquisa
Participaram dessa etapa da pesquisa 36 estu-
dantes de Ensino Médio na faixa etária de 15 a 24 
anos. Foram 12 estudantes de cada cidade, divididos 
igualmente por sexo e raça/cor. A primeira etapa teve 
objetivo exploratório, seus resultados subsidiaram 
a construção do instrumento utilizado na segunda 
etapa. 

Foi utilizada a entrevista não diretiva em 
profundidade (Ghiglione e Matalon, 1993). Para a 
cobertura dos tópicos focalizados, os entrevista-
dores dispunham de uma lista de pontos a serem 
explorados: amizade, namoro e relações afetivas, 
relações sexuais, contracepção, uso de preservativos 
e métodos contraceptivos, doenças sexualmente 
transmissíveis e aids. As entrevistas foram realiza-
das individualmente, em local reservado, nas escolas 
dos estudantes, com o consentimento do corpo do-
cente e dos entrevistados, com duração aproximada 
de 45 minutos cada. 

Resultados Primeira Etapa

As entrevistas foram transcritas e analisadas com 
o auxílio do software Alceste (Analyse Lexicale 
par Contexte d’un Ensemble de Segments de Texte) 
(Reinert, 1990; Camargo, 2005), que emprega uma 
análise hierárquica descendente, permitindo uma 
análise lexicográfica do texto e a formação de con-
textos caracterizados por vocabulário e segmento de 
textos similares (classes).  O conjunto de entrevistas 
transcritas compôs o corpus de análise, que apresen-
tou 82.593 ocorrências, com 4.860 palavras diferen-
tes. Aproximadamente, 41% das ocorrências foram 
analisadas, com frequências iguais ou superiores a 
4. O número total de palavras com frequência igual 
a 1, um índice de heterogeneidade do vocabulário 
empregado pelos participantes, foi de 2.171. 

O corpus analisado foi composto de 36 Unidades 
de Contexto Inicial (UCIs), correspondentes às 36 en-
trevistas realizadas. O programa subdividiu as UCIs 
em 1.763 Unidades de Contexto Elementar (UCEs) 
ou segmentos de texto. A classificação hierárquica 
descendente (CHD) considerou 1.219 UCEs, represen-
tando 69,14% do total de UCEs. A figura 1 mostra as 
relações entre as 7 classes resultantes da CHD.

Foram encontradas diferenças nos conteúdos 
representacionais quanto a sexo e raça/cor. No que 
se diz respeito à aids, as meninas enfatizaram dois 
pontos: proximidade com a doença (relações familia-
res e com pessoas de sua rede social que possuem a 
doença) e realização do exame para detecção do HIV. A 
classe 1 (proximidade com a aids) aparece relacionada 
com as meninas afrodescendentes, o que sugere que 
o contato com a doença está mais presente em seus 
cotidianos.  Os meninos falaram mais a respeito de 
seu conhecimento sobre a aids (formas de contágio 
e consequências da doença). A maior associação das 
meninas com as classes sobre contracepção, preser-
vativo e gravidez demonstra uma maior preocupação 
delas com esses conteúdos. As meninas relacionam 
o preservativo à prevenção da aids, mas encontram 
barreiras na negociação da sua utilização com seus 
parceiros, pois, segundo elas, os meninos relatam não 
gostar de usar preservativo e se referem ao não uso 
como uma “prova de confiança/amor”.  O uso de outros 
métodos anticoncepcionais, como a pílula, também 
contribui para a prática do sexo sem proteção. Os 
participantes do sexo masculino associaram-se às 
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classes sobre encontros noturnos e relacionamentos 
amorosos com as garotas (namoro, ficar, primeiras 
experiências sexuais), estando a primeira mais 
relacionada aos participantes afrodescendentes e a 
segunda aos participantes brancos. 

Segunda Etapa da Pesquisa
A partir dos resultados da primeira etapa, realizou-
-se um estudo quantitativo, de natureza descritiva e 
comparativa. Para isso, foi utilizado um questioná-
rio semiestruturado e autoadministrado, elaborado 
a partir das indicações do estudo anterior. Os ques-
tionários foram analisados com auxílio do software 
SPSS 11.0 (SPSS, 2001).

Realizou-se uma categorização do nível sociocul-
tural dos participantes conforme critério já utilizado 

por Camargo (1997): foi solicitado aos participantes 
que indicassem a profissão e o nível de escolaridade 
de seus pais. Foram considerados de nível sociocul-
tural Desfavorável os filhos de pais com até o Ensino 
Médio incompleto, com profissões simples, como 
operários e prestadores de serviços operacionais; fi-
lhos de pais operários, funcionários ou profissionais 
liberais com pelo menos o Ensino Médio completo, 
foram classificados de nível sociocultural Médio 
e filhos de funcionários ou profissionais liberais 
com Ensino Superior foram classificados de nível 
sociocultural Favorável.

Resultados da Segunda Etapa

Conforme a tabela 1, o delineamento empregado bus-
cou equilibrar o número de participantes segundo a 
cidade de residência, o sexo e a raça/cor. 

Figura 1 - Classificação hierárquica descendente referente às entrevistas não diretivas

Classe 1
205 UCEs (16%)
Proximidade com a aids

Palavras F  χ2 

Pegar 71 49

Aids 64 38,3

Fazer 58 47,9

Doença 53 28,6

Morrer 44 78

Fazer 34 4,4

Passar 33 15

Mãe 33 25,1

Medo 27 24,3

HIV 26 68,6

Tomar 24 7,8

Vida 24 8,9

Causa 24 33,4

Deixar 22 31,4

Drogas 19 11

Ver 17 8,2

Pai 17 8,7

Cura 12 5,6

Classe 4
162 UCEs (13,29%)
Conhecimento sobre a aids

Palavras F  χ2  

Aids 100 275,6

Pessoa 69 35,2

Doença 68 121

Pegar 60 48,4

Coisa 51 17,3

Poder 38 30,3

Relação 35 19,3

Sexual 35 36

Cura 26 99,6

Morrer 25 20

Drogas 22 32,1

Passar 22 4,7

Prevenir 17 13

Muita 14 6,2

HIV 11 7,3

Classe 3
161 UCEs (13,21%)
Contracepção e Gravidez

Palavras F  χ2 

Querer 51 40,4

Achar 50 6,9

Cuidar 49 95,8

Gravidez 49 157,4

Coisa 43 6,3

Filho 42 72

Engravidar 36 94,6

Pensar 36 32,7

Camisinha 31 7,2

Saber 28 4,6

Medo 26 36,1

Acontecer 23 14,3

Dia 23 5,6

Tomar 23 14,3

Mundo 21 24,3

Hora 19 11,1

Vida 19 7

Preocupação 18 20,8

Ver 14 7,5

Estudar 12 5,3

Dever 10 5,4

Classe 5
133 UCEs (10,91%)
Camisinha

Palavras F  χ2  

Camisinha 68 198,5

Usar 61 159,2

Achar 54 26,2

Falar 40 12,5

Filho 29 33

Engravidar 21 27,8

Dizer 20 6,6

Prevenir 20 33,7

Tomar 19 11,5

Mãe 18 7,4

Perguntar 16 30,4

Hora 15 7,4

Mulher 13 5

Primeira 12 4,3

Dever 11 12,4

Pai 11 5,2

Pedir 9 5,7

Classe 2
308 UCEs (25,271%)
Relacionamento Amoroso

Palavras F  χ2 

Ficar 186 133,1

Namorar 124 171

Guria 104 138,5

Meninas 79 57,7

Conhecer 70 20,2

Anos 68 16,1

Amigo 67 36,5

Vezes 60 8,5

Gostar 57 45,1

Relação 57 41

Conversar 52 44,8

Começar 45 30,5

Sexual 45 15,7

Casa 37 5,7

Chegar 37 27,7

Festa 37 53,8

Rolar 37 71

Meses 33 35,2

Tempo 29 4,8

Primeira 28 12,2

Acaba 26 7,4

Transar 26 13,9

Difícil 23 8,36

Meio 22 7,2

Perguntar 17 4,3

Pedir 16 4,8

Classe 7
91 UCEs (7,47%)
Encontros Noturnos

Palavras F  χ2  

Guria 23 10,9

Querer 22 6,5

Vezes 22 7,6

Sair 19 7,6

Amiga 17 4

Mulher 17 32,1

Pensar 17 8,7

Maioria 14 8,7

Levar 12 25,9

Deixar 9 9,7

Classe 6
159 UCEs (13,04%)
Amizades

Palavras F  χ2  

Amigos 64 188,1

Gente 61 15,7

Sair 57 100,1

Conhecer 34 6,2

Morar 30 90

Escola 28 47,6

Maioria 27 23,3

Casa 22 6,1

Colégio 22 22,1

Muita 16 11,4

Drogas 15 8,8

Estudar 15 13,2

Festa 13 5,7



42  

Com relação à raça/cor, 360 (50,3%) declararam-
-se brancos, 135 (18,9%) declararam-se mulatos, 130 
(18,2%) declararam-se pardos e 90 (12,6%) declara- 
ram-se negros. A média de idades dos participantes 
foi de 17 anos e três meses (dp = 2 anos); 83,6% dos 
participantes já haviam tido uma experiência de 
trabalho. O trabalho adolescente indica a necessi-
dade econômica, reforçando a vulnerabilidade dos 
participantes da pesquisa. Em relação ao nível socio-
cultural, observou-se, que 80,2% dos participantes 
apresentam nível desfavorável, e houve associação 
significativa entre a raça/cor dos participantes (bran-
co ou afrodescendente) e seu nível sociocultural [χ2 = 
7,21; gl = 2; p < 0,05], indicando que há, proporcional-
mente, mais afrodescendentes com nível sociocul-
tural desfavorável que brancos, e mais brancos com 
nível sociocultural médio que afrodescendentes. A 
proximidade dos adolescentes, participantes desta 
pesquisa, em relação à aids e ao HIV é importante: 
22,8% deles disseram conhecer um amigo com a 
doença e 15,5% declararam ter um familiar nessa con-
dição, porém não houve diferenças estatisticamente 
significativas com a variável raça/cor. 

Relações Afetivas, Sexuais e 
Conduta Protetora 
Mais de dois terços dos participantes da pesquisa 
declararam que costumam “ficar”, sendo esse com-
portamento mais frequente entre os afrodescenden-

tes (73,9%) do que entre os brancos (63,3%). Houve 
diferença estatisticamente significativa entre a 
variável “ficar” e a raça/cor [χ2 = 8,61; gl = 1; p < 0,01]. 
Em relação à variável namoro não houve diferenças 
estatisticamente significativas entre brancos e afro-
descendentes, porém, a duração do namoro é maior 
entre os primeiros, embora a diferença não seja 
estatisticamente significativa [χ2 = 6,09; gl = 3; NS].

Considerando-se a variável raça/cor, observou-se 
que tanto para brancos quanto para afrodescen-
dentes ter um namorado(a) implica na diminuição 
das relações eventuais de “ficar”.  Para os brancos, 
entre os que afirmaram ter namorado(a) 60,6% 
afirmaram não ter o hábito de “ficar”, enquanto esse 
percentual subiu para 83,2% entre os que afirmaram 
não ter namorado(a) [χ2 = 71,54; gl = 1; p < 0,001]. 
Para os afrodescendentes, entre os que afirmaram 
ter namorado(a), 54,1% declararam que costumam 
“ficar” mesmo assim, e esse percentual subiu para 
86,5% entre os que dizem não ter namorado(a) [χ2 = 
44,16; gl = 1; p < 0,001].

A média de idade de toda a amostra para a primei-
ra relação sexual foi de 14 anos e nove meses (dp = 1 
ano e nove meses). Com relação à raça/cor, os afro-
descendentes declararam que tiveram a primeira 
relação sexual mais cedo do que os brancos, pois a 
média para os brancos foi de 14 anos e 11 meses (dp = 
1 ano e 7 meses) e para os afrodescendentes,  14 anos 
e 6 meses (dp = 2 anos). A diferença foi estatistica-
mente significativa [F (1, 521) = 7,57; p < 0,05].

Tabela 1 - Delineamento da segunda etapa

Cidade Etnia
Sexo

Masculino Feminino Total

Florianópolis Branco 50 70 120

Afrodescendente 53 67 120

Total 103 137 240

Itajaí Branco 62 58 120

Afrodescendente 79 41 120

Total 141 99 240

Bal. Camb. Branco 61 59 120

Afrodescendente 62 53 115

Total 123 112 235

Total geral 367 348 715
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Figura 2 - Relação entre o comportamento de “ficar” e frequência de relações sexuais em função de raça/cor

Quanto à frequência de experiências sexuais 
entre as pessoas que disseram “ficar”, a figura 2 
mostra uma distribuição semelhante para brancos e 
afrodescendentes. Os participantes concentraram-se 
na modalidade que relatou ter tido relações sexuais 
uma ou algumas vezes, seguidos pelos participantes 
que disseram ter tido muitas relações sexuais. 

Entre os indivíduos que não costumavam “ficar”, 
há diferenças quanto à raça/cor. Os brancos decla-

raram predominantemente ter tido relações sexuais 
muitas vezes, seguidos em proporção pelos que nun-
ca tiveram relações e que tiveram relações algumas 
vezes, com proporções próximas [χ2 = 11,09; gl = 2; p 
< 0,01; V Cramer = 0,18]. Entre os afrodescendentes, 
houve predomínio dos que disseram tê-las tido até 
algumas vezes, seguidos daqueles que declararam 
nunca haver tido relações sexuais [χ2 = 22,47; gl = 2; 
p < 0, 001; V Cramer = 0,26].

Entre os participantes que disseram ter o 
costume de “ficar”, 60,4% declararam ter usado o 
preservativo em todas as relações sexuais. Para 
os participantes que não “ficavam”, predominou 
o comportamento de ter utilizado o preservativo 
somente em algumas relações (45,8%). Houve 
associação significativa entre ter o costume de 
“ficar” e utilizar o preservativo. [χ2 = 25,76; gl =2; p 
< 0,001]. Comparando brancos e afrodescendentes, 
os resultados distribuíram-se conforme observado 
na amostra geral: as pessoas que “ficavam”, fossem 
brancos ou afrodescendentes, utilizavam mais 
sistematicamente o preservativo nas suas relações 
sexuais, em comparação às pessoas que não “fica-
vam” (ver figura 3).

Observou-se, porém, na figura 3, que entre bran-
cos que não tinham o costume de “ficar” a proporção 
dos que não usaram preservativo foi maior do que 
entre os que ficavam (23,3% contra 13%). Entre os 
afrodescendentes, esse aumento não chegou a um 

ponto percentual. Foram observadas associações 
significativas entre a prática amorosa de “ficar” e 
o uso do preservativo, tanto para brancos [χ2 = 15,14; 
gl = 2; p < 0,01] quanto para afrodescendentes [χ2 = 
11,36; gl =2; p < 0,01].

De forma inversa ao comportamento de “ficar”, 
entre os participantes que namoravam a maior pro-
porção declarou que usava preservativo apenas em 
algumas relações (43,1%), embora 41,3% declararam 
ter usado preservativo em todas as relações sexuais. 
Para os que não namoravam o uso preservativo em 
todas as relações sexuais foi declarado pela maioria 
(68,5%), diminuindo consideravelmente a proporção 
de participantes que declararam usá-lo apenas em 
algumas relações (20%). 

A figura 4 mostra que entre os brancos que na-
moravam quase metade dos participantes usaram 
preservativo somente em algumas relações, enquan-
to uma proporção menor declarou usar preservativo 
em todas as relações sexuais. Entre os brancos que 
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não namoravam houve maior proporção de respon-
dentes que disseram se proteger: 65,3% declararam 
ter usado preservativo em todas as relações e apenas 
20,8% somente em algumas relações. 

Entre os afrodescendentes que namoravam, a 
proporção predominante de participantes, diversa-
mente, declarou ter usado o preservativo em todas 
as relações, enquanto entre os que não namoravam, 

Figura 4 - Relação entre namoro e uso do preservativo em função de raça/cor

Figura 3 - Relação entre comportamento de “ficar” e uso do preservativo em função de raça/cor

verificou-se uma proporção ainda maior do que entre 
os brancos, que declarou ter usado sistematicamente 
o preservativo nas relações sexuais. Foram verifi-
cadas associações estatisticamente significativas 
entre ter namorado e usar de forma não sistemática 
o preservativo, tanto para brancos [χ2 = 17,49; gl = 2; 
p < 0, 001] quanto para afrodescendentes [χ2 = 15,31; 
gl =2; p < 0, 001]. 
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A respeito da associação entre quantidade de par-
ceiros sexuais e o uso do preservativo, considerando 
a variável raça/cor como controle, os resultados 
indicam que os afrodescendentes apresentam uma 
proporção menor de participantes que não usaram 
o preservativo no contexto de múltiplos parceiros do 
que aquela apresentada pelos brancos (respectiva-
mente 3,1% e 11,5%) (ver Figura 5). Houve associação 
estatisticamente significativa entre quantidade de 
parceiros sexuais e uso do preservativo para brancos 
[χ2 = 7,42; gl =2; p < 0,05] e igualmente para afrodes-
cendentes [χ2 = 9,39; gl = 2; p < 0,01].

Teste HIV e Uso do Preservativo
A maioria dos participantes (80,1%) disse nunca ter 
realizado o teste para detecção do vírus HIV. Não 
houve associação estatisticamente significativa en-
tre raça/cor e o fato de realizar esse tipo de teste.  

Os participantes que não usaram preservativos 
foram os que mais disseram ter feito o teste (43,8%), 
enquanto os que usaram preservativo em algumas 
relações relataram uma proporção menor de realiza-
ção do teste (32,6%). Assim, foi observada associação 
estatisticamente significativa entre o uso de preser-
vativo nas relações sexuais e o fato de não ter reali-
zado teste de HIV [χ2 = 14,41; gl = 2; p < 0,01].  Mas isso 

Figura 5 - Relação entre múltiplos parceiros e uso sistemático do preservativo em função de raça/cor

se circunscreve aos participantes brancos [χ2 = 10,81; 
gl =2; p < 0,01], pois entre os afrodescendentes não 
foi encontrada associação significativa entre essas 
duas variáveis [χ2 = 4,10; gl =2; NS]. Os brancos que 
não usaram preservativos foram os que em maior 
número fizeram o teste para detecção do HIV (47,4% 
dos brancos e 38,5% dos afrodescendentes).

Conhecimento sobre aids e Atitude 
Quanto ao Uso do Preservativo
No que se diz respeito ao conhecimento sobre a aids, 
não houve diferenças estatisticamente significa-
tivas nos escores obtidos no subteste usado para 
medir conhecimento sobre HIV/aids (Camargo e col., 
2005). Os participantes brancos apresentaram uma 
média de 6,42 acertos (do total de 10 itens), enquan-
to os afrodescendentes tiveram uma média de 6,22 
acertos. No entanto, o ponto de corte para se consi-
derar o respondente bem informado sobre HIV/aids 
é 7 itens. Verificou-se também uma relação entre as 
variáveis “conhecimento sobre a aids” e “namoro” 
em relação à variável “raça/cor”, indicando que os 
adolescentes afrodescendentes que namoravam 
possuíam um maior escore no teste de conhecimento 
sobre aids do que os que não namoravam [F(2, 336) 
= 4,25; p = 0,05; d = 0,09].  
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Com relação aos posicionamentos sobre a utili-
zação do preservativo, ambos os grupos (brancos e 
afrodescendentes) apresentaram atitudes favorá-
veis. Porém, observou-se que as meninas têm uma 
atitude mais favorável ao uso do preservativo que 
os meninos, [F (1,711) = 35,94; p < 0,001], com efeito 
considerado médio da variável “sexo” (d=0,44). Ob-
servou-se também que a maior favorabilidade ao uso 
do preservativo está associada ao comportamento 
de seu uso sistemático nos últimos 12 meses, tanto 
para os adolescentes brancos [F(2, 234) = 5,20; p < 
0,01; d = 0,42] quanto para afrodescendentes [F(2, 
208) = 3,13; p = 0,05; d = 0,34].  

O conhecimento sobre aids e a atitude diante 
do uso do preservativo correlacionaram-se signi-
ficativamente, mas com intensidade de pequena 
magnitude (r = 0,09; p < 0,05). Foi observado também 
que as pessoas sem experiência sexual tiveram ati-
tudes mais favoráveis ao uso do preservativo, isto 
é, uma média maior na escala (3,81; dp = 0,44) que 
os participantes que tiveram até algumas (média 
3,59 e dp = 0,50) ou muitas relações sexuais (média 
3,64 e dp = 0,54).

Discussão
Este estudo procurou identificar as variáveis inter-
venientes nas vulnerabilidades de jovens brancos e 
afrodescendentes com relação às DST/HIV/aids. Os 
resultados apontaram uma diferença com relação 
ao nível sociocultural, uma vez que mesmo que a 
pesquisa tenha sido feita com estudantes de escolas 
públicas de bairros periféricos e do período noturno, 
os participantes afrodescendentes foram maioria a 
ser classificados em nível sociocultural desfavorável 
enquanto a maioria dos brancos foi classificada no 
nível sociocultural médio. Isso acontece porque no 
Brasil, a raça/cor está frequentemente associada à 
classe social, em que uma proporção importante de 
afrodescendentes pertence aos estratos socioeconô-
micos mais carentes. 

Constatou-se ainda que os adolescentes brancos 
e afrodescendentes apresentam diferenças em suas 
relações amorosas e sexuais. Os afrodescendentes 
iniciam-se sexualmente mais cedo e têm mais rela-
ções amorosas esporádicas (“ficar”), porém os ado-
lescentes brancos mantêm mais relações sexuais. 

Além disso, os adolescentes brancos usam menos 
preservativo em contexto de múltiplos parceiros e 
em relacionamento de namoro do que os afrodes-
cendentes.  

Tanto para brancos como para afrodescenden-
tes, uma das variáveis mais associadas à relação 
sexual sem preservativo é o namoro. O fato de estar 
em uma relação estável e a presença de confiança 
entre o casal diminui o uso do preservativo, pro-
porcionando um sentimento de invulnerabilidade, 
indo ao encontro dos achados de estudos anteriores 
(Camargo e Botelho, 2007; Vinaccia e col., 2007; 
Griep e col., 2005; Giacomozzi, 2005; Giacomozzi e 
Camargo, 2004; Oltramari e Camargo, 2004). Além 
disso, o uso de outros métodos anticoncepcionais, 
como a pílula, também contribui para a prática 
do sexo sem proteção. Corroborando o estudo de 
Camargo e Botelho (2007), na presente pesquisa as 
meninas também se mostraram mais favoráveis ao 
preservativo do que os meninos, porém, na primei-
ra etapa da pesquisa observou-se que elas sentem 
dificuldade em negociar o uso do preservativo com 
seus parceiros sexuais. A desigualdade de poder nas 
relações entre homens e mulheres é um dos motivos 
da dificuldade que ambos têm em discutir formas 
seguras de exercer a sexualidade (Villela, 1998), ex-
pondo-os por consequência às doenças sexualmente 
transmissíveis (DST) e à aids.

Observa-se influência das questões de gênero 
nos comportamentos de risco diante do HIV. Estas 
questões, somadas às culturais e econômicas, têm 
grande peso no comportamento sexual da mulher 
e evidentemente influem nas questões de poder e 
de tomada de decisões: “... especialistas em gênero 
e comportamento sexual notam que gênero é ob-
viamente importante para definir como serão as 
negociações nos encontros sexuais e quem deter-
minará quais práticas irão prevalecer” (Ehrhardt e 
Wasserheit, 1991, p. 99).   

 Além disso, neste estudo, tanto para brancos 
como para afrodescendentes, o uso ou não do pre-
servativo está associado às variáveis psicossociais: 
a experiência afetiva do namoro e a atitude ou o 
posicionamento do adolescente em relação ao pre-
servativo. A primeira apareceu como fator compli-
cador para a adoção da conduta do uso sistemático 
do preservativo, já a segunda parece exercer um 
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papel inverso, como um fator facilitador. No entanto, 
entre os afrodescendentes a variável psicossocial 
“conhecimento” também aparece associada à adoção 
de conduta protetora. Entre estes um maior conhe-
cimento sobre aids apresentou-se correlacionado a 
uma atitude mais favorável ao uso do preservativo 
e os que namoravam tinham um melhor nível de 
conhecimento sobre aids. Porém constatou-se que 
apenas o conhecimento sobre a epidemia não é su-
ficiente para a adoção de condutas protetoras, uma 
vez que o uso do preservativo é menos frequente 
entre os que vivenciam um relacionamento afetivo 
estável.

Segundo Jodelet (1998), a recusa do uso do pre-
servativo em relações afetivas estáveis pode ter 
como uma das explicações para o temor de a pessoa 
manifestar sinais de desconfiança para com o par-
ceiro; pode representar uma medida que quebra o en-
canto durante o ato de amor, contradizendo o caráter 
natural e apaixonado existente durante as relações 
íntimas. O significado simbólico do preservativo 
varia no contexto de cada relacionamento. A proposi-
ção do uso do preservativo, dependendo do objetivo, 
pode então significar desconfiança ou infidelidade 
para alguns e cuidado e amor para outros; sexo des-
protegido pode significar irresponsabilidade dentro 
de um relacionamento e compromisso em outro (Van 
Campenhoudte col., 1997). Em relacionamentos 
estáveis, a principal preocupação é com a gravidez, 
portanto o uso do preservativo com o objetivo de 
preveni-la adquire valor positivo.  A discussão do HIV 
nestes tipos de relacionamentos pode assumir um 
significado negativo, pois pode materializar a certe-
za da infidelidade do parceiro (Madureira e Trentini, 
2008). Em contextos de relacionamentos casuais, 
como o “ficar”, a preocupação com as doenças é 
socialmente bem-aceita e incentivada, facilitando 
a adoção de estratégias preventivas.

Com relação à realização do teste anti-HIV, 
observou-se que aqueles que passaram pelo teste 
foram os que utilizaram menos o preservativo, 
ou seja, o teste foi procurado pelos que sentiram 
algum risco de ter contraído a doença. Estes dados 
são corroborados por análises de dados de testes 
anti-HIV feitos nos CTA de Florianópolis. No ano 
de 2009, 44,4% das pessoas que realizaram o teste 
declararam que o estavam fazendo porque tiveram 

comportamento de risco (Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, 2009).  

Considerações Finais
Observou-se neste estudo a capacidade preditiva 
das atitudes diante do uso do preservativo sobre o 
comportamento de utilizá-lo. Sabe-se que quanto 
maior for o interesse investido pelo indivíduo no 
conteúdo atitudinal, maior será a correspondência 
entre as atitudes e o comportamento, aumentando 
assim a capacidade preditiva de comportamentos 
pelas atitudes (Budd, 1986; Parker e col., 1974), 
maior também será a sua resistência a mudanças 
(Gorn, 1975; Zuwerink e Devine, 1996), e mais po-
derosamente se ligará/influenciará as atitudes de 
outras pessoas sobre o mesmo objeto (Krosnick, 
1988; McGraw e col., 1990).

As atitudes são construídas através da interação 
social, produto de comparações, sucessivas iden-
tificações e diferenciações que permitem situar 
uma posição sobre um objeto diante dos outros em 
dado momento. São também passíveis de mudança 
e transformação através da informação ou da expe-
riên cia (Rodrigues e col., 2002).

No caso específico dos afrodescendentes, 
observou-se a associação das atitudes com o nível 
de conhecimento sobre aids. Isso acontece, pois, de 
acordo com o modelo de Rosenberg e Hovland (1960), 
as atitudes envolvem um sistema composto de três 
dimensões: cognitiva, afetiva e comportamental. E 
a dimensão cognitiva (conhecimento) mostrou-se 
intimamente relacionada ao comportamento do uso 
do preservativo.

Pode-se apontar como um limite deste estudo a 
troca do sistema classificatório da variável raça/cor, 
uma vez que os participantes que se autodeclararam 
negros, mulatos e pardos foram agrupados pelos 
pesquisadores em afrodescendentes para efeitos 
comparativos. Porém, de uma forma geral, a maioria 
desses adolescentes, afrodescendentes ou não, estão 
vulneráveis ao HIV/aids, em função do baixo nível 
de conhecimento sobre a doença, da importante 
presença do sexo desprotegido e da sua associação 
com as relações amorosas (principalmente o namo-
ro), e da proximidade com pessoas infectadas pelo 
HIV. Certamente há outros fatores, não relatados 



48  

aqui, que podem estar associados à vulnerabilidade 
desses adolescentes diante do HIV, como a exposição 
à violência e uso abusivo de drogas. 

A composição desses fatores, associados à falta 
de acesso a informação sistemática e de qualidade 
e a serviços de saúde eficientes, como ocorre com a 
população mais carente (como os participantes deste 
estudo), diminuem as possibilidades de adoção de 
comportamentos preventivos. Essas desigualdades 
sociais são muito antigas em nossa sociedade e es-
tão no cerne das vulnerabilidades específicas dessa 
população ao HIV/aids.

É importante investir em estratégias de preven-
ção entre a população jovem, como por exemplo, a 
realização do teste anti-HIV, pois, como observado 
neste estudo, apesar dos programas do Departa-
mento de DST, Aids e Hepatites Virais de incentivo 
à realização do teste (Programa “Fique sabendo”, por 
exemplo), esse comportamento ainda não faz parte 
do cotidiano dos jovens brasileiros.

Referências 
ANTUNES, M. C. Diferenças na prevenção da 
aids entre homens e mulheres jovens de escolas 
públicas em São Paulo. Revista de Saúde Pública, 
São Paulo, v. 36, Supl. n. 4, p. 88-95, ago. 2002.

AYRES, J. R. C. M. et al. Vulnerabilidade e 
prevenção em tempos de Aids. In: BARBOSA, M. 
R.; PARKER, R. (Org.). Sexualidade pelo avesso: 
direitos, identidades e poder. Rio de Janeiro: IMS/
UERJ, 1999. p. 49-72.

BATISTA, L. E. Masculinidade, raça/cor e saúde. 
Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro,  v. 10, n. 1, 
p. 71-80,  jan./mar. 2005.

BERTOLDO, R.; BARBARÁ, A. Representação 
social do namoro: a intimidade na visão dos 
jovens. Psico-USF, Itatiba, v. 11, n. 2, p. 229-238, 
jul./dez. 2006.

BOUSFIELD, A. B. Divulgação do conhecimento 
científico sobre aids e representações sociais. 
Florianópolis, 2007. Tese (Doutorado em 
Psicologia) – Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia, Universidade Federal de Santa 
Catarina, 2007.

BORGES, A .L. V.; SCHOR, N. Início da vida sexual 
na adolescência e relações de gênero: um estudo 
transversal em São Paulo. Cadernos de Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, v. 21, n. 2, p. 499-507, mar./
abr. 2005.

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância 
Epidemiológica. Brasília: Ministério da Saúde, 
2005.

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional 
de DST/aids. Boletim Epidemiológico – Aids. 
Brasília, 2007. Disponível em: <http://www2.aids.
gov.br/data/Pages/LUMIS9A49113DPTBRIE.htm>. 
Acesso em: 24 abr.  2009.

BUDD, R. J. Predicting cigarette use: the need to 
incorporate measures of salience in the theory 
of reasoned action. Journal of Applied  Social 
Psychology, New Jersey, v.16, n. 8 , p. 633-685, nov. 
1986.

CAMARGO, B. V. ALCESTE: Um programa 
informático de análise quantitativa de dados 
textuais. In: MOREIRA, A. S. P.; JESUÍNO, J. C.; 
CAMARGO, B. V. (Org.). Perspectivas teórico- 
-metodológicas em representações sociais. João 
Pessoa: UFPB, 2005, p. 511-539.

CAMARGO, B. V. Communication et prévention 
du sida. Études sur le rapport entre l´information 
télévisuelle, les représentations sociales et la 
pratique préventive chez les jeunes lycéens. Paris, 
1997. Tese (Doutorado em Psicologia Social) – École 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1997. 

CAMARGO, B. V.; BARBARÁ, A.; BERTOLDO, 
R. B. Um instrumento de medida da dimensão 
informática da representação social da aids. In: 
Jornada Internacional, 4 e Conferência Brasileira 
sobre Representações Sociais, 2, 2005, João 
Pessoa. Anais... Textos Completos da IV Jornada 
Internacional e II Conferência Brasileira sobre 
Representações Sociais, 2005, v. 1, p. 1385-1395.

CAMARGO, B. V.; BERTOLDO, R. B.  Comparação 
da vulnerabilidade em relação ao HIV de 
estudantes da escola pública e particular. Estudos 
de Psicologia, Campinas, v. 23, n. 4, p. 369-379, 
out./dez. 2006.



49  

CAMARGO, B. V.; BOTELHO, L. J. Aids, sexualidade 
e atitudes de adolescentes sobre prevenção contra 
o HIV. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 41, 
n. 1, p. 61-68, fev. 2007.

CAMARGO, B. V. et al. Variáveis psicossociais 
associadas à vulnerabilidade ao HIV/aids: estudo 
comparativo da população negra com a população 
branca. Relatório técnico de pesquisa. Brasília, 
Ministério da Sáude, 2007. p. 1-88.

EHRHARDT, A.; WASSERHEIT, J. N. Age, gender, 
and sexual risk behaviors for sexually transmitted 
diseases in the United States. In: WASSERHEIT, 
J. N. et al. (Org.). Research issues in human 
behavior and sexually transmitted diseases in 
the AIDS era. Washington: American Society for 
Microbiology, 1991. p. 97-121.

FERREIRA, M. A. Conhecimento e percepção de 
risco sobre o HIV/aids: um perfil da população 
brasileira em 1998. Cadernos de Saúde Pública, 
Rio de Janeiro, v. 19, Supl. n. 2, p. 213 222, jun. 2003. 

FLORIANÓPOLIS (Município). Prefeitura 
Municipal de Florianópolis. Dados da Vigilância 
Epidemiológica de Florianópolis: Sistema CTA. 
Florianópolis: PMF. 2009.

FOREMAN, F. E. Intimate risk: sexual risk 
behavior among African American college women. 
Journal of Black Studies, Filadélfia, v. 33, n. 5, p. 
637-653, may 2003. 

GHIGLIONE, R.; MATALON, B. O inquérito: teoria e 
prática. Oeiras: Celta, 1993.

GIACOMOZZI, A. I. Casamento e aids: uma 
questão de confiança. São Paulo: Mackenzie, 2005.

GIACOMOZZI, A. I.; CAMARGO, B. V. Eu confio no 
meu marido: estudo da representação social de 
mulheres com parceiro fixo sobre prevenção da 
aids. Psicologia: Teoria e Prática, São Paul, v. 6, n. 
1, p. 31-44, jan./jun. 2004.

GODIN, H. L’éducation pour la santé: lês 
foudaments psychosociaux de la définition des 
messages éducatifs. Sciences Sociales et Santé, 
Paris, v. 9, n. 1,  p. 67-94, mars 1991.

GORN, G. J. The effects of personal involvement, 
communication discrepancy, and source prestige 
on reactions to communications on separatism. 
Canadian Journal of Behavioral Science, 
Washington, v. 7, n. 4,  p.369-386, oct. 1975. 

GRIEP, R. H.; ARAÚJO, C. L. F.; BATISTA, S. M. 
Comportamento de risco para a      infecção pelo 
HIV entre adolescentes atendidos em um Centro 
de Testagem e Aconselhamento em DST/aids no 
Município do Rio de Janeiro, Brasil. Epidemiologia 
e Serviços de Saúde, Brasília, v. 14, n. 2, p. 119-126, 
jun. 2005.

GUTNIK L. A. et al. The role of emotion in 
decision-making: a cognitive neuroeconomic 
approach towards understanding sexual risk 
behavior. Journal of Biomedical Informatics, 
Oxford, v. 39, n. 6, p. 720-736, dec. 2006.

KROSNICK, J. A. The role of the attitude 
importance in social evaluations: a study of policy 
preferences, presidencial candidate evaluations, 
and voting behavior. Journal of Personality and 
Social Psychology, Washington, v. 55, n. 2 , p.196- 
210, aug. 1988.

JODELET, D. Representações do contágio e a aids. 
In:  MADEIRA, M.; JODELET, D. (Org.). Aids e 
representações sociais: à busca de sentidos. Natal: 
UFRN, 1998. p.17-45.

LIMA, M. L. P. Atitudes. In: VALA, J.; MONTEIRO, 
M. B.(Org.). Psicologia social. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1996. p.197-199.

LOPES, F.; BUCHALLA, C. M.; AYRES, J. R. C. M. 
Mulheres negras e não negras e vulnerabilidade 
ao HIV/aids no estado de São Paulo, Brasil. 
Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 41, supl. n. 
2, p. 39-46, dez. 2007.

MADUREIRA, V. S. F.; TRENTINI, M.  Da utilização 
do preservativo masculino à prevenção de DST/
aids. Ciência e Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 13, 
n. 6, p. 1807-1816, nov./dez. 2008.

MARTINS, L. B. M. et al. Fatores associados ao 
uso de preservativo masculino e ao conhecimento 
sobre DST/aids em adolescentes de escolas 
públicas e privadas do município de São Paulo. 
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 22, n. 
2, p. 315-323, fev. 2006.



50  

MATOS, M.; FERES-CARNEIRO, T.; JABLONSKI, 
B. Adolescência e relações amorosas: um estudo 
sobre jovens das camadas populares cariocas. 
Interação em Psicologia, Curitiba, v. 9, n. 1, p. 21-
33, jan./jun. 2005. 

MCGRAW, K. M.; LODGE, M.; STROH, P. K.  On-line 
processing in candidate evaluation: the effects 
of issue order, issue salience, and sophistication. 
Political Behavior, New York, n.  12, p. 41-58, 1990.

OLIVEIRA, S. H. S.; DIAS, M. R.; SILVA, M. I. T. 
Adolescentes e aids: fatores que influenciam 
a intenção de uso do preservativo. DST: jornal 
brasileiro de doenças sexualmente transmissíveis, 
Rio de Janeiro, v. 17, n. 1,  p. 32-38, 2005.

OLTRAMARI, L. C.; CAMARGO, B. V. Representação 
social de mulheres profissionais do sexo sobre a 
aids. Estudos de Psicologia, Natal, v. 9, n. 2, p. 317-
323, maio/ago. 2004.

PARKER, H. A.; PERRY, R. W.; GILLESPIE, D. F. 
Prolegomenon to a teory of attitude-behavior 
relationships. Pakistan journal of psychology, 
Karachi, v. 7, p. 21-39, dez.1974.

