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RESUMO 

 

Utilizando metodologia pautada na análise de estatísticas brasileiras pertinente ao 

uso de substâncias psicoativas associado à transmissão do vírus HIV encontramos que o uso 

de tais substâncias tem crescido consideravelmente nas últimas décadas e tem feito vários 

dependentes. Á este problema social está acoplada outra grande preocupação, que tem sido a 

transmissão do vírus HIV entre usuários de substâncias psicoativas tanto através da via de 

administração das drogas, como por meio do compartilhamento de seringas. Associado a estes 

dois problemas (drogas e HIV) também está à questão da prostituição e relação sexual 

desprotegida com o intuito de lucro financeiro para custear o vício, e que devido a esses 

motivos acabam contraindo ou disseminando o vírus HIV e através deste ciclo, fazendo 

diversas vítimas. Conclui se que estes problemas individualizados, em lócus, por si só são 

complexos e permeados de vulnerabilidades sociais, e que quando interligados tem sido 

caóticos tornando se um problema imensurável de saúde pública. Assim notamos como é 

falho nosso Sistema Único de Saúde (SUS) e o quanto ele necessita de mais fiscalização e 

investimento governamental para que se tenha uma política efetiva e que consiga superar ou 

amenizar essas mazelas que afligem alguns cidadãos. 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho aborda um estudo sobre a relação do uso e/ou abuso de 

substâncias psicoativas relacionada à transmissão do vírus HIV. 

Etimologicamente há diversos significados que se define droga, na época da Grécia 

Antiga a droga era chamada “pharmakon”, possuindo duplo significado: remédio e veneno. 

No latim era chamada "drogia", no irânico "daruk", árabe "durâwa" e no celta “druko”, 

entretanto, no holandês é que surgiu à expressão mais aceita de droga, “droog”
,
 que traduzida 

para o português, significa folha seca. 

A sociedade contemporânea com toda essa evolução que sofreu (tecnológica, 

capitalista e etc.) aponta características que corroboram para a ideia de que o aumento da 

drogadição é um sintoma dos atuais modos de vida, pautados pela urgência e pelo consumo. 

Por isso há cada vez mais indivíduos se inserindo no contexto das drogas e associado 

a este grave problema social esta a transmissão do vírus HIV entre usuários e suas variadas 

maneiras de contração. 

O HIV (Imunodeficiência Humana) é o vírus causador da Aids, ele ataca o sistema 

imunológico afetando os glóbulos brancos responsáveis pela defesa do organismo, entretanto, 

possuir o HIV não significa que a pessoa possua Aids, a pessoa neste estágio de infecção são 

denominadas de soropositivos. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar 

sintomas e sem desenvolver a doença, mas podem transmitir o vírus a outras pessoas através 

de relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento seringas contaminadas ou de mãe 

para filho durante a gravidez e a amamentação. 

Segundo Michel (2001, p.178) um individuo passa do estágio de soropositivo para 

infecção de Aids quando os vírus que “dormiam” nas células acordam e destroem o sistema 

de defesa do organismo, de modo que com as defesas imunológicas já debilitadas surgem os 

sintomas da doença. 

Ou seja, vale frisar novamente que o uso e abuso de drogas associado à transmissão 

do vírus HIV é preocupante, uma vez que as estatísticas apontam dados cada vez mais 

significativos de pessoas utilizando substâncias químicas, e que sob o efeito destas 

substâncias que afetam os sistemas (físico e psicológico) de uma pessoa, possa levá-la 

inconscientemente ao sexo desprotegido (ou não, no caso de dependentes químicos que fazem 

sexo para conseguirem dinheiro para sustentar o vício) ou utilização de drogas através de 

troca de seringas contaminadas pelo vírus, realmente um sério problema, visto que a 

transmissão pode ser realizada, principalmente através destes dois métodos. 



OBJETIVOS:  

 

GERAL 

Compreender a relação entre a utilização de drogas e a contaminação pelo HIV. 

 

ESPECÍFICOS 

 Analisar o contexto da drogadição e qual sua influência na disseminação do HIV; 

 Levantar como o uso de drogas ocorre em termos de vias de administração;  

 Analisar quais as associações entre uso de droga e o comportamento sexual; 

  Apontar os métodos de contaminação pelo vírus HIV.  

 

 

METODOLOGIA    

 

Utilizando metodologia baseada em pesquisa bibliográfica, qualitativa, sendo a pesquisa 

qualitativa definida por Minayo (2003, p.16-18), como: 

[...] O caminho do pensamento a se seguido. Ocupa um lugar central na teoria e 

trata-se basicamente do conjunto de técnicas a ser adotada para construir uma 

realidade. A pesquisa é assim, a atividade básica da ciência na sua construção da 

realidade. A pesquisa qualitativa, no entanto, trata-se de uma atividade da ciência, 

que visa a construção da realidade, mas que se preocupa com as ciência sociais em 

nível de realidade que não pode ser quantificado, trabalhando com o universo de 

crenças, valores, significados e outros construto profundos das relações que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. [...] 