REINERT, M. Une méthode d’analyse des données 
textuelles et une application : Aurelia de G. de 
Nerval. Bulletin de Méthodologie Sociologique, 
Paris, v. 26,  p. 24-54,  1990.

RODRIGUES, A.; ASSMAR, E. M. L.; JABLONSKI, B. 
Psicologia social. Petrópolis: Vozes, 2002.

ROSENBERG, M. J.; HOVLAND, C. I.  Cognitive, 
affective, and behavioural components of 
attitudes. In: HOVLAND, C. I.; ROSENBERG, 
M .J. (Org.). Attitude organisation and change: 
an analysis of consistency among attitude 
components. New Haven: Yale University Press, 
1960. p.1-14.

Recebido em: 07/10/2009
Reapresentado em: 22/03/2010
Aprovado em: 26/04/2010

SPSS INC. SPSS: Advanced Models 11.0. Chicago: 
SPSS, 2001.

VALA, J. Representações sociais e psicologia 
social do conhecimento cotidiano. In: VALA, J.;  
MONTEIRO, B. (Org.). Psicologia social. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 2000, p. 457-502.

VAN CAMPENHOUDT, L. et al (Org.). Sexual 
interactions and HIV risk: new conceptual 
perspectives in european research. London: Taylor 
& Francis, 1997.

VIDAL, E. I.; RIBEIRO, P. R. M.  Algumas reflexões 
sobre relacionamentos afetivos e relações sexuais 
na adolescência. Fractal: Revista de Psicologia, 
Niterói, v. 30, n. 2, p.519-532, jun./dez. 2008.

VINACCIA, S. et al. Conductas sexuales de riesgo 
para la infección por Vih/Sida en adolescentes 
colombianos. Terapia psicológica, Santiago, v. 25, 
n. 1, p. 39-50, jun. 2007.

VILLELA, W. Homem que é homem também pega 
aids? In: ARILLHA, M.; RIDENTI, G. U.; MEDRADO, 
B. (Org.). Homens e masculinidades: outras 
palavras. São Paulo: Editora 34, 1998, p. 129-42.

ZUWERINK, J. R.; DEVINE, P. G. Attitude 
importance and resistance to persuasion: It’s 
not just the thought that counts. Journal or 
Personality and Social Psychology, Washington, v. 
70, n. 5, p. 931-944, may 1996.



51  

Resumo
Objetivo: verificar a vulnerabilidade ao HIV/aids 
de adolescentes femininas moradoras de favelas da 
cidade do Rio de Janeiro. Métodos: foi utilizada uma 
combinação de métodos, quantitativo e qualitativo. 
Na etapa quantitativa, realizou-se um estudo obser-
vacional de corte transversal por meio de entrevistas 
e exames clínico/laboratoriais para diagnóstico de 
DST, e, na qualitativa, desenvolveram-se grupos 
focais sobre os temas sexualidade, gênero e raça. 
Resultados: foram entrevistadas 816 adolescentes 
de 10 diferentes comunidades, com um grupo focal 
em cada favela: 74% eram negras, 39% eram sexual-
mente ativas e destas 24,4% eram portadoras de DST. 
Houve uma relação estatisticamente significativa 
entre a variável raça/cor negra e a atividade sexual. 
Na fase qualitativa, evidenciou-se que a discrimi-
nação racial sofrida é cotidiana e contribui para a 
construção de autoimagem negativa que aliada a 
pobreza, violência de gênero e dificuldade de acesso 
aos serviços de saúde ampliam a vulnerabilidade 
às DST/aids. Conclusão: o estudo sugere a criação 
de políticas que proporcionem o aumento da oferta 
de serviços de atendimento ginecológico a esse 
público, com ações que favoreçam a utilização de 
preservativo feminino e contribuam para reduzir a 
desigualdade social, de gênero e de raça.
Palavras-chave: DST/aids; Adolescência; Vulnerabi-
lidade; Raça/Cor; Gênero; Violência. 
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Abstract
Objective: To verify the vulnerability to HIV/AIDS of 
female adolescents that live in poor communities of 
the city of Rio de Janeiro. Methods: It was carried 
out with quantitative and qualitative analyses. The 
quantitative phase was a cross-sectional study, 
through interviews of 816 adolescents and clinical/
laboratory tests in ten different slums, and the qua-
litative phase was done on one focus group about 
sexuality of gender and race in each community. 
Results: 74% of the adolescents were black, 39% 
had sexual activity and 24.4% of those had STD. 
A statistical significant association occurred be-
tween the black color/race and sexual activity. In 
the qualitative stage, it became evident that racial 
discrimination occurs every day and contribute to 
a negative self-concept. This, in addition to poverty, 
violence based in gender and bad access to health 
services, creates a vulnerability context to STD/
AIDS. Conclusion: This study suggests policies that 
offer more gynecologic services to this public, with 
actions that favor the use of feminine condom and 
contribute to the reduction of social, gender, and 
race inequality.
Keywords: STD/AIDS; Adolescence; Vulnerability; 
Race/Color; Gender; Violence.

Introdução
A epidemia da aids tem tido mudanças no seu perfil, 
com tendência à feminilização e pauperização. Na 
faixa etária de 13 a 19 anos houve inversão na razão 
de sexo dos casos de aids a partir de 1998, passando 
a acometer mais mulheres. Em 2005, esse indicador 
atingiu o valor de seis homens para cada 10 mulhe-
res e a predominância de casos ocorre através de 
transmissão heterossexual. Quanto à raça/cor, a 
partir do ano 2000, quando essa categoria passou 
a ser informada, houve um aumento dos casos de 
aids na população negra, apesar de a análise dessa 
variável ser bastante limitada pela grande quan-
tidade de casos notificados sem essa informação 
(Brasil, 2007). Quanto às DST, sua prevalência em 
adolescentes não é conhecida de forma precisa 
(Brasil, 2008). Os dados informados encontram-se 
bem abaixo das estimativas, pois somente a aids e 
a sífilis congênita são de notificação compulsória 
e muitos portadores de DST buscam tratamento 
em farmácias ou se automedicam. Soma-se a isso 
o fato de algumas DST serem assintomáticas, prin-
cipalmente entre as mulheres (Codes e col., 2002; 
Jiménez e col., 2001).  

No início da epidemia de aids, em que os prin-
cipais acometidos eram homossexuais, usuários 
de drogas injetáveis, hemotransfundidos e prosti-
tutas, utilizava-se o conceito de “grupo de risco” 
que posteriormente foi sendo substituído pelo de 
“comportamento de risco”. Esses conceitos, entre-
tanto, não traduzem o percurso epidemiológico da 
doença, pois houve uma diminuição acentuada da 
incidência de aids entre homossexuais masculinos 
e nos hemotransfundidos e está estabilizada no 
segmento de prostitutas e de usuários de drogas inje-
táveis. A epidemia, porém, avança entre as mulheres 
heterossexuais monogâmicas, que não pertencem a 
nenhum grupo de risco, nem tampouco têm compor-
tamento sexual de risco. Ao contrário, encaixam-se 
no perfil mais tradicional e conservador do ponto 
de vista da moral sexual, oposto ao considerado 
“desviante” dos principais acometidos no início da 
epidemia. O que se verifica é que as vítimas atuais, 
em especial mulheres negras e pobres, vivem em 
contextos sociais em que vários fatores potenciali-
zam suas vulnerabilidades às DST/aids, entre eles a 
violência baseada em gênero, a discriminação racial, 
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a pobreza e a baixa escolaridade. Ou seja, percebe- 
-se que a epidemia é resultante não apenas da ação 
patogênica de um agente viral específico e sim de 
outros determinantes.

Constata-se também que as ações de saúde base-
adas no conceito de grupo de risco para o controle 
da epidemia não foram suficientes, além de terem 
produzido estigma e preconceito em grande escala. 
Num segundo momento, abandonaram-se as estra-
tégias preventivas de isolamento e abstinência dos 
grupos de risco e passou-se a focar o comportamento 
de risco, difundindo-se informações como o uso de 
preservativo, controle dos bancos de sangue e de 
material descartável entre os usuários de drogas 
injetáveis. Essas estratégias se mostraram supe-
riores às primeiras, mas também não atingiram 
resultados satisfatórios, pois a epidemia rumou para 
grupos sociais enfraquecidos como os mais pobres, 
as mulheres, os negros e os jovens. Somando-se a 
isso, provocou tendência de culpabilização indivi-
dual e a dedução de que a infecção é consequência 
da displicência pessoal (Ayres e col., 2003). 

O percurso da epidemia de aids tem mostrado que 
as chances de as pessoas adoecerem, ou seja, suas 
vulnerabilidades, são resultantes de um conjunto 
de aspectos, não apenas individuais, mas também 
coletivos e contextuais, que acarretam maior sus-
ceptibilidade à infecção e ao adoecimento. A per-
cepção ampliada e reflexiva da epidemia revela que 
a vulnerabilidade é resultante do somatório de um 
conjunto de aspectos, individuais, sociais e coleti-
vos, passando por comportamento, cultura, política 
e situação socioeconômica (Seffner, 2009; Ayres e 
col., 2003; Sánchez e Bertolozzi, 2007).

A mulher negra sofre comumente tríplice dis-
criminação: ser mulher, negra e pobre. O racismo, 
a pobreza e o sexismo (conjunto de ações e ideias 
que privilegiam indivíduos de determinado gênero 
e orientação sexual e discriminam os que não têm 
esses atributos) são mais agudos nas mais jovens. 
As mulheres são as principais prejudicadas pelas 
políticas macroeconômicas neoliberais, pois têm 
poucas chances de competir no mercado de trabalho 
em virtude de passar boa parte do tempo ocupadas 
em serviços não remunerados e serem as princi-
pais cuidadoras da família (Giffin e Dantas-Berger, 
2007). Os indicadores de saúde da população negra 

são reveladores das desigualdades raciais. Os co-
eficientes de mortalidade materna relacionados à 
raça/cor mostram que as negras sempre apresentam 
maior razão de mortalidade, sofrem duas vezes mais 
agressão física na gravidez e têm maior taxa de 
hipertensão arterial, diabetes, tabagismo e sífilis 
(Cavalcante e col., 2006; Lopes, 2005). 

Em relação às adolescentes, destaca-se que 
são as vítimas preferenciais de abuso sexual e de 
exploração sexual comercial (ABRAPIA, 2008). 
Têm risco aumentado de infecções genitais, devido 
à maior exposição do epitélio uterino, e estão em 
posição de menor poder de negociação de práticas 
sexuais seguras, além de não terem reconhecida 
a legitimidade de seu exercício sexual (Taquette, 
2009). Frequentemente lhes é negado atendimento 
nos serviços de saúde quando não acompanhadas de 
seus responsáveis, impedindo as ações de prevenção 
e tratamento de DST, essenciais para deter o avanço 
do HIV. A associação de pobreza/violência/sexo fe-
minino e um maior risco de DST/aids foi verificada 
em estudos realizados com adolescentes e jovens 
(Taquette e col., 2003, 2004).

Apesar do quadro de vulnerabilidade desse 
segmento populacional, são escassas as pesquisas 
realizadas especificamente com esse público. Este 
estudo teve como objetivo identificar as diferenças 
étnico-raciais no processo de vulnerabilidade ao 
HIV/aids, em adolescentes femininas negras.

Percurso Metodológico
A população-alvo deste estudo foram adolescentes 
do sexo feminino, moradoras de 10 comunidades de 
favela da cidade do Rio de Janeiro.  Os bairros onde se 
realizou o trabalho de campo compreenderam todas 
as áreas programáticas da cidade. Porém, por ques-
tões relacionadas à falta de segurança nas comunida-
des, estes não foram selecionados de forma aleatória 
e sim baseados na existência de vínculo anterior de 
trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Estudos em 
Saúde do Adolescente da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Nesa-UERJ) em outros projetos.

Na etapa quantitativa da pesquisa, a amostra de 
816 adolescentes estudada foi significativa, de acor-
do com o censo do IBGE de 2000. O método utilizado 
foi observacional, de corte transversal por meio 
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de entrevista e exames clínico-laboratoriais para 
diagnóstico de DST. Seguiu-se um roteiro baseado 
na ficha informatizada “História do Adolescente” 
da OPAS-OMS (1995), que contemplava a avaliação 
de saúde da adolescente e a coleta de informações 
a respeito da vida social, autoclassificação racial, 
histórico de violência e inquérito detalhado sobre 
sexualidade. Foram feitos testes de confiabilidade e 
validade do instrumento, assim como das entrevis-
tadoras. Todas as variáveis estudadas apresentaram 
valores de percentual de concordância acima de 90% 
da estatística kappa. 

Após a entrevista, as adolescentes foram con-
vidadas para uma consulta de enfermagem clínica 
e/ou ginecológica e coleta de sangue para exames 
sorológicos de pesquisa de DST/aids, conforme 
a abordagem sindrômica do Ministério da Saúde 
(Brasil, 2006) e as que tinham atividade sexual, 
para o exame colpocitológico preventivo e bacte-
rioscópico/cultura da secreção vaginal. Houve, 
entretanto, limitações no diagnóstico das DST já 
que não foram realizados exames específicos para 
clamídias, devido ao seu alto custo, e do total de 299 
entrevistadas que relataram já terem tido relações 
sexuais com penetração vaginal, somente 90 (30,1%) 
se submeteram ao exame ginecológico. Na ocasião 
da entrevista, parte delas não se sentia preparada 
para esse exame, por estarem menstruadas ou por 
outros motivos. Resgatar essas adolescentes para 
realização do exame em outro momento foi uma 
tarefa árdua e muitas vezes inglória. Os dados quan-
titativos foram armazenados no software Access, 
transportados para o programa SPSS para análises 
de frequência, de associação de variáveis e testes de 
significância com valor de p <0,05. 

Na etapa qualitativa do estudo, realizou-se ob-
servação participante e um grupo focal para cada 
uma das dez comunidades, com no máximo 15 
adolescentes, convidadas na ocasião da entrevista. 
A observação participante foi efetivada pela equipe 
de coordenação do estudo e registrada em diário de 
campo. O conteúdo das gravações das reuniões foi 
transcrito na íntegra, logo após a realização dos 
grupos. Todo o material coletado foi lido e relido 
exaustivamente para a organização dos relatos. Uma 
pré-análise identificou as principais variáveis temá-
ticas e levantou hipóteses provisórias. Em seguida, 

estabeleceram-se interrogações para identificar 
conteúdo relevante e criar categorias específicas. 
Ao final, articularam-se os dados aos referenciais 
teóricos da pesquisa e identificaram-se algumas 
representações sociais cuja interpretação contou 
com a participação de equipe multidisciplinar no 
sentido de se obter uma visão de vários profissio-
nais de formação diferenciada (Minayo, 2006a). 
Em síntese, para responder às questões suscitadas 
nesta pesquisa, chegando o mais próximo possível 
da realidade, foi utilizada uma triangulação de méto-
dos com a combinação e o cruzamento de múltiplos 
pontos de vista e o emprego de variadas formas de 
coleta de dados (Minayo, 2006b).

Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comi-
tê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 
Pedro Ernesto da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro. Todas as adolescentes que participaram 
assinaram o termo de consentimento livre e esclare-
cido, assim como seu responsável, quando presente, 
ou uma testemunha.

Resultados e Discussão
Etapa quantitativa

A faixa etária das entrevistadas variou entre 10 a 
24 anos (n = 816), sendo que 96,6% eram menores 
de 20 anos. A maior parte era solteira (93,4%) e 
4,8% viviam em união estável. Em 2% dos casos a 
raça/cor não foi informada (n=16) e 74% do total se 
autodeclararam pardas ou pretas. 

Em relação ao histórico familiar, 82,4% das 
adolescentes conviviam com a mãe e a presença do 
pai for registrada por apenas 48,4% das famílias. 
As relações familiares foram percebidas como boas 
por 77,7% das entrevistadas. A relação boa com a 
mãe foi relatada por 82,5% das adolescentes e com 
o pai, mesmo ausente na maioria das famílias, foi 
referida positivamente por 60,8% delas. Esses dados 
confirmam as mães como os principais vínculos 
afetivos das adolescentes. 

As moradias das adolescentes, apesar de lo-
calizadas em favelas, contavam com os insumos 
essenciais. Foi verificado que 98% das residências 
dispunham de energia elétrica, 96,7% de água enca-
nada, 92% de esgoto sanitário e 90,4% de coleta de 
lixo. Noventa e quatro por cento das casas eram de 
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alvenaria e 29% dispunham de computador. O acesso 
à internet foi relatado por 22,8% das entrevistadas. 
A TV foi um bem disponível em 96,1% dos lares e o 
DVD em 72,5%. As famílias de 52,4% das adolescen-
tes eram compostas de até 4 membros, 42,4% de 5 a 
8 pessoas e 5,2% de nove ou mais.  

Quanto à escolaridade, 92,8% das adolescentes 
entrevistadas frequentavam a escola, sendo a repe-
tência relatada por 41% delas. O principal motivo 
de não estar estudando, externado por 18,6% das 
adolescentes, foi ter concluído os estudos e a gra-
videz apareceu em segundo lugar, informado por 
16,9% delas. A defasagem escolar de dois ou mais 
anos entre a idade e o ano  esperado foi observada 
em 28,6% das respondentes. Em relação aos hábitos, 
foi referido por 18,6% das adolescentes o consumo 
de bebidas alcoólicas em festas semanalmente; 9,8% 
eram tabagistas e 2,3% consumiam drogas ilícitas 
como maconha, cocaína, crack ou solventes.

No histórico sobre violência, verificou-se que 15,1% 
das adolescentes já tinham sido agredidas por mem-
bros de sua família e 6,5% por seus companheiros. Ter 
sofrido violência na escola foi relatado por 15,4% das 
adolescentes e 1,2% nos serviços de saúde. As violên-
cias perpetradas por familiares e pelo companheiro 
compreenderam agressões físicas, sexuais, psicológi-
cas e morais. Na escola, referiram brigas com colegas, 
xingamentos, racismos e agressões físicas. Quanto aos 
serviços de saúde, as queixas foram de discriminação 
racial, longa espera para serem atendidas, mau atendi-
mento e ofensas verbais por parte dos funcionários. 

No inquérito sobre puberdade e sexualidade, 
observou-se que aproximadamente 9% das adoles-
centes ainda não tinham menstruado. A menarca 
ocorreu aos 10 anos ou menos em 7% das meninas, 
entre 11 e 13 anos na maioria delas (67,3%) e após os 
13 anos em 16,1%. Em relação à atividade sexual, 39% 
afirmaram ter tido algum tipo de experiência sexual. 
Destas, o sexo vaginal foi praticado por 91,8%, o sexo 
oral por 24,5% e o sexo anal por 10,7%. A idade média 
da primeira relação sexual foi de 14,4 anos, dentre 
aquelas com idade informada. 

Um percentual de 72,3% das adolescentes com 
atividade sexual relatou ter tido de 1 a 2 parceiros se-
xuais no último ano e apenas 14,8% se relacionaram 
sexualmente com 3 a 4 parceiros no mesmo período. 
Esse baixo percentual contradiz a opinião do senso 

comum de que a adolescência é uma fase da vida que 
se caracteriza por uma variedade e multiplicidade 
de parcerias sexuais. Em estudo disponibilizado 
no Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde 
(Brasil, 2007), apenas 7% dos adolescentes tiveram 
mais de cinco parceiros eventuais no último ano. 
Quanto à contracepção, 77,3% das entrevistadas que 
praticaram sexo com penetração vaginal relataram 
usar algum método para evitar a gravidez. O mais 
utilizado foi o preservativo masculino por 61,5% das 
adolescentes. Somente 1,3% delas usaram preser-
vativo feminino. O contraceptivo de emergência já 
tinha sido utilizado por 12% das adolescentes. Das 
que usavam preservativo, 40,8% o faziam sempre. 
Os motivos alegados para o não uso frequente de 
preservativo foram diversos, entre eles: ter parceiro 
fixo, não gostar, não se ver em risco, não ter acesso, 
alergia, o parceiro não gosta, uso de outro método 
contraceptivo, esquecimento, não ter disponível na 
hora, nunca conversou com o parceiro sobre isso e 
ter poucas relações sexuais. Vinte e sete por cento 
das adolescentes com atividade sexual já ficaram 
grávidas. Do total das que engravidaram, 40,7% 
abortaram e, a maioria delas, de forma espontânea. 
Em relação ao histórico prévio de DST, apenas 7,8% 
das sexualmente iniciadas relataram já ter tido.  

O diagnóstico de DST foi realizado por um ou 
mais dos seguintes meios: exame clínico-gineco-
lógico (na presença de lesões – vesículas, úlceras 
e condilomas, secreções purulentas, dor pélvica à 
mobilização do colo uterino), exame bacterioscópico 
da secreção vaginal (trichomonas e neisseria go-
norrahae), exame colpocitológico e sorologias (HIV, 
hepatite B e C e sífilis). A incidência de DST neste 
grupo de adolescentes com experiência sexual que 
se submeteram ao exame ginecológico foi de 24,4%. 
Devido ao fato de nem todas terem feito exames so-
rológicos e exames específicos da secreção vaginal 
para clamídia, podemos inferir que essa taxa, apesar 
de alta, pode estar subestimada. Considerando-se 
a DST principal, o diagnóstico mais frequente foi 
o de cervicite/doença inflamatória pélvica (DIP) 
em 45,4% das portadoras de DST, seguida do HPV 
(22,7%), sífilis (18,2%), e tricomoníase (13,6%). Não 
houve nenhum caso de HIV, hepatite B ou C. Dentre 
os poucos dados disponíveis no Ministério da Saúde 
(Brasil, 2008) sobre a prevalência em populações es-
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pecíficas, o de sífilis na população de gestantes com 
mais de 13 anos é de 4%, semelhante ao encontrado 
nesta pesquisa (4 casos em 90 exames). Apesar de 
não ter sido verificado nenhum caso de HIV positivo 
nesse grupo, vale ressaltar que ter uma DST aumenta 
as chances de infecção por esse vírus e os estudos 
evidenciam a incidência de quase cem por cento de 
HPV em mulheres HIV positivas (Levi e col., 2002).

Foram realizadas análises estatísticas com asso-
ciações de variáveis categóricas por raça/cor (Teste 
de qui-quadrado de Pearson). Não foram encontradas 
diferenças significativas nas variáveis: convivên-
cia com o pai, defasagem escolar e uso de drogas 
por raça/cor. Sobre as experiências de violência, 
observou-se que as adolescentes negras informaram 

Tabela 1 - Distribuição percentual das adolescentes segundo violência por raça/cor autodeclarada

Variável
Negra Não negra Total

χ2 p-valor
n % n % n %

Sofreu violência 0,385 0,393

Sim 221 77,3 65 22,7 286 100,0

Não 383 74,5 131 25,5 514 100,0

Total 604 75,5 196 24,5 800 100,0

Agente de violência 10,895 0,001

Sim 221 78,6 60 21,4 281 100,0

Não 383 73,8 136 26,2 519 100,0

Total 604 75,5 196 24,5 800 100,0

Tabela 2 - Distribuição das adolescentes segundo experiência sexual por raça/cor autodeclarada

Variável
Negra Não negra Total

χ2 p-valor
N % n % n %

Teve experiências sexuais? 4,129 0,042

Sim 225 71,7 89 28,3 314 100,0

Não 379 78,0 107 22,0 486 100,0

Total 604 75,5 196 24,5 800 100,0

Tabela 3 - Distribuição percentual das adolescentes segundo histórico de doenças sexualmente transmissíveis 
por raça/cor autodeclarada

Variável
Negra Não negra Total

χ2 p-valor
n % n % n %

Histórico de DST 7,109 0,004

Sim 17 100,0 0 0,0 17 100,0

Não 208 70,0 89 30,0 297 100,0

Total 225 71,7 89 28,3 314 100,0

uma frequência três vezes maior de situações em 
que foram agentes de violência quando comparadas 
com as adolescentes não negras, sendo essa relação 
estatisticamente significativa (Tabela 1). Foi encon-
trada uma associação também significativa entre 
as variáveis raça/cor e atividade sexual (Tabela 2). 
Em relação ao histórico de DST, verificou-se uma 
associação com significância estatística entre ter 
tido uma DST e a raça negra (Tabela 3). Entretanto, 
o mesmo não foi verificado quanto ao diagnóstico 
de DST. Ressaltamos as limitações dessas análises 
devido ao número reduzido de exames ginecológicos 
realizados. Também não houve significância nas 
associações entre: idade da sexarca, histórico de 
gravidez e de abuso sexual por raça/cor. 
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Etapa qualitativa

O número médio de participantes nos grupos foi de 
11 adolescentes, e a mediana de tempo de duração 
das reuniões foi de 53 minutos. A análise partiu de 
três categorias gerais relacionadas a contextos de 
vulnerabilidade às DST/aids: Exercício Sexual na 
Adolescência, Desigualdade de Gênero e Discrimi-
nação Racial.

Atividade Sexual de Adolescentes Femininas em 
Contextos de Pobreza

O debate abordou os tipos de relacionamentos amo-
rosos vivenciados pelos jovens na atualidade, como 
eles acontecem, que fatores estão envolvidos, as 
influências mais fortes e os motivos alegados para 
o uso de proteção em relação às DST e à gravidez. Foi 
discutido também o que representa o início da ativi-
dade sexual para a vida das meninas. Observaram-se 
dois tipos principais de relacionamentos amorosos, 
o “ficar” e o “namorar”, cuja principal diferença 
entre eles é o compromisso assumido pelo casal e 
a fidelidade. Vários fatores intervêm na decisão de 
iniciar a atividade sexual, assim como as atitudes 
diante do risco de relações sexuais desprotegidas. 
Vejamos suas falas:

Ficar é dar um beijinho e depois largar. 

Ficar é um hoje, outro amanhã. 

Não é nada sério, só pra dizer que tem mais um 
na sua lista! 

Eu namoro, eu vou na casa do meu namorado, ele 
vai na minha casa. 

Conhece a família, né? 

Quando tá namorando rola sentimento, né?

O risco de relações sexuais desprotegidas, se-
gundo os relatos apreendidos, está associado à falta 
de conhecimento, de maturidade, de diálogo com a 
família. Muitas adolescentes referiram o desejo de 
melhorar de vida e de ter um companheiro, como 
motivo do início da vida sexual. 

Acho que no caso, se for uma menina que tenha 
uma educação melhor, a menina vai tentar es-
perar.

Eu fiquei já grávida três vezes não por descuido 
meu, entendeu? Foi mais porque eu não tinha o 
apoio da minha família. 

Eu quis perder minha virgindade porque eu quero 
virar independente, pô eu quero mostrar pro meu 
pai que eu não sou mais criança. 

Hoje em dia as meninas estão engravidando só 
pra segurar o marido, né? 

Já que ele tem dinheiro, eu não tenho, vou ficar 
com esse mesmo. 

Sonha em ter um cheque, comprar o que quiser.

O desejo e a pressão social foram apontados como 
fatores de forte influência para o início da vida se-
xual. Pensar no futuro se apresentou como fator que 
contribui para a manutenção da virgindade. Abaixo 
podemos ver alguns exemplos:

Porque eu, eu tenho uma amiga que começou a 
vida sexual dela com 18 anos. Eu aplaudi ela de 
pé. Eu falei para ela: “cara, você é uma pessoa 
em extinção”. 

Os meninos, eles botam muita pressão, eu acho. 
Tem uma colega que o namorado dela falou assim 
pra ela: ”vai ser uma prova de amor, se você real-
mente me ama, você vai ter que fazer isso”. 

A mídia influencia muito. 

E você pode ver que toda a propaganda tem uma 
mulher sempre nua. 

Tesão. 

As pessoas falam: “ah, é bom”. 

É a curiosidade, poxa, todo mundo tem, aí elas 
acabam fazendo.

Quanto à vulnerabilidade às DST/aids, todas 
mostraram ter conhecimento do que é DST e aids, 
como se transmitem e como se previnem. Deram 
como sugestão para incentivar os adolescentes a 
usarem preservativo, mostrar cruamente o que são 
as doenças, os doentes de aids, como eles ficam mal. 
Ressaltaram que uma das dificuldades de se proteger 
é o fato de as pessoas que têm DST não aparentarem 
e dificilmente contarem que estão infectadas. Outra 
sugestão foi disponibilizar camisinhas em larga 
escala, nas comunidades e nas escolas e oferecer 
serviços de planejamento familiar em abundância. 
Sugeriram também que se inicie educação sexual 
para os adolescentes bem mais precocemente, a 
partir da sexto ano do ensino fundamental. Algumas 
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não vão aos postos de saúde buscar camisinha para 
não ser alvo de comentários maldosos na comunida-
de. Os exemplos podem ser conferidos abaixo:

Eu acho que nas comunidades tinha que distri-
buir camisinha. 

Têm muitos que não vão porque o colega vai zoar, 
aí fica com vergonha de ir. 

É porque no morro é tipo assim, se você engorda 
é que você tá grávida, se você emagrece, você tá 
doente. 

Se amostrasse pra ver como é que fica o pessoal, 
já ia ter mais cuidado.  

Porque falar que não tem muita informação é 
mentira.

Os relatos descritos sobre o exercício sexual 
das adolescentes demonstram que seu início tem 
ocorrido dentro de um contexto em que poucas são 
sujeitas de sua sexualidade e mais objeto de satis-
fação dos desejos dos outros.  Há uma forte pressão 
social ao início da atividade sexual genital e uma 
cultura de erotização precoce em que o sexo é visto 
como objeto de consumo.  Segundo alguns autores, 
os adolescentes têm relacionamentos muitas vezes 
até sem saber o nome de seus parceiros (Beckerman, 
2005). Neste período de grande experimentação, 
muitas vezes os jovens abrem mão de seus desejos 
para seguir uma tendência do grupo.  Eles querem 
deixar de ser crianças, têm muita curiosidade e 
sentem desejos sexuais intensos influenciados pelas 
mudanças hormonais pubertárias. E quando não há 
uma estrutura familiar protetora, mais precocemen-
te eles aderem a modelos fora da família e se expõem 
a riscos. Em pesquisa sobre atividade sexual de ado-
lescentes femininas, foi demonstrado que aquelas 
que são providas de investimento afetivo familiar 
se apropriam mais de sua sexualidade, agem com 
maior proteção e não se submetem meramente à 
satisfação dos desejos de outrem, ou seja, elas têm 
iniciação sexual em condições mais seguras e com 
menos risco (Taquette e col., 2008).

A alta frequência com que a participação dos pais 
foi citada pelas entrevistadas como um fator que 
influencia a atividade sexual de risco deixa clara a 
necessidade de incluir a família nas políticas públi-
cas preventivas dos agravos da sexualidade precoce 

na adolescência. Esse dado é corroborado por outros 
estudos que preconizam a inclusão do familiar como 
protagonista do processo junto aos jovens nos pro-
gramas de orientação sexual e promoção de saúde 
(Taquette e Vilhena, 2007). 

A Permanência das Desigualdades de Gênero

A segunda categoria geral advinda das discussões 
nos grupos focais foi a “Desigualdade de Gênero”. 
Verificou-se que os padrões hegemônicos de com-
portamento de gênero masculino e feminino se 
mantêm, com predominância do poder do homem 
sobre a mulher. A mulher é desvalorizada pela so-
ciedade quando “perde” a virgindade e tem variados 
parceiros, enquanto o homem é prestigiado pelos 
mesmos motivos. Ela se submete com frequência 
a ter relações sexuais atendendo à vontade do 
parceiro. A reação diante da infidelidade também é 
representativa da permanência das desigualdades 
de gênero.

Os relatos revelaram que a mudança de status de 
virgem para não virgem tem representações varia-
das. Umas encaram como ganho, pois amadurecem, 
deixam de ser adolescentes, passam a ter experiên-
cia sexual; outras como perda, pois passam a ser 
olhadas com preconceito e por vezes são rejeitadas 
pela família; outra parcela destaca as transforma-
ções em sua vida resultantes do início da atividade 
sexual, como o dever com o cuidado da casa e ter de 
trabalhar. Vejamos alguns exemplos abaixo: 

Acho que o corpo muda, a mentalidade também. 

Você se encara como uma mulher mesmo, não 
como uma criança. A partir do momento que você 
tem relação sexual, você não é mais considerada 
uma adolescente. 

Fica se sentindo mais mulher, fica mais sensual, 
assim.

Pra eles, eles são garanhão, mas pra gente a gente 
já é como se diz, “piranha”!  

Essa aí já é arrombada. Os seus pais pode te bo-
tar pra fora de casa. Por perder a virgindade acha 
que é a morte, acha que a vida acabou ali. 

Muda totalmente o relacionamento com a fa-
mília. 

Você percebe que a família não tem mais con-
fiança em você. 
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“Ué, tu já não é mulher, vai caçar um serviço, vai 
arranjar uma casa, vai cuidar do teu marido, se 
sustentar comprar uma roupa”.

Verificou-se que apesar de perceberem os riscos 
de uma relação sexual desprotegida, muitas são 
passivas no ato sexual e aceitam a dominação mas-
culina. Algumas se apresentaram mais autônomas 
em relação à negociação do uso do preservativo, 
mas têm pouco controle sobre seu desejo. Vejamos 
alguns exemplos: 

Se a mulher quer usar camisinha, então é melhor 
ela trocar de namorado e arrumar um namorado 
que gosta de usar camisinha, porque pra mim é 
assim. 

Tem que ser assim, sem camisinha, sem sexo!

Ele insiste até ela falar: “ah, tá bom”. 

É muita lenha do menino. 

A menina já ta lá naquele... fogo todo... 

Se ela gostar dele, eu acho que ela faz. A maioria 
das vezes... estrupa. 

A pessoa fica com medo de ser agredida, de ser 
estrupada. 

Na opinião das adolescentes, todos os homens 
são infiéis e as mulheres também traem, mas por 
vingança, quando são traídas. Nas comunidades 
onde moram, há pouca privacidade, pois as casas são 
muito próximas umas das outras e há muita divul-
gação das intimidades das pessoas. As mulheres que 
traem são difamadas pela sociedade e pelas próprias 
mulheres. São chamadas de “piranha”, de “galinha”, 
etc. Ao contrário dos homens, que são elogiados 
por terem muitas parceiras. Eles são chamados de 
“garanhão” e muitas vezes referidos como motivo 
de orgulho de seus pais. Apesar de afirmarem que 
todos os homens são infiéis, as meninas quando 
estão namorando, confiam em seus parceiros e dis-
pensam o uso do preservativo nas relações sexuais. 
A traição do homem é tratada pela sociedade como 
uma coisa natural e o homem traído é criticado e 
ridicularizado. Os relatos abaixo exemplificam as 
representações sociais observadas sobre a questão 
da infidelidade:

Mas eu fiz a mesma coisa que ele fez comigo. 

A mulher trai por vingança! 

A maioria dos homens, ele nunca é fiel. 

A mulher corna é normal, o homem corno é chi-
frudo! 

A gente é piranha, cachorra, safada, chamada de 
tudo quanto é nome. 

Mulher é piranha e o homem é o garanhão, o 
gostoso! 

Mas o homem já nasce com instinto animal. Ele 
trai, ele pode ficar com uma mulher num dia, 
noutro dia outra. 

Se não fica com ninguém, já acha que ele é viado.

Verificou-se na observação participante e nos 
depoimentos nos grupos que o comportamento de 
gênero é aprendido desde a infância, dentro de casa. 
A menina, depois que deixa de ser virgem, perde mui-
tos direitos dentro da família e passa a ser tratada 
com menos carinho porque “envergonhou” a família. 
No campo sexual, é obrigação da mulher transar 
sempre que seu parceiro quiser e ela muitas vezes 
negocia seu corpo para ser aceita e amada por ele e 
para conseguir objetivos materiais. Neste cenário é 
muito difícil negociar o uso do preservativo. 

Os depoimentos citados exemplificam o cará-
ter estruturante do gênero nas relações sociais. 
A mulher está em posição de menor poder que o 
homem e é vista como objeto de satisfação de seus 
desejos. Em geral, é submissa na relação sexual. O 
homem tem intensa intimidade com o prazer sexual 
e liberdade de seu exercício. Age como se não fosse 
possível controlar sua sexualidade. Por isso têm 
muitas parceiras e se arrisca. Os rapazes, apesar de 
apresentarem puberdade mais tardia, têm iniciação 
sexual mais precoce e com um maior número de 
parceiras. Já as moças apresentam histórico mais 
frequente de gravidez e de abuso sexual e menor uso 
de preservativo (Taquette e col., 2004).

Discriminação Racial e Vulnerabilidade às DST/
aids

A terceira categoria geral advinda das discussões 
em grupo foi a discriminação racial. Os relatos 
revelaram de forma contundente o cotidiano de 
discriminação e humilhação que as pessoas sofrem 
por serem negras. Isso tem como resultado baixa 
autoestima e vontade de clarear a família. Por isso, 
preferem se casar com homens brancos. Uma parte 
delas relacionou a raça negra à aids, por ser uma 
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doença vinda da África. A maioria relatou não ter 
acesso fácil a serviços de saúde. Observou-se nas 
falas que elas se sentem discriminadas devido a 
questões relacionadas ao aspecto físico, ao caráter e 
à capacidade intelectual, como vemos nos exemplos 
a seguir: 

Aquela miquinha, aquela macaca do cabelo duro! 

Ou então você tá no ônibus e alguém levanta o 
braço, se você sentir um cheiro de suor, olham 
logo pra pessoa escura! “Ah, tu já saiu com ela, 
mas é feia pra caraca.” 

Na outra vez que a gente foi no zoológico, um 
monte de macaco, aí o pessoal falou: “preto, aí 
teus parentes.”  

Negro é muito feio.

Vai o segurança atrás de você 

Branco no volante é doutor, preto no volante é la-
drão.  Tem um ditado que é assim: “preto quando 
corre é bandido”. 

Viu um pretinho, já guarda a bolsa, esconde o 
dinheiro! 

Se um preto entra no ônibus, vai assaltar o ôni-
bus, aí esconde dinheiro! 

Eles acha que nois... da cor assim, num tem a 
mesma capacidade dum branco. 

Às vezes nós somos melhor do que eles, mas eles 
num dão oportunidade. 

As manifestações de discriminação provocam 
grande sofrimento. Quando questionadas sobre 
casamento e filhos, ficou demonstrado o desejo 
que elas têm de deixarem de ser negras e assim não 
serem mais rejeitadas pela sociedade. Abaixo se 
verificam seus relatos:

Ah, eu gosto dum branquinho assim. O branco é 
pra clarear um pouco gente! 

Porque, gente, isso é muito difícil, cabelo duro é 
uma tristeza. 

Ah, eu nunca vou querer namorar com preto. 

Minha mãe fala: “você tem que arrumar um na-
morado branquinho pra clarear a família!”. 

Verificou-se nas narrativas das adolescentes a 
associação entre a raça/cor negra e a feiura a falta 

de caráter, a incapacidade intelectual. Além disso, 
houve quem justificasse um maior risco de DST/aids 
pela atividade sexual mais intensa e precoce e ao fato 
de a aids ser uma doença advinda da África. Outro 
dado observado foi a dificuldade de acesso dessa po-
pulação a serviços de saúde e também o atendimento 
de má qualidade. Vejamos seus relatos: 

“Ih, a negrinha já tá grávida”. Tinha que ser 
preta. 

Não adianta gente, todo mundo acha que é o per-
fil: preta, pobre, entendeu, só sabe ir pro pagode e 
rebolar, vai ficar grávida e não trabalhar. 

Ah, eu acho que se você é preta você tem doença! 

As doenças sexualmente transmissível já tá 
relacionado à pessoa negra. Principalmente a 
aids que dizem que veio da África...

... os negros têm mais facilidade pra pegar uma 
doença e já o branco não. 

Pra você conseguir um atendimento tem que 
chegar de madrugada... 

É só chegar uma preta que: “oh, já vem esses 
favelados”. Tipo aquele doutor??? “Pô essa preta 
aí, essa negra, não vou atender ela não. 

Mas, muito das vezes, os próprios médicos têm 
nojo de tocar num negro. 

Na observação participante nas comunidades, 
verificou-se que as meninas se esforçam para alterar 
suas características raciais. Tentam alisar e alongar 
o cabelo e o pintam de loiro. Ser preta significa ser 
feia, suja, fedorenta, do cabelo ruim, “beiçuda”, ladra 
e incapaz. Para não sofrerem e serem aceitas, princi-
palmente pelos homens, querem ser brancas. Muitas 
adolescentes passam a vida mordendo os lábios na 
intenção de reduzir seu tamanho, colocam pregador 
de roupa no nariz para afiná-lo e evitam comer feijão 
para não ficarem mais pretas.

Considerações Finais
O contexto em que vivem as adolescentes de comu-
nidades pobres do Rio de Janeiro pode ampliar suas 
vulnerabilidades às DST/aids devido à intersecção 
de vários fatores, entre eles destacam-se a pobreza, 
a discriminação racial e a violência de gênero. O co-
tidiano de discriminação racial vivenciada por esse 
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estrato populacional compromete o desenvolvimen-
to e a autoestima e impede ou dificulta o acesso a 
bens e serviços. A pobreza em que sobrevivem acirra 
o racismo, o sexismo e a homofobia. Nesse sentido, 
o debate da conferência mundial contra o racismo 
realizada em Durbam em 2001 (Blackwell e Naber, 
2002) destaca a importância do diálogo em torno da 
interseccionalidade, ou seja, das articulações entre a 
discriminação de gênero, a homofobia, o racismo e a 
exploração de classe, opressões comuns do contexto 
internacional da globalização (Carneiro, 2002). 

Pode-se inferir que a origem das desvantagens e 
desigualdades em saúde desse grupo populacional se 
encontra na discriminação racial. Há uma inegável 
relação entre raça/cor e gênero na distribuição das 
riquezas. Apesar de poucos dados estatísticos sobre 
saúde de afrodescendentes estarem disponíveis, os 
que existem mostram que as mulheres negras estão 
nos mais baixos patamares de renda (Lopes, 2005). 
Elas apresentam menor escolaridade, piores condi-
ções de moradia e, ao mesmo tempo, usam menos 
métodos contraceptivos, têm mais filhos e vivem 
mais sozinhas, sem companheiro. Esses dados levam 
a crer que embora na sociedade brasileira não exista 
uma segregação racial legal, o significado social 
negativo atribuído a determinados padrões fenotí-
picos resulta em tratamento desigual e em enorme 
barreira que impede e dificulta a mobilidade social 
da população negra. 

A discriminação racial evidenciada nas narrati-
vas das adolescentes pesquisadas mostra que mu-
lheres e homens, brancos e negros ocupam lugares 
diferentes nas redes sociais e trazem experiências 
distintas de viver e adoecer.  Esses dados devem ser 
levados em consideração na elaboração de políticas 
públicas, para que ofereçam tratamento diferente 
àqueles que estão inseridos de forma desigual na 
sociedade, contemplando de fato suas necessidades 
e promovendo o direito à igualdade. Segundo Ayres 
e colaboradores (2003), são ações indissociáveis 
na prática preventiva e do cuidado a intervenção 
estrutural, a organização comunitária, a construção 
da cidadania, o ativismo político, a ação jurídica 
e os direitos humanos. Sugere-se em curto prazo 
investimentos no aumento da oferta de serviços de 
atendimento ginecológico a esse público, em médio 
prazo ações que favoreçam a utilização de preser-
vativo feminino e em longo prazo políticas de ação 

afirmativa para reduzir a desigualdade social, de 
gênero e de raça. 
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Resumo
Trata-se de estudo de base quantitativa que teve 
como objetivo central analisar componentes so-
cioculturais e comportamentais relacionados ao 
processo de vulnerabilização ao HIV/aids a partir 
da percepção de mulheres negras na região ser-
rana do estado do Rio de Janeiro. Para tal, foram 
entrevistadas 1.464 mulheres negras dos diferentes 
municípios que compõem essa região. Os principais 
determinantes que marcaram com maior intensida-
de a vulnerabilidade dessas mulheres associaram-se 
aos seguintes fatores: baixa escolaridade, renda e, 
consequentemente, acesso a bens e serviços, baixo 
índice de uso sistemático do preservativo e percep-
ções de gênero, que reforçam a menor autonomia 
feminina na tomada de decisões protetoras.
Palavras-chave: Vulnerabilidade; Mulheres negras; 
HIV/aids. 
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Abstract
This quantitative study aimed at analyzing social, 
cultural and behavioral components related to 
HIV vulnerability from perception of black women 
who live on a specific region of Rio de Janeiro – the 
highland area. For that, 1,464 black women from 
different towns of this region were interviewed. The 
main components that influenced vulnerability of 
these women could be associated to some factors, 
like: poor schooling, poverty, and consequently a 
difficulty to access property and services, low rates 
of using condom appropriately and some gender 
perceptions that reinforce women’s autonomy on 
protection decisions is very short.
Keywords: Vulnerability; Black Women; HIV/AIDS.

Introdução
Para a reflexão sobre os componentes que determi-
nam a vulnerabilidade de mulheres negras ao vírus 
da imunodeficiência humana (HIV), foi adotado o 
conceito de vulnerabilidade, a partir da definição de 
Ayres e colaboradores (1999), que a significa como: 
“as diferentes suscetibilidades de indivíduos e gru-
pos populacionais à aids, resultantes do conjunto 
das condições individuais e coletivas que os põem 
em maior ou menor contato com a infecção e com 
as chances de se defender dela”.

Sobre a infecção pelo HIV, Mann (1993) infere 
que o comportamento individual é conectado social-
mente, variando durante toda a vida da pessoa (por 
exemplo, comportamento sexual na adolescência, 
na meia-idade e na terceira idade), mudando em 
resposta a história e experiência pessoal fortemente 
influenciada por indivíduos-chave (família, parcei-
ros, amigos), comunidades e entidades sociais e 
culturais mais abrangentes, como religiões e esta-
dos-nações. Portanto, ao avaliar a vulnerabilidade, é 
importante considerar a vida social, a comunidade, 
além de fatores nacionais e internacionais que 
possam influenciar as suscetibilidades pessoais 
durante o curso de uma vida.

O conceito de vulnerabilidade pode ser resumido 
como o movimento de considerar a chance de expo-
sição das pessoas ao adoecimento como a resultante 
de um conjunto de aspectos não apenas individuais, 
mas também coletivos e contextuais que acarretam 
maior suscetibilidade à infecção e ao adoecimento 
e, de modo inseparável, maior ou menor disponibili-
dade de recursos de todas as ordens para se proteger 
de ambos.

Nesse contexto, a vulnerabilidade na popula-
ção feminina negra no Brasil merece um olhar 
especial, já que ela pode estar ampliada, tendo em 
vista o somatório das discriminações resultantes 
das iniquidades raciais e de gênero, que atingem 
diretamente a mulher negra, tornando sua situação 
particularmente dramática (Inspir, 2000). No que 
se refere à vulnerabilidade ao HIV em mulheres 
negras, Werneck (2001) traz à tona a discussão 
das desigualdades que atingem essa população no 
Brasil. Nesse sentido, constata-se a presença de 
uma tríplice discriminação: o fato de ser mulher, 
negra e pobre. 
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Cabe ressaltar que este estudo relaciona a desi-
gualdade à vulnerabilidade, não como sinônimos, 
mas como fator predisponente.  

A desigualdade entre os gêneros aparece em 
diversos contextos individuais e coletivos. São 
inúmeras as situações de exclusão das mulheres 
em instâncias de poder e decisão na vida pública e 
privada. As mulheres recebem salários menores do 
que os homens para o mesmo trabalho e são a maio-
ria dos casos de pessoas atingidas pela violência 
doméstica e sexual. No cotidiano, as mulheres têm 
menor liberdade de agenciamento da sua própria 
vida sexual, como também têm menos poder de 
decisão acerca do uso do preservativo pelo parceiro 
sexual. Vale ressaltar, nesse ponto, que o principal 
método disponível para a prevenção da aids é de 
controle e uso masculino. 

Considerando-se que a desigualdade racial tem 
sido um fator de influência e/ou determinação do 
lugar do indivíduo na sociedade, definindo seu 
acesso, maior ou menor, a riqueza, escolaridade, mo-
radia, bens públicos, serviço de saúde, informação, 
entre outros, pode-se visualizar sua participação 
na possibilidade de maior incidência do HIV sobre 
a população negra. 

A vulnerabilidade da população negra à infecção 
pelo HIV seria consequência também da violência 
estrutural que incide de modo mais perverso sobre 
o grupo, principalmente nas comunidades pobres. 
A exclusão social, à qual os afrodescendentes estão 
submetidos, influencia também o desenvolvimento 
e a continuidade dos programas de prevenção.

O Brasil tem um dos melhores programas de 
prevenção e tratamento do HIV/aids do mundo. No 
entanto, esse nível de excelência não tem sido sufi-
ciente para impedir a feminilização da epidemia; e 
mais, a feminilização negrófila (Werneck, 2001). 

O primeiro passo para enfrentar de modo eficaz 
a epidemia do HIV na sociedade brasileira é reco-
nhecer os diferentes níveis de vulnerabilidade que 
fragilizam de maneira mais intensa segmentos 
específicos da sociedade. E, principalmente, no que 
se refere à vulnerabilidade das mulheres negras, é 
preciso reconhecer a força com que fatores como 
escolaridade, pobreza, habitação, concepções e 
percepções individuais e coletivas concorrem para 
expor cada vez mais as mulheres negras ao risco de 
contrair o vírus.

Assim, o objetivo deste estudo foi analisar com-
ponentes socioculturais e comportamentais relacio-
nados ao processo de vulnerabilização ao HIV/aids 
a partir da percepção de mulheres negras na região 
serrana do estado do Rio de Janeiro. 

Metodologia
Trata-se de estudo com abordagem quantitativa, 
que pode ser classificado como descritivo, explo-
ratório, com recorte transversal (Tobar e Yalour, 
2001). A população-alvo é formada pelas mulheres 
negras (pretas + pardas), residentes em municípios 
que compõem a região serrana do estado do Rio de 
Janeiro, segundo o Plano Diretor de Regionalização 
(Noas 2001/2002). O Censo Demográfico do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2005) 
– questionário da amostra – estimou a população fe-
minina de cor negra residente nessa região no ano de 
2000 em 125.388 mulheres, com distribuição pelos 16 
municípios, como apresentado na tabela 01.

O plano de amostragem proposto neste estudo 
previu a seleção de uma amostra aleatória repre-
sentativa para cada uma das microrregiões de saúde 
(Serrana I – SR I, Serrana II – SR II, Serrana III – SR 
III) da Região Serrana, tendo sido considerado o cál-
culo do tamanho das amostras, erros esperados de 
amostragem das estimativas a serem calculadas da 
ordem de 4,5% e alocação das unidades de amostra-
gem dentro de cada microrregião, proporcional aos 
municípios que a compõem. Com isso, no caso de SR 
I, n1 = 488, no caso SR II, n2 = 487 e no caso SR III, 
n3 = 489. A amostra global, resultado do somatório 
das três subamostras é igual n = n1 + n2 + n3 = 1.464, 
distribuída pelas microrregiões da Região Serrana.

Os dados foram coletados através de entrevis-
ta individual, mediante a assinatura de termo de 
consentimento livre e esclarecido, tendo por base 
instrumento contendo questões que abordaram 
determinantes socioculturais e comportamentais 
que vulnerabilizam em maior ou menor grau essas 
mulheres. As entrevistas foram realizadas no perí-
odo de maio a novembro de 2007.

As entrevistas foram realizadas através de visi-
tas domiciliares em diferentes grupos de bairros dos 
municípios da Região Serrana, a partir da amostra 
selecionada em cada microrregião de saúde, con-
forme tabela 2. 
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Os dados foram organizados em programa de 
edição de planilhas – Microsoft Excel 2003 – com 
cálculo das frequências relativas para cada variável. 
Os percentuais das tabelas univariadas geradas fo-
ram analisados à luz de referenciais que abordam as 
relações de gênero e raça diante da vulnerabilidade 
ao HIV. 

Tabela 1 - Distribuição da população residente feminina e proporção (%) de mulheres pretas/pardas, segundo 
raça/cor e microrregiões de saúde - Região serrana, 2000

Raça/Cor Preta/ Parda (A) Outras Total (B) Proporção A/B

Petrópolis 41.152 107.271 148.423 27,7

Subtotal 1: Serrana I 41.152 107.271 148.423 27,7

Carmo 2.669 4.975 7.644 34,9

Guapimirim 9.694 9.314 19.008 51,0

São José do Vale do Rio Preto 2.264 7.344 9.608 23,6

Sumidouro 1.618 5.263 6.881 23,5

Teresópolis 19.852 51.118 70.970 28,0

Subtotal 2: Serrana II 36.097 78.014 114.111 31,6

Bom Jardim 1.925 9.220 11.145 17,3

Cachoeiras de Macacu 11.600 12.497 24.097 48,1

Cantagalo 4.106 5.818 9.924 41,4

Cordeiro 3.702 5.834 9.536 38,8

Duas Barras 1.798 3.221 5.019 35,8

Macuco 1.194 1.343 2.537 47,1

Nova Friburgo 17.837 71.300 89.137 20,0

Santa Maria Madalena 2.271 2.864 5.135 44,2

São Sebastião do Alto 1.809 2.310 4.119 43,9

Trajano de Moraes 1.897 3.004 4.901 38,7

Subtotal 3: Serrana III 48.139 117.411 165.550 29,1

Total: Região Serrana 125.388 302.696 428.084 29,3

Fonte: Sidra/IBGE, a partir dos dados do Censo Demográfico do IBGE (2005), disponível em: <www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 27 de outubro de 2005.

Tabela 2 - População feminina de cor/raça parda ou negra, amostra selecionada e fração de amostragem (%) 
segundo microrregiões de saúde – Região Serrana, 2000

Microrregiões População (A) Amostra (B) Fração de amostragem (B)/(A) 

Subtotal 1: Serrana I 41.152 488 1,19

Subtotal 2: Serrana II 36.097 487 1,35

Subtotal 3: Serrana III 48.139 489 1,02

Total: Região Serrana 125.388 1.464 1,17

Fonte: Sidra/IBGE, a partir dos dados do Censo Demográfico do IBGE (2005), disponível em <www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso em: 27 de outubro de 2005.

Para essa análise, as variáveis foram relaciona-
das a duas dimensões do conceito de vulnerabilidade, 
segundo Ayres e colaboradores (2003), especialmen-
te ao seu componente individual, que diz respeito 
ao grau de informação e capacidade de elaborar e 
incorporar essas informações ao repertório cotidia-
no de preocupações e ao componente social, que se 
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refere ao acesso a escolarização, disponibilidade de 
recursos materiais, poder de influenciar decisões, 
existência de coerções violentas como fatores que 
influenciam na capacidade de incorporar mudanças 
práticas protegidas e protetoras.

Cabe ressaltar, ainda, que a pesquisa que gerou 
este artigo respeitou os princípios éticos previstos 
na Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de 
Saúde, e foi aprovada pelo Comitê de Ética da Funda-
ção Educacional Serra dos Órgãos, em 13 de fevereiro 
de 2006 (número de protocolo: 018/2005).

Resultados e Discussão
Considerando os três componentes interligados que 
constroem a vulnerabilidade – individual, social e 
programático (Ayres e col., 2003) –, os fatores que 
constituem o componente social apresentaram 
resultados referentes à escolaridade, à renda e à 
inserção no mercado de trabalho, sendo importantes 
variáveis para análise.

Tabela 3 - Mulheres negras entrevistadas (n e %)  se-
gundo escolaridade

Escolaridade n %

Ensino Fundamental incompleto 327 23,2

Ensino Fundamental completo 502 35,6

Ensino Médio incompleto 243 17,2

Ensino Médio incompleto 176 12,5

Ensino Superior incompleto 111 7,8

Ensino Superior completo 52 3,7

Total 1.411 100

Mais da metade das mulheres entrevistadas 
(829/1.464) possuía apenas o Ensino Fundamental 
completo/incompleto. Isso sem contar aquelas que 
referiram ser analfabetas (53/1.464). A renda indi-
vidual média se mostrou muito baixa (R$ 280,00), 
menor que o salário mínimo. Das mulheres negras 
participantes do estudo, 44,8% estavam desempre-
gadas. E, entre as que afirmavam estar exercendo 
alguma atividade laboral, a maioria estava inserida 
informalmente no mercado de trabalho. Das mu-
lheres entrevistadas, 36,6% (536/1.464) afirmaram 
receber algum tipo de ajuda financeira governamen-
tal, destacando-se, majoritariamente, o recurso do 
Bolsa Família. 

Os dados encontrados neste estudo são reflexos 
das desigualdades étnicas no Brasil e são coerentes 
com pesquisas realizadas pelo IBGE e pelo Departa-
mento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socio-
econômicos (Dieese). Essas pesquisas mostram uma 
realidade mais precária enfrentada pelos negros no 
mercado de trabalho, em comparação com a enfren-
tada pelos não negros, quando se consideram dados 
como taxas de desemprego, presença nos diferentes 
postos de trabalho e valores dos rendimentos, entre 
outros. 

Esses dados nos levam à reflexão de que, quan-
do se situam as desigualdades como produtos de 
fatores estruturais, é possível constatar diferenças 
significativas na combinação das variáveis raça e 
gênero. Estudo de Henriques (2001) evidencia com 
clareza essas diferenças, baseando suas análises 
em Pesquisas Nacionais de Amostras Domiciliares 
(PNAD) do IBGE, realizadas nos anos 1990. Inde-
pendentemente de sexo, o que o estudo identificou 
foi uma composição da pobreza, que aponta para a 
exclusão racial. Os negros em 1999 representavam 
45% da população brasileira, mas correspondiam a 
64% da população pobre e 69% da população indi-
gente. Os brancos, por sua vez, eram 54% da popu-
lação total, mas somente 36% dos pobres e 31% dos 
indigentes. A partir desse estudo, que privilegiou 
a desigualdade como categoria central, conclui-se 
que há uma imensa desigualdade de oportunidades 
que penaliza a população negra, fazendo com que a 
pobreza não esteja “democraticamente” distribuída 
entre as raças.

A vida sexual e reprodutiva também foi foco de 
análise deste estudo com repercussões na vulnerabi-
lidade da população negra feminina: das entrevista-
das, 81,4% (1.192/1.464) referiram possuir filho(s). O 
número médio de filhos vivos entre essas mulheres 

Tabela 4 - Mulheres negras entrevistadas (n e %) se-
gundo inserção no mercado de trabalho

Trabalho n %

Funcionária pública 075 9,3

Regime CLT 131 16,2

Autônoma 226 28,0

Mercado informal 376 46,5

Total 808 100,0
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foi de 2,6. Um dado que merece destaque é a frequên-
cia significativa de entrevistadas que referiu ter 
engravidado antes dos 20 anos de idade (30,5%). 

(441/1.428) afirmaram o uso de preservativo nessa 
relação. Segundo o relato das entrevistadas, o núme-
ro de parceiros sexuais desde o início da vida sexual 
variou de um a 20, com mediana de 4,7. 

Das 1.221 entrevistadas com vida sexual ativa 
(que referiram manter relações no último ano), as 
características da parceria são apresentadas na 
tabela 6:

Tabela 5 - Mulheres negras entrevistadas (n e %)  
segundo faixa etária no momento do nascimento do 
primeiro filho

Idade (anos) n %

13 ⌐     20 364 30,5

20 ⌐ 25 421 35,3

25 ⌐ 30 277 23,3

30 ⌐ 35 084 7,0

35 ⌐ 40 046 3,9

Total 1.192 100,0

A gravidez na adolescência envolve situações que 
se associam às condições de vulnerabilidade. Do pon-
to de vista social, evidenciam-se implicações como 
abandono da escola, maior dificuldade de inserção 
no mercado de trabalho, diminuição do padrão de 
vida, desestruturação familiar e consequente circu-
laridade da pobreza (OMS, 1989; Brasil, 1999). Cabe 
ressaltar que o evento de gravidez durante a adoles-
cência está presente nas diferentes classes sociais; 
no entanto, seu impacto é mais evidenciado entre as 
classes mais desfavorecidas economicamente, em 
que as implicações anteriormente citadas se fazem 
mais fortemente presentes, além de haver maiores 
chances de um acompanhamento precário da ges-
tação e de um baixo suporte à maternidade. Nesse 
contexto, pesquisa realizada por Perpétuo (2000) 
constatou que a proporção de mulheres negras sob 
“risco reprodutivo” é maior do que a de brancas, pois 
é substancialmente mais alto o percentual de negras 
que iniciam sua vida sexual e que têm o primeiro 
filho ainda adolescentes, bem como a proporção de 
mulheres com três ou mais filhos.

Com relação à vida sexual, 97,5% (1.428/1.464) 
das mulheres entrevistadas afirmaram já ter man-
tido relações sexuais, sendo que 83,4% (1.221/1.464) 
referiram possuir vida sexual ativa. A idade de 
início a vida sexual variou entre 10 a 31 anos, com 
mediana de 15,3. Na primeira relação sexual, 40,8% 
(582/1.428) das entrevistadas referiram ter utili-
zado algum método contraceptivo e apenas 30,9% 

Tabela 6 - Mulheres negras entrevistadas (n e %) se-
gundo parceria sexual no último ano

Parceiros Sexuais n %

Apenas com o marido 767 62,8

Apenas com o namorado 327 26,8

Com o marido e com outra(s) pessoa(s) 46 3,8

Com o namorado e com outra(s) pessoa(s) 22 1,8

Com pessoas com quem não tem 
relacionamento formal

59 4,8

Total 1.221 100,0

Das 1.221 mulheres que referiram vida sexual 
ativa no momento da entrevista, 89,6% (1.094/1.221) 
relataram manter relações apenas com um parceiro 
fixo, o que é um fator interferente na decisão pelo uso 
do preservativo, como será discutido adiante. Nesse 
momento, vale ressaltar que um número crescente de 
mulheres brasileiras estão sendo contaminadas por 
seus parceiros fixos. A literatura tem mostrado que 
as estratégias de sexo seguro tendem a ser menos 
efetivas com parceiros fixos do que com ocasionais 
(Shepherd e col., 2000; Silveira e col., 2002).   

Com relação à contracepção, os principais 
métodos citados pelas entrevistadas foram os anti-
concepcionais hormonais orais (525), a laqueadura 
tubária (294) e o coito interrompido (278). Chama-
mos atenção para o fato de que nenhum desses três 
métodos é protetor contra infecções sexualmente 
transmissíveis, incluindo o HIV. Só em quarto lu-
gar surge a menção ao uso do preservativo (237). 
Especial destaque deve ser dado à opção pelo coito 
interrompido por 278 entrevistadas. Segundo o 
Ministério da Saúde, o coito interrompido não deve 
ser estimulado como método contraceptivo já que 
há grande possibilidade de falha (Brasil, 2006), com 
consequente gravidez indesejada e disseminação de 
infecções sexualmente transmissíveis.
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Apenas 23,8% das mulheres entrevistadas 
relataram uso sistemático da “camisinha”. Das 
665 entrevistadas que afirmaram nunca utilizar 
preservativo, 27% (180/665) afirmaram não fazê-lo, 
pois suas relações sexuais aconteciam no contexto 
de um relacionamento de confiança, 14,1% (94/665) 
referiram dificuldade de negociar a utilização do 
preservativo com o parceiro e 11,4% (76/665) afir-
maram não gostar de utilizar “camisinha”.

barreiras protetoras contra o HIV. A percepção de ris-
co pode estar estreitamente relacionada a formas de 
proteção que são reinterpretadas e readaptadas pelo 
indivíduo na subjetividade da sua compreensão. 

Ainda a respeito dessa questão, cabe introduzir 
o conceito de proteções imaginárias, fenômeno 
que mostra que a maioria dos indivíduos conhece 
a necessidade da administração de riscos, está 
convencida da sua importância e procede a uma 
reapropriação das normas de prevenção, deslocan-
do seu sentido para outras perspectivas, ainda que 
sob a ótica deles o objetivo preventivo seja o mesmo 
(Mendès-Leite, 1995). 

Estudo desenvolvido por Lopes e colaboradores 
(2007), comparando características relacionadas à 
vulnerabilidade individual de mulheres negras e não 
negras infectadas pelo HIV, evidenciou a contamina-
ção sexual como a principal forma de transmissão. 
Para essa via de exposição, destacou-se a categoria 
“relações sexuais desprotegidas com parceiro infec-
tados em outras relações heterossexuais” com mais 
frequência entre as negras.

Foi interessante observar que apesar de grande 
parte das mulheres entrevistadas referirem nunca 
utilizar o preservativo, a metade das entrevistadas 
(50%) não se julgava vulnerável ao HIV. Das que se 
consideravam sob o risco de infecção, a maioria 
(249/357) classificava sua vulnerabilidade como 
pequena. 

Tabela 7 - Mulheres negras entrevistadas (n e %) se-
gundo a frequência de utilização do preservativo

Utilização de Preservativo n %

Sempre 291 23,8

Às vezes 265 21,7

Nunca 665 54,5

Total 1.221 100,0

Santos e colaboradores (2002) chamam a atenção 
para as dificuldades de negociação do uso do pre-
servativo entre homens e mulheres, especialmente 
para sua utilização constante em relações que se 
estendem por longo tempo. 

Cabe ressaltar que a utilização de práticas sexu-
ais seguras não está relacionada apenas ao grau de 
conhecimento que o indivíduo tem sobre as doen-
ças sexualmente transmissíveis e suas formas de 
prevenção, mas também à sua formação psíquica e 
comportamental. Isso fica claro nesse estudo, já que 
a maioria de suas participantes (1.287/1.464) reco-
nheceu o preservativo como forma de contracepção 
e prevenção das infecções sexualmente transmis-
síveis. Porém, apenas 291 entrevistadas afirmaram 
usar o preservativo sempre. A construção de um 
imaginário individual sobre formas de prevenção 
é um fator que deve ser lembrado. Por exemplo, a 
mulher que julga estar protegida no casamento ou 
na fidelidade do parceiro não utiliza preservativo 
em suas relações sexuais; no entanto, acredita não 
estar na esfera de risco da infecção pelo HIV.

Nesse sentido, Souza e colaboradores (1998) 
apontam para o fato de que indivíduos possuidores 
de conhecimento satisfatório acerca da transmis-
são e prevenção da infecção pelo HIV continuam a 
realizar práticas sexuais genitais e orais sem uso de 

Tabela 8 - Mulheres negras entrevistadas (n e %) se-
gundo a autopercepção de vulnerabilidade

Vulnerabilidade (Autopercepção) n %

Sim 357 24,4

Não 733 50,0

Não sei 374 25,6

Total 1.464 100,0

Esses dados mostram que apesar da exposição, 
as pessoas tendem a subestimar seu grau de vul-
nerabilidade. Estudo realizado com mulheres no 
município de Pelotas mostrou que a prevalência de 
comportamentos de risco era alta e a autopercepção 
de risco era muito baixa e frequentemente inadequa-
da, mostrando que essa autopercepção de vulnerabi-
lidade não é um bom indicador, tendo em vista que os 
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indivíduos não identificam corretamente seu nível 
de risco (Silveira e col., 2002). A autopercepção de 
vulnerabilidade é uma variável muito importante, 
uma vez que mais do que informação essa percepção 
é o diferenciador entre a adoção ou não de compor-
tamentos protetores (Ferreira, 2003).

Questões de gênero também foram relevantes 
no estudo. Foi solicitado às 1.464 entrevistadas que 
atribuíssem responsabilidade de determinadas ati-
tudes ao homem, à mulher, a ambos ou a nenhum 
dos dois. Os resultados obtidos estão apresentados 
no quadro 1. 

Quadro 1 - Mulheres negras entrevistadas (n e %) segundo as percepções de papéis de gênero

Ação
Papel do homem Papel da mulher Papel de ambos Papel de nenhum

n % n % n % n %

Ir ao médico regularmente 55 3,8 68 4,6 1297 88,6 44 3,0

Comprar camisinha 844 57,6 142 9,7 310 21,2 168 11,5

Trazer camisinha consigo 901 61,5 157 10,7 315 21,5 91 6,3

Colocar a camisinha 796 54,4 175 11,9 442 30,2 51 3,5

Conversar sobre sexo com os(as) amigos(as) 433 29,6 266 18,2 721 49,2 44 3,0

Conversar sobre sexo com a família 148 10,1 345 23,6 573 39,1 398 27,2

Negociar o uso da camisinha com o parceiro(a) 360 24,6 354 24,2 522 35,6 228 15,6

Buscar informação sobre sexo 210 14,3 198 13,6 879 60,0 177 12,1

Buscar informações sobre aids 123 8,4 144 9,8 1058 72,3 139 9,5

Conhecer o funcionamento do corpo do homem 500 34,1 104 7,1 812 55,5 48 3,3

Conhecer o funcionamento do corpo da mulher 288 19,7 312 21,3 795 54,3 69 4,7

Conhecer os métodos contraceptivos 200 13,7 456 31,1 669 45,7 139 9,5

Escolher o método contraceptivo 210 14,3 655 44,7 518 35,4 81 5,6

Usar o método contraceptivo 408 27,9 579 39,5 455 31,1 22 1,5

A compra e o uso do preservativo foram consi-
derados, pelas mulheres negras entrevistadas, um 
papel predominantemente masculino; enquanto 
o conhecimento, a escolha e o uso do método con-
traceptivo foram associados ao papel feminino. Os 
papéis sexuais determinados pela nossa sociedade e 
sobre os quais se constrói a sexualidade masculina 
e feminina nos fazem acreditar, erradamente, que o 
homem é inexoravelmente um ser genital, natural-
mente preparado para o coito, e que a mulher, com 
seu “instinto maternal”, priorizaria a reprodução 
(Brasil, 1996).

Paiva e colaboradores (2002) inferem que os 
scripts femininos e scripts masculinos, que são as 
diferentes maneiras de pensar sentir e agir que se 
aprende desde criança e que definem o ser homem e 
ser mulher, particularmente os scripts sexuais femi-
ninos e masculinos que incorporamos, têm sido uma 

dificuldade central na prevenção da aids. Precisamos 
questionar por que portar a “camisinha” e tomar a 
iniciativa por sua utilização é papel do homem e a 
mulher que o fizer pode ser vista como “oferecida”, 
“escolada” ou “disponível para o sexo”.  É preciso, 
ainda, refletir sobre por que ser homem é não con-
trolar seus impulsos sexuais e ter que corresponder 
a todas as investidas para uma relação sexual para 
não ter colocada em xeque sua virilidade, dentre 
diversos outros aspectos que envolvem diferenças 
de gênero relacionadas à sexualidade e prevenção da 
aids que precisam ser sempre discutidas.

Em relação às discussões de gênero existentes e 
a condição da mulher na sociedade contemporânea, 
para Schaurich e Padolin (2004, p. 105), a prevenção 
da aids está ligada ao controle do comportamento 
sexual, que guarda relação com a reprodução e os 
papéis de gênero: 
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Embora homens e mulheres sejam vulneráveis 
ao HIV/aids, compreende-se que o ser-mulher 
apresenta maior vulnerabilidade em relação ao 
ser-homem, quando considerados a associação 
de fatores biológicos, individuais e sociais 
fortemente arraigados à evolução histórica da 
humanidade.

A violência também apareceu como um fator sig-
nificativo de vulnerabilidade no grupo de mulheres 
negras participantes do estudo: 20% (293/1.464) 
das entrevistadas afirmaram já ter sofrido algum 
tipo de violência, com distribuição apresentada no 
quadro 2.

Por fim, propomos a reflexão sobre alguns 
fatores de vulnerabilização das mulheres negras 
relacionados ao componente programático: o acesso 
aos serviços de saúde se mostrou precário. Das entre-
vistadas, 62,2% (911/1.464) referiram comparecer a 
serviços de saúde apenas em situações de urgência. 
Mais especificamente, com relação à prevenção e 
controle da infecção pelo HIV, pequena parte das 
entrevistadas (129/1.464) identificou os profissio-
nais de saúde como fontes potenciais de informação 
sobre a temática. As principais fontes de informação 
citadas por essas mulheres foram os(as) amigos(as), 
seguido dos meios de comunicação. 

Destaque especial pode ser dado ao percentual 
de mulheres que referiram já ter realizado o exame 
anti-HIV, 71,6% das entrevistadas – frequência mui-
to superior aos dados apresentados em pesquisas 
com a população em geral. De acordo com Paiva 
e colaboradores (2006), o percentual de pessoas 
testadas cresceu significativamente nos últimos 
anos, passando de 20% em 1998 para 32,9% em 
2005. Contudo, a maior parte da população testada é 
composta de mulheres entre 25 a 39 anos, proporção 
explicada pela incorporação do anti-HIV na rotina do 
pré-natal. Essa inferência é coerente com os dados 
encontrados nesta pesquisa, em que 976 das 1.048 
mulheres que referiram já ter realizado a sorologia 
apontaram o pré-natal como circunstância para 
realização da testagem.

Quadro 2 - Mulheres negras entrevistadas (n e %) se-
gundo o tipo de violência sofrida

Tipo de Violência n

Física 163

Moral   96

Sexual   84

A violência contra a mulher constitui uma grande 
questão para a saúde pública, além de ser uma vio-
lação explícita dos direitos humanos. Suas várias 
formas de opressão incluem assassinatos, estupros, 
abusos físicos, sexuais e emocionais, prostituição 
forçada, mutilação genital, violência racial e outras. 
Os perpetradores costumam ser parceiros, familia-
res, conhecidos, estranhos ou agentes do Estado 
(Schraiber e col., 2002). Na base da violência contra 
a mulher estão arraigados modelos culturais (Giffin, 
1994), pois os atos violentos, vistos a partir das rela-
ções de gênero, distinguem um tipo de dominação, de 
opressão e de crueldade nas relações entre homens e 
mulheres, estruturalmente construído, reproduzido 
cotidianamente e subjetivamente assumido pelas 
mulheres, atravessando classes sociais, raças, etnias 
e faixas etárias (Minayo, 1994). 

Neste estudo, relacionamos vitimização femini-
na pela violência com vulnerabilidade, porque, de 
acordo com Guimarães (2004), a constatação é que 
mulheres são vítimas de atos nocivos à sua integri-
dade física e mental apenas pelo fato de pertencerem 
ao sexo feminino. Isso provoca a falsa ideia de infe-
rioridade, que tem como parâmetro a concepção de 
mundo sob a ótica masculina de superioridade. 

Quadro 3 - Mulheres negras entrevistadas (n e %) se-
gundo as circunstâncias de testagem anti-HIV

Circunstâncias Testagem Anti-HIV n

Exames pré-nupciais 28

Pré-natal 976

Doação de sangue  88

Acidente com exposição a material biológico  43

Por ocasião de cirurgia (pré-operatório)  53

Por ter relações sexuais desprotegidas  66

Outra circunstância  32

Das 1.048 entrevistadas que passaram por tes-
tagem anti-HIV, 53,4% (560/1.048) referiram ter 
passado por aconselhamento, 43,2% (452/1.048) 
negaram ter passado por aconselhamento e 3,4% 
(36/1.048) não sabiam ou não lembravam.
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Embora o percentual de testagem anti-HIV en-
contrado entre as mulheres negras entrevistadas 
tenha sido elevado, identificou-se um índice baixo de 
realização de aconselhamento para essas mulheres. 
Neste estudo, das 1.048 mulheres que realizaram a 
sorologia, 43,2% (452/1.048) negaram ter passado 
por aconselhamento. De acordo com o Ministério 
da Saúde, a prática do aconselhamento desempenha 
papel importante no contexto da epidemia da aids 
no Brasil desde a criação do Departamento de DST, 
Aids e Hepatites Virais, e se reafirma como campo de 
conhecimento estratégico para a qualidade do diag-
nóstico do HIV e da atenção à saúde (Brasil, 2003). 
Porém, pesquisas recentes de base populacional e 
com pessoas vivendo com HIV têm indicado que o 
aconselhamento é pouco valorizado como espaço 
estratégico para prevenção (Marques e col., 2002; 
Segurado e col., 2003).

Diante dos dados de dificuldade de acesso apre-
sentados, é importante refletir sobre a interferên-
cia da discriminação étnico-racial no acesso e na 
qualidade dos serviços de saúde. Diversos estudos 
ponderam que o tratamento diferenciado entre os 
grupos étnico-raciais na área da assistência é um 
dos responsáveis pelas desigualdades raciais em 
saúde (Fiscella e col., 2000; Cooper e col., 2002; Ryn 
e Fu, 2003; Lopes e col., 2007).  