 

Este trabalho se propôs a compreender o contexto e a relação do uso e abuso de drogas 

associado à contaminação pelo vírus HIV, buscando entender a realidade que estão inseridos e 

o que os motivaram a se inserirem na drogadição. Para levantamento e coleta dos dados 

utilizamos como referências bibliográficas livros, artigos, periódicos, e sites, sobre o uso de 

drogas e suas vertentes, bem como a compreensão em lócus do vírus HIV sua contaminação e 

transmissão. 

A análise dos dados da pesquisa foi realizada de forma que buscou interpretar os 

dados obtidos durante a pesquisa. Ao final, as pesquisadoras realizaram a teorização sobre os 

dados, produzindo o confronto entre a abordagem teórica levantada, condensando as 

informações contidas neste trabalho bibliográfico. 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO  

 

O HIV é transmitido através do contato com o sangue e hemoderivados, seja por 

transfusão sanguínea, hemodiálise ou contaminação de dispositivos intravenosos (LOTIF, 

2015, p.142). A infecção ocorre quando o vírus entra no corpo e ataca os glóbulos brancos 

(T4), que são muito importantes na defesa imunológica do organismo. Essa situação pode se 

prolongar por meses ou anos, sem nenhum sinal aparente da doença, sendo que o organismo 

já está infectado pela doença mais ela ainda não se manifestou. 

MICHEL (2001, p. 177), destacou os primeiros sintomas no HIV no organismo 

quando o vírus se manifesta: 

 Febre persistente, diarréia prolongada, erupções cutâneas; 

 Emagrecimento sem causa aparente; 

 Infecções oportunistas; 

 Câncer de pele (sarcoma de Kaposi); 

 Gânglios. 

Desta forma, os toxicomaníacos vêm se mostrando uma população muito vulnerável 

à contaminação pelo HIV. Esse fato pode ser relacionado com o uso dos instrumentos de 

consumo de drogas, sejam elas de administração parenteral ou não. A exposição direta que 

ocorre no compartilhamento de seringas e agulhas na utilização da heroína ou de canudos e 

cachimbos com a cocaína e crack, também trás a possibilidade de indução de lesão nasal/oral, 

por conta dos contaminantes desses produtos. Há também o risco indireto ligado aos seus 

efeitos sobre a libido, no qual algumas drogas aumentam o desejo sexual, levando aos atos 

sexuais inseguros, assim como a comercialização do sexo como meio de obtenção de drogas 

(ROSS; WILLIAMS, 2001). 

O número de usuários de drogas no Brasil que se infectaram com o HIV vem 

crescendo dia a dia e a literatura internacional tem corroborando tal afirmação de forma 

assustadora nos últimos anos em vários países, sendo que em mais de 50 desses foi 

identificado o uso de drogas como um fator importante na transmissão do HIV.  

Des Jarlais (2003), em uma análise dos fatores que contribuem para este aumento da 

infecção pelo HIV na maior parte desses países, identificou os seguintes aspectos: 

modernização da economia, urbanização, mudanças dos modos tradicionais de uso de drogas, 

população de usuários relativamente jovem e inexperiente com relação aos riscos de infecção, 

turismo e sua relação com as rotas de distribuição de drogas.  



A transmissão do HIV ocorre na maioria dos casos devido à relação sexual, onde um 

portador do vírus pode ser contaminante, desde que exista penetração vaginal ou anal. Toda 

prática sexual sem a prevenção de camisinha é de alto risco e a contaminação pode ocorrer 

tanto em relações heterossexuais como em relações homossexuais. MICHEL (2001, p.181), 

destaca que o HIV está presente: 

 No homem: no esperma e também em secreções prostéticas (liquido seminal), 

anteriores a ejaculação; 

 Na mulher: nas secreções do colo, útero e vagina, assim como no sangue 

menstrual. 

Nesta perspectiva Zawacki (2009), ressalta que o comportamento sexual de risco 

pode ser definido como qualquer ato que permita a transmissão do vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) por meio da troca de fluidos corporais, tais como sangue, sêmen e secreções 

vaginais, além do leite materno. 

Dentro desta polução vulnerável, cabe destacar os profissionais do sexo que são 

usuários de drogas. Segundo Marina Ribeiro Rodrigues: 

De uma perspectiva histórica, profissionais do sexo sempre foram responsabilizados 

pela transmissão das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). No entanto, com a 

chegada da AIDS, a história mudou seu rumo, pois, de transmissores, passam a ser um 

alvo bem mais vulnerável à infecção. Devido a fatores ligados de forma direta à 

prostituição, como elevado número de parcerias, relações sexuais desprotegidas e 

situações de risco a ela relacionada, incluindo o consumo de drogas ilícitas e bebidas 

alcoólicas, a exposição a prisões, a baixa escolaridade e a vulnerabilidade 

socioeconômica, que inclui violência, preconceito, exclusão e discriminação, os 

profissionais do sexo constituem uma população de alto risco para HIV (Dependência 

Química, 2010, Cap. 69, p.216). 