Conclusões 
Com base nos dados obtidos neste estudo, os de-
terminantes que marcaram com maior intensidade 
a vulnerabilidade das mulheres negras ao HIV 
associaram os seguintes fatores: baixa escolari-
dade, renda e, consequentemente, acesso a bens e 
serviços. Os métodos contraceptivos utilizados por 
essas mulheres não as protegem contra a infecção 
pelo HIV, o que é evidenciado pelo baixo índice de 
utilização sistemática do preservativo. A dificulda-
de de adesão ao uso de preservativo relaciona-se a 
questões de gênero e de “proteções imaginárias”, 
principalmente na concepção de que relações de 
confiança são protetoras diante da possibilidade 
de infecção pelo HIV. Cabe ressaltar, ainda, que 
muitas mulheres atribuem a responsabilidade pela 
aquisição e utilização do preservativo ao homem e 
acreditam que as mulheres devem se preocupar com 

a contracepção. Essas concepções relacionadas às 
diferenças de gênero tornam as mulheres menos 
autônomas e mais vulneráveis à infecção. Embora 
fique claro que a exposição ao HIV é possível, meta-
de das entrevistadas não se considera vulnerável. 
E as que se percebem vulneráveis à infecção pelo 
HIV classificam seu grau de vulnerabilidade como 
pequeno. Relatos de violência foram encontra-
dos no estudo, o que aumenta a vulnerabilidade, 
porque evidencia a situação de “inferioridade” e 
pouca possibilidade de negociação em que vivem 
essas mulheres. Por fim, encontramos alguns da-
dos que apontam uma vulnerabilidade relacionada 
aos serviços de saúde: o acesso é inadequado, os 
profissionais de saúde não são reconhecidos como 
fontes potenciais de informação sobre HIV/aids e o 
aconselhamento na testagem anti-HIV não acontece 
sistematicamente. 

Os dados e as discussões apresentados nos levam 
a refletir sobre a postura de serviços, programas e 
profissionais de saúde em relação ao atendimento da 
população feminina negra. De acordo com o Ministé-
rio da Saúde, por razões sociais e de discriminação, 
as mulheres negras têm menor acesso aos serviços 
de saúde de boa qualidade, à atenção ginecológica 
e à assistência obstétrica (Brasil, 2005). Nesse con-
texto, vale introduzir as questões levantadas por 
Oliveira (2004) sobre etnicidade e políticas públicas 
no Brasil: 

O estabelecimento do campo saúde da população 
negra no Brasil resulta de um esforço de muitas 
cabeças e mãos, em um árduo trabalho de cons-
trução teórica e embates políticos e ideológicos 
no campo da ciência e junto às escolas de saúde, 
aos serviços e ao governo. Ciência e governo têm 
respondido, ainda que timidamente. Porém, as 
escolas e os serviços parecem que portam uma 
insensibilidade pétrea.
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Resumo
O curso clínico da infecção pelo HIV é determinado 
por complexas interações entre características 
virais e o hospedeiro. Variações no hospedeiro, a 
exemplo das mutações CCR5∆32 e CCR264I, são 
importantes para a vulnerabilidade e progressão 
do HIV/aids. Atualmente, observa-se um aumento 
do número de casos da infecção entre os segmentos 
da sociedade com menor nível de escolaridade e pior 
condição socioeconômica. Com o objetivo de estimar 
a ancestralidade e verificar a sua associação com 
renda, escolaridade vulnerabilidade e progressão 
ao HIV/aids foram analisados 517 indivíduos infec-
tados pelo HIV-1, sendo 289 homens e 224 mulheres. 
Os pacientes foram classificados segundo a ances-
tralidade genômica avaliada por 10 AIMs e pela 
vulnerabilidade e progressão ao HIV/aids através 
das mutações CCR5∆32 e CCR264I. Os indivíduos 
infectados pelo HIV-1 apresentaram contribuição 
africana de 47%. As mutações CCR5∆32 e CCR264I 
foram mais frequentes nos indivíduos brancos (3%) 
e negros (18%) respectivamente, e essas mutações 
mostraram frequência mais elevada nos tipica-
mente progressores (TP), quando comparados com 
os rapidamente progressores (RP) para aids. Não 
foi encontrada associação entre ancestralidade e 
vulnerabilidade ao HIV na análise para o grau de 
instrução. A pauperização da infecção pelo HIV-1 
nessa população foi confirmada pela relação inversa 
entre renda e ancestralidade africana, pois quanto 
menor a renda maior a ancestralidade africana. Os 
resultados deste estudo sugerem associação entre 
as condições socioeconômicas e vulnerabilidade ao  
HIV/aids da população afrodescendente. 
Palavras-chave: Aids; HIV-1; CCR5; CCR2; Ancestra-
lidade genômica.

Abstract
The clinical course of HIV infection is determined 
by complex interactions between viral and host’s 
characteristics. Host variations, such as CCR5Δ32 and 
CCR264I mutations, are important to vulnerability 
and progression of HIV/AIDS. Currently, the number 
of cases among patients with lower educational level 
and lower social and economic status is increas-
ing. Aiming to estimate the ancestry and verify its 
association with income, education, vulnerability 
and progression of HIV/AIDS, 517 individuals  in-
fected with HIV-1 were studied  (55.9% men and 
43.3% women). The patients were classified accord-
ing to genomic ancestry evaluated by 10 AIMs and by 
vulnerability and progression of HIV/AIDS through 
CCR5Δ32 and CCR264I mutations. The individuals 
infected with HIV-1 showed 47% of African contri-
bution. CCR5Δ32 and CCR264I mutations were more 
frequent in white (3%) and black (18%) individuals, 
respectively, and these same mutations showed 
higher frequency in the typically progressive HIV-
infected individuals (TP), when compared to the 
rapidly progressive (RP). There was no association 
between ancestry and vulnerability to HIV in the 
analysis of level of education. The pauperization of 
the HIV-1 infection in this population was confirmed 
by the inverse relationship between income and 
African ancestry, because the lower the income, the 
greater the African ancestry. The results suggest 
that there is an association between socioeconomic 
status and vulnerability to HIV/AIDS in the Afro-
descendant population.
Keywords: AIDS; HIV; CCR5; CCR2; Genomic An-
cestry.
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Introdução
A população brasileira, após 500 anos de misci-
genação entre ameríndios, africanos e europeus, 
tornou-se uma das populações mais heterogêneas do 
mundo. Até 1500, ano do descobrimento do Brasil, 
viviam neste país aproximadamente 2,4 milhões de 
ameríndios, agregando-se a esse número, após essa 
data, europeus, africanos e asiáticos (IBGE, 2000). 
No entanto, o percentual de contribuição desses 
grupos populacionais foi diferente. De fato, dos imi-
grantes que chegaram ao Brasil entre 1500 e 1972, 
58% eram europeus, 40% africanos e 2% asiáticos 
(Callegari-Jacques e Salzano, 1999).  Além disso, as 
proporções dos três grandes componentes ancestrais 
variam conforme a região geográfica. Os maiores 
contingentes de afrodescendentes, representados 
pelo somatório de pretos e pardos, classificados de  
acordo com a autodenominação de cor ou raça, estão 
localizados nas regiões Norte (68,97%) e Nordeste 
(65,8%). Regiões onde encontram-se, respectivamen-
te, as maiores concentrações de indígenas (1,7%) e 
pretos (7,7%). Os maiores percentuais de brancos, 
porém, concentram-se nas regiões Sudeste (62,4%) 
e Sul (83,6%) (IBGE, 2000). 

No estado da Bahia e em sua capital, Salvador, 
cerca de 80% da população é composta de afrodes-
cendentes (IBGE, 2000). Observa-se também uma 
distribuição heterogênea dos grupos ancestrais no 
território baiano. Nas regiões que foram economica-
mente importantes na época da colonização devido à 
riqueza em minérios, como Lençóis, ou pelo cultivo 
de cacau, na região sul, e de cana-de–açúcar, na 
região litorânea, existe uma predominância de in-
divíduos com características fenotípicas e culturais 
africanas, enquanto o branqueamento da população 
ocorre à medida que se afasta do litoral (Azevedo e 
col., 1982).

Dados genéticos obtidos através da análise do 
cromossomo Y e do DNA mitocondrial (DNAmt) 
confirmam dados históricos que indicam que a pa-
trilinhagem brasileira é principalmente de origem 
europeia, enquanto que a matrilinhagem é amerín-
dia ou africana (Abé-Sandes e col., 2004; Alves-Silva 
e col., 2000; Barbosa e col., 2006; Bortolini e col., 
1998; Carvalho-Silva e col., 2001). Na Bahia, os casa-

mentos ocorrem preferencialmente entre indivíduos 
de mesmo grupo étnico (Azevedo e col., 1986).  

Embora nenhuma doença genética seja restrita 
a determinado grupo populacional, existem  evidên-
cias de diferenças na frequência de certas doenças 
em relação à raça e às diferenças genotípicas. As 
doenças mendelianas clássicas cuja mutação apre-
senta frequência menor que 2% são quase sempre 
raça-específicas. Aquelas com frequência entre 
2-20% são mais prevalentes dentro de um grupo 
racial ou étnico e ausente em outros, mas não são 
consideradas raça-específica (Alves e col., 2005). Há 
evidências de risco diferencial de desenvolvimento 
de algumas doenças ou resposta a tratamento a de-
pender do grupo étnico ou região geográfica, como 
acontece em doenças cardiovasculares (Thomas e 
col., 2005), tromboembólicas (Camargo e col., 2005), 
câncer de próstata (Paschoalin e col., 2003; Kittles 
e col., 2002), hiper-homocisteínemia (Arruda e col., 
1998), hepatite crônica C (Nguyen e Thuluvath, 
2008). Portanto, dependendo de sua constituição ge-
nética, étnica, socioeconômica, cultural e ambiental, 
uma população estaria mais ou menos vulnerável ao 
desenvolvimento de certas doenças. 

Os primeiros casos de aids no Brasil foram ofi-
cialmente notificados em 1982 em São Paulo e no 
Rio de Janeiro. Inicialmente a aids se concentrava 
entre homens que faziam sexo com homens (Doura-
do e col., 2006). Em seguida, a aids disseminou-se 
entre usuários de drogas injetáveis e receptores 
de transfusão de sangue e/ou de hemoderivados. 
Atualmente, 60% dos casos notificados estão asso-
ciados à transmissão sexual e aproximadamente 
42,9% decorrem de interações sexuais desprotegidas 
(Dourado e col., 2006).  A incidência de aids aumen-
tou entre as mulheres com decréscimo da razão de 
casos homem/mulher de 18,9:1, em 1984, para 1,5:1, 
em 2004, chegando a 0,9:1 na faixa de 13 a 19 anos 
(adolescentes), em 2006 (Dourado e col., 2006). Ob-
servou-se também um aumento do número de casos 
entre os segmentos da sociedade com menor nível 
de escolaridade e pior condição socioeconômica 
(Fernandes e col., 2000). Portanto, a “heterossexu-
alização”, a “feminização” e a “pauperização” são 
características atuais da epidemia (Szwarcwald e 
col., 2000; Parker e col., 2000). 
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O curso clínico da infecção pelo HIV é determina-
do por complexas interações entre as características 
virais e os fatores do hospedeiro (Fauci e col., 1996). 
Variações no hospedeiro, como mutações nos genes 
que codificam os receptores de quimiocinas, CCR5 e 
CCR2, correceptores para a entrada do vírus na célu-
la, têm sido descritas como fatores importantes para 
a susceptibilidade à infecção pelo HIV e da progres-
são para a aids. Por exemplo, as mutações CCR5∆32  
e CCR264I apresentam frequências distintas entre 
diferentes grupos étnicos ou regiões geográficas e 
poderiam estar associadas a diferentes tipos de pro-
gressão para a aids,  dependendo da ancestralidade 
da população estudada.

A mutação CCR5∆32 apresenta frequência de 
5-15% em indivíduos europeus e é muito baixa em afri-
canos e asiáticos, e a mutação CCR264I é encontrada 
com frequência alélica de 10% nos europeus, 23% nos 
africanos e 25% nos asiáticos (Marmor e col., 2006). 
Em Salvador, as frequências da deleção CCR5∆32 e da 
mutação CCR264I foram respectivamente 2% e 14% 
(Grimaldi e col., 2002; Grimaldi, 2006).

Neste estudo, foi estimada a proporção de ances-
tralidade africana, europeia e ameríndia em uma 
amostra de infectados pelo HIV-1 e de indivíduos 
não infectados de Salvador-BA, utilizando-se mar-
cadores moleculares com o objetivo de verificar se 
existe  associação entre vulnerabilidade ao HIV/aids, 
ancestralidade e nível socioeconômico.

Material e Métodos
População de estudo 

Foram analisados 517 indivíduos infectados pelo 
HIV-1 e 1.200 soronegativos. Os infectados pelo HIV-
1 eram provenientes de diversas regiões da Bahia e 
acompanhados no Laboratório de Retrovírus do Hos-
pital Universitário Professor Edgard Santos da Uni-
versidade Federal da Bahia. Todos assinaram o Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Os soronegativos da população de Salvador 
foram originados da base de dados de um amplo 
projeto que estimou a prevalência de marcadores 
sorológicos para agentes infecciosos entre residen-
tes de distintos espaços intraurbanos chamados de 
“áreas sentinelas”. O desenho  amostral foi descrito 
por Teixeira e colaboradores em 2002. 

Caracterização Socioeconômica 

Através de entrevista, utilizando-se um questionário 
padronizado foram coletados dados socioeconômi-
cos e de escolaridade dos pacientes do estudo.

Classificação clínica 

Os indivíduos infectados pelo HIV-1 foram classi-
ficados em três grupos, tendo sido a classificação 
baseada no intervalo entre o diagnóstico e o início 
do tratamento com antirretroviral (Hendel e col., 
1998; Mazzucchelli e col., 2001; Magierowska e 
col., 1999), nos níveis de carga viral plasmática, 
no número de  células T/CD4+ e na ocorrência de 
infecções oportunistas em: 1) Lento Progressor (LP) 
– CD4+  > 500 cels./mm3 e infecção sem uso de terapia 
antirretroviral ≥ 8 anos; 2) Típico Progressor (TP) 
– 500 < CD4+ > 200 cels,/mm3; 3) Rápido Progressor 
(RP) – CD4 < 200 cels./mm3 em até 3 anos de infecção 
ou óbito em até 5 anos após a infecção.

Ancestralidade genômica 

Foram utilizados marcadores informativos de an-
cestralidade (AIMs) para estimar as contribuições 
ancestrais nas populações de estudo. Estes marca-
dores são caracterizados por apresentarem grandes 
diferenciais (δ) de frequência entre populações 
étnicas e/ou geograficamente distintas (Parra e 
col., 1998). 

Análise laboratorial

• Extração do DNA Genômico – Foram coletados 4mL 
de sangue em tubo vacuntainer e o DNA foi extraído 
a partir desse material biológico pela técnica de 
extração salina (Lahiri e Nurnberger, 1991).

• AIMs – Foram analisados 10 marcadores de an-
cestralidade, sendo um polimorfismo de inserção/
deleção – AT3-I/D, três inserções Alu – SB19.3, APO 
e PV92, 6 SNP – FYnull, CKMM, LPL, GC*1S, GC*1F 
e CYP3A4. O polimorfismo de inserção/deleção 
e as inserções Alu (AT3-I/D e Sb19.3, APO e PV92, 
respectivamente) foram genotipados por PCR, utili-
zando-se condições descritas na literatura (Shriver 
e col., 1997; Parra e col., 1998). Os SNP (FY-Null, 
LPL, CKMM, CYP3A4 e GC) foram analisados pela 
técnica de discriminação alélica na PCR em tempo 
real, utilizando-se kits pré-sintetizados, sistema 
TaqmanTM, da Applied Biosystems.
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Tabela 1 - Frequências dos AIMs nas populações ancestrais e nos infectados e não infectados pelo HIV-1 na Bahia 
e em Salvador, Bahia, Brasil

Alelos/ Populações Africano* Europeu* Nativo americano* HIV-1 Salvador**

AT 3 I/D*1          0,858 0,282 0,061 0,489 0,553

APO*1                        0,420 0,925 0,977 0,745 0,765

SB 19.3*1 0,415 0,903 0,645 0,675 0,670

PV 92*1  0,225 0,152 0,792 0,274 0,251

FYnull*1 0,001 0,998 1,000 0,583 0,531

CKMM*1 0,164 0,313 0,904 0,302 0,273

LPL*1 0,971 0,492 0,442 0,668 0,742

GC-1F*1 0,853 0,156 0,339 0,498 0,479

GC-1S*1 0,069 0,607 0,542 0,342 0,488

CYP3A4*1 0,198 0,958 0,959 0,466 0,324

* Frequências segundo Shriver e col., 2003; ** Machado, 2008; *1 = ausência de sítio de restrição nos SNP e presença da inserção nas Inserções Alu e indel.

Tabela 2 - Proporções de contribuição africana, europeia e ameríndia na população infectada pelo HIV-1 na 
Bahia e entre não infectados da cidade de Salvador-BA, Brasil

Infectados pelo HIV-1 (n = 517) Não infectados pelo HIV-1 (n = 1286)

Contribuição  Mistura Erro padrão  Mistura Erro padrão

Africana 0,472 0,003 0,505 0,016

Europeia 0,364 0,013 0,383 0,064

Ameríndia 0,163 0,012 0,112 0,058

• Marcadores de susceptibilidade ao HIV/aids –  as 
mutações CCR5∆32 e a CCR264I foram genotipadas 
utilizando-se as técnicas de PCR e PCR seguido de 
RFLP, respectivamente, com condições descritas na 
literatura (Smith e col., 1997).

Análises estatísticas 

Utilizou-se o programa Genepop para calcular as 
frequências alélicas. A estimativa de mistura gené-
tica foi calculada no programa Admix, utilizando-se 
frequências de populações ancestrais ameríndias, 
europeias e africanas disponíveis na literatura.

Resultados 
Análise da ancestralidade genômica na população 
da Bahia

Com o objetivo de analisar a ancestralidade genômi ca 
dos indivíduos infectados pelo HIV-1 na Bahia  foram 
genotipados 10 AIMs. As frequências desses mar-
cadores foram comparadas a uma amostra represen-

tativa da  população de Salvador não infectada pelo 
HIV-1 (Machado, 2008) e às frequências descritas na 
literatura para as populações ancestrais (africana, 
europeia e ameríndia). As frequências do alelo *1 
(presença da inserção ou ausência do sítio de restri-
ção) nessas populações são apresentadas na Tabela 
1. A maioria das frequências desses alelos observada 
nas amostras da população de Salvador e da Bahia 
(infectados pelo HIV-1) foi intermediária às frequên-
cias observadas nas populações ancestrais, re velando 
o processo de miscigenação entre esses grupos. As 
únicas exceções foram para os marcadores PV92 e 
CKMM, cujas frequências nas amostras da Bahia 
foram, respectivamente, semelhantes às observadas 
nos africanos e europeus. A estimativa de mistura para 
os indivíduos infectados pelo HIV-1 revelou  47% de 
contribuição africana, 37% europeia e 16% ameríndia, 
sendo semelhante às observadas na população de não 
infectados. Portanto, nessas populações prevaleceram 
maior ancestralidade genômica  africana, seguida da 
europeia e ameríndia (Tabela 2).
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Tabela 3 - Características sociodemográficas e indicadores de ancestralidade em indivíduos infectados pelo 
HIV-1 na Bahia, Brasil. Número e proporção de indivíduos (%) infectados pelo HIV-1 segundo características 
sociodemográficas e indicadores de ancestralidade, Bahia, Brasil

Categoria
Ancestralidade (%)

N (%) Africana Europeia Ameríndia

Sexo
Masculino 289 56,3 46,0 35,0 19,0

Feminino 224 43,7 48,0 38,0 14,0

Escolaridade

Superior 71 13,9 44,6 32,6 22,8

Ensino médio 216 42,3 50,1 33,8 16,2

Ensino fundamental 197 38,5 47,4 36,3 16,3

Analfabeto 27 5,3 38,3 47,1 14,6

Renda familiar

Menos de 1 salário mínimo 60 12,0 52,2 29,7 18,1

De 1 a 3 salários mínimos 312 62,7 48,3 36,2 15,5

De 4 a 10 salários mínimos 111 22,3 42,4 38,6 19,0

Mais de 10 sal. mínimos 15 3,0 31,9 44,1 24,0

Caracterização sociodemográfica, ancestralidade 
genômica e marcadores associados à susceptibi-
lidade a infecção (mutações CCR5∆32 e  CCR264I) 
de indivíduos infectados pelo HIV-1 na Bahia

A média da idade dos indivíduos infectados pelo HIV-
1 foi  41,1 anos (desvio padrão de 10,9 anos). Cerca 
da metade (55,9%; 289/517) desses indivíduos era 
do sexo masculino, a maioria (74,7%)  tinha renda 
familiar inferior a três salários mínimos, e 43,8% 
não haviam completado o ensino médio (esses dados 
estão sumarizados na Tabela 3). A ancestralidade 
africana foi  maior no grupo de menor renda fami-
liar enquanto a ancestralidade europeia aumentou 
gradativamente nos grupos de maior renda. Em 
todos os níveis de escolaridade se observou maior 
ancestralidade africana, exceto para a categoria 
analfabetos, em que predominou a ancestralidade 
europeia (Tabela 3).

Foram genotipados 506 e 516 indivíduos respec-
tivamente para as mutações CCR5∆32 e CCR264I. 
Após a análise de 331 prontuários,  155 pacientes 
infectados pelo HIV-1 foram classificados nos se-
guintes estágios clínicos:  TP = 83 (53,5%),   RP = 69 
(44,5%) e  LP = 2 (1,3%) (Não foi analisada a ancestra-
lidade genômica nos LP separadamente, devido a seu 
pequeno número). As mutações CCR5∆32  e CCR264I 
foram mais frequentes nos TP quando comparados 
aos RP, mas sem diferença estatisticamente signifi-

cante (CCR2 p = 0,644 e CCR5 p = 0,631) (Tabela 4). 
 A maioria dos indivíduos TP e RP tinha renda 

familiar até três salários mínimos, cursara até 
o ensino médio (Tabela 5) e apresentava maior 
ancestralidade genômica africana. Entretanto, a 
ancestralidade africana foi maior nos RP, mas não 
foram detectadas diferenças estatisticamente sig-
nificantes (Tabela 5).

Discussão 
Neste trabalho, utilizando ferramentas de biologia 
molecular (marcadores informativos de ancestrali-
dade – AIMs), conclui-se que a população baiana é 
extremamente miscigenada com predominância de 
ancestralidade africana (47,3%), seguida da euro-
peia  (36,4%) e ameríndia (16,3%). Essas proporções 
refletem contribuições diferentes das populações 
ancestrais no processo de miscigenação. Em virtude 
da história da colonização da Bahia, que recebeu 
grande contingente de africanos, como mão de obra 
escrava para os grandes latifúndios monocultores, a 
contribuição africana na formação dessa população 
é a mais marcante. Contudo, a contribuição europeia 
foi também elevada. Esses dados chamam atenção 
para a importância de avaliar o grau de mistura 
genética e estimar a ancestralidade, baseados em 
marcadores biológicos visto que fornecem resultados 
mais precisos sobre o perfil genético da população. 
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Tabela 4 - Distribuição genotípica e frequência alélica das mutações CCR5∆32 e CCR264I numa amostra de in-
divíduos infectados pelo HIV-1 na Bahia, Brasil. Número e proporção de indivíduos (%) infectados pelo HIV-1 
segundo genotipia e frequência alélica das mutações CCR5∆32 e CCR264I . Bahia, Brasil

Mutação HIV-1 LP TP  N (%) RP 

CCR2 516 2 82 69

Wt/ Wt 387 (75,00) 2 (100) 60 (73,17) 52 (75,36)

Wt/ 64I 124 (24,03) - 21 (25,30) 17 (24,64)

64I/ 64I  5  (0,97) -  1 (1,20) -

CCR264I* 0,130 0 0,140 0,123

CCR5    506 1 82 69

Wt/ Wt 486 (96,05) 1 (100) 78 (95,12) 67 (97,10)

Wt/ ∆32 19 (3,75) - 3 (3,66) 2 (2,90)

∆32/ ∆32 1 (0,20) - 1 (1,22) -

CCR5∆32* 0,021 0 0,030 0,014
 

* Frequência alélica; wt – alelo selvagem. 

Tabela 5 - Classificação quanto ao nível de escolaridade e renda familiar dos indivíduos TP e RP para a aids. 
Número e proporção dos indivíduos TP* e RP** para a aids segundo escolaridade e renda familiar

Método de 
Classificação

Categorias TP RP

N (%) N (%)

Escolaridade

Analfabeto 3 3,7 3 4,3

Ensino fundamental 32 39,5 26 37,7

Ensino médio 37 45,7 32 46,4

Superior 9 11,1 8 11,6

Renda familiar

Menos de 1 salário mínimo 8 10,3 10 14,7

De 1 a 3 salários mínimos 52 66,7 45 66,2

De 4 a 10 salários mínimos 15 19,2 11 16,2

Mais de 10 salários mínimos 3 3,8 2 2,9

Total 83 53,5 69 44,5

*TP = Típico Progressor.

**RP = Rápido Progressor.

Tabela 6 - Contribuição de populações ancestrais nas categorias clínicas RP e TP

Contribuição
TP (n = 83) RP (n = 69)

Mistura Erro padrão Mistura Erro padrão

Africana 0,439 0,002 0,489 0,006

Europeia 0,385 0,008 0,345 0,023

Ameríndia 0,175 0,007 0,165 0,020

*TP = Típico Progressor.

**RP = Rápido Progressor.
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Em relação à epidemia de HIV/aids na Bahia, 
observa-se que as proporções de homens (56,3%) 
e mulheres (43,7%), com índice H/M = 1,27,  são 
semelhantes às tendências da  epidemia no Brasil 
no momento atual (Parker e col., 2000; Fernandes e 
col., 2000; Dourado e col., 2006).

A análise de renda familiar mostrou predomi-
nância de indivíduos com renda até três salários 
mínimos (75%), que também apresentaram maior 
ancestralidade africana. Observou-se relação in-
versa entre ancestralidade africana e renda, pois 
à medida que a ancestralidade africana aumenta 
a renda familiar diminui. Esses resultados cor-
roboram estudos que apontam o crescimento da 
epidemia nas camadas sociais mais baixas, fenô-
meno conhecido como pauperização (Parker e col., 
2000). Quando se pretende analisar a associação 
entre raça e doença, o status socioeconômico tem 
sido considerado como variável de confusão. A 
associação entre raça e doença é evidenciada nos 
grupos minoritários pelas maiores taxas de mor-
bidade e mortalidade, menor expectativa de vida, 
dificuldade de acesso a serviços de saúde, menor 
taxa de saneamento básico nas moradias e menor 
renda familiar, levando a diferença substancial na 
incidência de certas doenças e na resposta ao seu 
tratamento (Alves e col., 2005). Trabalhos sobre 
de si  gualdades raciais e saúde mostram que as 
diferenças são reduzidas ou eliminadas quando 
as análises são corrigidas para o status socioe-
conômico (Alves e col., 2005). Portanto, o status 
socioeconômico é fortemente associado com raça 
e etnia e bom indicador de acesso a serviços de 
saúde e educação, que, por sua vez, são associados 
à diferença na incidência de doenças e resposta 
terapêutica (Burchard e col., 2003). 

Dentre os indicadores mais importantes para 
mensurar nível socioeconômico associado à saúde 
da população, citam-se o grau de instrução, a renda e 
a ocupação (Kunst e Mackenbach, 1994; Sorlie, 1995; 
Cairney e Arnold, 1998 apud Fonseca e col., 2000). 
Neste trabalho não foi encontrada associação entre 
ancestralidade e vulnerabilidade ao HIV quando ana-
lisado o grau de instrução. A ancestralidade africana 
foi maior para todos os níveis de escolaridade, exceto 

para a categoria analfabeto. A maior contribuição 
europeia nesta categoria pode ser em função do re-
duzido número amostral (27 indivíduos) ou, ainda, 
pela presença de indivíduos do interior da Bahia, 
onde a ancestralidade europeia é conhecidamente 
maior, conforme mostrado por Azevedo e colabora-
dores (1982), relacionando o “branqueamento” da 
população com o afastamento do litoral. 

A análise socioeconômica nos TP e RP mostrou 
que, em relação ao grau de instrução, tanto nos TP 
quanto nos RP a maioria dos indivíduos tinha nível 
de escolaridade até o ensino médio. Já a renda fami-
liar foi de até três salários mínimos em 77% dos TP 
e de 81% nos RP. 

Esses números sugerem associação entre po-
breza e progressão para a aids no Estado da Bahia, 
corroborando dados de Dourado e colaboradores 
(2007), que mostraram soroprevalência elevada em 
indivíduos com renda familiar de até dois salários 
mínimos, quando comparados a indivíduos de renda 
familiar elevada. A progressão para aids pode ser 
mais rápida nos indivíduos menos favorecidos eco-
nomicamente por causa das dificuldades de acesso 
aos centros de saúde e de atendimento, pela não aces-
sibilidade a tranportes públicos em virtude da baixa 
renda, resultando na falta de adesão ao tratamento. 
Isso já foi apresentado para outras doenças como 
tuberculose, em que se observou que a dificuldade de 
acesso aos centros de saúde interferiu na não adesão 
ao tratamento (Machado Júnior e col., 2009).    

A análise das mutações de susceptibilidade 
a infecção e progressão ao HIV/aids, CCR5∆32 e 
CCR264I nas categorias clínicas mostrou que ambas 
as mutações são mais frequentes nos TP quando 
comparados com os RP, sugerindo influência dessas 
mutações na progressão para aids.

Em vista disso, o predomínio de indivíduos 
infectados pelo HIV-1 com renda inferior a três 
salários mínimos e cuja ancestralidade é predo-
minantemente africana confirma os dados que a 
população afrodescendentes é menos favorecida 
socioeconomicamente. Nossos dados sugerem que 
a vulnerabilidade para a aids no Estado da Bahia 
não é influenciada pela ancestralidade e sim pelas 
condições socioeconômicas da população.
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Resumo
O acesso aos serviços de saúde é um direito consti-
tucional. Entende-se como acesso a capacidade de 
obtenção de cuidados de saúde, quando necessário, 
de modo fácil e conveniente. Entre os desafios para 
a gestão em saúde, encontram-se as desigualdades 
de acesso como um dos principais problemas. As 
diferenças marcantes nas taxas de utilização dos 
serviços de saúde apontam as graves desigualdades 
de acesso refletindo as desigualdades sociais. Este 
artigo tem por objetivo discutir o acesso ao diagnós-
tico do HIV pela população negra do município do 
Rio de Janeiro. Para trabalhar com o objeto propos-
to, optamos pela metodologia qualitativa. A coleta 
de dados consistiu na realização de 62 entrevistas 
semiestruturadas, com pessoas que se autodeclara-
ram pretas ou pardas e que procuraram os Centros 
de Testagem e Aconselhamento do Município do 
Rio de Janeiro para a realização do teste anti-HIV. 
A análise dos dados ocorreu baseada nos pressu-
postos do Discurso do Sujeito Coletivo. A maioria 
dos entrevistados não relatou dificuldades para o 
acesso ao teste anti-HIV. A barreira identificada foi 
a própria demanda reprimida nos CTA por conta de 
oferecimento limitado de testes devido a questões 
de insumo e recursos humanos. Não foi verificada 
nenhuma fala que demonstrasse discriminação com 
relação à cor/raça no contato com o serviço. Entre 
os fatores apontados como facilitadores do acesso 
ao teste foram: gratuidade do exame, indicação ou 
referência por profissionais ou serviço de saúde, 
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acesso ao local de realização do teste, credibilidade 
do serviço, rapidez no atendimento e ausência de 
burocracia.   
Palavras-chave: Acesso aos Serviços de Saúde; Raça 
e Saúde; Sorodiagnóstico de HIV.

Abstract
Access to health services is a constitutional right. 
Access is considered as the capacity to obtain health 
care when necessary, in an easy and convenient way. 
Challenges for health management include unequal 
access as one of the main problems. Clear differen-
ces in health service usage rates indicate severe 
access inequality and reflect social inequality. This 
research aims at discussing the black population’s 
access to the HIV diagnosis in Rio de Janeiro city. 
The qualitative method was chosen. Data were col-
lected through 62 semi-structured interviews with 
people who declared themselves black or mulatto 
and visited the Testing and Counseling Center (TCC) 
to take the HIV test. Data analysis was based on the 
premises of the Collective Subject Discourse. Most 
interviewees did not report any difficulties to get 
access to the HIV test. The repressed demand at the 
TCC was identified as a barrier, due to the limited 
test offer caused by material and human resource 
issues. No statement was found that demonstra-
ted color/race discrimination during contact with 
the service. Factors appointed as facilitating test 
access included: free test, indication or referral by 
health professionals or service, access to the test 
site, service credibility, rapid care and absence of 
bureaucracy.
Keywords: Health Services Accessibility; Ethnic 
Group and Health; AIDS; Serum Diagnosis.
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Introdução
Na década de 1980, questões relacionadas ao modelo 
de Saúde no Brasil marcaram importantes mudan-
ças pautadas na busca da equidade do direito à saúde 
e na construção do Sistema Único de Saúde (SUS), 
provocando um avanço na reorganização desse setor. 
Durante esse período, os agravos à saúde causados 
pela epidemia do vírus da imunodeficiência humana 
(HIV) geraram grande impacto na sociedade, o que 
o levou a ser considerado um importante problema 
de saúde pública.

O surgimento dessa epidemia e sua rápida 
evolução refletiram a crise que a saúde pública do 
país atravessava, norteando proposições baseadas 
nos princípios constitucionais e no SUS (equidade, 
integralidade e universalização), transformando 
os impasses da saúde em ações cujos eixos funda-
mentais foram o resgate da ética, da dignidade, do 
direito ao diagnóstico, à prevenção e à assistência 
aos portadores do HIV/aids, com o objetivo de alterar 
a situação de exclusão e de desigualdade, acenando 
conquistas fundamentais para toda a população 
brasileira. 

Essa concepção de saúde está pautada na ne-
cessidade de pensar e reconstruir um novo saber 
teórico-prático, na reorganização e no planejamento 
dos serviços oferecidos à população. Nesse entendi-
mento, a epidemia de aids surgiu no contexto que 
aproxima a doença emergencial do desenvolvimento 
de política de saúde e dos direitos sociais e de cida-
dania, associando-os aos princípios do SUS.

Nesse contexto, surgiram diversos protago-
nistas, tanto no âmbito governamental como em 
segmentos da sociedade civil, como, por exemplo, 
as organizações não governamentais (ONG), que 
aliados expressaram a urgência das respostas para 
assistência e prevenção da doença, viabilizando a 
luta pela defesa dos Direitos Humanos em prol da 
inclusão das pessoas no sistema de saúde e reafir-
mando a importância do acesso universal, propician-
do, assim, uma saúde digna para todos.

A Síndrome de Imunodeficiência Humana (aids) 
no Brasil assumiu diferentes faces. Inicialmente, 
foi caracterizada como uma doença de “grupos de 
risco”: homens que faziam sexo com homens (HSH), 
profissionais do sexo, usuários de drogas, indivíduos 

transfundidos por sangue e hemoderivados. Poste-
riormente, após as reivindicações desses segmen-
tos populacionais, a dimensão social da epidemia 
trouxe mudanças a seu perfil, destacando em sua 
evolução tendência a feminilização, pauperização e 
interiorização, retratando profundas desigualdades 
da sociedade brasileira.  

O conceito de vulnerabilidade para a infecção 
pelo HIV (Mann, 1993, p. 49) sugere o reducionismo 
das abordagens comportamentalistas e estigmati-
zantes. Essa noção, atualmente estendida à saúde 
pública, permite entender mais amplamente ques-
tões relacionadas às desigualdades sociais, estigma, 
violência e descriminação (Parker, 2003, 25), evi-
denciando a inter-relação de aspectos individuais, 
sociais, econômicos e políticos. 

A progressão da doença, cujos determinantes 
sociais perpassam as condições de vida da popu-
lação, questões étnicas, etárias e de gênero, entre 
outras, vem atingindo de forma crescente setores 
econômicos e socialmente menos privilegiados 
(Brasil, 2002, 16). 

Entendendo epidemiologia como uma ciência 
que oferece conhecimentos sobre o processo de 
saúde–doença, seus determinantes e riscos, consi-
deramos a vigilância epidemiológica uma atividade 
de produção de conhecimento, que através da conju-
gação com aspectos sociais e econômicos possibilita 
mecanismos para a elaboração de melhores diretri-
zes, planejamento e execução de ações e controle de 
doenças e seus agravos. 

O enfrentamento da epidemia requer a disponi-
bilidade de meios de as pessoas obterem o cuidado à 
saúde e o devido tratamento. O acesso, como possibi-
lidade de utilização dos serviços de saúde, expressa 
uma das características da oferta que podem facili-
tar ou dificultar a obtenção desse cuidado. Estudos 
apontaram características referentes aos serviços 
de saúde, aos meios disponíveis para as pessoas 
obterem o cuidado de saúde e à desigualdade entre os 
grupos sociais, entre os fatores que afetam o acesso. 
(Lopes e Batista, 2003, 06; Ramos, 2003, 31; Lopes, 
2005, 32; Travassos e col., 2006, 978)

Em 2002, a variável raça/cor foi incorporada ao 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(Sinam), sendo assim, destacamos que a categoria 
étnica raça/cor deve ser incluída nas discussões 
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de saúde e especificamente na investigação e noti-
ficação da variável. Essa informação por parte da 
vigilância deve significar mais que a busca de dados 
e indicadores quantitativos acerca dessa inserção, 
mas a inclusão de um olhar mais abrangente e sele-
tivo acerca das questões a respeito dessa epidemia 
(Giovanetti e col., 2007).

A modificação do perfil epidemiológico da aids 
aponta a necessidade de abordar questões sobre a 
epidemia que envolvem o seguimento da população 
afrodescendente. O Boletim Epidemiológico do 
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais de 
2005 apontou um aumento dos casos de aids entre 
essa população. Entre mulheres pretas e pardas, o 
registro de aids aumentou de 35,6% para 42,4%, e 
entre homens pretos e pardos, cresceu de 33,4% para 
37,2%, contrastando com os números dos que se con-
sideraram brancos, cujos números decresceram.

A relevância dessas transformações no desen-
volvimento da epidemia do HIV/aids suscita inves-
tigações e pesquisas científicas. Considerando essa 
problemática, este artigo tem como objetivo discutir 
o acesso ao diagnóstico do HIV pela população negra 
do município do Rio de Janeiro (RJ).

Procedimentos Metodológicos
Sob a premissa de que existem diferenças sociais 
segundo a raça/cor que se constituem vulnerabi-
lidades para a transmissão do HIV, destacamos 
aqui o acesso aos serviços de saúde. Sendo assim, 
este  estudo teve como objetivo discutir os aspectos 
que envolvem o acesso ao diagnóstico do HIV pela 
população negra do município do Rio de Janeiro, 
identificando os fatores que facilitam/dificultam 
seu acesso ao diagnóstico da doença. 

Para atendermos aos objetivos, optamos pela 
metodologia qualitativa descritiva que, de acordo 
com Triviños (1987, p. 46), parte da descrição que 
intenta captar não só a aparência do fenômeno, mas 
também a sua essência. Esse autor complementa seu 
pensamento lembrando que o estudo tem o interesse 
de descrever fatos e fenômenos acerca de determina-
da realidade. Para Minayo (1993, p. 242), a pesquisa 
tem o objetivo descobrir e observar fenômenos, 
procurando descrevê-los, classificá-los e interpretá-
los. A pesquisa qualitativa responde a questões 

muito particulares, trabalhando com o universo de 
significados, aspirações, crenças, valores e atitudes, 
preocupando-se com o espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos de uma 
realidade não quantificável. Essa abordagem oferece 
a possibilidade de um estudo em que a observação e 
a fala dos envolvidos são instrumentos de trabalho, 
permitindo o aprofundamento e a compreensão do 
fenômeno enfocado (Minayo, 2002, 98)

O objeto deste projeto envolve o acesso a oferta 
de teste anti-HIV à população negra no município do 
Rio de Janeiro. O trabalho de campo foi realizado nos 
três Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA) 
do município do Rio de Janeiro. Um localizado no 
centro da cidade (AP 1.0), outro na zona sul (AP 2.1) e 
outro no subúrbio (AP 3.3). O CTA é definido como um 
serviço de saúde de atenção primária e simplificada 
que faz intermediação significativa entre a preven-
ção e a assistência, desempenhando um importante 
papel no controle e no processo de diagnóstico e 
prevenção do HIV/aids e outras DST, nos sujeitos que 
se percebem mais vulneráveis. Nesse processo de 
oferta do exame, utiliza-se o aconselhamento como 
abordagem, que se dá a partir de uma relação dialó-
gica entre profissional e usuário, e de acolhimento, 
propiciando um processo reflexivo, tornando-se 
referência para a assistência ao diagnosticado como 
soropositivos para o HIV (Brasil, 1999, p. 39).

Os CTA pautam-se, também, pelos princípios e di-
retrizes do SUS, como a universalidade de acesso aos 
serviços de saúde, que são norteados nesses serviços 
pela demanda espontânea, gratuidade, distribuição 
de insumos, equidade e direito de atendimento a 
todos que o procuram (Brasil, 2008, p. 51). 

A coleta de dados consistiu na realização de 62 
entrevistas semiestruturadas, com pessoas que se 
autodeclararam pretas ou pardas e que procuraram 
os CTA para a realização do teste anti-HIV. Após a 
assinatura de termo de consentimento livre e es-
clarecido (TCLE) conforme determina a resolução 
nº 196/96 do Conselho Nacional da Saúde – em que 
são garantidos anonimato e confidencialidade –, as 
entrevistas foram gravadas em meio digital e, poste-
riormente, transcritas. A pesquisa teve aprovação do 
Comitê de Ética do município do Rio de Janeiro. As 
entrevistas duraram em média 20 minutos. 

O roteiro de entrevista foi constituído de três 
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partes: a primeira voltada para a caracterização dos 
sujeitos; a segunda verifica como ocorreu o acesso ao 
teste anti-HIV; e a terceira investiga os fatores que 
facilitaram e/ou dificultaram o acesso ao diagnós-
tico, bem como sugestões para melhoria no acesso 
a esses serviços. Os relatos pós-transcrição foram 
ordenados, classificados e analisados de acordo com 
os pressupostos do Discurso do Sujeito Coletivo – 
DSC (Lefèvre, 2005, p. 35).

Resultados
Caracterização dos entrevistados

Sujeitos de pesquisa são aqueles que vivenciam uma 
dada realidade que está sendo focalizada (Minayo, 
2002, p. 102). No trabalho de campo realizamos 62 
entrevistas com usuários do CTA na faixa etária en-
tre 25 e 53 anos de idade (com maior concentração de 
pessoas na faixa etária de 25 a 40 anos), sendo 40% 
oriundas do CTA HESFA (Região do centro), 34% do 
CTA Madureira (Região norte) e 26% do CTA Rocha 
Maia (Região sul). Das pessoas entrevistadas, 60% 
eram do sexo masculino e 40% do feminino; 65% dos 
entrevistados se declararam solteiros, 19% casados 
ou em relação estável e 14% separados/divorciados 
ou viúvos, apenas um entrevistado não informou 
sua situação conjugal.

Quanto ao grau de escolaridade foram identifi-
cados pelo número de anos de estudos concluídos 
os seguintes dados: com menos de oito anos de 
escolaridade 44%; entre 8 e 11 anos 42%, e com mais 
de 12 anos de estudos foram identificados 14% dos 
entrevistados. Em relação ao quesito raça/cor, 53% 
autodeclararam-se pretos e 47% autodeclararam- 
-se pardos. A concentração de afrodescendentes em 
patamares inferiores de escolaridade determina, 
portanto, a situação desprivilegiada desse grupo 
racial no conjunto das posições de ocupação e renda 
e, consequentemente, impacta suas possibilidades 
de mobilidade social ascendente (Brandão, 2002, p. 
86; Brasil, 2005, p. 22).

De acordo com estudo realizado sobre desigual-
dade social e saúde, o uso dos serviços de saúde ao 
longo da distribuição de renda está diretamente 
relacionado. A proporção de indivíduos que procura 
os serviços de saúde tende a aumentar ao longo da 
distribuição de renda. Percebe-se que, apesar de 

necessitarem mais dos serviços de saúde, os indiví-
duos de menor poder aquisitivo tendem a utilizá-los 
menos (Neri e Soares, 2002, p. 79).

A seguir apresentaremos as categorias de análise.

Motivo para a realização do teste anti-HIV

Os principais motivos que lavaram os sujeitos da 
pesquisa a realizar  o teste anti-HIV foram: 

Reconhecimento de ter vivenciado alguma situação 
de risco

A maioria dos entrevistados buscou a realização 
do teste anti-HIV por reconhecerem ter vivenciado 
alguma situação de risco, como podemos identificar 
a seguir.

Já tive algumas parceiras e quero fazer o exame 
de sangue. Curiosidade e insegurança, eu estou 
pensando em ficar grávida. Tive um contato com 
uma mulher, a camisinha rasgou e eu vim fazer 
o teste. Existem muitas pessoas por aí com esse 
problema. Eu me relacionei com uma pessoa sem 
camisinha. Tem um tempo que eu transei sem 
camisinha. Eu tive um comportamento de risco. 
Eu estou preocupada. Fiquei sabendo que uma 
das clientes do salão que eu vou está com aids. 
Quero fazer o exame porque tive um acidente 
ocupacional. Porque é um teste gratuito e eu 
quero me tornar doador de sangue. Um amigo 
fez o teste aqui e aí eu queria muito fazer. (DSC 
1) (de acordo com a metodologia adotada os dis-
cursos devem ser identificados como: Discurso 
do Sujeito Coletivo (DSC), e a numeração é feita à 
medida que o discurso aparece, com algarismos 
arábicos e sequenciais.

Em estudo realizado anteriormente, o pesquisa-
dor verificou que dos motivos de procura pelo serviço 
de saúde os exames de rotina ou prevenção corres-
pondiam a 37% da demanda dos usuários em relação 
aos serviços de saúde. Este estudo apontou ainda que 
o grupo com maior poder aquisitivo procura mais os 
serviços de saúde por motivo de exames de rotina 
e prevenção do que os com rendimentos inferiores 
(Neri e Soares, 2002, p. 85). Em relação ao HIV, esse 
é um comportamento que favorece o diagnóstico 
precoce e promove uma melhor qualidade de vida 
aos infectados.

No contexto da organização dos níveis de atenção, 
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destacamos aqui que o SUS propõe a hierarquização 
dos serviços, determinando que funcione como rede 
integrada, tendo a rede básica de saúde como porta 
de entrada no sistema, de modo que os pacientes 
só fossem encaminhados à unidade de referência 
caso o problema não pudesse ser resolvido naquele 
nível de complexidade. Entretanto, com o dia a dia 
dos serviços constatamos um desconhecimento da 
população quanto à oferta de serviços disponibili-
zados pelo SUS.

Encaminhamento por profissional de saúde para 
realizar o exame  

Neste caso a demanda interior para a realização do 
exame é menor e o medo do resultado reagente é 
mais presente. Durante o Aconselhamento sempre 
deve ser considerado esse aspecto para melhor in-
teração e abrangência do atendimento.

Comecei a sentir uma coisa estranha no corpo, 
começou há uns dois ou três meses; a me dar 
uma coceira e uns arrepios. Fui ao médico ele 
me pediu para fazer o exame. Estou grávida e o 
médico pediu.  Meu marido é portador há 2 anos, 
então o médico pediu. A médica pediu para fazer 
a minha operação do útero. Tentei ser doadora 
e não consegui, ai eles me deram uma lista com 
todos os endereços dos CTA. Por isso vim parar 
aqui. (DSC 2)

Como se pôde observar no discurso, os sujeitos 
da pesquisa procuraram uma unidade de saúde, 
entretanto foram encaminhados para o CTA para 
fazerem o teste anti-HIV. Em estudo com homens 
portadores de doenças sexualmente transmissíveis 
verificou-se que a primeira unidade procurada por 
eles fez apenas encaminhamentos a outras unida-
des, não prestando nenhum tipo de atendimento. 
Outro dado interessante é a falta de divulgação 
dos serviços disponíveis na própria unidade de 
referência. O usuário, mesmo morando na área de 
abrangência, desconhece que as Unidades Básicas 
de Saúde devem prestar atendimento no campo do 
diagnóstico precoce das DST/HIV (Araújo e Leitão, 
2005, p. 398).

Fatores que facilitaram o acesso à realização do 
teste anti-HIV

Dos entrevistados, 51,6% relataram ser a primeira vez 
que realizavam o teste anti-HIV e 41,9% afirmaram já 
terem realizado o teste em outra oportunidade.

Entre os fatores apontados como facilitadores 
do acesso ao teste foram identificados os seguintes 
aspectos: gratuidade do exame, indicação de pro-
fissionais ou serviço de saúde, acesso ao local de 
realização do teste (proximidade) e, ainda, respostas 
relacionadas ao próprio perfil do serviço, como a 
credibilidade, rapidez no atendimento e ausência 
de burocracia.   

Nesse aspecto, destacamos a classificação do 
conceito de acesso em: geográfico, econômico e 
funcional (Adami, 1993, p. 84; Unglert, 1995, p. 
230). O acesso geográfico foi caracterizado por 
forma e tempo de deslocamento e distância entre a 
residência do usuário e o serviço de saúde. A forma 
de deslocamento utilizada pelo usuário é um fator 
que facilita ou dificulta o seu acesso ao serviço de 
saúde. No caso deste estudo, esse aspecto foi fator 
de facilidade ao teste anti-HIV.

A proximidade da residência ou trabalho e facili-
dade de locomoção 

Resido aqui neste bairro. Fica mais perto para 
mim. Aqui é bem perto do meu trabalho. Isto fa-
cilita muito. Aqui tem muito transporte. É perto 
de tudo. (DSC 3)

Com base no discurso, confirma-se que a pro-
ximidade geográfica entre a moradia do cliente e 
o serviço de saúde se constitui em elemento deter-
minante a sua escolha, apesar de nem sempre esse 
fator significar garantia de atendimento.

A gratuidade do serviço  

Nesse contexto, é importante relacionar a implan-
tação de políticas de saúde com foco no acesso, 
com o entendimento das questões de cidadania que 
atribuem o direito à vida, à liberdade, à igualdade 
perante a lei, em que são consagrados os direitos 
civis (Brasil, 2004, p. 10).

Essa inter-relação também se refere à caracteriza-
ção da oferta dos serviços de saúde, da demanda e da 
necessidade da população, bem como da percepção de 
seus riscos e do desejo de se obter cuidados de saúde, 
que, uma vez superados e planejados, podem viabilizar 
o acesso e a consequente utilização desses serviços.
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Eu faço pré-natal e lá na clínica não tem esse 
exame, na clínica o exame é pago. Aqui ficou 
mais fácil porque é de graça. Aqui é de graça. 
Como eu não posso pagar R$ 400,00, eu vim 
aqui (DSC 4)

Fatores que dificultam o acesso à realização do 
teste anti-HIV

Os entrevistados identificaram os seguintes fatores 
que dificultaram o acesso à realização do exame: 
demanda reprimida, demora no atendimento, ho-
rário de realização, pouca divulgação do serviço. 
Entretanto, a maioria dos entrevistados relatou não 
ter tido dificuldade para o acesso ao teste.

A não realização do exame no primeiro contato  

Eu tive que esperar algumas semanas para fazer 
o exame. Disseram-me que eu estava na janela. Na 
primeira vez não consegui. Tive que chegar muito 
cedo para conseguir número. Eu vim na sexta. Já era 
9h30min, já tinha terminado. O número de pessoas 
que são atendidas por dia é muito pouco. O limite de 
vagas, a quantidade de número que é dado é muito 
pequena. (DSC 5)

A demora no atendimento  

A maior dificuldade é a demora. Tem que esperar 
muitas horas para fazer o exame. Só a questão 
da demora, tem muita gente para fazer o exame. 
Se não tiver um horário para poder fazer é com-
plicado.  (DSC 6)

O acesso funcional apareceu neste estudo como 
fator de dificuldade ao acesso ao teste anti-HIV. Cabe 
esclarecer que o acesso funcional é entendido como 
a entrada propriamente dita aos serviços de que o 
cidadão necessita, incluindo-se os tipos de serviços 
oferecidos, os horários previstos e a qualidade do 
atendimento. A facilitação do acesso ao uso dos 
serviços de saúde juntamente com outros fatores, 
em especial o acolhimento, favorece o vínculo do 
usuário e, portanto, contribui muitas vezes para o 
tempo de utilização do serviço e para a frequência 
de procura pelo atendimento (Adami, 1993, p. 84). 
Um dos fatores que deve ser levado em conta no 
estudo do acesso funcional é o tempo de espera que 
o usuário leva para obter o atendimento, desde o 
momento de sua chegada ao serviço.

Sugestões para melhorar o acesso à realização do 
teste anti-HIV

Solicitamos que os entrevistados propusessem 
sugestões para a melhora do acesso à realização do 
exame anti-HIV. Entre as mais frequentes pudemos 
encontrar: maior oferta de testes realizados na Aten-
ção Básica, maior disponibilidade de CTA, ampliação 
do horário de atendimento e do número de profissio-
nais e, ainda, maior divulgação do serviço. 

Ampliação da testagem para a Atenção Básica  

Após mais de uma década e meia de epidemia, 
observamos marcos históricos relevantes que con-
tribuíram para que o Departamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais seja considerado exemplar para o 
mundo. Entre eles destacamos a luta pelos direitos 
e pela inclusão dos cidadãos infectados pelo HIV 
no sistema de saúde e no âmbito da sociedade e a 
articulação entre as ONG e a governo através de 
programas descentralizados da política de saúde 
do SUS, a reorganização dos serviços de saúde e 
as pesquisas científicas, que têm contribuído para 
a melhoria do acesso e da qualidade da atenção à 
população. 

O estabelecimento de políticas de universaliza-
ção, seja para o amplo acesso do diagnóstico do HIV, 
seja através de legislações que dispõem sobre a obri-
gatoriedade do acesso universal e gratuito para os 
medicamentos antirretrovirais, acrescido do conjun-
to de novas estratégias para o controle da epidemia, 
como as políticas de prevenção e promoção à saúde 
e a capacitação de profissionais para a assistência 
na rede ambulatorial e hospitalar, têm favorecido a 
implantação de políticas públicas de saúde que se 
coadunam com os princípios do SUS.

Que todos os postos de saúde tivessem mais 
chance para aqueles que precisam fazer o teste. 
Mais profissionais trabalhem nesta área, porque 
o HIV não é um bicho de sete cabeças. A popu-
lação tem que ter mais acesso a esses exames. 
(DSC 7)

Faz-se necessário fortalecer os serviços de nível 
de atenção primária, ou seja, organizar e programar 
políticas e implantar serviços que respondam às 
demandas advindas da sociedade. Apesar de o Minis-
tério da Saúde (Brasil, 2003, p. 08) já ter definido a 
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ampliação do acesso e da oferta do teste anti-HIV e 
do aconselhamento como uma importante estratégia 
para a prevenção do HIV, ainda é necessária uma 
implementação mais efetiva dessa ação.

Melhorar a divulgação dos serviços prestados 
pela CTA  

Deveria ter mais divulgação dos CTA. Deveria 
ser mais divulgado, pois tem pessoas que são 
tímidas e não perguntam. Divulgação dos lu-
gares contendo todas as informações, horário 
de chegada. Devia ter mais número de telefones 
espalhados. Anúncios. (DSC 8)

Do ponto de vista institucional, a oferta de ser-
viços de saúde deve levar em consideração as de-
mandas da população. Entretanto é de fundamental 
importância a divulgação dos serviços oferecidos, 
para que a comunidade de modo geral passe a utili-
zá-los adequadamente.

Neri e Soares, em seu estudo, afirmam que ape-
sar de a análise das distribuições de rendimento 
evidenciarem desigualdade vertical no consumo dos 
serviços de saúde, uma vez que os indivíduos menos 
privilegiados necessitam mais e consomem menos 
serviços, os resultados sugerem problemas no aces-
so aos cuidados médicos, apesar de a Constituição 
garantir acesso universal aos brasileiros (Neri e  Soa-
res, 2002, p. 79). Em estudo realizado pelos referidos 
autores foi possível diagnosticar que um importante 
determinante do consumo estaria ligado a compo-
nentes da oferta dos serviços de saúde, uma vez que 
a probabilidade de consumo dos serviços diminui 
para áreas de menor densidade populacional (menor 
diversificação de serviços médicos) e para pessoas 
que não detêm seguro saúde. Esses determinantes, 
somados a outras características individuais e do-
miciliares, que estariam concentradas nos grupos 
sociais mais privilegiados, evidenciam que, mesmo 
garantindo acesso universal, a provisão de saúde 
pública é bastante segmentada no país.

Sentimento de prejuízo no atendimento do acesso 
ao serviço pelo fato de ser da raça negra (preto/
pardo) 

Ao final da entrevista foi realizada uma pergunta 
sobre a questão do preconceito racial. A intenção era 
identificar se o entrevistado havia se sentido favore-

cido ou prejudicado pelo fato de ser parte da raça/cor 
negra durante atendimento na unidade de saúde. 

Nenhum dos entrevistados identificou ter sido 
vítima de preconceito racial. Entretanto, três apon-
taram o preconceito quanto à orientação sexual ou 
a condição de soropositividade.

Muitos autores e instituições realizaram estudos 
sobre o tema racismo. Destacamos o da Fundação 
Perseu Abramo, que, em 2003, realizou uma pes-
quisa nacional que identificou o que os brasileiros 
pensam e fazem diante do racismo e como os diver-
sos segmentos sociorraciais percebem o preconceito 
racial. A maioria dos brasileiros (87%) tem a percep-
ção de não ter sido discriminada, entre os quais 93% 
dos brancos e 82% dos não brancos. Porém, quando 
indagados sobre a existência de racismo, 89% da 
população reconheceu a existência de racismo no 
Brasil (Santos, 2005, p. 46). 

Cabe ainda destacar que a população negra, des-
de a abolição da escravatura, apresenta poucas con-
dições sociais que facilitem uma mobilidade social 
ascendente. De certa forma isso elucida o fato de os 
brasileiros predominantemente não reconhecerem 
as práticas discriminatórias ao mesmo tempo em 
que identificam impedimento para a mobilidade 
social (Santos, 2005, p. 52).

No caso dos entrevistados nos CTA, não foi verifi-
cado nenhuma fala que demonstrasse discriminação 
com relação à cor/raça no contato com o serviço, 
como podemos verificar no discurso: 

Não, normal. Tranquilo. De igual para igual. 
Não teve nenhuma alteração. Não tem nenhuma 
modificação. Não me sinto assim de uma raça 
negra. Não sinto nada. Gosto da minha cor. Fui 
atendida normalmente. Todos os profissionais 
me trataram bem. Acho que não tem cor nem 
raça para ser atendido nesta instituição. Aqui é 
um órgão que está fazendo caridade. Não vi isso 
aqui. (DSC 9)

O acesso à saúde está ligado às condições de vida 
– nutrição, habitação, poder aquisitivo e educação –, 
englobando a acessibilidade aos serviços, que extra-
pola a dimensão geográfica, abrangendo também o 
aspecto econômico, relativo aos gastos diretos ou 
indiretos do usuário com o serviço, o aspecto cultu-
ral envolvendo normas e técnicas adequadas aos há-
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bitos da população e o aspecto funcional pela oferta 
de serviços adequados às necessidades da população 
(Unglert, 1995, p. 229). Nesse contexto, destacamos 
que mesmo as mais severas condições de pobreza 
não promovem uma completa homogeneização 
socioeconômica entre brancos e afrodescendentes. 
Logo, apontamos a impossibilidade de reduzir a 
“questão racial” no Brasil a uma “questão de classe 
social”, a menos que queiramos, repetindo os erros 
do passado, lançar uma densa cortina de fumaça 
sobre a configuração das relações étnico-raciais 
entre nós (Brandão, 2002, p. 83).

Verificamos que alguns entrevistados apontaram 
o fato de pertencerem à raça negra ser um fator de 
proteção e obtenção de benefícios e privilégio.

Não estão mais olhando com aquele preconceito. 
O fato de ser negra para o pessoal que vem de 
fora, geralmente procura por negra. O negro ele 
é mais, quero dizer, hoje em dia, ele é mais pro-
curado até na prostituição. Assim eu me sinto 
mais favorecido porque tão procurando mais. 
Eu me senti favorecido porque no Brasil é uma 
mistura danada de raça. Aqui mesmo tem muito 
preto. (DSC 10)

Esse discurso nos remete a uma reflexão quanto 
à falta de percepção para as questões que envolvem 
o aspecto de cor/raça. A discriminação por cor/raça, 
na maioria das vezes, de forma velada, em virtude da 
existência de leis que a proíbem, é perpetrada por 
meio de forma de expressão que não ferem aberta-
mente a legislação vigente; entretanto, determinam 
diferenças importantes no acesso e na assistência 
nas unidades de saúde (Kalckmann, 2007, p. 151).  

Concordamos com Matumoto (1998), que afirma 
que o acesso aos serviços é uma primeira etapa a 
ser vencida pelo usuário quando parte em busca da 
satisfação de uma necessidade de saúde. A partir 
das relações que se estabelecem no atendimento, 
surge o acolhimento relacionado à utilização dos 
recursos disponíveis para a solução dos problemas 
dos usuários.

Considerações Finais
Através da análise das falas dos sujeitos, verifica-
mos com este estudo que os CTA são serviços que 

permitem o acesso ao diagnóstico da infecção pelo 
HIV, confirmando que atendem aos princípios do 
SUS de equidade e universalização do atendimento, 
atuando, dessa forma, como porta de entrada junto 
à Atenção Básica para o sistema de saúde. 

Apesar de identificarem uma demanda reprimida 
devido às limitações quanto às “senhas” fornecidas 
por dia para atendimento de primeira vez, é nos 
CTA que essas pessoas conseguiram realizar seus 
exames. Vale ressaltar que, ao receber um exame 
com resultado positivo para o HIV, os usuários são 
encaminhados para os serviços de referência da 
rede pública como, por exemplo, os serviços de aten-
dimento especializado, os Serviço de Ambulatório 
Especializado (SAE).

Entre as facilidades de acesso à realização do exa-
me anti-HIV muitos dos entrevistados se referiram ao 
perfil do serviço do CTA. Algumas das respostas cita-
ram  credibilidade, rapidez do atendimento e ausência 
de burocracia como características dos centros. Po-
demos relacionar essas considerações com o fato de 
que a rede assistencial tem uma demanda reprimida 
para a oferta desse tipo de serviço, além da demora 
para conseguir o resultado do teste anti-HIV. 

A maioria dos entrevistados não relatou dificul-
dades no acesso ao teste anti-HIV, considerando o 
quesito raça/cor. A barreira identificada foi a própria 
demanda reprimida no CTA por conta de oferecimen-
to limitado de testes devido a questões de insumo e 
recursos humanos. 

Após a análise da questão sobre a discriminação, 
constatamos que a maior parte dos entrevistados 
não relatou ter percebido qualquer tipo de precon-
ceito. Alguns explicitaram ter sido vítimas de pre-
conceito em relação à orientação sexual ou mesmo 
ao fato de serem HIV positivo. Esse estudo não teve 
caráter comparativo, por esse motivo não podemos 
afirmar se existem diferenças no atendimento, con-
siderando a variável cor/raça.

A pesquisa realizada pela Fundação Perseu 
Abramo, em 2003, revelou que os brasileiros em 
sua maioria têm a percepção de não terem sido dis-
criminados, muito embora a maioria reconheça a 
existência de racismo no Brasil (Santos, 2005, p. 41). 
Esse paradoxo sobre o racismo no Brasil talvez sirva 
de justificativa para os achados desta pesquisa. 



94  

Com relação ao acesso ao diagnóstico através da 
realização do exame anti-HIV, verificamos que os 
CTA são serviços que favorecem a realização do exa-
me. Entretanto, ainda é um serviço de saúde pouco 
conhecido pela população. Como uma das sugestões 
feitas pelos entrevistados, destacamos a ampliação 
da oferta do exame nos diversos serviços da Atenção 
Básica, potencializando assim a abordagem integral 
no atendimento da clientela.

Referências
ADAMI, N. P. Acesso aos serviços de dermatologia 
de um centro de saúde escola sob o modo de 
ver dos hansenianos. Revista Paulista de 
Enfermagem, São Paulo, n. 12, p. 82-86, 1993.

ARAÚJO, M. A. L.; LEITÃO, G. C. M. Acesso à 
consulta a portadores de doenças sexualmente 
transmissíveis: experiências de homens em uma 
unidade de saúde de Fortaleza, Ceará, Brasil. 
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 21, n. 
2, p. 396-403, mar./abr., 2005

BRANDÃO, A. A. P. Os novos contornos da pobreza 
urbana: espaços sociais periféricos na região 
metropolitana do Rio de Janeiro, 2002. Tese 
(Doutorado em Ciências Sociais) – Faculdade de 
Ciências Sociais, Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, 2002.

BRASIL. Aconselhamento em DST/HIV/aids para  
a Atenção Básica. Brasília, 2003.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Políticas de Saúde. Diretrizes dos Centros de 
Testagem e Aconselhamento – CTA: manual. 
Brasília: Ministério da Saúde, 1999.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 
Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST 
e Aids. Contribuição dos centros de testagem e 
aconselhamento para universalizar o diagnóstico 
e garantir a equidade no acesso aos serviços / 
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância 
em Saúde, Programa Nacional de DST e Aids. 
– Brasília: Ministério da Saúde, 2008.

BRASIL. Política Nacional de Promoção da Saúde. 
Brasília, 2002.

BRASIL. Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR). Conselho 
Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Brasil. 
Conferencia Nacional de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial, 1. Estado e Sociedade: 
promovendo a igualdade racial. Brasília: SEPPIR, 
2005.

BRASIL. Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial. Seminário 
Nacional de Saúde da População Negra, Cadernos 
de Textos Básicos, 2004.

GIOVANETTI, M. R. et al. A implantação do quesito 
raça/cor nos serviços de DST/aids no Estado de 
São Paulo. Saúde e Sociedade, São Paulo, v. 16, n. 2, 
p. 163-170, ago. 2007.

KALCKMANN, S. et al.Racismo constitucional: 
um desafio para a equidade no SUS? Saúde e 
Sociedade, São Paulo, v. 16, n. 2, p. 146-155, ago. 
2007.

LEFÈVRE, F.;  LEFÈVRE, A. M. C.  Discurso do 
sujeito coletivo: um novo enfoque em pesquisa 
qualitativa (desdobramentos). Caxias do Sul, RS: 
EDUCS, 2005

LOPES, F.;  BATISTA, L. E. A questão racial/
étnica da vulnerabilidade ao HIV/aids. In: SÃO 
PAULO (Estado). Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo. Programa Estadual de DST/Aids. 
Divisão de Vigilância Epidemiológica. Boletim 
Epidemiológico do CRT-DST/Aids, São Paulo, ano 
22, n. 1, p. 3-8. São Paulo, 2003. 

LOPES, F. Para além da barreira dos números: 
desigualdades raciais e saúde. Caderno de Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, v. 21 n. 5, set./out. 2005. 

MANN, J. Aids no mundo. Rio de Janeiro: Relume 
Dumará, 1993.

MATUMOTO, S. O. Acolhimento: um estudo 
sobre seus componentes e sua produção em 
uma Unidade da Rede Básica de Serviços 
de Saúde.1998. Dissertação (Mestrado em 
Enfermagem) – Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto, Universidade de São Paulo, 1998.



95  

MINAYO, M. C. S.; SANCHES, O. Quantitativo- 
-Qualitativo: oposição ou complementariedade? 
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 9, n. 
3, p. 239-262, jul./set., 1993. 

MINAYO, M. C. S. Hermenêutica – Dialética como 
caminho do pensamento social. In: MINAYO, 
M. C. S.; DESLANDES, S. F. (Org.). Caminhos do 
pensamento: epistemologia e método. Rio de 
Janeiro: Fiocruz, 2002. p. 83–107.

NERI, M.; SOARES, W. Desigualdade social e 
saúde no Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio 
de Janeiro, n. 18, Supl., p. 77-87, 2002

PARKER, R. G. Construindo os alicerces 
para resposta ao HIV/aids no Brasil: O 
Desenvolvimento de Políticas sobre HIV/aids  
1982-1996. Divulgação em Saúde para Debate,  
Rio de Janeiro, n. 27,  p. 8-49, ago. 2003.

RAMOS, D. D. Acesso e acolhimento aos usuários 
em uma unidade de saúde de Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 
Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, p.  27-34, jan-fev. 2003.

SANTOS, G. G. A cultura política da negação 
do racismo institucional. In: SANTOS, G. G.; 
SILVA, M. P. Racismo no Brasil: percepções da 
discriminação e do preconceito racial no século 
XXI.. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2005.

TRAVASSOS, C.; OLIVEIRA, E. G.; VIACAVA, L. 
Desigualdades geográficas e sociais no acesso aos 
serviços de saúde no Brasil: 1998 e 2003. Ciência 
& Saúde, Rio de Janeiro, v. 11, n. 4, p. 975-986, 
2006.

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução a Pesquisa em 
Ciências Sociais: a pesquisa qualitativa em 
educação. São Paulo: Atlas, 1987.

UNGLERT, C. V. S. Territorialização em sistemas 
de saúde. In: MENDES, E. (Org.). Distrito Sanitário. 
São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: ABRASCO, 
1995.  p. 221-235.

Recebido em: 07/10/2009
Reapresentado em: 25/04/2010
Aprovado em: 07/05/2010



96  

Resumo
Objetivo: Analisar as formas de violência racial e 
de gênero e o comportamento das mulheres qui-
lombolas diante das DST/aids em Comunidades 
Remanescentes de Quilombos em Alagoas. Métodos: 
Abordagem qualitativa, a partir de 10 grupos focais, 
constituídos de 12 a 18 mulheres, com idade variável 
entre 16 a 55 anos, em que foram abordadas as temá-
ticas gênero, racismo, violência doméstica, exame 
ginecológico preventivo, uso das Unidades Básicas 
de Saúde (USB) e do Programa Saúde da Família 
(PSF), doenças sexuais transmissíveis, parcerias 
sexuais, uso de camisinha, uso de drogas. O aporte 
teórico foi da fenomenologia de base existencialista 
proposta por Merleau-Ponty e o referencial fou-
caultiano. Resultados: A análise dos depoimentos 
apontou que um acentuado contingente de mulhe-
res padece de violência doméstica em níveis físico, 
sexual, psicológico, patrimonial e moral. Quanto 
ao racismo, as mulheres quilombolas disseram ser 
vítimas de preconceito racial, com expressões de su-
bestimação, humilhação na rua, na escola, em festas, 
em atendimento em postos de saúde. Evidenciou-se 
um grau alto de vulnerabilidade à infecção por DST/
aids e outros agravos, pela ausência de uma política 
de saúde mais efetiva e de um trabalho educativo 
nessas comunidades. Conclusões: Os dados obti-
dos revelaram as precárias condições de vida, as 
dificuldades de acesso aos serviços de saúde, a falta 
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Vivenciando o Racismo e a Violência: um 
estudo sobre as vulnerabilidades da mulher 
negra e a busca de prevenção do HIV/aids em 
comunidades remanescentes de Quilombos, em 
Alagoas1
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de prática preventiva para as doenças sexualmente 
transmissíveis. Faz-se necessária uma intervenção 
efetiva e perene dos organismos do Estado na área 
da educação, da saúde, visando à promoção da 
equidade, racial e de gênero e à saúde das mulheres 
quilombolas.
Palavras-chave: Mulher quilombola; Violência; Ra-
cismo; DST/aids; Prevenção.

Abstract
Objective: To analyze the forms of racial and gender 
violence, quilombola women’s behavior regarding 
STD/AIDS, in Quilombos Remaining Communities 
in Alagoas. Methods: Qualitative approach from 
10 focus groups, comprising 12 to 18 women, with 
age ranging from 16 to 55, which permeated the 
themes of gender, racism, domestic violence, gy-
necological preventive exam, HBU (Health Base 
Unit)/FHP (Family Health Program) use, sexually 
transmitted diseases, sexual partnerships, condom 
use, drugs. The theoretical framework reference is 
based on phenomenology, proposed by existentialist 
Merleau-Ponty, and on the theoretical contribution 
of Foucault. Results: The statements indicated that 
a strong contingent of women suffering from domes-
tic violence in physical, sexual, psychological, and 
moral heritage. As for racism, the quilombola women 
expressed that they are victims of racial prejudice, 
with underestimating expressions, humiliations 
in the street, at school, at parties, in attendance at 
public health clinics. In the speech, it became clear 
that they are very vulnerable to infection of STD/
AIDS and other health problems, lack of a more 
effective health policy and educational work in these 
communities. Conclusions: These data revealed the 
precarious living conditions of this population, poor 
access to health services, lack of preventive practice 
for sexually transmitted diseases. It is necessary a 
long-term effective intervention of the state agen-
cies in education and health, aimed at promoting 
racial and gender equity of the Quilombola women 
and their health. 
Keywords: Quilombola Woman; Violence; Racism; 
STD/AIDS; Prevention.
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Introdução
O princípio da igualdade e da não discriminação pro-
mulgada pela Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos foi enfaticamente reafirmado na Conferência 
Mundial contra o racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerâncias, realizada em Durban, em 
2001. A carta de princípios gerada nessa conferência 
enfatiza ainda o encorajamento da luta pelo respeito 
aos direitos humanos quando reafirma os princípios 
de igualdade e não discriminação, reconhecidos 
na Declaração Universal de Direitos Humanos. Ela 
incentiva o respeito aos direitos humanos e às liber-
dades fundamentais para todos, sem distinção de 
qualquer tipo, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, 
opinião política ou qualquer outro tipo de opinião, 
origem social e nacional, propriedade, nascimento 
ou outro status (Relatório da Conferência Mundial 
contra o Racismo, 2001, p. 1).

Nesse contexto, intervenções na área da saúde 
e da educação que abordem a violência contra a 
mulher e, em especial, a mulher negra se fazem 
necessárias, considerando que a desigualdade entre 
homens e mulheres se constitui em fator de grande 
vulnerabilidade para as mulheres. Este cenário de de-
sigualdade, no qual a violência é exercida, contribui 
para o surgimento de diversas enfermidades como 
as DST/aids, doenças psicológicas, agravamento de 
outras situações patogênicas além de contribuir 
para altas taxas de mortalidade. Segundo Minayo 
(2006),  no que se refere à violência, “Estima-se que 
cause mais mortes as mulheres de 15 a 44 anos do 
que o câncer, a malária, os acidentes de trânsito 
e a guerra”. Pesquisa realizada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) aponta que o HIV/aids e a 
violência contra a mulher não só interagem como 
se reforçam (Krung, 2002). Nesse sentido, Oliveira 
(2003) considera de imprescindível importância a 
“inclusão de práticas de promoção e educação em 
saúde da população negra nas rotinas assistenciais 
e facilitação do acesso em todos os níveis do sistema 
de saúde”.

O recorte de gênero dado nessa pesquisa é impor-
tante, pois, como é constatado em documento inti-
tulado “Não feche os olhos para a violência contra 
a mulher”, lançado pela Rede Nacional Feminista de 
Saúde Direito Sexuais e Direitos Reprodutivos por 

ocasião do dia 25 de novembro, dia Internacional 
pela Eliminação da Violência Contra a Mulher, “A 
invisibilidade do recorte racial/étnico na violência 
de gênero tem postergado a análise e a melhor com-
preensão das particularidades que o fenômeno pode 
adquirir quando relacionado especificamente às 
mulheres negras” (Rede Nacional Feminista de Saú-
de, Direitos Sexuais e Direitos reprodutivos, 2003, 
p. 5). Assim, a política traçada pelo Ministério dos 
Direitos Reprodutivos da Saúde, ao definir a Política 
Nacional de Atenção à Saúde Integral da Mulher: 
princípios e diretrizes aponta como relevante “a 
incorporação da perspectiva de gênero na análise 
do perfil epidemiológico e no planejamento de ações 
de saúde, que tenham como objetivo promover a me-
lhoria das condições de vida, a igualdade de direitos 
de cidadania da mulher” (Brasil. Presidência da 
República. Secretaria Especial de Políticas Públicas 
para as Mulheres, 2004, p. 13). É nesse sentido que 
se dá a pertinência dessa investigação no tocante 
ao “Estudo sobre as vulnerabilidades da população 
negra ao HIV/aids e a busca de prevenção em Comu-
nidades Remanescentes de Quilombos, em Alagoas”, 
realizado nos municípios do Estado de Alagoas, 
destacando-se: Palmeira dos Índios; Olho D’Água 
das Flores; Arapiraca; Cacimbinhas; Batalha; Poço 
das Trincheiras; União dos Palmares; Major Izidoro; 
Monteirópolis; Santana do Mundaú; Penedo; Santa 
Luzia do Norte e Igreja Nova. 