 

Muitos usuários de droga procuram na prostituição uma forma de sustentar seu 

comportamento dependente da droga, enquanto as profissionais do sexo podem procurar a 

droga para fugir de consequências e situações impostas pela prostituição. Em ambos os casos, 

a troca de sexo por drogas ou dinheiro sob o efeito de substâncias psicoativas é uma 

combinação de alto risco, que pode comprometer o julgamento e a capacidade de praticar o 

sexo seguro, ampliando em alto grau as vulnerabilidades desses profissionais para a 

contaminação e a transmissão de infecções sexualmente transmissíveis e do vírus da 

imunodeficiência humana, além da exposição aumentada a diversas formas de violência 

(Malta M, 2008). 

Portanto, observa-se que há uma significativa relação entre drogas e prostituição, 

pois conforme salienta Cooper (2001), isso se deve ao fato de que as drogas, na maioria das 

vezes, se tornam aliadas dos profissionais do sexo, quer por alterarem o estado de consciência 



e assim facilitarem as dificuldades cotidianas e as longas jornadas de trabalho, quer por ser a 

prostituição a fonte principal para o sustento do consumo de substâncias psicoativas, tendo 

diferença quanto às drogas mais utilizadas em relação aos gêneros. 

No Brasil existe uma falta de dados muito grande em relação aos comportamentos 

dos usuários de drogas, não possuindo nem mesmo informações a respeito daqueles usuários 

já infectados e que estão em contato com clínicas para pacientes HIV positivos. Portanto, faz-

se necessário que o Sistema Único de Saúde – SUS tenha maior investimento e fiscalização 

desta população que vem crescendo substancialmente a cada ano ao mesmo passo que 

necessita de tratamento e novas oportunidades perante a sociedade. 

 

 

RESULTADOS  

 

Dados de pesquisa realizada pela FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz sobre o perfil 

dos usuários de crack e/ou similares no Brasil apontam que a contaminação pelo vírus HIV 

entre os usuários de crack e/ou similares no Brasil é oito vezes maior do que na população em 

geral. Enquanto no grupo das pessoas que consomem regularmente esse tipo de droga ilícita a 

prevalência é 5%, no conjunto da população brasileira é 0,6%. 

 

Tabela 1 – Porcentagem de usuários de crack e/ou similares que fazem uso de preservativo 

durante as relações sexuais. 
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Tabela 2 – Porcentagem dos usuários que relataram nunca ter realizado teste para HIV. 

 

 

 

Tabela 3 – Porcentagem dos objetos mais compartilhados para consumo da droga entre os 

usuários. 

 

 

 

Tabela 4 - Porcentagem das substâncias psicoativas mais utilizadas por profissionais do sexo 

femininas. 

Droga Consumida Porcentagem 

Crack 34% 

Álcool 61,9% 

Drogas Injetáveis 11,9% 

Maconha 38,1% 
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Tabela 5 – Porcentagem das substâncias psicoativas mais utilizadas por profissionais do sexo 

masculinos. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 – Porcentagem de Profissionais do Sexo feminino usuárias de crack e/ou similares 

que fazem uso de preservativo durante a relação sexual. 

 

 

Os resultados deste estudo apontam que a compreensão da relação entre o uso e 

abuso de drogas associado à contaminação pelo vírus HIV passa por um processo de 

contextualização complexo que perpassa e aflige a sociedade. Por isto, este trabalho teve 

como objetivo principal caracterizar a relação entre as drogas e suas consequências com a 

contaminação e disseminação do vírus HIV. 

 

 

Considerações Finais  

 

Com base na revisão apresentada, observou-se que a população de usuários de drogas 

representa o grupo de maior risco para contaminação do vírus HIV, pois ficam vulneráveis e 

63%
37%

Uso de Presertavido Durante Relação Sexual

Uso Regular Uso Esporádico 

Droga Consumida Porcentagem 

Crack 64,1% 

Álcool 49,1% 

Drogas Injetáveis 26,1% 

Metanfetamina 30,7% 

Maconha 55% 



perdem o discernimento entre o que é e o que não é prejudicial pra sua saúde, estando sempre 

movido a suprir seu vicio.  

A análise realizada neste trabalho nos propicia ressaltar a associação entre a 

prostituição e o uso de substâncias psicoativas, pois tais substâncias auxiliam a reduzir o 

desconforto do profissional frente às situações complexas enfrentadas, tais como violência, 

falta de recursos financeiros e sociais, preconceitos e abusos diversos, se tornando um meio 

de remuneração financeira ou mercadoria de troca para sustentar o consumo de drogas. 

No Brasil, existem algumas políticas públicas para o tratamento de demandas 

específicas, tais como CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), SAE (Serviço de Atendimento 

Especializado) e CRT DST/AIDS (Centro de Referência de Tratamento DST/AIDS), além de 

programas de prevenção e redução de danos. No entendo, torna-se cada vez mais fundamental 

o conhecimento das situações que envolvem essas populações mais vulneráveis à 

contaminação pelo vírus HIV para realização de pesquisas cientificas que visem conhecer em 

profundidade esta realidade pouco conhecida no país, e também para construção e efetivação 

de políticas públicas que sejam mais eficientes, universais e de alcance nacional.   
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