Obter informações sobre atividade sexual, co-
nhecimento, comportamento e vulnerabilidade da 
população negra diante de HIV/aids, racismo e vio-
lência foi o objetivo deste estudo. Consideramos sua 
relevância na medida em que se dá no contexto das 
políticas públicas de ações afirmativas, cuja finali-
dade precípua é a de contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida da população quilombola situada 
no Estado de Alagoas.

Quadro Teórico
Este estudo está pautado na investigação com 
abordagem na questão de gênero e sua articulação 
com as DST/HIV/aids adiante da vulnerabilidade 
em que a população negra se encontra. Esse enfo-
que será discutido, nesta pesquisa, considerando 
gênero como relações historicamente construídas 
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de forma desigual e que, portanto, se constituem 
um fenômeno universal. As relações de desigualda-
de e opressão vivenciadas pela população negra e 
particularmente pelas mulheres são expressas de 
forma muito singular, de acordo com as relações 
tecidas em cada momento histórico e da forma como 
é assumida a organização e a gestão da sociedade 
(Oliveira, 2006, p. 22). 

A concepção de gênero trabalhada nesta pesquisa 
pauta-se na proposta que defende a terminologia 
de gênero como uma construção histórica e social 
(Saffioti, 2004; Scott, 1995). Nesta perspectiva, Scott 
(1995, p. 75) relata:

O termo “gênero”, além de um substituto para o 
termo mulheres, é também utilizado para sugerir 
que qualquer informação sobre as mulheres é 
necessariamente informação sobre os homens 
que um implica o estudo do outro. Essa utilização 
enfatiza o fato de que o mundo das mulheres faz 
parte do mundo dos homens, que ele é criado nes-
se e por esse mundo masculino [...] Além disso, o 
termo “gênero” também é utilizado para designar 
as relações sociais entre os sexos.

A ideia de gênero, abordada pela autora supra-
citada, evidencia que a categoria é historicamente 
determinada, e que, portanto, vai ser construída não 
apenas sobre a diferença sexual, mas atribuindo a 
essa diferença o resultado de um processo cultural 
que atribui socialmente quais devem ser os papéis 
masculino e feminino a serem desempenhados por 
homens e mulheres na sociedade. 

Metodologia
Esta pesquisa foi submetida ao setor de Bioética do 
Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 
Universidade Federal de Alagoas, sob o Protocolo de 
aprovação de Nº 007819/2005-61, atendendo à Reso-
lução 196/96 do CNS – MS. As participantes leram 
e posteriormente assinaram o Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido. Trata-se de um estudo 
exploratório com abordagem qualitativa, a partir 
de pesquisa mais ampla denominada “Estudo sobre 
as vulnerabilidades da população negra ao HIV/aids 

e a busca por ações de prevenção em comunidades 
remanescentes de quilombos, em Alagoas”. Os sujei-
tos da pesquisa foram mulheres de 23 comunidades 
remanescentes de quilombos do estado de Alagoas. 
A escolha das mulheres para a participação nas 
entrevistas semiestruturadas deu-se pela indicação 
das lideranças das comunidades.

Foram realizados 10 grupos focais com um 
número de 12 a 18 mulheres, perfazendo um total 
de 180 mulheres. A idade das participantes variou 
entre 16 a 55 anos. O grau de instrução do grupo foi 
variável, as mulheres em sua maioria não sabiam ler, 
algumas possuíam nível fundamental e apenas cinco 
possuíam o ensino superior, uma com formação em 
História e as outras em Pedagogia.

O roteiro utilizado para as entrevistas inseria 
questões de âmbito pertinentes ao SER MULHER, 
baseadas nas seguintes categorias: violência con-
tra a mulher, doenças sexualmente transmissíveis, 
acesso às UBS e racismo. A coleta envolveu três 
encontros vivenciais: um de caráter singular para 
contato inicial e dois de caráter plural: o primeiro se 
constituiu em grupo focal, inicialmente foi aplicada 
técnica de relaxamento visando “quebrar o gelo” do 
grupo e trabalhar o cuidado de si e a autoestima das 
mulheres. A seguir foram trabalhadas as categorias: 
a) O que é ser mulher, objetivando identificar qual 
é a identidade da mulher quilombola e como elas se 
sentem como mulheres; b) O que é racismo e como 
as mulheres compreendem essa categoria e se já 
vivenciaram discriminação e preconceito racial; c) 
Violência, violência contra a mulher e as fases da 
violência física, sexual, psicológica, moral e patri-
monial; d) Doenças sexualmente transmissíveis; 
camisinha feminina e a Lei Maria da Penha. Essa 
etapa visava compreender as nuances da violência 
e sua interação com a saúde da mulher. 

No estudo de campo com as comunidades quilom-
bolas foi utilizada a técnica de grupo focal, proposta 
por Gatti (2005). Nas etapas foram utilizados o diá-
rio de pesquisa e o gravador, com o consentimento 
prévio de cada uma das mulheres, visando o registro 
de suas falas, da forma mais completa, nas entrevis-
tas2 e nas colocações feitas no grupo focal. 

A análise dos dados foi realizada à luz do enfoque 

2 As depoentes estão referidas por pseudônimos. Omitimos o nome da comunidade de que elas fazem parte com a finalidade de preservar 
sua identidade, respeitando assim os preceitos éticos que norteiam a pesquisa realizada com seres humanos. 
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fenomenológico, com ênfase na obra Fenomenologia 
da percepção (Merleau-Ponty, 1971), considerando- 
-se a natureza da metodologia proposta, que confere 
sentido à experiência vivida: ela é descritiva da si-
tuação vivida, por isso procura mostrar a experiên-
cia da vivencia de cada mulher negra a partir da 
análise da realidade que elas têm no dado momento, 
estabelecendo os rumos norteadores do vivido, que, 
segundo Oliveira (2006, p.18), é procurar “ir às coi-
sas nelas mesmas, buscando trazê-las para a ordem 
da significação. Portanto, ela é doadora de sentido, 
constituída fundamentalmente de atos como os de 
perceber, desejar, imaginar, pensar, querer e, sobre-
tudo significar”. 

Utilizou-se ainda o referencial foucaultiano 
para a compreensão dos mecanismos do poder e 
suas interfaces com a violência de gênero (Foucault, 
1979). Foi utilizada ainda a análise de conteúdo de 
Bardin (2002), pois sua teoria explicita a análise 
de conteúdo como suporte fundante para conhecer 
o que está por trás das palavras proferidas pelas 
depoentes. Para o entendimento das questões de 
gênero foram utilizados os conceitos de Scott 
(1995) e Saffioti (1987), para a questão da violência 
perpetrada contra a mulher negra e sua situação de 
vulnerabilidade nas questões de gênero, racismo e 
saúde, foram utilizadas as proposições teóricas de 
Carneiro (1999) e Oliveira (2003).

Vale salientar que, atendendo ainda aos prin-
cípios éticos, como agenda devolutiva, o último 
momento constituiu-se de uma oficina com rea-
lização de palestra sobre doenças sexualmente 
transmissíveis, câncer de mama e de colo de útero, 
conhecimento do corpo da mulher e do homem, 
importância do uso da camisinha e cuidados com 
a saúde, autoexame das mamas, exame pré-natal 
e direitos que a mulher negra tem para buscar os 
serviços de saúde e ter acesso a eles.

Resultados e Discussão
A mulher negra historicamente ocupa na socieda-
de brasileira a última posição social, pois tem um 
componente que a torna mais discriminada ainda: 

a cor. A História tem revelado que a mulher negra é 
triplamente discriminada: por ser mulher, por ser 
negra e, consequentemente, por sua classe social 
de acordo com Oliveira (2006). Considerando esses 
elementos e os dados indicadores do documento 
Perspectiva da Equidade no Pacto Nacional pela 
Redução da Mortalidade Materna e Neonatal: Aten-
ção à saúde das Mulheres Negras (2005, p. 7), as 
mulheres dessa etnia encontram-se, uma grande 
parcela, abaixo da linha da pobreza, e que “[...] por 
razões sociais ou de discriminação, as mulheres 
negras têm menor acesso aos serviços de saúde de 
boa qualidade, à atenção ginecológica e à assistência 
obstétrica – seja no pré-natal ou no puerpério, dentre 
outras formas com maior risco de morrer mais cedo 
por determinadas doenças.”.

É desse ponto de vista que a apresentação dos 
resultados obtidos neste estudo realizado com as 
mulheres quilombolas está orientada. Para isso, 
apontamos como ponto de análise as categorias: 
gênero, relações de poder, racismo, violência e saúde. 
Nesse sentido, verificamos nas falas3 das mulheres 
no grupo focal que a maioria se sente bem e feliz 
sendo mulher. Assim:

Ser mulher é ser vencedora, batalhar pelos seus 
sonhos, ter responsabilidade e lutar pelo futuro 
de seus filhos, é cuidar dos filhos, do marido, é 
batalhar (mulher quilombola 1). 

Eu me sinto bem demais sendo mulher, graças 
a Deus, trabalho muito na roça e em casa e dou 
conta do marido e dos meus filhos, mais eu me 
canso muito o meu marido não faz nada dentro 
de casa quando chega vai dormir e às vezes bebe. 
Eu não posso me queixar da vida que Deus me 
deu. (mulher quilombola 2).

Observa-se no conteúdo dessas falas que as mu-
lheres têm em seu imaginário a demarcação dos pa-
péis a elas destinados, a procriação e o cuidado com 
o marido e os filhos, sem se queixar da sobrecarga 
de trabalho. Diante disso, constata-se que a mulher 
cumpre um papel que a sociedade lhe confere: ser 
reprodutora biológica da espécie, mas ter a respon-
sabilidade da reprodução ideológica, na medida em 

3 Optamos por conservar nos depoimentos/entrevistas a linguagem original das entrevistadas, sem a correção gramatical, no sentido de 
preserva-lhes a autencidade e identidade.
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que seus ensinamentos e exemplos de vida passam 
aos filhos, influenciando valores formadores de seu 
caráter, tais como: simplicidade, conformismo, ima-
ginação, obediência, bondade e pureza. Entrecruzan-
do os dados obtidos na realização dos grupos focais 
com as posições singulares das mulheres, o que ficou 
evidenciado por parte de algumas é que elas não se 
sentem felizes com a situação de opressão a que 
estão submetidas, conforme podemos verificar na 
fala de uma delas, analfabeta, casada, trabalhadora 
da roça e que tem 4 filhos: “

É tão difícil ser mulé, e mãe de família, eu acho 
que a mulé nasceu para sofrer. Nois não pense-
mos em nois, se pensa mais no marido e nos fi-
lhos, nos nus matamos de trabalhar, e pensemos 
muito nos outros” (Dandara, 38 anos) .

Nessa ordem de ideias, evidencia-se que as 
mulheres são educadas para o cuidado da casa, da 
família e para que o desempenho da maternidade 
seja excelente, o que reforça sua abnegação, confor-
mismo, para esquecer-se de si e só cuidar do outro. 
A sociedade legitima e corrobora a diferença estabe-
lecida entre os sexos. São essas atitudes sociais que 
ideologicamente vão construindo o papel dos gêne-
ros masculino e feminino, o que consequentemente, 
afasta a mulher do mundo do poder e do público.

No tocante à questão da violência, verificou-se 
que um pequeno percentual de mulheres afirmou 
não sofrer violência. No entanto, em determinada 
comunidade, as mulheres revelaram conhecer ca-
sos de violência pela televisão, pelo rádio, inclusive 
tinham conhecimento da Lei Maria da Penha pela 
música cantada por Alcione. Em outras comunidades 
estudadas as mulheres afirmaram já ter vivenciado 
situação de violência, conforme explícito nas falas:

Eu já sofri e sofro de violência nessa vida, ele 
bate em mim quando bebe, chega em casa es-
culhambando se eu disser qualquer coisa ele 
me bate, belisca, eu sofro demais, e as palavras 
dele dói muito em mim, eu sou nega safada, feia, 
não presto. [Silêncio no grupo, e depois o choro 
(Mulher quilombola 3).]

Eita mulher, sofrimento é o meu, já apanhei de-
mais, meu marido bebia muito, me batia, minha 
vida era um inferno, me empurrava, chutava mi-

nha barriga, uma vez ele fez sexo a pulso, botou 
o joelho na minha barriga com muita força, e com 
o facão dizia que ia me matar. Nesse dia eu me vi 
morta, eu sofro dos nervos, e meus filhos todos 
são doentes, hoje eu sou viúva, mataram ele na 
porta de casa na vista minha e dos filhos, meu 
caçula dá trabalho, tem problema nos nervos, 
e de vez em quando diz que vai se matar. Mais 
tenho fé em Deus que tudo vai passar, rezo muito 
(Mulher quilombola 4).

Nessas falas é possível perceber que essas mu-
lheres sofrem de violência doméstica em nível físico, 
sexual e psicológico. A mulher padece de violência 
quando sofre qualquer tipo de ação que provoque a 
ela dano ou sofrimento físico, sexual, psicológico, 
econômico e pode acontecer tanto no ambiente pri-
vado como no público. A violência física é definida 
como aquela que provoca na vítima danos ao seu 
corpo, caracterizada por chutes, pontapés, tapas, 
murros, beliscões, queimaduras, sufocamento, fe-
rimentos, lesões corporais e agressão com armas. 
Segundo Schraiber (2002), violência psicológica é 
aquela que causa dano à autoestima, à identidade 
da mulher. Esse tipo de violência desqualifica a 
mulher, ou seja, a mulher passa a sofrer em seu 
cotidiano insultos, gritos, xingamentos, humilha-
ções, ameaças, chantagens emocionais. Partindo 
da concepção dessa mesma autora, violência sexual 
é toda ação que obriga a mulher a manter relações 
sexuais sem a expressão da sua vontade, mediante 
o uso da força física, coerção ou intimidação psico-
lógica, tal como o que revelam as falas extraídas da 
vivência mapeada no grupo focal, o que vai de certa 
forma desqualificar a mulher e consequentemente 
contribuir para sua baixa estima.

Por violência, Chauí (1984, p. 35) compreende 
que:

“há violência quando se trata um ser humano não 
como sujeito, mas como coisa. Essa se caracteri-
za pela inércia, pela passividade e pelo silêncio 
[...] A violência perfeita é aquela que obtém a 
interiorização da vontade e da ação alheia pela 
vontade da parte dominada, de modo a fazer com 
que a perda da autonomia não seja percebida nem 
reconhecida, mas submersa numa heteronímia 
que não se perceba como tal.”
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Nesse sentido, a violência é entendida como for-
ma cruel e perversa que contribui para o aviltamento 
da dignidade do ser da mulher, coisificando-a. Essa é, 
portanto, uma forma perversa de controle e de poder 
masculino, que se apodera da liberdade e da dignida-
de do ser da mulher e a transforma em mero objeto 
da satisfação e do desejo do homem. Socialmente, a 
coisificação feminina é considerada natural, já que 
sua subjetividade é assim construída sob a ótica do 
patriarcalismo, machismo e racismo, que impede a 
mulher, portanto, de construir sua alteridade (Oli-
veira, 2006). Nessa vivência de violência presente no 
cotidiano da mulher, ela é humilhada, maltratada, 
desqualificada, desautorizada.

No depoimento de uma mulher quilombola, com 
instrução fundamental, trabalhadora na roça, casa-
da, 5 (cinco) filhos, é verificado o quanto ela padece 
de violência: 

Ninguém daqui sofre como eu. Meu marido bate 
em mim, nos filhos. Ele chega doido, quando bebe, 
sou chamada de tudo, as palavras dele são feroz, 
ele chuta eu, soca tapa na minha cara, faz a pulso, 
não posso dizer que não quero, sou obrigada, eu 
tenho vergonha da vida que levo. Um dia Deus 
me ajuda e eu saio dessa vida. Eu trabalho na 
roça e cuido da casa, ele acha tudo pronto mais 
não dá valor, choro. Mesmo assim eu gosto dele, 
eu sofro, tenho dor no coração, na cabeça e não 
durmo direito (Aqualtume, 38 anos).

No registro da fala dessa depoente é possível per-
ceber um grande sofrimento; ela sofre de violência 
por parte de seu companheiro e isso lhe causa dor. 
Ela é violentada de forma física, sexual, psicológica 
e moral. Com isso está demonstrado que o poder do 
homem dominador na nossa sociedade afirma-se 
na violência, à medida que no percurso da História, 
socialmente é construída uma imagem que considera 
a mulher um ser inferior, fraco e que, portanto, pode 
apanhar (Oliveira, 2006). Assim sendo, em função da 
lógica da dominação e da ordem social estabelecida, 
ela deve ser disciplinada, domesticada, escravizada 
e dominada. A esse respeito, Foucault (1979, p. 106 
e 107) afirma “[...] a disciplina é um conjunto de téc-
nicas pelas quais os sistemas de poder vão ter por 
alvo e resultados o indivíduo em sua singularidade. O 
exame é a vigilância permanente, classificatória, que 
permite distribuir os indivíduos, julgá-los, medi-los, 

localizá-los e, por conseguinte, utilizá-los ao máximo. 
Através do exame a individualidade torna-se um ele-
mento pertinente para o exercício do poder”.

É, pois, desse modo que Foucault vai demonstrar 
que a disciplina tem como função aumentar a doci-
lidade e a utilidade dos sujeitos sociais, bem como a 
subordinação de uns indivíduos sobre outros. Dessa 
forma é que se dá a aprendizagem dos papéis mas-
culino e feminino internalizados historicamente 
mediante as redes complexas de interação social 
e de poder.

A ideologia patriarcal e racista instituída no 
Brasil como ação eficaz dos colonizadores perdura 
por séculos, e com permanência no ideário da po-
pulação até hoje (Saffioti, 1987; 2004). No período 
escravocrata, a mulher negra padecia das mais 
duras e cruéis formas de violência física, sexual, 
moral, dentre outras, perpetradas pelos senhores 
de engenho, que exerciam o poder do senhor e o 
pátrio poder.  Essas formas cruéis de violência 
significam a expressão da humilhação vivida pela 
mulher negra, com a formação de uma autoestima 
baixa e de condições precárias de vida. Nessa linha 
de raciocínio, Carneiro (1999, p. 19) argumenta: “[...] 
o chamado estupro colonial ocorrido em nosso país 
perpetrado pelos senhores sobre mulheres negras é 
um dos pilares da decantada democracia racial pela 
mestiçagem que produziu, fato que está na origem 
de todas as construções sobre a identidade nacional 
e das relações hierárquicas de gênero/raça presentes 
em nossa sociedade”.

Um grande número de mulheres quilombolas, se-
gundo dados obtidos neste estudo, passa por padeci-
mento e muito sofrimento com seu envolvimento em 
situação de violência. Na análise dos depoimentos 
das mulheres quilombolas que são acometidas de 
violência doméstica no contexto das relações inter-
pessoais, observa-se que elas têm registrado em seu 
corpo a escritura do sofrimento, da culpa, da dor, da 
angústia, ou seja, a circunscrição do retrato da vio-
lência com suas diferentes marcas da dominação e 
submissão. Marcas físicas e psíquicas resultantes de 
todo processo social que a mulher vai internalizando 
na trajetória de construção de sua história. 

É o que se observa no depoimento de uma mulher 
quilombola, mãe de 8 filhos, que sabe assinar o nome, 
casada, trabalhadora da roça quando afirma:
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“Já apanhei por demais nessa vida do marido, já 
aguentei de tudo, sofri tudo isso por causa de mu-
lher que ele arranjava fora, trouxe doença do mundo 
para dentro de casa, aguentei seis anos tudo isso 
depois deixei, sofri muito moça, mais agora sou ou-
tra, sou livre, com meus filhos trabalho muito para 
botar comida em casa, mais sou livre do sofrimento 
de marido, não vivo com medo mais. Agora em casa 
tenho PAZ.(grifo nosso)” (Menininha, 42 anos): 

“Menininha” consegue fenomenologizar sua 
angústia, sua dor, quando pensa seu vivido, e toma 
consciência de si, de seu sofrimento e consegue dar 
novo rumo a sua vida separando-se de seu agressor. 
Pode-se, então afirmar que a liberdade é autodeter-
minada e que, portanto, representa o encontro do 
sujeito com ele mesmo e com o mundo, o que cons-
titui um estreito laço cuja função é ligar o sujeito 
com sua história. 

Desse modo, verifica-se que “Menininha” saiu da 
relação de violência quando conseguiu estabelecer 
uma ruptura com seu laço conjugal, ela conseguiu, 
diante das circunstâncias, empoderar-se e superar 
sua situação existencial de violência, dando um novo 
significado a sua vida. No entanto, muitas mulheres 
continuam presas às teias do mundo da violência 
doméstica, pois é muito difícil desamarrar os nós 
tecidos pelas malhas da rede da subordinação, cons-
truída historicamente e culturalmente pelo mundo 
pautado em uma cultura patriarcal. Nesse sentido, 
Bourdieu (1999, p. 64) afirma: “[...] se a unidade 
doméstica é um dos lugares em que a dominação 
masculina se manifesta de maneira mais indiscu-
tível (e não só através do recurso à violência física), 
o princípio de perpetuação das relações de força 
materiais e simbólicas que aí se exercem se coloca 
essencialmente fora desta unidade, em instâncias 
como a Igreja, a Escola ou o Estado e em suas ações 
propriamente políticas, declaradas ou escondidas. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que a mulher 
aprende e internaliza os mecanismos da submissão 
pela transmissão cultural realizada no transcurso 
de sua existência. Ela aprende a obedecer ao homem 
e tudo dele suportar em nome da preservação da 
família; por isso muitas delas sentem culpa e, so-
bretudo, vergonha de tornar pública a violência que 
vivenciam dentro de seus lares. Por isso muitas têm 
dificuldade de romper com esse vínculo e são no dia 

a dia machucadas física, moral e sexualmente dentro 
do ambiente doméstico e ainda fora dele, quando são 
julgadas pelas amigas ou pelos vizinhos.

Eis o que diz outra mulher quilombola, casada, 
mãe de 6 filhos vivos, pois teve dois que nasceram 
mortos, trabalha na roça, e sabe ler. 

“Já sofri muito, fui humilhada, apanhei com o 
cabo da enxada, levei tapa na cara, ele arranja-
va mulheres na rua, trazia doenças pra dentro 
de casa, falava das outras na minha vista, me 
chamava de feia, burra, ignorante, folé, aguentei 
tudo isso por 16 anos, ele foi trabalhar fora e pra 
lá ficou com a quenga que arranjou. Mais eu tou 
aqui, trabalhei duro para criar os filhos. Tenho 
muita fé em Deus e hoje tô feliz” (Nanã).

A violência representa, portanto, uma forma 
cruel e perversa de controle de um gênero sobre 
outro, constituindo-se assim em um fenômeno que 
avilta a dignidade e os direitos humanos. No que diz 
respeito ao racismo, tanto nas oficinas como nas 
entrevistas, as mulheres verbalizaram o preconceito 
racial que sofrem em seu cotidiano com sofrimento 
e, às vezes, com os olhos marejados de lágrimas, 
destacando-se da forma mencionada abaixo:

Muitas pessoas da cidade fazem piadas com o 
nome de nosso povoado, e falam pra nós escutar, 
eita, lá vem as negas, vem fedor por aí. Olha os 
cabelos de tuim. Isso dói muito, ninguém é melhor 
do que o outro (Mulher quilombola 5).

Eu já fui muito humilhada por ser negra, sofri 
demais, na rua, na escola a professora me dis-
criminava, eu era muito humilhada, os colegas 
dizia, eita neguinha feia (Mulher quilombola 6).

Os depoimentos das mulheres expressam quanto 
o racismo está presente na sociedade brasileira, 
especificamente na alagoana. Apontam que é fruto 
do sistema patriarcal colonial (Carneiro, 1999). Mes-
mo sendo considerado crime, o racismo continua 
forte e presente no imaginário social brasileiro. Os 
negros são muito discriminados socialmente. São 
excluídos da população economicamente ativa. O 
maior número de desemprego é registrado entre a 
população negra, assim como o maior número de 
analfabetismo, além de sofrerem cotidianamente 
violência psicológica, o que pode acarretar baixa 
autoestima e, sobretudo, perda da identidade. Os 
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efeitos do racismo e do sexismo perpetrados contra 
a mulher negra produzem efeitos devastadores, 
porque são capazes de impulsionar reações capazes 
de provocar o silêncio de todas as perdas sofridas 
pelas mulheres negras na relação de dominação 
estabelecida e vivenciadas por elas no transcurso 
da história.

Com efeito, convém ressaltar a luta histórica do 
movimento negro pelo resgate de sua cidadania. 
Nesse sentido, as organizações das mulheres negras 
têm feito um trabalho que estabelece diálogo com 
o movimento feminista e com os gestores públicos 
e privados, objetivando que todos os atores sociais 
possam ressignificar seus olhares e perceber as 
atitudes racistas impostas a partir de uma práxis 
discriminatória, que a sociedade brasileira produz 
e reproduz na realidade cotidiana. A luta das mulhe-
res negras tem se dado no sentido de denunciar as 
formas de racismo, da exclusão social, do mito da 
democracia racial, da situação de miséria, extrema 
pobreza, analfabetismo e precarização do atendi-
mento dos serviços de saúde, conforme se expressa 
no documento elaborado no Encontro Nacional, 
intitulado: Olhares da Mulher Negra sobre a Marcha 
Zumbi + 10 (Brasil. Presidência da República. Secre-
taria de Questões de Gênero e Etnia, 2005).

No que se refere à saúde da mulher é necessário 
considerar a importância que deve ser dada ao polo 
saúde × violência × racismo, visto pelo movimento 
feminista como eixo fundamental para a imple-
mentação, de forma eficaz e eficiente, de políticas 
públicas que garantam o atendimento e a qualidade 
dos serviços de saúde para essa população. Essa 
problemática vem ultimamente servindo de tema de 
debate nas Conferências de Saúde, principalmente 
na IV Conferência Mundial realizada em Beijing, 
China, em 1995; e nas duas Conferências da Mulher 
que resultaram na elaboração do II Plano Nacional 
de Políticas para as Mulheres (Brasil. Presidência da 
República. Secretaria Especial de Políticas Públicas 
para as Mulheres, 2005; 2008).

No cenário estudado, poucas mulheres exigem 
de seus parceiros o uso da camisinha masculina, 
mas marcadamente com o objetivo da contracepção. 
Confessam que “é difícil”, e que “não gostam”. A res-
peito da camisinha depois de um tempo de risos as 
mulheres expressaram: 

Conheço já vi falar, mais digo que às vezes a 
pessoa não usa porque não se dá, e se   não se 
der, ela cai (Mulher quilombola 7);

eita [risos] já usei uma vez, não gosto e meu ma-
rido também nem quer falar, não tem gosto né? 
(Mulher quilombola 8);

ai, nunca vi isso aí [risos] não sei de nada, nem 
posso falar isso pro meu marido não, ele não quer, 
não vai gosta (Mulher quilombola 9)r;

Nunca vi camisinha, já vi dizer que ela parece 
uma bola de soprar, e é muito ruim (Mulher qui-
lombola 10).

Está contido na fala das mulheres um total 
desconhecimento da importância da utilização da 
camisinha na relação sexual, para a prevenção das 
doenças sexuais e da gravidez indesejada. É cons-
tatado ainda na expressão das depoentes o mito de 
que com a utilização de preservativos a relação não 
é prazerosa, e a necessidade de permissão do marido 
para a sua possível utilização, o que é compreensível, 
pois como afirma Riscado (2000, p. 106) “o uso da 
camisinha é uma negociação eminentemente mas-
culina  na cultura e no jogo sexual e que após perene 
relacionamento é estabelecido um relaxamento no 
uso da camisinha nas práticas sexuais”. Isso acaba 
tornando essas mulheres vulneráveis a contraírem 
doenças sexualmente transmissíveis, portanto sob 
esse prisma, Leão (2002, p. 33) propala: “a maior vul-
nerabilidade feminina e a consequente desvantagem 
na adoção de práticas preventivas, estaria baseada 
na assimetria de poder nas relações de gênero”.

Com isso fica demonstrado que as mulheres 
continuam prestando obediência ao homem, o que as 
tornam mais vulneráveis a contraírem as DST/aids. 
Segundo dados apontados pela Secretaria Especial 
de Políticas para as Mulheres - SPM, a epidemia 
causada pelo vírus HIV aumentou no Brasil, pois o 
contágio “é de 1,5 homem para cada mulher, o que 
indica crescimento persistente e proporcionalmen-
te mais intenso no contágio feminino, em especial 
entre as mulheres adultas, casadas. Trata-se de um 
processo de feminilização da epidemia” (Brasil, 
Presidência da República. Secretária Especial de 
Políticas para as Mulheres, 2010, p. 101).

Sobre o cuidado com a saúde e com o corpo, foi 
trabalhada no grupo a importância de tocar o corpo 
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para melhor conhecer a si mesma, se amar, se cui-
dar, abraçar a si mesma, e falar para si mesma sou 
bonita, sou poderosa, sou de luta, sou maravilhosa, 
e a importância ter uma conversa íntima com seu 
corpo, tocá-lo, apalpar as mamas, a vagina e qualquer 
coisa que observar de diferente, tal como: verrugas, 
feridas, caroços, coceiras ou corrimentos com odor. 
Nesses casos, deve-se recorrer imediatamente ao 
profissional de saúde. As mulheres expressaram o 
seguinte:

[risos]  nunca me toquei e me pouco me olhei no 
espelho (Mulher quilombola 11);

as partes nunca olhei, tenho vergonha deu e do-
soutro (Mulher quilombola 12);

Mulé, eu me acho feia, vou olhar nada, pra quê? 
(Mulher quilombola 13); 

Nunca dei um abraço neu, nem sei disso (Mulher 
quilombola 14), 

Eita, agora lá tô eu me abraçando [risos], é bom 
(Mulher quilombola 15). 

Na fala dessas mulheres está evidente um sen-
timento de vergonha do corpo “seu corpo torna-se 
dissidente de sua negritude” (Cavalleiro, 2001, p. 
167), visto que os padrões de beleza impostos pelo 
modelo social e ideologicamente racista é o da es-
tética branca, a mulher magra, cabelos lisos. Com 
isso, fica demonstrado que as mulheres negras se 
veem sob outro prisma, assumindo a identidade do 
branco dominador, bem como a internalização de 
valores repassados pela ideologia do embranque-
cimento e do mito da democracia racial, conforme 
Carneiro (1999), e um desconhecimento da mulher 
sobre seu corpo.

As mulheres alegaram dificuldade de acesso 
aos postos de saúde, acarretada pela distância e 
pela falta de recurso financeiro para pagamento de 
passagem, outras afirmaram nunca terem realizado 
exame ginecológico, pois sentem muita vergonha, 
embora tenham sido informadas pela agente de 
saúde de sua necessidade. Em algumas comunidades 
em que a agente de saúde era quilombola, constatou-
-se maior compromisso dessas profissionais com 
a comunidade; por causa delas algumas mulheres 
realizaram exames ginecológicos. Nessas comu-
nidades, detectou-se que as mulheres tinham feito 

exame apenas uma vez, pois alegavam não procurar 
o posto de saúde em virtude da dificuldade de aces-
so e, sobretudo, pelo preconceito e a falta de um 
atendimento humanizado dos(as) profissionais de 
saúde. Sobre essa questão, uma mulher quilombola, 
casada, mãe de 8 filhos, com instrução fundamental, 
trabalhadora da roça relata: 

 “Já fui ao médico e esperei manhã toda para ser 
atendida. Quando consegui chegar até ao médico 
ele nem levantou a cabeça, não disse nada, não per-
guntou nada, não pude falar nem da dor de cabeça 
que sentia todo dia, ele já foi passando remédio, eu 
penso que é porque sou nega, eu pra ser humilhada 
não vou mais” (Ewá, 52 anos) 

Verifica-se nessa fala um exemplo de tratamento 
diferenciado, eivado de preconceito, que é dado às 
mulheres negras por alguns profissionais de saúde, 
que pode ser denominado racismo institucional. 
Diante disso, é necessário, portanto, capacitação 
dos profissionais sobre a questão racial, de gênero 
e, principalmente, a imperiosa necessidade de cons-
cientização desses profissionais para o desenvolvi-
mento de uma práxis humanizadora no atendimento 
às usuárias negras. O despreparo dos profissionais 
de saúde sobre a questão racial e de gênero constitui 
o que Ribeiro (2004, p. 90) considera “preconceito e 
discriminação não são questões apenas subjetivas, 
fazem parte da vida concreta dos indivíduos: expres-
sam-se no corpo, no trabalho, no lazer etc. Assim, 
crenças, estigmas, mitos e realidade se confundem, 
provocando uma repetição de fatos que reafirmam 
a continuidade do racismo e do machismo”. Nessa 
linha de raciocínio constata-se que a discriminação 
racial se consolida cada vez mais de forma sutil e 
perversa. E só quem padece desse mal pode avaliar 
a dor que o preconceito racial provoca.

Pouquíssimas mulheres afirmaram ter feito 
mamografia, as que fizeram confessaram ter tido 
grandes dificuldades: esperaram muito tempo para 
a realização do exame, tiveram de se deslocar para 
outra cidade para realizá-lo, o aparelho quebrava, 
faltava profissionais. Outras não tinham sequer 
conhecimento do que se tratava o exame. Conheciam 
apenas o exame de citologia, que muitas já haviam 
feito. Diante da roda de conversa sobre a importância 
da realização do exame citológico e esclarecimento 
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de seus direitos no que tange ao atendimento nos 
postos de saúde, as mulheres afirmaram o com-
promisso com elas mesmas na busca dos exames 
preventivos.

Ficou demonstrado nesta pesquisa que as mu-
lheres desconhecem o exame de mamografia e a 
importância de fazerem todos os exames uma vez 
ao ano, e conforme o que está explícito no II Plano 
Nacional de Políticas para as Mulheres (2008, p. 
169-175), no capítulo que trata do Enfrentamento do 
racismo, sexismo e lesbofobia, as mulheres negras 
estão em situação de maior vulnerabilidade que as 
brancas, são infectadas, morrem mais cedo. Ainda 
destaca que: 

Além de apresentarem menor expectativa de vida 
comparativamente às mulheres brancas, dados 
da PNAD/IBGE revelam que, em 2004, 44,5% das 
mulheres negras não tiveram acesso ao exame 
clínico de mamas, contra 27% das mulheres 
brancas. Segundo o Ministério da Saúde, entre 
2000 e 2004, a infecção por HIV/aids subiu de 
36% para 42,4% entre as mulheres negras e entre 
os homens negros passou de 33,4% para 37,2%, 
enquanto na população branca, a incidência de 
casos diminuiu no mesmo período.

Nas Comunidades estudadas, as mulheres ainda 
referiram-se a outros agravos em sua saúde, tais 
como: hipertensão e diabetes. 

No momento final desta pesquisa foi estabele-
cida uma agenda que incluía oficinas devolutivas 
intituladas “De Mulher para Mulher”. Esse momento 
vivencial ocorreu após a escuta das mulheres nos 
grupos focais e teve como objetivo, a partir do que 
foi constatado, informá-las a respeito de Doenças Se-
xualmente Transmissíveis, “as doenças do mundo”, 
como elas chamam, e outras doenças específicas da 
população negra, e a importância do autocuidado. 
Inicialmente, houve  explicação sobre o que são 
as doenças, como elas são transmitidas, como se 
manifestam e como devem ser tratadas. Através 
de álbum seriado, foram apresentados diversos 
tipos de doenças, como Cancro Mole, Cancro Duro, 
Candidíase, Herpes, Gonorreia, Condiloma, Linfo-
granuloma, Granuloma, Pediculose, Hepatite B e C, 
aids e infecções,  além do fato de algumas doenças 
terem tratamento e outras, não. Ressaltaram-se a 

necessidade de elas assumirem o compromisso de 
cuidar de si próprias e a importância de, uma vez por 
ano, fazerem consultas médicas, pois trata-se de di-
reito de cidadã, basta procurar o (a) agente de saúde 
para que suas consultas médicas sejam marcadas. 
Elas foram informadas também da importância de 
fazerem o cartão do SUS e que o tratamento das DST/
aids é gratuito e um direito de todos. Ressaltou-se 
a importância do uso do preservativo, pois ele é a 
forma mais segura de redução do risco de contrair 
DSTs, bem como o vírus da aids. Falou-se também 
de outras formas de transmissão das doenças: mãe 
infectada, compartilhamento de seringa, etc. Foi 
demonstrado como se deve usar a camisinha, tanto 
a masculina como a feminina. Foi dada orientação 
de como solicitar a camisinha feminina nos postos 
de saúde e a sua importância para a independência 
da mulher e a prevenção de DST/aids. Discutiu-se 
também como a higiene íntima da mulher deve ser 
feita.

As mulheres participaram ativamente dessas 
oficinas devolutivas com perguntas, dúvidas, e 
expressaram com emoção em suas falas: “nunca 
participei de uma reunião como essa” (Mulher qui-
lombola 16); “sinto demais que as outras mulheres 
não estão aqui” ”(Mulher quilombola 17); “vou fazer 
de tudo para fazer os exames” (Mulher quilombola 
18); “e também, né?, conversar os conhecimentos 
para as outras, hoje tem feira, fica difícil, elas não 
vêm”(Mulher quilombola 19).

No momento de avaliação, elas afirmaram que as 
oficinas pedagógicas tiveram significado positivo, 
conforme expresso em seus depoimentos: “foi muito 
bom”; “aprendi muitas coisas que não sabia”; “vocês 
devia voltar sempre”; “estou muito satisfeita”; “es-
tou me sentindo feliz”; “Eu aprendi a me gostar, a me 
abraçar, nunca vi falar nisso, foi bom”; “eu aprendi 
a camisinha feminina, e que posso pedir no posto, 
agora quero usar, já tive doença do mundo, berruga, 
eu me limpo, meu marido nada, ele não vai no posto, 
não gosta da camisinha, eu agora vou usar, ele vai 
ver”; “não se esqueças de nois”. No encerramento 
das oficinas foram distribuídas cartilhas sobre a 
Lei Maria da Penha e todas cantaram as músicas 
Maria da Penha, de autoria de Paulinho Resende 
e Evandro Lima, interpretada por Alcione e Maria 
Maria, de Milton Nascimento. 
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Considerações Finais
Com base nos resultados obtidos, entrelaçados com 
o quadro teórico, algumas considerações tornam-
-se possíveis. Primeiramente constatamos que a 
violência exercida sobre a mulher negra em nível 
doméstico, racial e institucional se constitui em 
um fenômeno que avilta a dignidade da mulher, ao 
tempo em que se estabelece uma violação focada 
duplamente, pela saúde pública e pelos direitos 
humanos da mulher como cidadã. Os dados obtidos 
sobre violência, racismo e suas implicações para a 
saúde da mulher, bem como o desconhecimento das 
doenças sexualmente transmissíveis, confirmam a 
abrangência do estudo sobre as vulnerabilidades 
da população negra ao HIV/aids e a outras doenças 
sexualmente transmissíveis e a outros agravos de 
saúde, em vista dos resultados obtidos, tais como 
a constatação de péssimas condições de vida a que 
estão submetidas as populações remanescentes de 
quilombos, as dificuldades que essas comunidades 
têm para o acesso aos serviços de saúde, a falta 
de prática preventiva no que se refere às doenças 
sexualmente transmissíveis. Esses fatores possivel-
mente podem acarretar uma grande vulnerabilidade 
dessa às DST/aids.

Intervenções na área da saúde e da educação são 
fundamentais na medida em que se constatou que a 
desigualdade de gênero e o racismo apresentam-se 
como fatores de vulnerabilidade para as mulheres, 
e com maior risco de aparecimento de enfermidades 
principalmente DST/aids e outros agravos à saúde 
da mulher negra. A busca de alternativas para o 
enfrentamento dessas questões é dever ético de 
todos aqueles que estão envolvidos em saúde, edu-
cação, visando contribuir para o desenvolvimento 
de ações de promoção da igualdade de gênero, de 
condições sociais e direitos e a plena saúde das 
mulheres negras.
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Resumo
Introdução: A epidemia de aids atinge com maior 
intensidade os grupos mais vulneráveis. As tendên-
cias de interiorização, pauperização e feminização 
demonstram que a população negra se encontra em 
desvantagem social no que se refere à construção 
de respostas de enfrentamento. Objetivo: Descrever 
as condições de acesso da população negra ao diag-
nóstico e à assistência para DST, HIV/aids. Métodos: 
Estudo transversal com 218 sujeitos maiores de 
18 anos com vida sexual ativa em 11 comunidades 
quilombolas. Resultados: 75% utilizam os serviços 
públicos na atenção básica. Antecedentes de sinais 
e sintomas de DST foram relatados por 10% dos en-
trevistados e a maioria procurou o serviço público de 
saúde. A testagem para HIV foi realizada por 22%. O 
serviço público não especializado foi utilizado por 
73%.  As mulheres que referiram sinais e sintomas 
de DST procuraram o serviço público e realizaram o 
teste para HIV com maior frequência que os homens. 
Houve uma maior percepção de dificuldades de aten-
dimento, busca de assistência no serviço privado 
e testagem mais frequente entre os mais jovens.  
Pessoas negras perceberam maior dificuldade no 
atendimento, maior relato de sinais e sintomas de 
DST e maior frequência de automedicação quando 
comparadas às não negras.  Contudo, a avaliação do 
serviço foi considerada ótima/boa por 45%.  Entre 
pessoas não negras houve maior procura pelo serviço 
público. Conclusão: O estudo reafirma a necessidade 
de políticas públicas voltadas aos segmentos mais 
vulneráveis. É importante ressaltar a necessidade 
da capacitação das equipes do PACS (Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde) e PSF (Programa 
Saúde da Família) pela sua relevância na assistência 
dessas comunidades. 
Palavras-chave: DST; HIV; Aids; População negra; 
Remanescente de quilombos. 
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Abstract
Introduction: The AIDS epidemic affects vulnerable 
groups with more intensity. Tendencies show that 
countryside territories, poor populations and female 
patients are vulnerable; thus, the black population 
find themselves in social disadvantage regarding 
the construction of coping responses. Objectives: To 
describe the black population’s conditions of access 
to HIV/AIDS and STD diagnosis and assistance, 
and the use of healthcare services in such context. 
Methods: Cross-sectional epidemiological study 
with a sample of 218 sexually active adults, living 
in 11 different quilombos (hiding places of runaway 
slaves) in Brazil. Results: 75% said they use public 
primary care services. Previous symptoms of STD 
were reported by 10% of the interviewees, and most 
of them said they contacted the public healthcare 
service (70%). HIV testing was performed by 22% of 
the subjects. The public non-specialized healthcare 
service was used by 73% of the interviewees. Among 
the participants who reported previous symptons of 
STD, women went to the public healthcare service 
and performed the HIV testing with higher frequency 
than men. Young people had greater perception of 
assistance difficulties, and they also searched more 
for assistance in the private healthcare services and 
performed testing more frequently. Black people 
perceived greater difficulty in receiving assistance, 
reported previous symptoms of STD with higher fre-
quency, and resorted to self-medication more often 
when compared to non-black individuals. However, 
service ratings were considered good/great by 45% 
of the participants. Non-black people claimed to 
seek for public services more frequently than the 
other subjects. Conclusion: The study highlights 
the necessity of public policies targeted at the most 
vulnerable segments of population. It is important 
to mention the need to train the medical teams of 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS 
– Health Community Agents Program) and Programa 
Saúde da Família (PSF – Family Health Program), 
due to their relevance in the assistance provided for 
these communities. 
Keywords: STD; HIV; AIDS; Black Population; Qui-
lombo Population. 

Introdução
Nos últimos anos, vem aumentando consideravel-
mente no país o número de pesquisas sobre as ques-
tões de identidade étnico-raciais visando o acesso 
a ações e serviços de saúde.  Entretanto, apesar dos 
avanços, ainda existem lacunas que precisam ser en-
tendidas, daí a importância de estudos que utilizem 
o quesito cor/raça e possibilitem uma análise mais 
detalhada desta questão (Simão e col., 2007).

Os quilombos brasileiros e as áreas remanescen-
tes são fruto de um processo histórico da formação 
da nação brasileira, originada na colonização por-
tuguesa. A formação dos quilombos se deu como 
forma de resistência ao regime escravocrata durante 
o Brasil Colônia e ainda no Império, sendo que até 
os dias atuais são ocupados por populações sem o 
integral reconhecimento da sociedade. O fenômeno 
dos quilombos não é apenas um evento da realidade 
brasileira. Com nomes distintos, em toda a Améri-
ca, onde houve escravidão, houve resistência e a 
formação dessas comunidades, como os palenques 
ou cumbés na América espanhola, os maroons e 
grand marronage nas áreas de colonização inglesa 
e francesa, respectivamente. Em nosso país, o aqui-
lombamento tornou-se símbolo da resistência e tem 
em Zumbi dos Palmares o seu máximo expoente 
(Gomes, 2005). 

Muito recentemente, os ocupantes de áreas de 
quilombo e de espaços outorgados ou ocupados no 
momento da emancipação obtiveram reconhecimen-
to do Estado sobre as terras. O Decreto 4.887, de 20 
de novembro de 2003, em seu artigo 2º, considera 
os remanescentes das comunidades dos quilombos 
como grupos étnico-raciais, segundo critérios de 
autoatribuição, com trajetória histórica própria, 
dotados de relações territoriais específicas, com 
presunção de ancestralidade negra, relacionada com 
a resistência à opressão histórica sofrida.  A partir 
desse decreto, fica a cargo do Ministério do Desen-
volvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (Incra), identifi-
cação, reconhecimento, delimitação, demarcação e 
titulação das terras ocupadas pelos remanescentes 
das comunidades dos quilombos.

Para fins de definição das comunidades e áreas, 
a Fundação Cultural Palmares fica responsável, 
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entre outras funções, pela inscrição dos quilombos 
no Cadastro Nacional e pela expedição de certidão. 
Em mais de quatro anos, foram emitidas aproxi-
madamente 960 certidões, comportando mais de 
1171 comunidades certificadas, já que em algumas 
certidões constam mais de uma comunidade. 

A certificação por parte da Fundação Cultural 
Palmares tem sido de fundamental importância para 
as comunidades remanescentes de quilombos, pois, 
se em seus aspectos físicos e materiais, não houve 
grandes alterações, apesar de aparentes melhoras, 
no que se diz respeito à busca por uma reconstrução 
de identidades negras e ao redespertar do orgulho do 
seu passado, vem trazendo mudanças significativas 
no próprio olhar dos componentes dessas comuni-
dades sobre si mesmos.  Como consequência disso, e 
por políticas setoriais paralelas de ação afirmativa, 
o olhar das comunidades externas aos quilombolas 
tem passado por mudanças, atingindo também os 
governos estaduais e municipais.  

Apesar dos avanços, as populações remanescen-
tes de quilombos ainda sofrem uma diversidade de 
problemas, desde disputas agrárias em torno das 
áreas ocupadas, até a falta de infraestrutura e inves-
timentos públicos por parte do Estado. A ausência de 
ensino, a ainda precária presença de serviços de saú-
de, o isolamento físico e social dessas comunidades, 
o preconceito e a falta de informação, entre outros 
elementos, têm perpetuado uma série de distorções 
acerca do conhecimento sobre a saúde e sobre o al-
cance de políticas de promoção e prevenção. 

Com relação às DST e HIV/aids, a informação 
é a ferramenta fundamental para a prevenção e o 
enfrentamento, o que torna de fundamental impor-
tância buscar conhecer qual o nível de conhecimento 
sobre o assunto entre essa população, para, a partir 
daí, buscar soluções e políticas públicas. 

A Política Nacional de Saúde Integral da Popu-
lação Negra aprovada em novembro de 2006 pelo 
Conselho Nacional de Saúde (CNS) propõe ações 
transversais inseridas no Sistema Único de Saúde 
(SUS), visando garantir a efetivação do direito à 
saúde da população negra em relação a promoção, 
prevenção e tratamento dos agravos transmissíveis 
e não transmissíveis (Brasil, 2006).

Estudos dão conta de que a epidemia de aids 
atinge com maior intensidade os grupos mais 

vulneráveis, ou seja, os grupos histórica e cultural-
mente discriminados ou excluídos (Lopes, 2003). 
Um aspecto relevante da vulnerabilidade à infecção 
com o vírus HIV está vinculado ao acesso a serviços 
de saúde com qualidade e resolubilidade (Mann e 
Tarantola, 1996; Ayres, 2003).  

Em relação à epidemia do HIV/aids, as tendências 
de interiorização, pauperização e feminização fazem 
com que populações antes não atingidas, como a 
população negra remanescente de quilombos, se 
deparem com condições e situações de desvantagem 
social no que se refere à construção de respostas de 
combate à epidemia, por estarem à margem da maio-
ria das políticas públicas de saúde (Brasil, 2005).  
Historicamente, esse segmento da população se 
torna mais vulnerável pelas dificuldades de acesso 
às ações de saúde, bem como à informação sobre a 
epidemia (Lopes, 2003).

Desde 2000, o Departamento de DST, Aids e 
Hepatites Virais do Ministério da Saúde vem dispo-
nibilizando dados desagregados por cor/raça e esse 
registro vem melhorando a cada ano. Em 2000, em 
cerca de 48% dos casos de aids notificados no Siste-
ma de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), 
essa variável não era registrada. Esse percentual 
caiu para 6,7% em 2008, à época de realização da 
pesquisa. A proporção relatada como sendo de cor 
branca foi predominante em 2008 (56%), seguida da 
cor parda (31%), preta (12%), sendo a maior discre-
pância entre homens e mulheres registrada nessa 
última categoria (9,8% dos homens e 13,9% das 
mulheres notificados). As cores/etnia amarela ou 
indígena são registradas com menores frequências 
(menos de 1% cada uma) (Brasil, 2005).

Este artigo tem como objetivo descrever as condi-
ções de acesso e uso dos serviços de saúde por parte 
dos residentes de comunidades remanescentes de 
quilombos para o diagnóstico de HIV e assistência 
às DST. 

Métodos
Foi realizada uma pesquisa qualiquantitativa que 
compreende um componente epidemiológico do tipo 
transversal e um componente qualitativo.  O estudo 
foi realizado de janeiro de 2007 a janeiro de 2008. 

Foram selecionadas, de forma aleatória, 12 comu-



112  

nidades remanescentes de quilombos, uma por es-
tado, já certificadas pela Fundação Palmares ou em 
processo de certificação. A participação dos agentes 
comunitários de saúde e de lideranças comunitárias 
locais foi a estratégia adotada para acessar a popu-
lação de estudo em suas comunidades, já que se tra-
tava de área com especificidades sociais. O trabalho 
de campo foi realizado pelos próprios pesquisadores, 
que desempenharam a função de entrevistador e co-
ordenador de campo, acompanhados por estagiários 
treinados para a função de entrevistador.

No geral, a equipe foi muito bem recebida pelos 
moradores das comunidades. O contato prévio com 
as lideranças facilitou o acesso às comunidades.

Foram incluídos no estudo maiores de 18 anos 
com vida sexual ativa referida que aceitaram ser 
entrevistados e assinaram um Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido. Um total de 218 entrevis-
tados respondeu voluntariamente a um questionário 
semiestruturado, previamente validado em um 
estudo-piloto realizado junto a uma comunidade 
quilombola de Goiás, próxima do Distrito Federal. 

O questionário semiestruturado com 70 questões 
abrangeu as seguintes áreas: dados sociodemográfi-
cos, comportamento e práticas sexuais, acesso aos 
serviços de saúde, sinais e sintomas compatíveis 
com DST, uso dos serviços de saúde para diagnósti-
co e tratamento de DST, testagem de HIV e grau de 
satisfação com os serviços. 

Para o componente qualitativo do estudo, foram 
realizados grupos focais, que buscaram aprofundar 
as motivações e percepções relacionadas com as 
variáveis mais importantes do estudo seguindo 
um roteiro. Por tratar-se de um artigo descritivo, 
quantitativo, as falas dos participantes dos grupos 
focais são meramente ilustrativas, em relação ao 
acesso aos serviços básicos de saúde.

Para efeitos da descrição do acesso e utilização 
dos serviços de saúde, no componente quantitativo, 
foram apuradas as prevalências e realizadas análises 
comparativas por gênero, idade (com ponto de corte 
em 35 anos), e cor autorreferida recategorizada. O 
quesito “cor da pele” foi autorreferido, tendo sido 
empregadas as categorias utilizadas pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000). 
Para efeito de análise, optou-se por utilizar as ca-
tegorias: “pessoas negras” e “pessoas não negras”, 

sendo o grupo de “negras” composto de participantes 
que se autodeclararam negros ou pretos, e o de  “não 
negras”, a soma das demais categorias, inclusive 
pardos. As variáveis foram categorizadas levando-se 
em conta as medianas das medidas e, no caso do item 
renda, foram realizadas estratificações baseadas no 
valor do salário mínimo da época da pesquisa. 

A inserção dos questionários no banco de dados 
e as tabulações foram feitas mediante a utilização 
do software Epi-info 3.3.2/2005. 

Na análise dos dados qualitativos foram incluí-
das a leitura flutuante dos dados transcritos e a 
identificação de ideias centrais e de categorias de 
ancoragem presentes nas falas.  

O estudo foi elaborado em consonância com a 
legislação que regulamenta a pesquisa com seres 
humanos no país, Resolução 196/96 do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS). O protocolo foi submetido 
e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Secretaria de Saúde do Distrito Federal, parecer Nº 
035/2007. A participação no estudo foi voluntária 
e anônima.  

Resultados
Os 218 entrevistados, tendo como critério de inclu-
são no estudo a residência na comunidade, estavam 
distribuídos em 11 comunidades remanescentes de 
quilombos das cinco regiões do país: Boqueirão, 
Vitória da Conquista (Bahia), Conceição dos Caeta-
nos, Tururu (Ceará), Magalhães, Nova Roma (Goiás), 
Felipa, Itapecurumirim (Maranhão), Mata Cavalo, 
Livramento (Mato Grosso), Brejo dos Crioulos, Va-
zerlândia (Minas Gerais), Baixo Ipixúna, Gurupá 
(Pará), Sumidouro, Queimada Nova (Piauí), Morma-
ça, Sertão (Rio Grande do Sul), Boa Vista dos Negros, 
Parelhas (Rio Grande do Norte), e André Lopes, 
Registro (São Paulo).  Os moradores da comunidade 
Serrote do Gado Brabo, localizada no município de 
São Bento do Una, em Pernambuco, recusaram-se a 
participar do estudo por problemas de articulação 
interna e falta de consenso. 

Do total, apenas 68,1% dos participantes se 
autodefiniram “negros”. A tabela 1 apresenta a 
distribuição percentual da população do estudo 
segundo variáveis socioeconômicas e demográfi-
cas. A amostra foi constituída, na sua maioria, por 
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mulheres, correspondendo a cerca de 58%. Quanto 
à idade, houve variação de 18 e 81 anos (média = 36 
anos; mediana 33; moda 18).

Os entrevistados constituíam um grupo de 
pessoas com nível de escolaridade baixo: 29,5% 
nunca frequentaram a escola e apenas 6% conclu-
íram o ensino fundamental. Destaca-se que cerca 
de 3% dessa população sabia ler apesar de nunca 
terem ido à escola; apenas 2,3% cursavam o ensino 
superior.  

No quesito ocupação, 21% dos participantes eram 
trabalhadores rurais temporários e 10% estavam 
desempregados. Nessa amostra, embora esteja 
representado um percentual expressivo de jovens, 
apenas 1,6% referiram ser estudantes. Com relação 
à renda 57%, aproximadamente, informaram obter 
rendimentos, variando entre R$ 50,00 e R$ 800,00 
(média = R$238,00; mediana = R$200,00).  

Quanto ao estado civil, predominou a categoria 
casado (51%); somado-se estes aos que referiram 
morar juntos (16,5%), obteve-se um total de 67,4% 
dos entrevistados. Os solteiros correspondiam a 
cerca de 26% dos entrevistados.

Quanto ao uso dos serviços de saúde (Tabela 2), 
a maioria (cerca de 75%) utilizava os serviços pú-
blicos no nível da atenção básica.  Destaca-se que 
mais de 30% dos municípios tinham implantado 
um dos programas que envolvem a visita domiciliar 
do Agente Comunitário de Saúde (ACS): o Programa 
de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) ou o 
Programa de Saúde da Família (PSF, com equipes 
multiprofissionais). É interessante observar que 
cerca de 20% mencionaram o acesso ao sistema via 
hospital.  O acesso, em geral, foi percebido como 
difícil, conforme expresso a seguir: 

Se não tiver dinheiro para fretar um carro pra 
levar, se for depender de ambulância, quando 
vem é o carro da funerária. (Grupo focal –  fe-
minino – Conceição dos Caetanos – Água Preta 
– Tururu,CE.).

A distância da residência ao serviço de saúde 
variou muito. Em geral, o serviço era distante por 
tratar-se de comunidades rurais. A maioria se deslo-
cava a pé ao serviço de saúde (38%). Ônibus e carros 
foram utilizados por cerca de uma quarta parte dos 
entrevistados (25% e 24%, respectivamente). Moto-

cicleta e bicicleta foram também utilizados (14% e 
10%, respectivamente). Outros meios de transporte 
foram referidos com menor frequência (barco, vo-
adeira, dentre outros), correspondendo a 10%.  O 
grau de dificuldade estava relacionado à disponibi-
lidade de veículos, acesso de ambulâncias ao local 
do quilombo, à dificuldade ou impossibilidade de 
transportar doentes e/ou feridos. 

Mais da metade dos entrevistados mencionou 
dificuldades no atendimento pelo sistema públi-
co de saúde. As dificuldades, para a maioria dos 
respondentes, ligavam a distância da residência 
aos horários de atendimento, longas filas e outras 
barreiras.

Quando precisam eles encaminham pra esses 
outros locais, porque o hospital da cidade não 
tem capacidade pra fazer tratamento. O teste faz 
aqui, mas tratamento não. (Grupo focal – femini-
no – Boa Vista dos Negros, RN.).

Antecedentes de sinais e sintomas de DST nos 
últimos seis meses foram relatados por cerca de 10% 
dos entrevistados. É interessante constatar que a 
maioria procurou o serviço público de saúde (70%). 
Preocupa o fato de 10% não ter tomado nenhuma pro-
vidência apesar de parte dessa demanda poder cor-
responder a uretrites ou vaginites inespecíficas.  

A testagem para HIV foi realizada por cerca de 
22% dos participantes. O serviço público de saúde 
não especializado foi o local mais utilizado (73%) e 
houve utilização de serviços especializados (11%).  
Houve também uso dos bancos de sangue, embora 
não tenha sido determinado com clareza se as pes-
soas procuraram esse serviço apenas para realizar 
o teste, como se verificou em estudos anteriores. Os 
serviços privados foram procurados por cerca de 7% 
dos que realizaram o teste.  Em geral, o número de 
testes sorológicos realizados variou de um a cinco 
(média = 1,9; mediana = 2). A grande maioria dos 
indivíduos que fizeram o teste (98%) procurou o 
resultado do teste.   

Quanto à distribuição das variáveis de utilização 
dos serviços segundo gênero (tabela 3), destaca-se 
que as mulheres que referiram sintomas e sinais 
de DST procuraram o serviço público de saúde e 
realizaram o teste para HIV com maior frequência 
quando comparadas com os homens. 
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Tabela 1 - Distribuição da população remanescente de quilombos, segundo características, socioeconômicas e 
demográficas. Brasil, 2007-2008

Frequência Percentual

Sexo

Feminino 121 55,5

Masculino 97 44,5

Total 218 100,0

Faixa Etária

18 - 24 anos 55 25,2

25 - 34 anos 61 28,0

35 - 44 anos 39 17,9

45 - 54 anos 34 15,6

55 - 64 anos 21 9,6

65 e mais 08 3,7

Total 218 100

Cor autorreferida

Branca 10 4.7

Negra 145 66.8

Parda 61 27.10

Não sabe 01 0,7

Total 218 100,0

Escolaridade

Nunca estudou 51 23,5

Fundamental incompleto 109 50,2

Fundamental 13 6,0

Médio incompleto 15 6,9

Médio 24 11,1

Superior incompleto 05 2,3

Total 217 100,0

Estado Civil

Casado 111 50,9

Solteiro 56 25,7

Viúvo 08 3,7

Divorciado 07 3,2

Outros 36 16,5

Total 218 100,0

Sit. trabalho

Emprego fixo 22 11,8

Sem vínculo (bico) 27 14,5

Boia-fria 43 23,2

Desempregado 19 10,2

Aposentado 18 9,7

Estudante 3 1,6

Dona de casa 19 10,2

Outros 35 18,8

Total 186 100,0

Renda pessoal (R$)

Sem renda 95 43,6

Até 50 08 3,7

51 a 100 38 17,4

101 a 200 22 10,1

201 a 380 44 20,2

381 a 570 05 2,3

571 a 1140 06 2,8

Total 218 100,0
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Tabela 2 - Acesso aos serviços públicos de saúde da população remanescente de quilombos, Brasil, 2007-2008

Frequência Percentual

Serviço público mais 

disponível na comunidade

Centro de saúde da SMS* 91 44,8

Unidade de saúde do PACS** 19 9,4

Unidade de saúde do PSF*** 44 21,7

Hospital público 38 18,7

Outros 11 5,4

Total 203 100,0 

Percepção de dificuldade de 

atendimento

Sim 108 52,7

Não 97 47,3

Total 205 100,0

Antecedente de feridas/ 

corrimento

Sim 20 9,3

Não 194 90,7

Total 214 100,0

Providências tomadas 

diante desses sintomas e 

sinais

Busca de farmácia na comunidade 1 5,0

Busca de serviço público de saúde 14 70,0

Não fez nada 2 10,0

Outros 3 15,0

Total 20 100,0

Antecedente  

de testagem para HIV

Sim 47 21,7

Não 170 78,3

Total 217 100,0

Local onde fez o teste 

sorológico

Serviço público (geral) 33 73,3

Serviço público (especializado) 5 11,1

Serviço privado 3 6,7

Banco de sangue / hemocentro 4 8,9

Total* 45 100,0

* Secretaria Municipal de Saúde local.

** Programa de Agentes Comunitários de Saúde. 
*** Programa de Saúde da Família.

Em relação à distribuição das variáveis de utili-
zação dos serviços segundo idade (maior ou menor 
de 35 anos – Tabela 4), os dados apontam para uma 
maior percepção de dificuldades de atendimento, 
relato de sinais e sintomas recentes de DST, busca de 
assistência para DST no serviço privado e testagem 
mais frequentes entre os participantes mais jovens.  
Já o conhecimento sobre onde fazer o teste de HIV foi 
maior entre as pessoas com mais de 35 anos.  

Os motivos alegados para a não realização do 
teste variaram, mas predominaram em mais da me-
tade dos depoimentos, o fato de não achar necessário 
(34%) e a falta de interesse (28%). Outros depoimen-

tos apontaram para o fato de não saber onde ele é 
ofertado (~5%) e a inexistência dessa oferta (4%).  

A distribuição das variáveis quanto à cor (tabela 5), 
pessoas classificadas como negras perceberam maior 
dificuldade no atendimento, maior relato de sinais e 
sintomas de DST, e maior frequência de automedica-
ção quando comparadas as suas respostas às de pes-
soas não negras.  Contudo, a avaliação do serviço foi 
considerada ótima/boa por parte de 45% delas.  Entre 
pessoas não negras houve maior procura pelo serviço 
público para diagnóstico e tratamento de sintomas e 
sinais de DST, maior testagem para HIV e maior conhe-
cimento sobre o local de realização do teste.  
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Tabela 3 - Distribuição de variáveis relativas ao uso dos serviços de saúde para prevenção de DST/HIV/aids, 
segundo gênero em comunidades remanescentes de quilombos. Brasil, 2007-2008

Variáveis
Gênero Masculino Gênero Feminino

N % N %

Percepção de dificuldade de atendimento

Sim 45 49,5 52 45,6

Não 46 50,5 62 54,4

Total 91 100,0 114 100,0

DST autorreferida (últimos 6 meses)

Sim 4 4,2 16 13,4

Não 91 95,8 103 86,6

Total 95 100,0 119 100,0

Conduta adotada diante da doença (DST)

Serviço público 3 60,0 11 68,8

Farmácia 1 20,0 0 0,0

Automedicação 0 0,0 0 0,0

Serviço particular 0 0,0 0 0,0

Não fez nada 0 0,0 2 12,5

Outros 1 20,0 3 18,8

Total* 5 100,0 16 100,0

Testagem para HIV

Sim 16 16,7 31 25,6

Não 80 83,3 90 74,4

Total 96 100,0 121 100,0

Conhecimento sobre onde fazer o teste**

Sim 58 72,5 57 67,1

Não 22 27,5 28 32,9

Total 80 100,0 85 100,0

Avaliação do serviço

Ótimo 2 2,2 3 2,5

Bom 37 41,1 48 40,7

Regular 32 35,6 37 31,4

Ruim 19 21,1 30 25,4

Total 90 100,0 118 100,0

* Totais não somam outras categorias incluídas menos frequentes.
** Calculado entre os participantes que não fizeram o teste. 
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Tabela 4 - Distribuição de variáveis relativas ao uso dos serviços de saúde para prevenção de DST/HIV/aids, 
segundo gênero em comunidades remanescentes de quilombos. Brasil, 2007-2008

Variáveis
Idade < 35 anos Idade 35 e mais

N % N %

Percepção de dificuldade de atendimento

Sim 56 49,6 41 44,6

Não 57 50,4 51 55,4

Total 113 100,0 92 100,0

DST autorreferida (últimos 6 meses)

Sim 12 10,3 8 8,2

Não 105 89,7 89 91,8

Total 117 100,0 97 100,0

Conduta adotada diante da doença (DST)

Serviço público 0 0,0 6 66,7

Farmácia 0 0,0 1 11,1

Automedicação 0 0,0 0 0,0

Serviço particular 8 66,7 0 0,0

Não fez nada 1 8,3 1 11,1

Outros 3 25,0 1 11,1

Total* 12 100,0 9 100,0

Testagem para HIV

Sim 30 25,2 17 17,3

Não 89 74,8 81 82,7

Total 119 100,0 98 100,0

Conhecimento sobre onde fazer o teste**

Sim 56 65,9 59 73,8

Não 29 34,1 21 26,3

Total 85 100,0 80 100,0

Avaliação do serviço

Ótimo 3 2,6 2 2,2

Bom 45 39,1 40 43,0

Regular 41 35,7 28 30,1

Ruim 26 22,6 23 24,7

Total 115 100,0 93 100,0

* Totais não somam outras categorias incluídas menos frequentes.

** Calculado entre os participantes que não fizeram o teste. 
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As razões alegadas para a avaliação ruim ou regu-
lar dos serviços foram muito parecidas com as expli-
cações em relação às dificuldades encontradas para 
o acesso: deslocamentos, horários inconvenientes 
para pegar uma senha ou longas filas, implicando, 
ocasionalmente, a necessidade de pernoite. Além das 
razões ligadas à acessibilidade propriamente dita, 
foram mencionados outros fatores como: falta de 
realização de exames, falta de medicamentos, e, em 
geral, a não resolubilidade dos serviços. Este último 
aspecto foi particularmente precário em relação às 
demandas da saúde bucal. 

Tabela 5 - Distribuição de variáveis relativas ao uso dos serviços de saúde para prevenção de DST/HIV/aids, 
segundo cor/raça em comunidades remanescentes de quilombos. Brasil, 2007-2008

Variáveis Cor/raça Negras Não negras

N % N %

Percepção de dificuldade de 

atendimento

Sim 66 48,2 30 44,8

Não 71 51,8 37 55,2

Total 137 100,0 67 100,0

DST autorreferida (últimos 6 meses) Sim 14 9,9 6 8,5

Não 128 90,1 65 91,5

Total 142 100,0 71 100,0

Conduta adotada diante da doença 

(DST)

Serviço público 0 0,0 3 50,0

Farmácia 0 0,0 0 0,0

Automedicação 11 73,3 0 0,0

Serviço particular 0 0,0 0 0,0

Não fez nada 0 0,0 2 33,3

Outros 3 20,0 1 16,7

Total* 15 100,0 6 100,0

Testagem para HIV Sim 29 20,0 18 25,4

Não 116 80,0 53 74,6

Total 145 100,0 71 100,0

Conhecimento sobre onde fazer o 

teste**

Sim 72 64,9 42 79,2

Não 39 35,1 11 20,8

Total 111 100,0 53 100,0

Avaliação do serviço Ótimo 4 2,9 1 1,4

Bom 58 42,0 27 39,1

Regular 45 32,6 23 33,3

Ruim 31 22,5 18 26,1

Total 138 100,0 69 100,0

* Totais não somam outras categorias incluídas menos frequentes.

** Calculado entre os participantes que não fizeram o teste. 

Não. Ainda não, já marcamos várias vezes 
com as enfermeiras, mas nunca dá certo de vir. 
Nunca veio nada sobre orientação, não teve, 
aqui não. (Grupo focal masculino – Nova Roma- 
Magalhães,GO.). 

Ele morreu assim, sabe... ele não ganhou muito 
atendimento, entendeu?   Ele não tinha condições 
e não ajudaram, isso que pareceu. Por isso que 
passou na TV. Muitas vezes você vai ao posto e 
não te atendem, com ele foi a mesma coisa. (Gru-
po focal masculino – Mormaça – Sertão, RS.).
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[Com relação ao teste para HIV na comunidade] 
Eu também só fiz quando estava grávida, antes 
de internar eles colheram meu sangue pra ver 
se eu não tinha. Se a gente quer fazer o exame 
não faz porque não tem no posto, só no hospital. 
(Grupo focal –feminino – Brejo dos Crioulos – 
Varzelândia, MG.).

Pra marcar consulta é uma dificuldade, só tem 
médico uma vez por mês e a comunidade é gran-
de, aí fica ao Deus dará... (Grupo focal feminino 
– Baixo Ipixúna – Gurupá, PA.).

Discussão
Observou-se que nas comunidades em que o processo 
de discussão sobre remanescentes de quilombo foi de-
sencadeado com maior participação dos moradores, 
a autorreferência da cor negra flui com naturalidade 
e orgulho. As comunidades mais organizadas têm 
mais facilidade de compreender as questões raciais 
do país. É interessante citar o trabalho de conscien-
tização dos professores nas escolas em relação ao 
resgate das origens dessas comunidades. 

É importante destacar que a maioria das comu-
nidades quilombolas em que o trabalho foi realizado 
corresponde a pequenos coletivos rurais em que a 
agricultura é a principal fonte de sustento; 54% dos 
entrevistados nessas comunidades declararam como 
principal ocupação o trabalho rural. De maneira 
geral, observou-se que onde havia maior nível de 
organização, as condições de vida da coletividade 
eram melhores quando comparadas àquelas com 
nível de organização insipiente. O estudo apontou 
para condições sociais semelhantes às encontradas 
por outros pesquisadores (Lopes, 2003,).  Vale a pena 
destacar que a mediana da renda declarada corres-
pondeu a R$ 200,00, cifra inferior ao salário mínimo 
na época da realização da pesquisa (de 01/04/2007 
a 01/03/2008, o salário mínimo oficial era de R$ 
380,00, correspondente a cerca de US$ 200,00 no 
câmbio desse mesmo período).  

Em geral, há dificuldades concretas de acesso aos 
serviços. Quanto a sua oferta, a maioria das comu-
nidades tem cobertura formal do PSF, no entanto, a 
população carece de assistência conforme relatos 
dos grupos focais.  Em algumas áreas, como na de 
assistência odontológica, essa lacuna é particular-

mente crítica, como referido pelos entrevistados de 
Tururu (CE).  Isso remete a uma profunda discussão 
e reformulação das estratégias de oferta e organiza-
ção de serviços no nível da Atenção Básica.  

A análise do uso dos serviços de saúde por gênero 
revelou que as mulheres utilizam os serviços públi-
cos mais do que os homens e são mais testadas para 
HIV nesses serviços. Essa diferença pode decorrer 
da oferta do teste na rotina do pré-natal. A maior fre-
quência de relato de sinais e sintomas que poderiam 
corresponder a DST entre as mulheres pode ser por 
causa da maior captação pelo serviço. Essa questão 
remete ao fato da sensação de invulnerabilidade dos 
homens, à falta de autocuidados e à tradicional falta 
de uma política dirigida aos homens, que tem sido 
objeto de preocupação recente por parte do Minis-
tério da Saúde (Braz, 2005). 

A maior diferença constatada em relação ao uso 
de serviços segundo a idade consistiu na maior 
utilização do serviço público por parte de pessoas 
maiores de 35 anos. Esse fato contrasta com a maior 
utilização de serviços particulares por parte dos 
mais jovens. Essa assimetria pode ser explicada 
pelas diferentes percepções relacionadas à idade em 
relação às formas de exposição, além do estigma.

Quanto ao uso de serviços segundo a cor, a maior 
diferença nas proporções foi observada na conduta 
adotada diante de sinais e sintomas de DST.  Pessoas 
classificadas como negras se automedicaram mais 
frequentemente do que pessoas não negras, entre 
as quais predominou a busca pelo serviço público. 
Essa diferença pode decorrer do estigma relacionado 
às DST, da inexistência do serviço e de tradições 
culturais.   

Apesar do grande numero de pessoas que afir-
maram saber o que é HIV/aids e como ele se trans-
mite, uma série de mitos sobre a doença ainda é 
predominante no imaginário dessas populações, 
tais como a transmissão pela picada de insetos ou 
por banhar-se em rios ou lagos juntamente com 
pessoas portadoras do vírus. Não há dúvidas que a 
situação dessas comunidades não é ideal e não está 
próxima dela. Não podemos descartar, porém, os es-
forços nas últimas décadas, dos movimentos negros, 
das comunidades remanescentes de quilombo e do 
atual governo. Como já destacamos anteriormente, 
as respostas ao Decreto 4.887, de 20 de novembro 
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de 2003 (uma conquista desses movimentos), já 
são visíveis e trouxeram uma série de benefícios 
materiais e simbólicos para os quilombolas. Porém 
não se pode desguarnecer. O quadro atual só irá se 
modificar com políticas públicas de inclusão social 
que combatam o preconceito e deem acesso ao pleno 
direito de cidadania, que não se faz por lei, mas com 
educação de qualidade, saúde, acesso à informação 
e direitos e deveres, de fato, iguais.

Apesar de ter sido realizada uma amostragem 
aleatória dos locais da pesquisa, a amostra dos 
sujeitos quando contatados nos respectivos locais 
não foi probabilística, limitando a generalização das 
prevalências obtidas para o universo da população 
estudada (Pereira, 1999). Outra limitação decorre 
do tipo de estudo (transversal), em que há vieses de 
prevalência/sobrevivência e ambiguidade temporal. 
Além disso, a formulação de perguntas sobre temas 
sensíveis pode levar a constrangimentos incorrendo 
em vieses de aferição/informação. Essas possibilida-
des foram minimizadas pelo treino dos entrevistado-
res e pela formulação cuidadosa das questões.  

Os achados deste estudo reafirmam a situação de 
vulnerabilidade da população negra na questão do 
acesso e da utilização dos serviços de saúde.  O estudo 
reafirma a necessidade de políticas públicas específi-
cas voltadas aos segmentos mais vulneráveis, levando-
-se em conta a tendência da epidemia. É importante 
ressaltar a necessidade de capacitação e incentivo às 
equipes dos programas PACS e PSF, haja vista sua 
relevância na assistência dessas comunidades.
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Resumo 
Objetivo: Apresentar a avaliação realizada sobre 
as possibilidades de integração entre as agendas 
do movimento negro e a prevenção das DST/aids. 
Metodologia: Utilizou-se o instrumento qualitativo 
chamado de Panel Delphi, dada a sua flexibilidade 
de consultas. Foram cadastradas 135 entidades do 
movimento negro, tendo 41 delas aceitado a pro-
posta de participar do painel de questões. O projeto 
foi extensivo aos sete municípios da região do ABC 
paulista, sendo que 32,8% do total da população da 
região é composta de pretos e pardos. Resultados: O 
grupo de 41 entidades participantes propôs-se a atu-
ar em ações de prevenção das DST/aids diretamente 
(agregando-as às suas atividades cotidianas),  ou 
indiretamente (através de ações de controle social) 
e avaliou a necessidade de um entendimento sócio- 
-histórico da vulnerabilidade da população negra, 
em relação não somente à prevenção de DTS/aids, 
mas também da saúde como um todo e da totalidade 
da vida: “[...] a história do negro é de desumanização, 
negação da condição de ser humano, que expõe os 
negros a qualquer doença. A informação fica sem cre-
dibilidade vinda dessa maneira. O negro precisa ser 
visto como ser pleno.” (1.10.1). Conclusões: O racismo 
vivenciado tem impacto nas condições de acesso à 
saúde e tem se refletido na maior vulnerabilidade 
de homens e mulheres negros para a infecção de 
HIV. Os elementos de afirmação da identidade racial 
contribuem para a promoção da saúde da população 
negra. Ações conjuntas entre os serviços de saúde e o 
movimento social possibilitam condições de fortale-
cimento de uma política de enfrentamento das DST/
aids entre as negras e os negros brasileiros.
Palavras-chave: Movimento social negro brasilei-
ro; Saúde da população negra; Prevenção de aids; 
Racismo. 

Abstract
Objective: To present the integration possibility eva-
luation (between the agendas of the black movement 
with the themes of health, particularly in relation 
to prevention of STD/AIDS). Methods: We used the 
qualitative instrument called the Delphi Panel, given 
its flexibility to consultations with stakeholders 
with different power resources. 135 were registered 
entities of the black movement: 41 of them agreed 
to participate in the panel of questions. The project 
was extended to seven cities in the ABC region, 
bringing together 655,886 inhabitants (browns and 
blacks), who represent 32.8% of the total population 
of the region. Results: The group of 41 participating 
(grass-roots organizations) proposed to act in ac-
tions of prevention of STD/AIDS directly (by adding 
them to their daily activities) or indirectly (through 
actions of social control) and assessed the need to 
understand socio-history of the greater vulnerabi-
lity of the black population, not only in relation to 
the prevention of STD/AIDS, but also of health as 
a whole and the totality of life: “[...] the history of 
black dehumanization is a denial of the condition to 
be human, which exposes blacks to any disease. The 
information is unreliable, if coming this way. Blacks 
must be seen as a whole. Conclusions: The racism is 
understood as something that precedes any other, it 
has an impact on the access to health and has been 
reflected in the greater vulnerability of black men 
and women to HIV infection. The elements of affir-
mation of racial identity contribute to promoting the 
health of black people. Joint actions between health 
services and social movements provide conditions to 
strengthen a policy of confronting STD/AIDS among 
black women and black men, all Brazilians.
Keywords: Brazilian Black Social Movement; Black 
Population’s Health; AIDS Prevention; Racism.
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Introdução 
O projeto que originou este artigo2 foi realizado en-
tre agosto de 2006 e dezembro de 2007 na região do 
ABC paulista, da qual fazem parte sete municípios: 
Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano 
do Sul, Diadema, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra 
e Mauá, que reúnem 655.886 habitantes pardos e 
pretos (IBGE, 2000), os quais representam 32,8% 
do total da população da região.

O movimento negro, ligado direta ou indireta-
mente às questões de saúde, indica, há muito tempo, 
que a epidemia de aids tem forte impacto na popu-
lação negra (Werneck e col., 2002, p. 75). 

A ausência até o momento do recorte racial e 
étnico nas estatísticas oficiais sobre a epidemia 
do HIV/aids dificulta o conhecimento do processo 
de expansão da epidemia nesse segmento popu-
lacional. Porém, se entendermos a ideia de vulne-
rabilidade como impossibilidade de exercício de 
cidadania, pode-se afirmar que os jovens negros 
são os que mais enfrentam problemas de acesso 
aos serviços em todos os níveis, já que, visto 
dessa perspectiva, apresentam características 
sociais e culturais que os tornam mais vulnerá-
veis (Pinho e col., 2002, p. 64) 

Apesar de existir uma produção ainda pequena 
de informações que esclareçam as disparidades de 
condições de saúde entre brancos e negros, pes-
quisas recentes realçam as dimensões raciais da 
vulnerabilidade para as DST/aids.

Para evidenciar esse aspecto destacamos que 
a taxa de mortalidade por aids, segundo cor/raça, 
no ano de 2000 no Brasil, foi de 10,61/100 mil habi-
tantes para mulheres brancas e 21,49/100 mil para 
as pretas e 22,77/100 mil habitantes para homens 
brancos e 41,75/100 mil para os pretos (Batista e 
col., 2002 apud Lopes, 2004, p. 81).

Essa tendência se repete em relação às taxas de 
adesão às práticas sexuais mais seguras, que são 
inferiores entre as jovens negras (28%) em relação a 
jovens brancas (42%) (Pinho e col., 2003 apud Lopes, 
2004, p. 80). 

Em relação ao acesso à testagem e ao uso de 
preservativo, observamos condições desiguais entre 
negros e não negros. Os preservativos são conside-
rados caros e por isso de difícil aquisição por 2,2 
negros para cada branco e essa condição foi citada 
como importante impeditivo para seu uso (MS/IBO-
PE, 2003 apud Lopes, 2004, p. 80). 

 Levando em consideração que o conhecimento 
sobre a condição sorológica é um direito, o acesso 
à testagem é menor entre os negros, pois enquanto 
33,2% dos não negros dizem ter realizado a testa-
gem, entre os negros essa taxa cai para 27,1% (França 
Júnior, 2003 apud Lopes, 2004, p. 80).

Em 2005, o Ministério da Saúde, através do De-
partamento de DST, Aids e Hepatites Virais lançou 
os editais de pesquisa 02 e 04/2005, concretizando 
uma antiga reivindicação do Movimento Negro para 
que, rapidamente, se acumulassem informações 
socioepidemiológicas sobre as vivências experimen-
tadas pela população brasileira negra em relação às 
DST/aids.

O Centro de Estudos em Saúde Coletiva, da Fa-
culdade de Medicina do ABC tomou para si a tarefa 
de discutir junto ao movimento social negro do ABC 
paulista as possíveis intersecções entre a agenda do 
movimento e a prevenção das DST/aids.

O movimento social negro constituiu-se, ao lon-
go de sua história recente, como uma força social 
representativa da trajetória de homens e mulheres 
negros.  Essa trajetória não linear se tornou elemen-
to fundamental na busca por melhores condições 
de vida da população negra no Brasil, assumindo a 
interlocução da variada gama de demandas humano-
-societárias desse grupo populacional (Guimarães, 
2007, p. 6). 

Esse aspecto é de grande relevância, pois esse 
grupo amplia a rede de sujeitos sociais envolvidos 
nas dimensões de cuidados com a saúde, pois tem 
o potencial de trazer em si “[...] os elementos de 
interação dialógica que complementam, no campo 
da saúde, o potencial da construção de consensos 
acerca dos fenômenos saúde/doença com os legí-
timos sujeitos dessas vivências.” (Ayres, 2005, p. 
553-554). 

2 Projeto de Pesquisa “Sensibilidade e potencialidades das organizações do movimento negro para a promoção da saúde e prevenção às 
DST/aids”.
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Este texto traz os resultados do diálogo, reunidos 
sob quatro temáticas que o movimento negro do ABC 
paulista debateu entre si e conosco.

Metodologia
Foram cadastradas e convidadas a participar do 
painel 135 organizações das sete cidades da região. 
Destas, 41 participaram da primeira fase e 33 da 
segunda fase. 

Houve a necessidade de procedermos à seleção 
das entidades religiosas de matriz africana, pois 
elas estavam representadas em grande número: 
78. Nesse caso foram selecionadas 11 delas a partir 
dos critérios que envolviam: disponibilidade de 
participação, representação de entidades dos sete 
municípios da região e a proporcionalidade por 
tamanho da população do município.

A técnica eleita para promover o diálogo foi a 
Metodologia Delphi ou Painel Délfico (Linstone 
e Turoff, 2005, p. 243). O instrumento Delphi foi 
desenvolvido nos EUA, inicialmente na área de 
tecnologia, e ganhou espaço na área das ciências 
humanas, particularmente na área da Saúde, pela 
sua aplicabilidade em informantes com grande ex-
periência no seu setor de atuação (Piola e col., 2002, 
p. 182; Nogueira, 2002, p. 185; Machado e Ruperto, 
2005, p. 10). 

Esse método de consulta assíncrona facilitou a 
pesquisa, dada sua flexibilidade para consultas em 
condições nas quais “[...] atores, com distintos recur-
sos de poder, definem [...] quais variáveis da política 
em questão podem lhes parecer as mais adequadas 
para a mediação” (Akerman, 2005, p. 105). 

O painel délfico desta pesquisa teve duas rodadas 
de questões, pois avaliamos que a quantidade de 
problematizações afeitas aos objetivos geral e espe-
cíficos foram alcançados a partir tanto da amplitude 
de aproximações que o Movimento Negro nos trouxe 
quanto da literatura que nos amparou na organiza-
ção das temáticas levantadas pelos informantes.

Em relação às terminologias que utilizamos, 
cada etapa de aplicação de questões analisadas pelos 
representantes consultados foi denominada de Ro-
dada (Round), as discussões reunidas compuseram 
o Painel Délfico (Linstone e Turoff, 2005, p. 245) e 
os informantes do Movimento Negro tornaram-se 

assim Painelistas (Linstone e Turoff, 2005, p. 251).
A primeira rodada de questões visava explorar 

como o movimento negro entendia a temática da 
saúde, particularmente em relação à prevenção das 
DST/aids, no seu cotidiano de atuação, e a segunda 
fase, composta de enunciados das respostas da 
primeira rodada.

A avaliação do potencial de adesão do movimento 
social negro às ações de prevenção das DST/aids in-
clui o reconhecimento da diversidade de atuações e 
formatos das entidades, tal como buscamos garantir 
em nossa pesquisa, pois lançamos mão da perspecti-
va que expressa a ideia de que: “cada agente, ainda 
que não saiba ou não queira, é produtor e reprodutor 
do sentido objetivo, porque suas ações são o produto 
de um modo de agir do qual ele não é o produtor 
imediato, nem tem o domínio completo” (Bourdieu, 
1972, apud  Minayo e Sanches, 1993, p. 253).

Na análise da objetivação da prática social do 
movimento negro, principalmente quando dividimos 
essa análise com os sujeitos da vivência, podemos 
observar os efeitos da universalização e particulari-
zação (Minayo e Sanches, 1993, p. 238) do concreto 
vivido e seus significados. 

Para isso, as entidades designaram representan-
tes, dentro de condições que previam que a pessoa 
entrevistada reunisse consigo memória e história 
da atuação daquele grupo.

O plano de análise das entrevistas foi pautado no 
papel do discurso como consolidado de apreensão 
de aspectos relevantes da vulnerabilidade junto aos 
interlocutores do movimento negro.

O Movimento Negro, composto de “seres-capazes-
de-fazer”, expõe, através de sua atividade, um saber 
constituído, uma forma de conhecer o mundo, pois 
como Gadamer enuncia, a práxis é “sempre tam-
bém a escolha e decisão entre possibilidades. Ela já 
carrega sempre uma relação com o ‘ser’ do homem” 
(Gadamer, 2006, p. 629).

Para Lukács, o “ser-capaz-de-fazer”, ao fazer está 
produzindo trabalho, entendido como “resposta à 
vida cotidiana, aos seus questionamentos e necessi-
dades” (apud Antunes, 2005, p. 138). Essas respostas 
não são mais em relação à natureza, mas sim em 
relação aos sujeitos entre si e o produto obtido é uma 
interação social (Bakthnin, 1999, p. 28) que desvela 
relações. Como consequência, temos o aprimora-
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mento da consciência que é “uma consciência social 
que determina tanto aquele que dela precisa como 
ele mesmo – dito de outra maneira: uma consciência 
social que determina todos os que ocupam um lugar 
no processo social do trabalho. Até mesmo o simples 
beneficiário, ainda que indiretamente, possui este 
lugar” (Gadamer, 2003, p. 630).

As entidades participantes representam todas as 
modalidades de atuação do Movimento Negro que 
encontramos na região, amparando a capacidade de 
composição de um painel suficientemente distinto 
e amplo (Fontanella e col., 2008, p. 22), conforme 
demonstramos no gráfico 1. 

Caracterização e agenda do movimento negro 
na região

Para este estudo foi considerado como movimento 
negro o conjunto de indivíduos, organizações e/
ou expressões culturais voluntárias, ou de matriz 
africana, que desempenhem ação de preservação 
da cultura negra e/ou, principalmente, de enfrenta-
mento ao racismo (Moura, 1988, p. 120).

É notável a grande variação no formato das 
organizações negras, dadas as transformações vi-
venciadas através da história, assim como aspectos 
relacionados à localização geográfica e ao tipo de 
trabalho desenvolvido (Moura, 1988, p. 120; Guima-
rães, 2007, p. 6). 

Essa constatação pode ser verificada no Gráfico 
1, quando observamos as diferentes modalidades 
organizativas que as entidades participantes das 
sete cidades da região declararam exercer.

O grupo de organizações participantes da pes-
quisa representa qualitativamente a multiplicidade 
de modalidades organizativas observada em Moura 
(1988, p. 132), abarcando as organizações políticas, 
culturais, religiosas, exemplificadas pelo movimen-
to de mulheres negras, movimento hip-hop, religiões 
de matriz africana, grupos islâmicos, pastorais ou 
setoriais de combate ao racismo de partidos políti-
cos etc.

Verificando a autoclassificação por atividade 
principal, exposta no Gráfico 2, observamos que 
as organizações do movimento negro que se iden-
tificam como atuantes na área cultural e política 
foram a maioria. 

Objetivando aprofundar esse diagnóstico, utili-
zamo-nos de um questionário aberto, que explorou, 
na primeira rodada, quais seriam as temáticas 
prioritárias das atuações das entidades da região 
entrevistada. Como pode ser observado no Quadro 1, 
as organizações listaram livremente as prioridades 
que vislumbram na agenda do movimento.

1
111

1 2

2

2

12

4

Cultural

Política

Educacional

Religiosa

Outros

Cultural e política

Cultural e educacional

Cultural, política e educacional

Cultural, política, empresarial e educacional

Cultural, política, religiosa e educacional

Cultural e empresarial

Cultural, política, educacional e esportiva

Cultural, política e religiosa

Grafico 1 - Autoclassificação das atividades das enti-
dades participantes do Painel 
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Quadro 1 - Temas prioritários na agenda do movimento 
social negro do ABC Paulista

Categoria Frequência

Educação/cultura/conscientização 53 citações

Tema prioritário da agenda Frequência (citações)

Cotas 17

Educação 10

Inclusão no Ensino Superior 1

Cultura 8

História da África 3

Reconhecimento e valorização  
da história negra/identidade

3

Autoestima 3

Ações de conscientização 2

Religiosidade africana 2

Creche    1

Hip-hop 1

Lei 10.6393 1

Feriado 20 de novembro 1

Desenvolvimento econômico e social 9 citações

Tema prioritário da agenda Frequência (citações)

Desenvolvimento econômico (visando 
emprego)

1

Desenvolvimento e vulnerabilidade 
social

2

Inclusão social 2

Emprego

Racismo ambiental4 1

Segurança alimentar 1

Saúde 13 citações

Tema prioritário da agenda Frequência (citações)

Prevenção de DST/aids 1

Violência 3

Anemia falciforme 2

Saúde 7

Segmentos 5 citações

Tema prioritário da agenda Frequência (citações)

Juventude negra 2

Quilombos 2

Mulher negra 1

3 A Lei federal nº 10.639/03 torna obrigatório, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares o ensino sobre 
História e Cultura Afro-Brasileiras, contemplando o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura 
negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, valorizando a participação do povo negro nas áreas social, econômica e 
política pertinentes à História do Brasil (Brasil, 2005, p. 7).

4 O painelista nos esclareceu que entende o racismo ambiental num contexto em que o ambiente social é o palco do racismo, o que vai de 
encontro à definição de Lopes (2003) e Werneck (2002) sobre esse mesmo conceito.

9

20

29

33

1 2
7

Gráfico 2 - Atividades das entidades participantes por 
categoria principal
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A vulnerabilidade da população negra ao HIV/Aids: 
como o movimento negro percebe essa relação

Um dos objetivos específicos desta pesquisa foi 
conhecer a percepção do movimento negro do ABC 
sobre a vulnerabilidade da população negra ao 
HIV/aids.

O grupo de painelistas avaliou que é necessário 
um entendimento sócio-histórico da vulnerabilida-
de da população negra, em relação não somente à 
prevenção de DST/aids, mas também à saúde como 
um todo e à totalidade da vida: 

“[...] a história do negro é de desumanização, 
negação da condição de ser humano, que expõe 
os negros a qualquer doença. A informação fica 
sem credibilidade vinda dessa maneira. O negro 
precisa ser visto como ser pleno.” (Entrevista 
1.10.1).

Os painelistas apontaram que as relações raciais 
no Brasil impactam na condição de acesso à saúde 
e têm se refletido na maior vulnerabilidade de ho-
mens e mulheres negros para a infecção pelo HIV. 
O racismo é entendido pelos participantes como o 
embarreiramento social, vivenciado no cotidiano 
dos brasileiros negros, apresentando-se, em suas 
falas, ora como processo ora como produto da dis-
criminação. 

Essas vulnerabilidades se apresentam como fa-
tores que limitam a consolidação da equidade racial 
em saúde, associadas às dificuldades de acesso aos 
serviços vivenciadas pela população que mora dis-
tante dos centros urbanos. Para os informantes 

“[...] falta os profissionais da saúde chegarem na 
periferia” (Entrevista 4.2.3). 

Para a superação desse distanciamento, o pai-
nel indica a participação da população negra nas 
funções mais especializadas do setor saúde a uma 
estratégia de fortalecimento da equidade:

 “[...] que os negros possam ser profissionais 
de nível superior e não só para trabalhos ma-
nuais.” (Entrevista 7.2.3). 

Partindo dessas constatações, a maioria dos pai-
nelistas (28) afirmou a necessidade de qualificação 
técnica direcionada ao setor saúde, preparando-o 
para lidar com as especificidades da população 
negra. Em primeiro lugar, essa qualificação deveria 

iniciar-se a partir da identificação e enfrentamento 
do racismo institucional entrevisto nos serviços de 
saúde: 

“[...]Somente com a superação do racismo dos 
profissionais da saúde que iremos promover a 
equidade na saúde, contribuindo para elabora-
ção e implementação de políticas de ações afir-
mativas e subsidiar a sociedade sobre o tema. 
(Entrevista 1.3.3).

O setor saúde deve também considerar a exis-
tência das desigualdades raciais desenvolvendo 
estratégias para a promoção da equidade: 

“[...]Que as organizações da saúde, ou não, perce-
bam as especificidade da saúde negra e identifi-
quem as desigualdades em saúde, mapeando-as. 
Com esse material será possível fazer promoção 
à saúde de verdade” (Entrevista 1.2.3). 

A saúde na agenda do movimento negro

Nesta pesquisa foi possível identificar diversas 
formas de atuação do movimento negro junto a 
questões fundamentais para o cuidado com a saúde 
e as interfaces com a prevenção do HIV/aids.

Na primeira rodada, os informantes foram in-
terrogados sobre a presença da temática saúde na 
agenda do movimento negro e quais as respectivas 
áreas de concentração. Entre os 41 participantes 
da rodada, 19 identificam preocupação com o mo-
vimento, afirmando como área de concentração a 
anemia falciforme (2 citações); violência (3 citações); 
prevenção às DST/aids (1 citação) e saúde como tema 
geral (7 citações): 

“Sim, existem alguns agravos específicos que o 
movimento pressiona para que o poder público 
ofereça atendimento” (Entrevista  4.1.2). 

O destaque dedicado à anemia falciforme de-
nota a relevância que essa temática assumiu para 
o movimento negro. O foco neste agravo, porém, 
pode revelar um desconhecimento, por parte dos 
informantes, da existência de outros agravos tão 
ou mais frequentes.

Um segundo grupo com nove informantes 
justapôs à sua avaliação uma crítica, pois, apesar 
de reconhecer a existência da temática saúde na 
agenda do movimento negro, referiu fragilidade ao 
tratar o assunto: 
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“[...]O Movimento Negro não atua como deveria 
e no poder publico há racismo institucional” 
(Entrevista  4.5.2). 

Um terceiro grupo, também com nove informantes, 
relatou não visualizar de forma alguma a presença 
dessa discussão no conjunto do movimento negro:

“A saúde nunca foi uma prioridade do movimento 
negro, ela está pontuada apenas. Há temas mais 
urgentes colocados e o movimento não dá conta” 
(Entrevista  2.5.2). 

Nossa hipótese é que a disparidade de opiniões 
observada nesses depoimentos pode estar associada 
a um desconhecimento por parte de alguns infor-
mantes das ações de outras entidades. 

Modalidades de atuação: a saúde e os determi-
nantes sociais

O diálogo empreendido na primeira rodada possi-
bilitou observar a atuação do movimento negro em 
duas dimensões de atuação que não se excluem, mas 
revelam diferentes intersecções: a atuação direta em 
saúde e a atuação sobre os determinantes sociais 
da saúde.

Por hora, focaremos os resultados da primeira 
rodada, apresentados sobre essas duas primeiras 
categorias: ações diretamente ligadas à saúde e 
atuação sobre os determinantes sociais. 

O quadro 2 ilustra o cenário encontrado.

Quadro 2 - Ações de saúde realizadas pelas entidades

Desenvolvem ações de saúde Diretamente Modalidade Indiretamente Modalidade

28/41 entidades 15 Atuação em instâncias de controle social.
Desenvolvimento de ações de prevenção 
às DST/aids.  
Pesquisas e levantamento sobre 
produção de conhecimento voltado à 
saúde da população negra

13 Coordenação de Projetos 
e atividades voltadas 
para a ampliação da 
qualidade de vida, 
autoestima, cidadania, 
assistência social, 
cultura.

Foram consideradas atuação direta aquelas ações 
que tiveram o recorte Saúde como objeto de trabalho 
e atuação indireta aquelas ações cujo foco era o res-
peito aos Determinantes Sociais da Saúde. 

Entre as ações diretamente relacionadas à saú-
de realizadas por 15 das entidades, destacam-se as 
pesquisas voltadas para o controle social, palestras, 
intervenção cultural comunitária voltadas com en-
foque na prevenção das DST/aids: 

“[...]Fazendo pesquisas sobre os agravos mais 
comuns a população negra. Busca base para dis-
cutir as políticas públicas” (Entrevista  1.3.3); 

“Atividades culturais/artísticas divulgamos o 
uso do preservativo e gravidez na adolescência” 
(Entrevista  4.8.3).

Esses depoimentos expressam que há organiza-
ções do movimento negro da região que já desenvol-
vem ações diretamente ligadas à saúde da população 
negra. Esse posicionamento oferece possibilidades 

profícuas para a construção de parcerias entre o 
movimento negro e o setor saúde visando à conso-
lidação de ações voltadas à população negra.

Entre os painelistas, a maioria das organizações 
afirma que o movimento negro não desenvolve ações 
direcionadas ao setor saúde, pois listam outras temáti-
cas prioritárias em sua agenda, mas 13 deles incluíram 
estas outras temáticas que têm impacto sobre os deter-
minantes sociais de saúde da população negra. 

Esse dado ganha mais importância à medida que 
revela, por parte desses informantes, uma visão am-
pliada de saúde relacionada aos seus condicionantes 
sociais, políticos, econômicos, culturais etc.:

” [...] o movimento negro trabalha consciência 
racial, entendendo autoestima como fator pre-
ponderante na preservação da saúde“ (Entrevista 
1.4.2);

 “A ação do Movimento reflete sobre os determi-
nantes sociais da saúde.” (Entrevista 7.3.2);
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Outros depoimentos enfatizam esta tendência 
ao explicitarem como operacionalizam ações de 
saúde:“O [nosso] recorte é de condicionamento 
físico” (Entrevista  1.7.3); 

“[Trabalhamos] saúde mental com autoestima 
fazendo-as [as mulheres negras] belas, sentindo 
bem com sua aparência” (Entrevista  1.6.3); 

“Saúde é tema transversal dentro das ações de 
cultura. Valorização das pessoas produz saúde” 
(Entrevista  4.3.3).

Os sofrimentos psíquicos associados ao racismo 
são apresentados como inibidores da qualidade de 
vida e principalmente como fator imobilizador da 
reivindicação social: 

“O descaso na saúde com a população negra é 
parte de uma ação sistemática de exclusão. A 
falta de consciência racial associada à baixa 
autoestima não criam mecanismos individuais 
e coletivos para a luta ou reivindicação de seus 
direitos na saúde” (Entrevista 1.2.2). 

O diagnóstico apontado indica as possíveis 
intersecções a serem realizadas ao pensar a saúde 
da população negra com enfoque no HIV/aids. O 
fortalecimento da autoestima configura-se como 
importante instrumento de preservação da saúde 
física e mental: 

“Quando gostamos do nosso corpo cuidamos” 
(Entrevista 1.9.2); 

“Consciência racial e autoestima como facilitador 
na luta contra infortúnios da saúde”(Entrevista 
1.13.2). 

Outro aspecto apontado é a importância da cons-
ciência racial na obtenção de parâmetros para o en-
frentamento das desigualdades raciais em saúde: 

“a consciência racial leva ao conhecimento e 
enfrentamento dos índices negativos de saúde 
da população negra” (Entrevista 4.6.2). 

Potencial de adesão a ações e parcerias para a 
prevenção das DST/aids

Tendo o primeiro painel, que tratou amplamente do 
tema Saúde com o movimento negro, na segunda 
rodada focamos o debate nas questões que avalia-
ram a vulnerabilidade em relação às DST/aids, tema 
específico de nossa pesquisa. 

Desta fase, participaram 33 entidades, pois 2 
foram eliminadas por apresentarem respostas evasi-
vas, 1 painelista considerou que  ia contra sua crença 
religiosa, 1 painelista não se sentiu contemplado 
nos enunciados da primeira rodada, 2 painelistas 
deixaram de atuar nas suas entidades no intervalo 
de tempo entre as duas rodadas e 2 entidades não 
quiseram participar da segunda fase.

Identificamos nesta fase do painel, três dimen-
sões de atuação que não se excluem, mas revelam 
diferentes caminhos a serem seguidos a partir das 
especificidades do movimento negro: 

a) Atuação sobre os determinantes sociais de 
saúde

A atuação histórica deste movimento social é vital 
na construção de redes identitárias de solidariedade 
e mobilização social, visibilização das iniquidades 
e manutenção e/ou ressignificação da cultura an-
cestral. 

Essa atuação em si já é importante fator de pro-
moção da saúde por atuar diretamente sobre seus 
determinantes sociais (Akerman, 2005, p. 87) e in-
dica um dos caminhos possíveis para a interlocução 
do movimento negro, pois possibilita pensar que 
mesmo nos casos em que a temática saúde (e/ou HIV/
aids) não é prioridade de agenda das organizações 
o diálogo se faz possível (e necessário) entre o setor 
saúde e o movimento social. 

b) Controle social das políticas públicas

Outra tendência de interlocução do movimento 
negro é a atuação voltada ao controle social das 
políticas públicas de saúde.

Para alguns informantes, as iniquidades raciais 
em saúde exigem uma postura ativa do movimento 
negro diante dos espaços de controle social: 

“O movimento negro não pode esperar que o 
sistema acabe com as desigualdades, deve 
apropriar-se dos espaços de controle social... e 
a partir daí... lutar por ações diretas enquanto 
política de Estado.” (Entrevista 1.3.6). 

Para eles, a efetivação do controle social concre-
tiza-se com a participação efetiva dos membros do 
movimento negro nos espaços de poder:

 Só teremos controle social efetivo se estivermos 
no poder: gestor público negro para qualificar o 
debate dentro do executivo (Entrevista 1.7.6.).
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Destacamos este último depoimento por trazer 
implícita a defesa da conquista de espaços de poder 
nas intuições de saúde como estratégia central no 
controle social das políticas públicas. No mesmo 
caminho, outro informante enfatiza: 

“Já fazemos essa interlocução, porém de baixo 
calibre. O que é necessário é termos o poder em 
nossas mãos para controlar políticas públicas... 
precisamos ter gestor político negro para qualifi-
car o debate dentro do Executivo. Caso contrário, 
não seremos prioridade. (Entrevista 1.7.4).

c) Atuação direta em ações de prevenção

Outra tendência apontada no diálogo foi a possibili-
dade de o movimento desenvolver ações de prevenção 
junto à população negra, como campanhas educati-
vas, multiplicação de informação sobre DST/aids: 

“Os membros do movimento dominam os có-
digos de linguagem e expressão que podem 
gerar confiança, segurança e empatia junto 
à população negra. Possuem um diagnóstico 
mais preciso que um técnico qualquer.” (En-
trevista 4.1.4). 

Outro item citado pelos informantes como por-
tador de grande potencial de adesão às ações de 
prevenção às DST/aids são as expressões culturais 
negras ou de matriz africanas. A proximidade apre-
sentada pelos agentes destas expressões culturais 
em relação à população negra é vista como um faci-
litador no processo de identificação e assimilação 
das mensagens de prevenção.

Para os informantes, a cultura negra traz em seu 
bojo um potencial multidimensional e abrangente, 
que pode contribuir para as ações de prevenção às 
DST/aids, facilitando o diálogo junto à população 
negra: 

“[...] a partir desses elementos podemos sen-
sibilizar a população com mais eficiência.” 
(Entrevista 5.4.5).

Os elementos da cultura de matriz africana são 
amplamente citados como exemplos possíveis e 
concretos na atuação conjunta com as ações de 
prevenção, através da difusão de informação ou 
sensibilização a respeito do tema: 

“É possível falar de prevenção durante a confec-
ção da trança.” (Entrevista 1.6.5). 

Algumas organizações já realizam essa interlo-
cução através de suas expressões: 

“[...]o hip-hop na nossa cidade já realizou traba-
lhos de prevenção de DST e aids por intermédio 
de seus elementos.” (Entrevista 4.4.5).

Outros informantes avaliam que para além da 
multiplicação de informação, a cultura negra já 
contém em si aspectos de promoção da saúde: 

“A capoeira não é apenas esporte, mas educação, 
saúde e cultura; nossos terreiros de umbanda 
e candomblé são templos de educação, saúde, 
resgate cultural e alimentação. A cultura negra 
é uma forma de enfrentarmos esse problema.” 
(Entrevista 1.7.5).

Outra importante questão levantada versa sobre 
o conhecimento de recuperação da saúde presente 
na cultura de matriz africana desvalorizada pela 
medicina e pelos valores ocidentais modernos, ainda 
que o Seminário Nacional de Saúde da População 
Negra e a Conferência Nacional de Assistência Far-
macêutica, realizado em 2004, tenha referendado 
as práticas tradicionais: 

“A contribuição da cultura africana permeia 
todos os setores da vida social. Na arte de curar 
são inúmeros os exemplos: remédios, saberes 
africanos e indígenas formam um emaranhado 
complexo. Ocorre que a desvalorização do saber 
popular médico de origem africana torna invisí-
vel a enorme contribuição africana. A medicina 
familiar e de vizinhança, a arte do parto, saberes 
relativos a fertilidade e infertilidade das sábias 
pretas velhas.” (Entrevista 1.3.5).

Condições necessárias para a efetivação da in-
terlocução

A partir do caminho percorrido, discutimos com os 
informantes as condições necessárias para a efeti-
vação do movimento como interlocutor da população 
negra nas ações de saúde. 

Houve quase unanimidade no painel em apontar 
a necessidade de qualificação em relação ao tema 
Prevenção às DST/aids na população negra. 

A qualificação é identificada como obtenção de 
base informacional e de dados para apreensão da 
realidade da saúde da população negra: 



131  

“ Poder de forma definitiva obter dados concretos 
para, a partir daí, pensar em formas de atuação 
e políticas específicas para esse problema” (En-
trevista 2.5.3). 

 Um painelista evidencia a importância do in-
tercâmbio dessa temática entre as organizações do 
movimento: 

“As lideranças precisam de fato se qualificar, em 
vários temas e intercambiar essas habilidades 
no movimento negro” (Entrevista 1.7.3).

Temos aqui uma apropriação da demanda rela-
cionada com o papel de interlocução do movimento 
negro com a população negra, passando por dois 
pontos muito importantes. Um deles é o desenvol-
vimento de instrumentos científicos para validar e 
avaliar o trabalho e o outro e a formação de multi-
plicadores de informações em DST/aids partir dos 
próprios membros da comunidade: 

“[...]Maior incentivo a pesquisa, instrução cientí-
fica, pedagógica, vínculo comunitário como for-
ma de base de apoio efetivo. Envolver o cotidiano 
das pessoas para desenvolver alternativas de 
conscientização coletiva” (Entrevista 1.8.3);

“[...]Seria interessante pegar multiplicadores 
no movimento e capacitá-los. A comunicação 
pode ser facilitada pela identificação, a intera-
ção do movimento e pop negra gera um código 
de expressão” (Entrevista 4.1.3).

O item apoio financeiro foi o menos citado entre 
as modalidades apresentadas no painel. Discutimos 
com os painelistas a baixa frequência desse item e  
eles indicaram que o principal problema era a falta de 
conhecimento a respeito dos mecanismos de finan-
ciamento vigentes, fator comum a 20 painelistas.

Uma porção minoritária (3 informantes) referiu 
dispor de conhecimentos relativos aos mecanismos 
de financiamento para ações de prevenção, sendo 
que os demais detinham pouco ou nenhum conhe-
cimento acerca desse mecanismo: 

“[...]Talvez tenha sido o menos citado [o apoio 
financeiro] exatamente pela falta de conheci-
mento sobre o os mecanismos de financiamento.” 
(Entrevista 6.2.6).

Diante do predominante desconhecimento (total 
ou parcial) das organizações do movimento negro 

dos mecanismos de financiamento, 13 informantes 
fizeram críticas severas sobre os empecilhos cor-
rentes a esse acesso, como exemplificamos na fala 
deste participante: 

“As doenças próprias da população negra e de-
mais oportunistas de condições sociais não são 
tratadas. Por descaso do governo, raramente se 
investe em pesquisa ou se direciona tratamento” 
(Entrevista1.3.6). 

Fatores como burocracia, centralização de infor-
mações, existência de critérios excludentes e práti-
cas de controle político das organizações, via apoio 
financeiro, associados a uma despreocupação com 
investimento em pesquisas que contribuam para o 
enfrentamento das desigualdades raciais em saúde 
são os fatores apontados pelos informantes como 
limitadores do conhecimento desse importante 
mecanismo administrativo.

“[...] é claro que o apoio financeiro é fundamental, 
mas é lamentável porque ele está associado a 
controle e cooptação dos movimentos e as polí-
ticas desse tipo são de Estado e não de Governo. 
Temos conhecimento relativo porque há pouca ou 
nenhuma transparência sobre esse mecanismo, 
normalmente as informações são apropriadas e 
monopolizados por pequenos grupos que não têm 
nenhum compromisso com a população negra” 
(Entrevista 2.2.6).

Um grupo de painelistas ressalta a necessidade 
de qualificação para o movimento negro acessar os 
mecanismos de financiamento: 

“[...] para o financiamento de projeto as organiza-
ções precisam estar preparadas intelectualmen-
te, documentação e articulação nos conselhos de 
saúde ou de empresas privadas de onde virá o 
dinheiro” (Entrevista 1.7.6.).

Considerações Finais
Há uma evidente potencialidade de adesão das 
entidades do movimento negro do ABC paulista em 
agregar-se às ações de prevenção contra as DST/aids 
e o perfil das entidades apresenta uma dinâmica 
diversificada que sugere diferentes possibilidades 
de atuação sobre a vulnerabilidade da população 
negra às DST/aids.
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A demanda básica apresentada pelos painelistas 
é a produção de materiais informativos voltados 
para população negra, abrangendo o incentivo à tes-
tagem para HIV, divulgação de locais de tratamento, 
incentivo ao uso de preservativos e divulgação de 
locais de distribuição gratuitos. 

Para além desse aspecto mais imediato, o Movi-
mento Negro apresentou algumas leituras que pro-
põem a introdução da temática da equidade racial 
nos espaços de pactuação da saúde. 

Foram apontadas a necessidade de ampliação 
da capacidade dos serviços de saúde para o reco-
nhecimento, a identificação e superação do racismo 
institucional, o que inclui aumentar a formação e 
qualificação dos profissionais da área da saúde, e a 
ampliação da representação negra entre profissio-
nais e gestores.

Os aspectos da produção e divulgação de conhe-
cimentos é um fator relevante para o movimento 
negro do ABC paulista que, para tanto, propõe a 
ampliação da divulgação de pesquisas e dados 
científicos voltados ao tema da saúde da população 
negra para as entidades do movimento negro e para 
os serviços de saúde.

Para a transversalização da temática da saúde 
da população negra nas ações de Estado o painel 
aponta: um planejamento baseado no conceito de 
integralidade das ações de saúde; a ampliação das 
capacidades institucionais no reconhecimento e 
enfrentamento das iniquidades raciais; o desenvol-
vimento de políticas inter-setoriais; a articulação 
entre governo, organizações da sociedade civil, 
lideranças comunitárias e legislativas; e a efetivação 
de ações representativas dos interesses e demandas 
da comunidade negra. 

Nesse cenário, sensibilização, capacitação e 
mobilização do movimento negro para a ocupação 
dos espaços de controle social das políticas de saúde 
foram referidas como elementos necessários para a 
efetivação de políticas de atenção integral à saúde da 
população negra. É necessário, porém, desenvolver e 
ampliar no setor saúde as capacidades de abordagem 
da temática racial nos planejamentos estratégicos 
das políticas publicas.

Essas demandas são indicadas como essenciais 
para a organização de ações de prevenção, promo-
ção e recuperação da saúde para a população negra, 
evidenciando assim a possibilidade e a necessidade 

da criação de parecerias entre o setor saúde e o mo-
vimento negro, visando ao fortalecimento de uma 
política de enfrentamento das DST/aids entre as 
negras e os negros brasileiros. 
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